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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.593 - Volvo/Henlys)

1. Kommisjonen mottok 19.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Volvo Bus Corporation, som
tilhører Volvo Group, og Henlys Group plc overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Prévost Car Inc., ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak som
utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Volvo Bus Corporation: konstruksjon, produksjon og markedsføring av busser og turvogner
samt understell til busser og turvogner,

- Henlys Group plc: konstruksjon, produksjon og markedsføring av karosserier til busser og
turvogner, detaljsalg av biler gjennom forhandlere,

- Prévost Car Inc.: produksjon av turvogner beregnet på mellombys rutetrafikk og busskarosserier
til ombygging.

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
132 av 31.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.593 - Volvo/Henlys, til følgende adresse:

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

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

95/EØS/20/01
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.598 - Daimler-Benz/Carl Zeiss)

1. Kommisjonen mottok 19.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Daimler-Benz AG og Carl
Zeiss overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Zeiss-Eltro Optronic GmbH, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Daimler-Benz AG: bilindustri, luftfart, elektrisk og elektronisk utstyr, finansielle tjenester og
andre tjenester,

- Carl Zeiss: optiske og elektroniske produkter, glassprodukter,

- Zeiss-Eltro Optronic: optisk-elektronisk teknologi til militærformål.

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 134 av 1.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.598 - Daimler-Benz/Carl Zeiss, til følgende adresse:

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

Kommisjonsvedtak av 30. mars 1995 om fastsettelse av
kontrollmetoder for å opprettholde statusen offisielt fri for tuberkulose

for storfebesetninger i Nederland

Kommisjonen har i EFT nr. L 91 av 22.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 30. mars 1995 om
fastsettelse av kontrollmetoder for å opprettholde statusen offisielt fri for tuberkulose for storfebesetninger
i Nederland. Vedtaket fastsetter de kontrolltiltak som er nødvendige for å opprettholde statusen “offisielt
fri for tuberkulose”, tilpasset de særlige helseforhold som gjelder for storfebesetninger i Nederland (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/20/03
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Kommisjonsvedtak av 4. april 1995 om Frankrikes status
med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk

virusseptikemi

Kommisjonen har i EFT nr. L 84 av 14.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 4. april 1995 om
Frankrikes status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi.
Nedbørfeltene oppført i vedlegget til vedtaket anerkjennes som godkjente fastlandssoner med hensyn til
IHN og VHS, og kystområdene som tilhører disse nedbørfeltene, oppført i vedlegget til vedtaket,
anerkjennes som godkjente kystsoner med hensyn til IHN og VHS (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 6. april 1995 om endring av vedlegg
C og D til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse
ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoner som

ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige
fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og
ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoner til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. L 117 av 24.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 6. april 1995 om
endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoner som ikke omfattes av kravene til dyrehelse
fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel
av nevnte dyr, sæd, egg og embryoner til Fellesskapet. I vedlegg C nr. 1 i direktiv 92/65/EØF tilføyes ny
bokstav j) med hensyn til dyr beregnet på forsøkslaboratorier. I vedlegg D erstattes kapittel I til IV med
vedlegg I til V i dette vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om endring av vedtak
82/735/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Bulgaria som er
godkjent i forbindelse med import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. C 98 av 21.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om endring
av vedtak 82/735/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Bulgaria som er godkjent i forbindelse med
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet. Vedlegget til vedtak 82/735/EØF erstattes med vedlegget til dette
vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 91/449/EØF om fastsettelse av modeller for

helsesertifikater som kreves ved import av kjøttvarer fra tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr. L 91 av 22.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om endring
av kommisjonsvedtak 91/449/EØF om fastsettelse av modeller for helsesertifikater som kreves ved
import av kjøttvarer fra tredjestater. Ved dette vedtak tilføyes en henvisning til Argentina i vedlegg E
del II i vedtak 91/449/EØF (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/20/04

95/EØS/20/05

95/EØS/20/06
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Kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 94/278/EF om oppretting av en liste over de

tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av visse varer nevnt
i rådsdirektiv 92/118/EØF

Kommisjonen har i EFT nr. L 89 av 21.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om endring
av kommisjonsvedtak 94/278/EF om oppretting av en liste over de tredjestater som medlemsstatene
tillater import fra av visse varer nevnt i rådsdirektiv 92/118/EØF. Vedtaket endrer vedlegget til vedtak
94/278/EF, ved at det tilføyes en henvisning til Madagaskar og New Zealand i del II punkt B, en
henvisning til Madagaskar i del XI og en henvisning til Egypt i del XII i vedlegget (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. april 1995 om endring av rådsvedtak
82/734/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Sveits som er

godkjent i forbindelse med import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. C 98 av 21.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 10. april 1995 om
endring av rådsvedtak 82/734/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Sveits som er godkjent i
forbindelse med import av ferskt kjøtt til Fellesskapet. Vedlegget til vedtak 82/734/EØF erstattes med
vedlegget til dette vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. april 1995 om endring av vedtak
81/91/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Argentina som er
godkjent i forbindelse med import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. C 98 av 21.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 10. april 1995 om
endring av vedtak 81/91/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Argentina som er godkjent i forbindelse
med import av ferskt kjøtt til Fellesskapet. Vedlegget til vedtak 81/91/EØF erstattes med vedlegget til
dette vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. april 1995 om godkjenning av planen
framlagt av Sverige for godkjenning av bedrifter med sikte på handel

med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. L 92 av 25.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 10. april 1995 om
godkjenning av planen framlagt av Sverige for godkjenning av bedrifter med sikte på handel med fjørfe
og rugeegg innenfor Fellesskapet. Ved dette vedtak godkjennes planen for godkjenning av bedrifter
framlagt av Sverige (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsdirektiv 95/10/EF av 7. april 1995 om fastsettelse
av en metode for beregning av energiinnholdet i hunde- og kattemat

med særlige ernæringsformål

Kommisjonen har i EFT nr. L 91 av 22.4.1995 kunngjort kommisjonsdirektiv 95/10/EF av 7. april 1995
om fastsettelse av en metode for beregning av energiinnholdet i hunde- og kattemat med særlige

95/EØS/20/09

95/EØS/20/10
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Statsstøtte
C 61/94

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten Tyskland har til hensikt å gi Buna GmbH (se EFT nr. C 113 av 5.5.1995 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 kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

Statsstøtte
C 62/94

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten Tyskland har til hensikt å gi Sächsische Olefinwerke GmbH, Böhlen (se EFT nr. C 113 av
5.5.1995 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 kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

ernæringsformål. Direktivet pålegger medlemsstatene å fastsette at energiinnholdet i hunde- og kattemat
med særlige ernæringformål, når slik opplysning må gis i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav d) i
direktiv 93/74/EØF, skal beregnes etter metoden beskrevet i vedlegget til direktivet (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsdirektiv 95/9/EF av 7. april 1995 om endring av
direktiv 94/39/EF om utarbeiding av en liste over bruksformålene for

fôrvarer med særlige ernæringsformål

Kommisjonen har i EFT nr. L 91 av 22.4.1995 kunngjort kommisjonsdirektiv 95/9/EF av 7. april 1995
om endring av direktiv 94/39/EF om utarbeiding av en liste over bruksformålene for fôrvarer med
særlige ernæringsformål. Vedlegget til direktiv 94/39/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv
med sikte på å tilføye visse ernæringsformål, etter at det er vedtatt en fellesskapsmetode for beregning
av energiinnholdet i fôr til kjæledyr (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/20/13

95/EØS/20/14
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Statsstøtte
C 64/94

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten Tyskland har til hensikt å gi Grundstücksverwaltungsgesellschaft Fort Malakoff Mainz mbH &
Co. KG, et datterforetak av Siemens AG/Siemens Nixdorf Informationssysteme AG (se EFT nr. C 113
av 5.5.1995 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 kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

Statsstøtte
C 6/92
Italia

Kommisjonen har besluttet å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 og å
godkjenne støtten gitt av Italia til CMF SUD SpA og CMF SpA i henhold til traktatens artikkel 93 nr. 3
bokstav c) (se EFT nr. C 120 av 16.5.1995 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
C 63/94
Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtteordningen for drift av flyruter fastsatt i lov av 20. januar 1994 for Sardinia (se EFT nr. C 117 av
12.5.1995 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 kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

95/EØS/20/17

95/EØS/20/18
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Statsstøtte
C 14/95
Spania

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
kapitaltilførselen på 130 milliarder PTA fra det statlige holdingselsakpet TENEO til det spanske selskapet
Iberia med sikte på tilpasning til den nye konkurransesituasjonen (se EFT nr. C 114 av 6.5.1995 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 kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Spania.

Forslag til en rådsforordning (EF) om felles
regler for transport av gods og passasjerer
på innlands vannvei mellom medlems-
statene med sikte på innføring av lik adgang
til å yte slike transporttjenester

Endret forslag til et rådsdirektiv om
integrert hindring og kontroll av
forurensning

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av europa-
parlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF om
andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn
fargestoffer og søtstoffer

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 77/99/EØF om helseproblemer ved
handel med kjøttprodukter innenfor
Fellesskapet

COM(95) 167 CB-CO-95-188-EN-C(1)

COM(95) 88 CB-CO-95-100-EN-C

COM(95) 177 CB-CO-95-198-EN-C

COM(95) 183 CB-CO-95-203-EN-C

10.5.1995 15.5.1995 8

15.5.1995 16.5.1995 13

16.5.1995 18.5.1995 8

18.5.1995 19.5.1995 43

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 15.5. - 19.5.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

95/EØS/20/19

95/EØS/20/20
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 00

Nr.20/

95/EØS/20/21

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

(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.

08

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.

95-0090-NL

95-0091-NL

95-0092-UK

95-0093-A

95-0094-F

95-0095-E

95-0096-I

95-0097-I

95-0098-I

95-0099-A

(3) (4)

Samsvarsspesifikasjon for radioutstyr, SV 04-04,
radioreléutstyr til bruk på frekvensene mellom 40,5 og 42,5
GHz for overføring av videosignaler

Samsvarsspesifikasjon for radioutstyr, SV 04-03,
radioreléutstyr til bruk på frekvensene mellom 37 og 39,5
GHz

Konstruksjon og bruk av veigående motorvogner

Forskrift for Oberösterreich om teknisk godkjenning av
visse typer byggemateriale (Oberösterreichische Baustoff-
Zulassungsverordnung OOEBZV)

Utkast til forskrift om gjennomføring av forskriften om
trykkapparater for visse beholdere som brukes til transport
av farlige stoffer

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 29. oktober
1986 om godkjenning av kvalitetsstandarden på saltet
bacon og magert, røkt bacon beregnet på hjemmemarkedet

Dokumentsamling S - Teknisk gjennomføringsforskrift til
departementsresolusjon av 21. november 1972 om sveising
ved konstruksjon og reparasjon av trykkapparater og
trykksystemer

Dokumentsamling M - Teknisk gjennomføringsforskrift til
departementsresolusjon av 21. november 1972 om
materialer til bruk ved konstruksjon av trykkapparater og
trykksystemer

Dokumentsamling VSG - Teknisk gjennomføringsforskrift
til departementsresolusjon av 21. november 1972 om
stabilitetskontroll av dampgeneratorer

RVS 15.45 Utstyr til broer, gangbroer

29.6.1995

29.6.1995

30.6.1995

28.6.1995

26.6.1995

3.7.1995

5.7.1995

5.7.1995

5.7.1995

27.7.1995

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 at 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. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
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