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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Endret melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/35.830 - Unisource-Telefónica)

1. Unisource NV, et strukturelt fellesforetak mellom Telia AB, PTT Telecom BV og Swiss Telecom
på den ene siden og Telefónica de España SA på den andre siden, framla 4. mars 1996 en endret
melding i henhold til rådsforordning nr. 17/62(1) om det forhold at Telefónica de España har gått
inn som en fjerde, likeverdig aksjeeier i Unisource NV. Meldingen måtte endres etter at fortsatte
forhandlinger mellom Unisource NV og Telefónica førte til at transaksjonen endret karakter.
Transaksjonen innebærer at Telefónica overfører sin virksomhet innen dataoverføring og
satellittkommunikasjon til Unisource NV.

2. Unisource-Telefónica-transaksjonen ble opprinnelig meldt til Kommisjonen i henhold til
forordningen om foretakssammenslutninger (rådsforordning (EØF) nr. 4064/89). Ved vedtak av
6. november 1995 fastslo Kommisjonen at transaksjonen ikke utgjorde en foretakssammenslutning.
Partene besluttet deretter å gjøre den opprinnelige meldingen om til en anmodning om negativattest
og en melding med sikte på unntak fra EF-traktatens artikkel 85.

3. Unisource NV er en felleseuropeisk telenettoperatør og leverandør av teletjenester. Foretaket skal
også være en lokal operatør/distributør som supplerer morforetakenes virksomhet i deres hjemland
samt i visse tredjeland.

4. Unisource NV er bygd opp som et holdingselskap for datterforetak spesialisert innen levering av
ulike telekommunikasjonstjenester. De tjenester som tilbys i dag (eller vil bli tilbudt), omfatter
drift av bedriftsnett, IVPN-tjenester, mobiltjenester, korttjenester, transittoperatørtjenester,
satellittkommunikasjonstjenester, IT-tjenester og innenlandske datatjenester.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 10 dager etter at dette er offentliggjort i EFT
nr. C 94 av 30.3.1996. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 19) eller med
post, med referanse IV/35.830 - Unisource-Telefónica, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 3/81
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

96/EØS/15/01

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.
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02

Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/35.931 - Metsä-Serla + Myllykoski)

1. Kommisjonen mottok 4.3.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om
avtaler inngått av Metsä-Serla Oy og Myllykoski Oy om opprettelse av tre fellesforetak hovedsakelig
med sikte på produksjon av papir til tidsskrifter o.l.

To av fellesforetakene, Myllykoski Paper Oy (Finland) og Albbruck GmbH & Co KG (Tyskland),
eies og drives i dag av Myllykoski, mens det tredje, MD Papier GmbH (Tyskland), eies og drives
av Metsä-Serla. Det finske fellesforetaket skal dekke sitt behov for rundvirke gjennom kjøp fra
Metsäliitto, som er morforetaket til Metsä-Serla. Hvert av foretakene skal selv stå for distribusjonen
i sine respektive land. I andre land vil de utnytte morforetakenes distribusjonsnett på agenturbasis.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning 17/62.

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

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 94 av 30.3.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 06)
eller med post, med referanse IV/35.931/E-1, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate E
Office 2/118
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Melding om en eneforhandleravtale
(Sak nr. IV/35.832/E-1 - Cominco + Anvil)

1. Kommisjonen mottok 21.11.1995 melding i henhold til artikkel 2 og artikkel 4 i rådsforordning nr.
17/62(1) om en eneforhandleravtale som innebærer at Cominco Limited utpekes som eneforhandler
for Anvil Range Mining Corporation med hensyn til salg av bly- og sinkkonsentrater i Europa.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Cominco Limited: produksjon og salg av bly- og sinkkonsentrater og andre konsentrater som
inneholder kopper, molybden, gull og germanium, samt produksjon og salg av sink, bly, gull,
sølv, kobber, ferronikkel, kadmium, vismut og indium,

- Anvil Range Mining Corporation: produksjon og salg av bly- og sinkkonsentrater.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den aktuelle avtalen
for Kommisjonen.

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

96/EØS/15/03
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Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 20. september 1995 om erklæring om at en foretakssammenslutning er forenlig
med det felles marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak nr. IV/M.582 - Orkla/Volvo) (se EFT nr. L 66 av
16.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 19. februar 1996 om fastsettelse av særlige vilkår for import av konserverte
fiskerivarer med opprinnelse i Russland (se EFT nr. L 61 av 12.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 26. februar 1996 om forbud mot pentaklorfenol (PCP) meldt av Danmark (se
EFT nr. L 68 av 19.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 27. februar 1996 om endring av kommisjonsvedtak 94/198/EF om fastsettelse av
særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter fra Brasil (se EFT nr. L 61 av 12.3.1996
for nærmere opplysninger)

Kommisjonsdirektiv 96/11/EF av 5. mars 1996 om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer
og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EFT nr. L 61 av 12.3.1996
for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 7. mars 1996 om endring av kommisjonsvedtak 93/436/EØF om fastsettelse av
særlige vilkår for import av fiskerivarer fra Chile (se EFT nr. L 74 av 22.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 8. mars 1996 om godkjenning av programmet med hensyn til hemoragisk
virusseptikemi for visse geografiske områder framlagt av Danmark (se EFT nr. L 74 av 22.3.1996 for
nærmere opplysninger)

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT
nr. C 99 av 2.4.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 06)
eller med post, med referanse IV/35.832/E-1 - Cominco + Anvil, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate E
Office 2/118
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent nederlandsk FoU-støtte til DAF Trucks N.V. til VOLEM-prosjektet,
statsstøttenr. N 657/94 (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et britisk prosjekt for salg av tre selskaper innen rullende materiell (såkalte
ROSCOs), som alle er heleide datterselskaper av British Rail Board. Det planlagte salget inngår i
omorganiseringen og privatiseringen av britisk jernbaneindustri. Privatiseringsprosessen er i samsvar
med Kommisjonens retningslinjer for privatisering og statsstøtte fastsatt i Kommisjonens 23. rapport
om konkurransepolitikk, særlig nr. 403.

96/EØS/15/04
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Ny vurdering av øvre grense for produksjonsstøtte til skipsbygging

Kommisjonen opplyser om at den på bakgrunn av artikkel 10 i rådsforordning (EF) nr. 95/3094 av
30. desember 1995 om støtte til skipsbyggingsindustrien og i henhold til artikkel 4 nr. 3 i sjuende
rådsdirektiv om støtte til skipsbyggingsindustrien (90/684/EØF, EFT nr. L 380 av 31.12.1990), etter
samråd med medlemsstatene har besluttet å opprettholde den felles øvre grense for driftsstøtte nevnt i
direktivets artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1, fastsatt til 4,5 %, fra 1. januar 1996.

Samtidig ble det i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i nevnte direktiv besluttet å opprettholde den øvre grense
for støtte til bygging av små skip med en kontraktverdi på under 10 millioner ECU og til ombygging av
skip, fastsatt til 4,5 %.

Uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger avgitt på komiteens 31. møte 4. september

1995 om et utkast til vedtak i sak IV/M.582 - Orkla/Volvo

Kommisjonen har i EFT nr. C 76 av 16.3.1996 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger avgitt på komiteens 31. møte 4. september 1995 om et utkast til vedtak i sak
IV/M.582 - Orkla/Volvo. Den rådgivende komité sier seg enig med Kommisjonen i at Orkla/Volvo-
saken utgjør en foretakssammenslutning som definert i forordning (EØF) nr. 4064/89 (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Liste over store forskningsanlegg utvalgt under særprogrammet
for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på

området opplæring av forskere og forskermobilitet (1994-1998)

Kommisjonen har i EFT nr. C 75 av 15.3.1996 offentliggjort en liste over store forskningsanlegg som er
utvalgt under særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området
opplæring av forskere og forskermobilitet (1994-1998) (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Som et ledd i salget av de tre selskapene vil den britiske regjering stille garanti med hensyn til
anbudsprosessen. Garantibeløpet er knyttet til vilkårene fastsatt i salgsordningen, statsstøttenr.
N 761/95 (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning som har til formål å bidra til økt produktivitet og bedre
utnyttelse av fiskemulighetene i foretak som driver med kutterfiske, statsstøttenr. N 986/95 (se EFT nr.
C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til oppdrettsnæringen i Thüringen, til fremme av miljøvennlige
produksjonsmetoder som gir bedre produktkvalitet og sikkerhet og sikrer lønnsomheten, statsstøttenr.
N 1019/95 (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for regionalutvikling i Kärnten, statsstøttenr.
N 690/95 (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for regionalutvikling i de nye delstatene, statsstøttenr.
N 890/95 (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for regionalutvikling i støtteberettigede regioner,
statsstøttenr. N 919/95 (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/15/06
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96/EØS/15/09

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Irland i samsvar med

artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med
hensyn til ruteflyging mellom Dublin og Sligo

Irland har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Dublin og Sligo. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 3 av 6.1.1996 (se
EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene sendes med rekommandert post, idet poststemplets dato gjelder som bevis for avsendelsen,
eller leveres personlig senest 31 dager fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700, til
følgende adresse:

Department of Transport, Energy and Communication
Room 412
Kildare Street
IRL -Dublin 2

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Irland i samsvar

med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med
hensyn til ruteflyging mellom Dublin og Donegal

Irland har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Dublin og Donegal. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 3 av 6.1.1996 (se
EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene sendes med rekommandert post, idet poststemplets dato gjelder som bevis for avsendelsen,
eller leveres personlig senest 31 dager fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700, til
følgende adresse:

Department of Transport, Energy and Communication
Room 412
Kildare Street
IRL -Dublin 2

Kommisjonsbeslutning om nominasjon av et nytt medlem til
Vitenskapskomiteen for næringsmidler

I samsvar med kommisjonsbeslutning 95/273/EF av 6. juli 1995 om nedsettelse av en vitenskapskomité
for næringsmidler besluttet Kommisjonen 26. februar 1996 å nominere et nytt medlem til komiteen, for
å erstatte et nåværende medlem (se EFT nr. C 74 av 14.3.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/15/10

05

96/EØS/15/11



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 3.4.1996

 00

Nr.15/

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

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

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 19.2. - 8.3.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 62 CB-CO-96-071-EN-C(1)

COM(96) 51 CB-CO-96-063-EN-C

COM(96) 55 CB-CO-96-064-EN-C

COM(96) 59 CB-CO-96-082-EN-C

COM(96) 67 CB-CO-96-083-EN-C

COM(95) 647 CB-CO-96-037-EN-C

COM(96) 54 CB-CO-96-092-EN-C

COM(96) 78 CB-CO-96-087-EN-C

20.2.1996 20.2.1996 7

20.2.1996 21.2.1996 91

20.2.1996 21.2.1996 14

21.2.1996 26.2.1996 35

26.2.1996 27.2.1996 23

24.1.1996 29.2.1996 19

28.2.1996 1.3.1996 33

7.3.1996 8.3.1996 65

Endret forslag til en rådsforordning (EF)
om endring av forordning (EØF)
nr. 259/93 om overvåkning og kontroll av
avfallstransport innen, inn i og ut av Det
europeiske fellesskap

Det indre marked i 1995 (Kommisjons-
rapport til Rådet og Europaparlamentet)

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 91/439/EØF om førerkort

Kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet om Det europeiske
fellesskaps politikk med hensyn til vann

Kommisjonsmelding om innarbeiding av
like muligheter for kvinner og menn på
alle områder av Fellesskapets politikk og
virksomhet

Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om revidering av fellesskaps-
programmet for politikk og tiltak på
området miljø og bærekraftig utvikling,
“Mot en bærekraftig utvikling”

Kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet om handel og miljø

Kommisjonsmelding om et nett for
overvåkning av overførbare sykdommer i
Det europeiske fellesskap

Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om opprettelse av et nett for
epidemiologisk overvåkning og kontroll
av overførbare sykdommer i Det
europeiske fellesskap

96/EØS/15/12
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96/EØS/15/13Informasjonsrutine - 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).

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF.

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

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

96-0034-E

96-0036-E

96-0037-DK

96-0038-GR

96-0039-GR

96-0040-GR

96-0041-NL

96-0042-D

96-0043-I

96-0045-I

96-0046-A

96-0047-D

96-0048-D

96-0049-I

96-0050-NL

(3)(4)

Utkast til kongelig forordning om grunnkonstruksjons-
standard NBE-CPI/91 “Krav til brannsikring av
bygninger”

Tekniske spesifikasjoner for telefonautomater beregnet på
tilslutning til det svitsjede telefonnettet

Forskrift om strømforsyning, avdeling 9:
Høyspentanlegg, tredje utgave

Teknisk forskrift om innføring av det globale maritime
nød- og sikkerhetssystem (GMDSS) på greske
handelsskip

Teknisk forskrift om blyfri bensin RON 98:
spesifikasjoner og prøvemetoder

Teknisk forskrift om asfaltdekke av type 50/70:
spesifikasjoner og prøvemetoder

Forskrift om lekkasjesikre kjøleanlegg

Standard innføringsforskrift, versjon av januar 1996, for
standard DIN 4227-1 A1: 1995-12: Spennbetong -
standard betongbyggeelementer med begrenset eller full
forspenning: Endring A1

Tekniske standarder med hensyn til atypiske kjøretøyers
trafikkegnethet: “omvisningstog”

Forskrift om merking av personlig redningsutstyr og
tilbehør beregnet på bruk i lystbåter, herunder lystbåter til
leie og utlån

Endring av lov om landeveier for Niederösterreich

Tekniske leveringsvilkår for polymermodifiserte
bitumenemulsjoner til kald tyntsjiktlegging (TL PmBE-
DSK)

Endring i liste B i den generelle forvaltningsforskrift til
lov av mars 1992 om arbeidsmaterialer, ved inntak av
revidert versjon av ZH 1/604: Regler for ettermontering
av klatrejern og stiger med sikkerhetsinnretninger i
skorsteiner

Forskrift med regler for godkjenning av teknisk
prøvingsutstyr til kontroll av motorvogner og tilhengere

Forskrift om fritak med hensyn til alkoholfrie drikkevarer
med høyt kaffeininnhold

7.5.1996

7.5.1996

3.5.1996

2.5.1996

2.5.1996

2.5.1996

7.5.1996

6.5.1996

6.5.1996

10.5.1996

23.5.1996

28.5.1996

20.5.1996

20.5.1996

21.5.1996
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Kommisjonen gjør 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.

08


	TILBAKE: 


