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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.4.1997 Nr.15/1

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.896 - Tenneco/KNP BT)

1. Kommisjonen mottok 24. mars 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Tenneco Inc. (USA) (Tenneco)
ved kjøp av aksjer overtar full kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over to divisjoner som produserer henholdsvis beskyttende emballasje og fleksibel emballasje i
foretaket N.V. Koninklijke KNP BT (Nederland) (KNP BT/emballasjedivisjoner).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Tenneco: produksjon og salg av diverse emballasjeprodukter samt produksjon og salg av
eksosanlegg og støtdempere til biler,

- KNP BT/emballasjedivisjoner: produksjon og salg av plast- og papirfiberprodukter til bruk
som beskyttende emballasje og fleksibel emballasje.

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 ble offentliggjort i EFT nr. C 104
av 3.4.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.896 - Tenneco/KNP BT, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - 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.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.914 - Tesco/ABF)

1. Kommisjonen mottok 1. april 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Tesco plc overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Associated British Food plc
(ABF), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Tesco (Storbritannia): dagligvarehandel på detaljistnivå,
- ABF (Irland og Nord-Irland):

- Comar Ltd (Power Supermarkets Ltd): dagligvarehandel på detaljistnivå,
- Crazy Prices: dagligvarehandel på detaljistnivå,
- Daily Wrap Produce Ltd: emballering av dagligvarer,
- Kingsway Fresh Foods Ltd: bearbeiding av bacon og kjøttvarer,
- Lifestyle Sports & Leasure Ltd: sports- og fritidsklær,
- Stewarts Supermarkets Ltd: dagligvarehandel på detaljistnivå.

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 ble offentliggjort i EFT nr. C 110
av 9.4.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.914 - Tesco/ABF, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - 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.

97/EØS/15/02



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.4.1997 Nr.15/3

Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/36.426/C3)

1. Kommisjonen mottok 5. mars 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17(1) om en
avtale mellom foretakene Philips Flat Panel Display, Nederland, og Hosiden Corporation, Japan,
om opprettelse av et fellesforetak med navnet Hosiden and Philips Display Corporation.
Fellesforetaket har sitt hovedkontor i Kobe, Japan. Formålet med fellesforetaket er forskning,
utvikling, produksjon og markedsføring av produkter av typen Active Matrix Liquid Crystal
Display. Produktene vil bli distribuert i Europa, Nord-Amerika og Det fjerne østen.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for forordning nr. 17.

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

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 10 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT nr.
C 110 av 9.4.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 09)
eller med post, med referanse IV/36.462/C3, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.831 - P&O/Royal Nedlloyd)

Kommisjonen vedtok 19.12.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0831.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

(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.846 - Philips/Hewlett-Packard)

Kommisjonen vedtok 17.2.1997 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 397M0846.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.861 - Textron/Kautex)

Kommisjonen vedtok 18.12.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0861.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

(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.871 - UPM-Kymmene/Finnpap)

Kommisjonen vedtok 21.2.1997 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 397M0871.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.872 - TRW/Magna)

Kommisjonen vedtok 28.1.1997 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 397M0872.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

(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.884 - KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler)

Kommisjonen vedtok 14.2.1997 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 397M0884.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

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

Statsstøtte
Sak nr. C 8/97

Italia

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte gitt til transportforetak i regionen Friuli-Venezia Giulia (se EFT nr. C 98 av 26.3.1997 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Statsstøtte
Sak nr. C 10/97

Portugal

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
tiltak truffet av Portugal til støtte for skipsverftet Lisnave (se EFT nr. C 98 av 26.3.1997 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Portugal.
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent østerriksk støtte til foretaket Kresta Anlagenbau GmbH i forbindelse med
bygging av et industrianlegg, statsstøttenr. N 564/96 (se EFT nr. C 88 av 19.3.1997 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot finansielle tiltak truffet av Det forente kongerike
i forbindelse med privatiseringen av skipsverftet Rosyth Royal Dockyard, statsstøttenr. N 858/96 (se
EFT nr. C 88 av 19.3.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk støtte til foretaket Pescanova til oppkjøp av rederiet Jegoquere,
statsstøttenr. N 448/96 (se EFT nr. C 88 av 19.3.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning som har til formål å kompensere for inntektstap
som følge av at fiskefartøyer midlertidig tas ut av drift, statsstøttenr. NN 138/94 (se EFT nr. C 93 av
22.3.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning der det utbetales tilskudd til fiskeriforetak og
besetningen på fiskefartøyer i perioder der virksomheten stanses av hensyn til den biologiske
gjenoppbygging, statsstøttenr. NN 146/94 (se EFT nr. C 93 av 22.3.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning som har til formål å kompensere for inntektstap i
forbindelse med midlertidig stans i fiskevirksomheten, statsstøttenr. NN 204/95 (se EFT nr. C 93 av
22.3.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til eiere av fiskefartøyer som driver fiske i mauritanske farvann,
statsstøttenr. NN 004/96 (se EFT nr. C 93 av 22.3.1997 for nærmere opplysninger).

Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 18. desember 1996 om fastsettelse av kontrollmetoder med sikte på opprettholdelse
av status som fri for brucellose for storfebesetninger i visse medlemsstater og regioner i medlemsstatene
(se EFT nr. L 73 av 14.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 10. februar 1997 om fastsettelse av en metodikk for overgangen fra det europeiske
nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95) til det integrerte europeiske
nasjonalregnskapssystem (ENS andre utgave) (se EFT nr. L 69 av 11.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 10. februar 1997 om de data som skal registreres i det elektroniske registeret over
forsendelser av dyr eller animalske produkter fra tredjestater som videresendes (se EFT nr. L 59 av
28.2.1997)

Kommisjonsvedtak av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i
henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til konstruksjonstrevarer (se EFT nr.
L 73 av 14.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i
henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til metallinjeksjonsankere til bruk i
murverk (se EFT nr. L 73 av 14.3.1997)

97/EØS/15/12
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Kommisjonsvedtak av 18. februar 1997 om endring av vedtak 95/94/EF om utarbeidelse av en liste over
sædstasjoner som er godkjent for eksport til Fellesskapet av sæd fra tamsvin fra visse tredjestater (se
EFT nr. L 68 av 8.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 20. februar 1997 om endring av kommisjonsvedtak 94/652/EF om en oversikt over
og fordelingen av de oppgaver som skal utføres innenfor rammen av samarbeidet mellom medlemsstater
om vitenskapelig undersøkelse av spørsmål på området næringsmidler (se EFT nr. L 70 av 12.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 24. februar 1997 om endring av vedlegget til direktiv 91/629/EØF om fastsettelse
av minstestandarder for vern av kalver (se EFT nr. L 76 av 18.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 25. februar 1997 om endring av kommisjonsvedtak 96/659/EF om beskyttelsestiltak
med hensyn til Kongo-krimfebervirus i Sør-Afrika (se EFT nr. L 76 av 18.3.1997)

Kommisjonsdirektiv 97/10/EF av 26. februar 1997 om tredje tilpasning til den tekniske utvikling av
vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (se EFT nr. L 68 av 8.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 28. februar 1997 om godkjenning av programmet for hemoragisk virusseptikemi
framlagt av Det forente kongerike (se EFT nr. L 77 av 19.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 7. mars 1997 on markedsføring og bruk av svinekjøtt i henhold til artikkel 9 i
rådsdirektiv 80/217/EØF (se EFT nr. L 68 av 8.3.1997)

Kommisjonsvedtak av 18. mars 1997 on beskyttelsestiltak med hensyn til miltbrann i Madagaskar (se
EFT nr. L 80 av 21.3.1997)
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen
til Rådet i perioden 24.2.1997 - 7.3.1997

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 77/187/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av
arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av
foretak, bedrifter eller deler av bedrifter

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om tiltak mot luftforurensning
forårsaket av avgasser fra motorvogner og om
endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og
70/220/EØF

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av vilkårene for adgang til å drive
innenlands persontransport på vei i en
medlemsstat for transportører som ikke har bosted
i vedkommende stat

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 684/92 om
innføring av felles regler for internasjonal
persontransport med turvogn og buss

Melding fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om anvendelsen av direktiv
75/439/EØF, 75/442/EØF, 78/319/EØF og
86/278/EØF om håndtering av avfall

Kommisjonsmelding om arbeidstakernes opptjente
retter ved overdragelse av foretak

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et europa-
parlaments- og rådsdirektiv om felles ramme-
bestemmelser for tildeling av alminnelige lisenser
og enkeltlisenser på området telekommunikasjons-
tjenester

Endret forslag til en rådsrekommandasjon om
parkeringskort for funksjonshemmede

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et rådsvedtak
om en samordnet framgangsmåte for tildeling av
lisenser på området personkommunikasjons-
tjenester via satellitt i Fellesskapet

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
europaparlaments- og rådsdirektiv om behandling
av persondata og personvern på
telekommunikasjonsområdet, særlig på
tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN) og
offentlige digitale mobilnett

24.2.1997 24.2.1997 25

25.2.1997 26.2.1997 8

26.2.1997 27.2.1997 10

26.2.1997 27.2.1997 7

27.2.1997 27.2.1997 64

4.3.1997 4.3.1997 21

3.3.1997 4.3.1997 10

4.3.1997 5.3.1997 12

5.3.1997 5.3.1997 6

5.3.1996 6.3.1997 11

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