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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

94/EØS/31/01Melding om et fellesforetak

(Sak nr. IV/35.172 - Benetton Time S.A)

1. Kommisjonen mottok 1. august 1994 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62(1) om et fellesforetak
i form av et aksjeselskap, dannet av Benetton International N.V. (Nederland), Junghans Uhren GmbH (Tyskland)
og TMX Limited (Bermuda). Det nye selskapet skal ha lisens på Benettons varemerker, Junghans og TMX skal
forsyne selskapet med klokker eller armbåndsur i samsvar med Benettons design, og produktene skal distribueres
gjennom TMX’ og Junghans’ distribusjonsnett.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte selskapet og de tilknyttede avtalene kan komme
inn under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. 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 242 av 30.8.1994.
Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 08) eller med post, med referanse IV/35.172,
til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en sammenslutning

(Sak nr. IV/M.499 Jefferson Smurfit/St Gobain)

1. Kommisjonen mottok 16.8.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4 i rådsforordning
(EØF) nr. 4064/89(2) der Jefferson Smurfit plc overtar eierandelene i papir- og emballasjedelen av Compagnie de
St Gobain ved kjøp av eierinteressene i datterforetak innen St Gobain-gruppen.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- for Jefferson Smurfit: papir og kartong, særlig bølgepapp til produksjon av esker, bølgepappesker, bestrøket
papir, falsekartong, materiale til papirsekker og papirsekker

- for St Gobains datterforetak: papir og kartong, særlig bølgepapp til produksjon av esker, bølgepappesker,
bestrøket papir, materiale til papirsekker og papirsekker

(1) EFT nr. 13 av 21.12.1962, s. 204.

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

Nr. 31/01

94/EØS/31/02
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3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte sammenslutningen 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 sammenslutningen
for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 243 av 31.8.1994.
Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med post, med referanse IV/M.499
Jefferson Smurfit/St Gobain, til følgende adresse:

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

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning nr.
17/62 med hensyn til anmodning om negativattest eller om unntak

i henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 3

(Sak nr. IV/34.792 - CMC-Talkline)

I sak nr. IV/34.792 - Communications de Mobile Cellulaire SA (CMC) - Talkline, har Kommisjonen til hensikt å gi
negativattest for den meldte avtale i henhold til EF-traktatens konkurranseregler. Kommisjonen har offentliggjort
hovedinnholdet i den aktuelle melding i EFT nr. C 221 av 9.8.1994, s. 9 i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i forordning
17/62(1). CMC er et fellesforetak som leverer tjenester på området mobilt telefoni. Avtalen innebærer betydelige endringer
i kapitalstrukturen i CMC. Partene er Matra Communications SA (Frankrike), Cellcom Ltd (Det forente kongerike),
Talkline PS PhoneService GmbH (Tyskland), Norauto SA (Frankrike) og Talkline Nordic (Danmark).

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å oversende sine merknader, med referanse IV/34.792 - CMC-Talkline,
innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EF-Tidende, til adressen oppgitt nedenfor. I samsvar med
artikkel 20 i forordning nr. 17/62 vil slike merknader omfattes av taushetsplikt.

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate for restrictive practices, abuse of dominant positions and other distortions
of Competition I
Electrical and electronic manufactured products, information industries and telecom-
munications
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Faksnr. +32 2 296 98 09

(1) EFT nr. 13 av 21.12.1962, s. 204.

Nr.31/02

94/EØS/31/03
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62 med hensyn til elektrisitetsindustrien i Skottland

(Sak IV/35.091 - Scottish Power og British Coal og sak nr. IV/35.092 -
Scottish Power, Scottish Hydro-Electric og British Coal)

I sak nr. IV/35.091 - Scottish Power og British Coal og sak nr. IV/35.092 - Scottish Power, Scottish Hydro-Electric og
British Coal har Kommisjonen til hensikt å gi negativattest for de meldte avtalene i henhold til EF-traktatens og EØS-
avtalens konkurranseregler. Kommisjonen har offentliggjort hovedinnholdet i den aktuelle melding i EFT nr. C 223 av
11.8.1994, s. 8 i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning 17/62(1 ). Avtalene gjelder samarbeid innen
elektrisitetsindustrien i Skottland.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å oversende sine merknader, med referanse til det relevante saksnummer,
innen 30 dager etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EF-Tidende, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

KOMMISJONEN
DEN ØKONOMISKE OG SOSIALE KOMITÉ

Kunngjøring om organisering av alminnelige utvelgelsesprøver

Kommisjonen for De europeiske fellesskap og Den sosiale og økonomiske komité skal avholde følgende alminnelige
utvelgelsesprøver:

- EUR/LA/44: Språkrevisorer/hovedoversettere (finskspråklige)
- EUR/LA/47: Språkrevisorer/hovedoversettere (norskspråklige)
- EUR/LA/41: Språkrevisorer/hovedoversettere (svenskspråklige)

Kunngjøringene om utvelgelsesprøvene (på svensk, norsk og finsk) og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til:

Commission of the European Communities
Info Recrutement
rue de la Science 41
B-1049 Brussels

Søknadsfristen er 20. september 1994.

(1) EFT nr. 13 av 21.12.1962, s. 204.

Nr. 31/03

94/EØS/31/04

94/EØS/31/05
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.478 - Voith/Sulzer (II))

Kommisjonen vedtok 29.7.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning 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.
4046/89(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 sammenslutning

(Sak nr. IV/M.410 - Kirch/Richemont/Telepiù)

Kommisjonen vedtok 2.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning 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.
4046/89(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

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

Nr.31/04

94/EØS/31/06

94/EØS/31/07
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.486 - Holdercim/Origny-Desvroise)

Kommisjonen vedtok 5.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning 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.
4046/89(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 sammenslutning

(Sak nr. IV/M.471 - Delhaize/PG)

Kommisjonen vedtok 22.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning 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.
4046/89(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

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

Nr. 31/05

94/EØS/31/08

94/EØS/31/09
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Forhåndsmelding om en sammenslutning

(Sak nr. IV M.502 VAG/SAB)

1. Kommisjonen mottok 18.8.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4 i rådsforordning
(EØF) nr. 4064/89(1 ) der Volkswagen AG, Wolfsburg/D (VAG) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over hele foretaket Sächsische Automobilbau GmbH, Mosel/D (SAB) ved å kjøpe opp
87,5 % av aksjene av Treuhandanstalt, Berlin (THA).

Før transaksjonen eide VAG 12,5 % av aksjene i SAB.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- for VAG: produksjon og salg av biler

- for SAB: montering og ferdigstillelse av biler.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte sammenslutningen 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 sammenslutningen
for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offenliggjort i EFT nr. C 246 av 2.9.1994.
Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med post, med referanse IV/M.502
VAG/SAB, 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.

Nr.31/06

94/EØS/31/10
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