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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

95/EØS/18/01

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.576 - Ferruzzi Finanziaria/Fondiaria)

1. Kommisjonen mottok 4.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Ferruzzi Finanziaria SpA overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Fondiaria SpA ved kjøp av
aksjer. Fondiaria SpA har hittil vært kontrollert i fellesskap av Ferruzzi Finanziaria SpA og Macla
International SA, et holdingselskap som samler interessene til Camillo de Benedettis arvinger.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Ferruzzi Finanziaria SpA: et holdingselskap med interesser på områdene landbruksbasert
industri, kjemisk industri, energi, ingeniørvirksomhet, betong og forsikring,

- Fondiaria SpA: et holdingselskap med virksomhet på områdene forsikring, finans og fast
eiendom.

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 118 av 13.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.576 - Ferruzzi Finanziaria/Fondiaria, 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.
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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.

95/EØS/18/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.580 - ABB/Daimler-Benz)

1. Kommisjonen mottok 8.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Asea Brown Boveri AG (ABB) og Daim-
ler-Benz Aktiengesellschaft (Daimler-Benz) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et fellesforetak kalt ABB-Daimler-Benz Transportation. Begge
morforetakene vil overføre til fellesforetaket sin nåværende virksomhet på området jern-
banetransport.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- ABB: produkter, installasjoner og systemer i forbindelse med produksjon og distribusjon av
elektrisk kraft, industri- og byggeteknologi, jernbanetransport mv.,

- Daimler-Benz: personbiler og nyttekjøretøyer, automasjonsteknologi, jernbanesystemer og
elektroniske systemer, luftfartssystemer og luftfartsteknologi, datatjenester mv.

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 122 av 18.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.580 - ABB/Daimler-Benz, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.586 - Generali/COMIT/R. Flemings)

1. Kommisjonen mottok 8.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Assicurazioni Generali, Banca
Commerciale Italiana (COMIT) og Robert Flemings Holdings Limited overtar felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nyopprettede selskapet “S.I.M.
Co.Ge.F. Società di Intermediazione Mobiliare di Consulenza e Gestione Finanziaria - Società per
Azioni” (COGEF).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Assicurazioni Generali: forsikring og gjenforsikring på områdene livs- og skadeforsikring,

- Banca Commerciale Italiana: bank- og finansvirksomhet,

95/EØS/18/03



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende18.5.1995 Nr.18/

Melding om et fellesforetak

(Sak nr. IV/35.421 - IBM-Philips Semiconductors)

1. Kommisjonen mottok 28.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62(1) om et
fellesforetak dannet av International Business Machines Corporation (“IBM”), et amerikansk selskap
med datterforetak i EF, og Philips Semiconductors International B.V. (“Philips”), et nederlandsk
selskap. I henhold til den meldte avtalen skal partene i fellesskap investere i og drive en fabrikk
som for tiden eies og drives av IBM-gruppen. Som følge av investeringen vil fabrikken produsere
to produktlinjer innen mikroelektronikk for henholdsvis IBM og Philips. Fabrikkens produkter vil
utelukkende bli solgt til morselskapene.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket 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 117 av 12.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 08) eller
med post, med referanse IV/35.421, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/68
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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

95/EØS/18/04

03

- Robert Flemings Holdings Limited: bank- og finansvirksomhet, forsikrings- og investe-
ringstjenester,

- COGEF: opprettelse og forvaltning av pensjonsfond.

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 121 av 17.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.586 - Generali/COMIT/R. Flemings, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.564 - Havas Voyage/American Express)

Kommisjonen vedtok 6.4.1995 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 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.572 - GEHE/AAH)

Kommisjonen vedtok 3.4.1995 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 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Kommisjonsvedtak av 18. april 1995 om endring av vedtak
84/28/EØF med hensyn til listen over virksomheter i Polen som er

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. C 106 av 27.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 18. april 1995 om
endring av vedtak 84/28/EØF med hensyn til listen over virksomheter i Polen som er godkjent for
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet. Vedlegget til vedtak 84/28/EØF erstattes med vedlegget til dette
vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/18/05
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Kommisjonsvedtak av 28. april 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 93/494/EØF om fastsettelse av særlige vilkår for

import av fiskerivarer med opprinnelse på Færøyene

Kommisjonen har i EFT nr. L 100 av 3.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 28. april 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 93/494/EØF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer
med opprinnelse på Færøyene. Vedlegg B til vedtak 93/494/EØF erstattes med vedlegget til dette vedtak
(se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 28. april 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 93/436/EØF om fastsettelse av særlige vilkår for

import av fiskerivarer fra Chile

Kommisjonen har i EFT nr. L 108 av 13.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 28. april 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 93/436/EØF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer
fra Chile. Vedlegg B til vedtak 93/436/EØF erstattes med vedlegget til dette vedtak (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 20. april 1995 om endring av vedtak
81/92/EØF med hensyn til listen over virksomheter i Uruguay som er

godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. C 113 av 5.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 20. april 1995 om
endring av vedtak 81/92/EØF med hensyn til listen over virksomheter i Uruguay som er godkjent for
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet. Vedlegget til vedtak 81/92/EØF erstattes med vedlegget til dette
vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/18/08

95/EØS/18/09

95/EØS/18/10
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Kommisjonsvedtak av 12. april 1995 om endring av vedtak
92/325/EØF og 93/242/EØF med hensyn til visse beskyttelsestiltak i

forbindelse med munn- og klovsyke i Bulgaria

Kommisjonen har i EFT nr. L 96 av 28.4. 1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 12. april 1995 om
endring av vedtak 92/325/EØF og 93/242/EØF med hensyn til visse beskyttelsestiltak i forbindelse med
munn- og klovsyke i Bulgaria. Ved dette vedtak gjøres følgende endringer i vedtak 92/325/EØF:

1. Artikkel 3 nr. 1 utgår.

2. I vedlegg A og B del V skal nr. 1 lyde:

“1. at Bulgaria (med unntak av Hasskovo-området) har vært fri for munn- og klovsyke i de siste
24 måneder og fri for kvegpest, ondartet lungesyke hos storfe, vesikulær stomatitt og Blue
Tongue i de siste tolv måneder, og at det ikke har vært foretatt vaksinasjon her mot noen av
disse sykdommene i de siste tolv måneder, at vaksinasjon mot munn- og klovsyke har vært
forbudt siden 29. august 1991, og at import av dyr som er vaksinert mot munn- og klovsyke
etter denne dato, er forbudt,”.

3. I vedlegg A og B utgår del VI.

4. I vedlegg C og D del V skal nr. 1 lyde:

“1. at Bulgaria (med unntak av Hasskovo-området) har vært fri for munn- og klovsyke i de siste
24 måneder og fri for vesikulær stomatitt, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, ondartet
smittsom griselammelse (Teschens sykdom), smittsomt blæreutslett hos gris og vesikulært
eksantem i de siste tolv måneder, at det ikke har vært foretatt vaksinasjon her mot noen av
disse sykdommene i de siste tolv måneder, at vaksinasjon mot munn- og klovsyke har vært
forbudt siden 29. august 1991, at import av dyr som er vaksinert mot munn- og klovsyke etter
denne dato, er forbudt, at vaksinasjon mot klassisk svinepest har vært forbudt i minst tolv
måneder, og at import av dyr som er vaksinert mot klassisk svinepest, er forbudt,”.

5. I vedlegg C og D utgår del VI.

I vedtak 93/242/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 2 bokstav d) erstattes ordene “sist endret ved vedtak 94/81/EF av 10. februar
1994” med “sist endret vedtak 95/147/EF”.

2. I artikkel 5 nr. 3 bokstav d) erstattes ordene “sist endret ved vedtak 94/81/EF av 10. februar
1994” med “sist endret vedtak 95/147/EF”.

3. I artikkel 6 nr. 2 erstattes ordene “sist endret ved vedtak 94/81/EF av 10. februar 1994” med
“sist endret vedtak 95/147/EF”.

4. I artikkel 7 nr. 2 erstattes ordene “sist endret ved vedtak 94/81/EF av 10. februar 1994” med
“sist endret vedtak 95/147/EF”.

5. Vedlegg B erstattes med vedlegget til dette vedtak.

Vedtak 93/372/EØF oppheves.

95/EØS/18/11
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Offentliggjøring av visse medlemsstaters vedtak om å utstede
 eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper

Kommisjonen har i EFT nr. C 165 av 21.6.1994 offentliggjort visse medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til
luftfartsselskaper(1), i kategori A (lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i
forordning (EØF) nr. 2407/92) og/eller kategori B (lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7
bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92).

Tyskland har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og åtte luftfartsselskaper i kategori B, og
tilbakekalt lisensene fra tre luftfartsselskaper i kategori A og ett luftfartsselskap i kategori B.

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 1.5. - 5.5.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kommisjonsmelding -

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EØF) nr. 259/93 om over-
våking og kontroll av avfallstransport
innen, inn i og ut av Det europeiske felles-
skap med sikte på å forby all eksport av
farlig avfall beregnet på gjenvinning, fra
OECD-land til land som ikke er
medlemmer av OECD

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EØF) nr. 259/93 om over-
våking og kontroll av avfallstransport
innen, inn i og ut av Det europeisk felles-
skap

Endret forslag til en rådsforordning (EF)
om fastsettelse av overgangstiltak i
forbindelse med toll som følge av Finlands
og Sveriges tiltredelse

Forslag til et rådsvedtak om innføring av et
handlingsprogram i Fellesskapet på
området sivilforsvar

Forslag til et rådsvedtak om godkjenning
av Den europeiske konvensjon om lov-
givning om opphavsrett og tilgrensende
rettigheter i forbindelse med satellittkring-
kasting over landegrensene

COM(95) 143 CB-CO-95-169-EN-C(2)

COM(95) 152 CB-CO-95-175-EN-C

COM(95) 154 CB-CO-95-177-EN-C

COM(95) 155 CB-CO-95-178-EN-C

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

26.4.1995 3.5.1995 96

2.5.1995 3.5.1995 6

3.5.1995 3.5.1995 21

4.5.1995 5.5.1995 19

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

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

95/EØS/18/12

95/EØS/18/13
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95/EØS/18/14

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.

95-0075-D

95-0076-P

95-0077-IRL

95-0078-DK

95-0079-F

95-0080-GR

95-0081-A

95-0082-F

95-0083-B

95-0084-NL

95-0086-B

95-0087-NL

95-088-DK

95-0089-NL

(3) (4)

Typegodkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 25 om person-
søkerutstyr og radiotelefonianlegg på privat eiendom i
den private, mobile radiotjeneste (NOEML)

Tekniske forskrifter og veiledninger for tilslutning til
ISDN (tjenesteintegrert digitalt telenett)

Utkast til lovforslag om meteorologi, 1995

Teknisk forskrift om tilleggskrav til intakt stabilitet for
eksisterende passasjerskip i internasjonal fart

Utkast til dekret om hvordan dokumentasjonen til en
godkjenningssøknad skal være sammensatt

Teknisk forskrift “vedtak om bruk av insulin som nær-
ingsmiddel og som næringsmiddelingrediens”

Utkast til forbundslov om endring av lov om plantevern-
midler (PMG)

SP-DGPT-ATAS-23, utgave av februar 1995: Teknisk
forskrift om radioutstyr til bredbånds dataoverføring på
frekvensbånd 2,4 GHz ved bruk av spektrumssprednings-
teknikk

Departementsforskrift om endring av departementsfor-
skrift av 19. oktober 1979 om privat radiokommunikasjon

11. endring av forskrift VVR om handel med
fôrblandinger

Kongelig resolusjon om tapping, behandling, opp-
bevaring og levering av menneskeblod og derivater av
menneskeblod

Forskrift om fôrvarer beregnet på produksjon av svine-
kjøtt i henhold til japansk standard for 1995

Tekniske forskrifter om bærbart landmobilt radioutstyr
med integrert antenne

Utkast til forskrift om nye næringsmidler i henhold til lov
om produktkontroll

14.6.1995

28.6.1995

21.6.1995

15.6.1995

14.6.1995

14.6.1995

Hastevedtak

26.6.1995

24.7.1995

26.6.1995

28.6.1995

26.6.1995

29.6.1995

29.6.1995
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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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