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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.618 - Cable and Wireless/Veba)

1. Kommisjonen mottok 11.7.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Cable and Wireless plc og Veba AG overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Vebacom og Cable
and Wireless Europe SA, ved kjøp av aksjer i to selskaper som utgjør fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Cable and Wireless: telekommunikasjonstjenester,

- Veba: elektrisitet, kjemikalier, olje, handel, transport og telekommunikasjoner.

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 185 av 19.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.618 - Cable and Wireless/Veba, 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.

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

95/EØS/26/01
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Melding om et fellesforetak

(Sak nr. IV/35.617)

1. Kommisjonen mottok 29.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om
et fellesforetak dannet av Atlas, et fellesforetak mellom Deutsche Telekom AG (DT) og France
Telecom (FT), tidligere meldt til Kommisjonen (sak nr. IV/35.337)(2), og amerikanske Sprint
Corporation (Sprint), under navnet “Phoenix”. DT og FT vil, gjennom fellesforetaket, hver overta
en andel på 10 % av aksjekapitalen i Sprint, og dermed oppnå tilsvarende styrerepresentasjon og
investorbeskyttelse, men ikke kontroll. Phoenix vil tilby telefonkorttjenester til reisende og
telekommunikasjonstjenester til andre teleoperatører. Videre vil Phoenix tilby globale
telekommunikasjonstjenester til multinasjonale selskaper og andre foretak verden over. Disse
tjenestene omfatter datanettjenester, nasjonale og internasjonale virtuelle private nett,
brukertilpassede nett, driftsadministrasjon og VSAT-tjenester. Partene har til hensikt å opprette et
verdensomspennende basisnett for internasjonal teletrafikk. Phoenix’ produkter vil bli distribuert
av DT og FT i Frankrike og Tyskland, av Sprint i USA og av driftsgruppen “Øvrige Europa” ellers
i Europa. I alle andre geografiske markeder vil Phoenix’ produkter bli distribuert av driftsgruppen
“Øvrige verden”.

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
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 184 av 18.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 19) eller
med post, med referanse IV/35.617, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/81
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

95/EØS/26/02

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.539 - Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico)

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(3). 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

95/EØS/26/03

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

(2) Se kunngjøring offentliggjort i EFT nr. C 377 av 31.12.1994, s. 9, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 54 av 31.12.1994,
s. 2.

(3) 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.560 - EDS/Lufthansa)

Kommisjonen vedtok 11.5.1995 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.565 - Solvay/Wienerberger)

Kommisjonen vedtok 24.4.1995 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.577 - GE/Power Controls B.V.)

Kommisjonen vedtok 28.4.1995 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

95/EØS/26/05

95/EØS/26/04

95/EØS/26/06

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



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 20.7.1995

 00

Nr.26/

95/EØS/26/07

04

(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.591 - Dow/Buna)

Kommisjonen vedtok 4.7.1995 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.593 - Volvo/Henlys)

Kommisjonen vedtok 27.6.1995 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.597 - Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg)

Kommisjonen vedtok 28.6.1995 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

95/EØS/26/08

95/EØS/26/09
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95/EØS/26/10

95/EØS/26/11

En meldt transaksjon som ikke kommer inn under
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.548 - Nokia Corporation/SP Tyres UK Ltd)

Kommisjonen vedtok 14.3.1995 at den meldte transaksjonen i ovennevnte sak ikke kommer inn under
virkeområdet for forordningen om foretakssammenslutninger fordi den ikke utgjør en
foretakssammenslutning som definert i artikkel 3 i nevnte forordning. Vedtaket er gjort på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordningen om foretakssammenslutninger. 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

Anmodning om fornyelse av enkeltunntak

Sak nr. IV/30.373 XIV (P&I Clubs)

1. Kommisjonen innrømmet 16. desember 1985 enkeltunntak i henhold til EF-traktatens artikkel 85
nr. 3 for en internasjonal gruppeavtale (gruppeavtalen) inngått mellom 17 “Protection and Indem-
nity Clubs” (P&I Clubs). Unntaket utløp 20. februar 1995.

2. Kommisjonen mottok 10. februar 1995 en anmodning om fornyelse av unntaket fra de 17 nåværende
deltakerne i gruppeavtalen, i henhold til artikkel 8 nr. 2 i rådsforordning nr. 17/62(1).

3. P&I Clubs er mutuelle, ikke-kommersielle sammenslutninger av redere, befraktere, driftsoperatører
og forvaltere av skip, som yter forsikring for visse typer kontraktfestet ansvar og erstatningsansvar
som påligger medlemmene som følge av skipsfartsvirksomheten. De aktuelle P&I Clubs som er
parter i gruppeavtalen, forsikrer rundt 87 % av verdens frakttonnasje og nesten all havgående
tonnasje registrert i EU og EFTA.

4. Det er ikke gjort endringer i gruppeavtalen som ble meldt i 1985.

5. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til en eventuell fornyelse
av unntaket. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort
i EFT nr. C 181 av 15.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2
296 98 07) eller med post, med referanse IV/30.373, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/22
Avenue de Cortenberg 158
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 13 av 21.2.1962, s. 204.
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Kommisjonsrekommandasjon av 8. juni 1995 om bedring av
sikkerheten til eksisterende heiser

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsrekommandasjon av 8. juni 1995 om bedring av sikkerheten til
eksisterende heiser i EFT nr. L 134 av 20.6.1995. I rekommandasjonen oppfordres medlemsstatene til å
treffe alle nødvendige tiltak, dersom gjeldende lover er utilstrekkelige, for å sikre tilfredsstillende
vedlikehold av eksisterende heiser og bedre sikkerheten til slike heiser, på grunnlag av prinsippene
fastsatt i vedlegget til rekommandasjonen (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. C 10/95

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten som Italia har besluttet å gi til fiskeriene (se EFT nr. C 157 av 23.6.1995 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 denne kunngjøring er 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 15/94

Portugal

Kommisjonen har vedtatt å godkjenne utbetaling av andre rate av støtten som Portugal har besluttet å gi
til det portugisiske luftfartsselskapet Transportes Aéreos Portugueses (TAP) (se EFT nr. C 154 av
21.6.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/26/13

95/EØS/26/14
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 12.6. - 23.6.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(95)243 CB-CO-95-268-EN-C(1)

COM(95)270 CB-CO-95-291-EN-C

COM(95)256 CB-CO-95-276-EN-C

COM(95)678 CB-CO-95-044-EN-C

COM(95)246 CB-CO-95-272-EN-C

COM(95)247 CB-CO-95-273-EN-C

COM(95)271 CB-CO-95-292-EN-C

COM(95)286 CB-CO-95-314-EN-C

COM(95)164 CB-CO-95-310-EN-C

COM(95)238 CB-CO-95-259-EN-C

COM(95)240 CB-CO-95-261-EN-C

Forslag til et rådsvedtak om Fellesskapets
finansielle bidrag til visse utgifter som
medlemsstatene pådrar seg ved gjennom-
føring av overvåknings- og kontroll-
systemet for den felles fiskeripolitikk

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om Fellesskapets
finansielle bidrag til visse utgifter som
medlemsstatene pådrar seg for å sikre
overholdelse av den felles fiskeripolitikk

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv
64/433/EØF om helsekrav ved produksjon
og markedsføring av ferskt kjøtt

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 2847/93
om innføring av et kontrollsystem for den
felles fiskeripolitikk

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av felles regler og framgangs-
måter for transport av visse typer avfall til
visse stater som ikke er medlemmer av
OECD

Rapport fra Kommisjonen om like
muligheter for kvinner og menn -
Fellesskapets tredje handlingsprogram
1991-1995 - Mellomrapport

Rapport fra Kommisjonen om gjennom-
føring av rådsrekommandasjon av 13.
desember 1984 om fremme av positive
tiltak for kvinner (84/635/EØF)

Endret forslag til et rådsdirektiv om
samtrafikkevnen i det europeiske nett for
høyhastighetstog

Endret forslag til en rådsforordning (EF)
om sikkerhetsstyring om bord på ro-ro
passasjerskip

Rapport fra Kommisjonen om gjennom-
føring av rådsdirektiv 80/987/EØF av 20.
oktober 1980 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om vern av arbeids-
takere ved arbeidsgiverens insolvens

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om det indre marked i
1994

Endret forslag til et rådsdirektiv om
kontroll med alvorlige ulykkesrisikoer i
forbindelse med farlige stoffer

9.6.1995 12.6.1995 69

12.6.1995 12.6.1995 6

12.6.1995 13.6.1995 23

8.2.1995 13.6.1995 27

13.6.1995 14.6.1995 68

13.6.1995 14.6.1995 20

15.6.1995 15.6.1995 9

15.6.1995 15.6.1995 10

15.6.1995 16.6.1995 68

15.6.1995 16.6.1995 142

19.6.1995 19.6.1995 17

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

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

COM(95)263 CB-CO-95-343-EN-C

COM(95)298 CB-CO-95-320-EN-C

COM(95)272 CB-CO-95-295-EN-C

COM(95)269 CB-CO-95-290-EN-C

Rapport fra Kommisjonen til Rådet,
Europaparlamentet og Den økonomiske og
sosiale komité - Første årsrapport om
framdriften i gjennomføringen av
handlingsprogrammet for innføring av
avanserte fjernsynstjenester i Europa

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om Fellesskapets retningslinjer
for utvikling av det transeuropeiske
transportnett

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
rådsdirektiv 78/895/EØF av 23. november
1976 om fastsettelse av maksimumsverdier
for rester av plantevernmidler på og i frukt
og grønnsaker,

rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986
om fastsettelse av maksimumsverdier for
rester av plantevernmidler på og i korn,

rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986
om fastsettelse av maksimumsverdier for
rester av plantevernmidler på og i nærings-
midler av animalsk opprinnelse, og

rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier
for rester av plantevernmidler på eller i
visse produkter av vegetabilsk opprinnelse,
herunder frukt og grønnsaker

Forslag til et rådsdirektiv om sjøgående
materiell

16.6.1995 19.6.1995 2

19.6.1995 19.6.1995 70

19.6.1995 20.6.1995 37

21.6.1995 22.6.1995 55

08
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

95/EØS/26/16Informasjonsrutine - 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.

Manual om trafikkskilt, kapittel 7: utforming av
trafikkskilt

Teknisk forskrift om særlige krav til plassering, styrke og
sikring for dører i ytterkledningen og værtette ramper
mv. på ro-ro-skip

Tekniske bestemmelser om fellesantenneanlegg mv.

SP-DRG-R.RS-3, bind 3, utgave av mars 1995:
signaleringsstandard for båndtype III - prøving i
forbindelse med protokollen for 3 RP til delt bruk

Kunngjøring om installering og drift av radioanlegg i
maritime radiotjenester og luftfartsradiotjenester

Kunngjøring om installering og drift av visse radioanlegg

B 13-60 A, utgave av mars 1995: Analoge modemer.
Tillegg til godkjenningsspesifikasjon B 11-23 A om
tilslutning til leide samband i det offentlige svitsjede
telefonnett

Trykkbeholdere som ikke kommer inn under forskriftene
og spesifikasjonene om produksjon, inspeksjon og bruk
av trykkbeholdere

Regjeringsvedtak om gjenvinning og behandling av
brukte dekk

Kunngjøring om godkjenning av analysemetoden til
direkte bestemmelse av furosin (og furoilmetyllisin) i
melk og ost

26.7.1995

27.7.1995

27.7.1995

26.7.1995

4.8.1995

4.8.1995

27.7.1995

31.7.1995

31.7.1995

7.8.1995

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.

(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.
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95-0140-UK

95-0141-DK

95-0142-DK

95-0143-F

95-0144-DK

95-0145-DK

95-0146-F

95-0147-FIN

95-0148-FIN

95-0149-I

(3) (4)
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