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96/EØS/49/01Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17(1) om en anmodning om negativattest eller unntak etter

EF-traktatens artikkel 85 nr. 3
(sak nr. IV/34.936/E1 - CEPI-Cartonboard)

6.12.1993 ga CEPI-Cartonboard melding til Kommisjonen om et system for utveksling av statistikk for
kartongindustrien. Systemet er en endret versjon av Fides-systemet for informasjonsutveksling,
som Kommisjonen tidligere hadde gjort formell innvending mot i den såkalte kartongkartellsaken
(IV/C/33.833-E1) og senere forbudt ved kommisjonsvedtak av 13. juli 1994 i samme sak(2).

For at CEPI-Cartonboard fortsatt skal kunne innhente, samordne og formidle viktige statistiske
opplysninger til sine medlemmer, uten at dette er i strid med med EFs konkurranseregler, har medlemmene
av CEPI-Cartonboard omorganisert sitt statistiske informasjonssystem og innført en rekke sikringstiltak
for å hindre bruk av slike statistiske opplysninger med sikte på å begrense konkurransen.

CEPI-Cartonboard har anmodet om negativattest for det nye systemet, men har samtidig gitt melding
med sikte på unntak dersom Kommisjonen ikke skulle utstede negativattest (se EFT nr. C 310 av
19.10.1996 for nærmere opplysninger).

Etter å ha undersøkt det meldte systemet for utveksling av statistikk og endringene foretatt i forhold til
det opprinnelig meldte systemet, er Kommisjonen innstilt på ikke å gjøre innsigelse mot gjennomføringen
av det meldte systemet, med de endringer som er foreslått, og har til hensikt å gjøre positivt vedtak i
saken. Før Kommisjonen gjør slikt vedtak, innbys imidlertid interesserte parter til å sende sine merknader,
innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, med
referanse IV/34.936/E-1 - CEPI-Cartonboard, til følgende adresse:

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

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

(2) EFT nr. L 243 av 19.9.1994, s. 1.
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96/EØS/49/02Kunngjøring i henhold til artikkel 12 nr. 2 i rådsforordning
(EØF) nr. 4056/86 og artikkel 12 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1017/68

om sak nr. 35.681 - North Sea Liner Conference Agreement

Finncarriers Oy AB, Poseidon Schiffahrt AG og United Baltic Corporation Ltd sendte 16.8.1995 en
anmodning til Kommisjonen i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 4056/86(1) om unntak
etter EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 for the North Sea Liner Conference Agreement (linjekonferanseavtale
for Nordsjøen). Partene ble 4.9.1995 underrettet om at Kommisjonen også ville undersøke avtalen i
henhold til bestemmelsene i rådsforordning (EØF) nr. 1017/68(2) om anvendelse av traktatens artikkel 85
og 86 på transport med jernbane, på vei og innlands vannvei (se EFT nr. C 310 av 19.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har ennå ikke tatt stilling til om avtalen kommer inn under traktatens artikkel 85 nr. 3. Den
innbyr alle interesserte parter og medlemsstatene til å sende sine merknader, innen 30 dager etter at denne
kunngjøring ble offentliggjort i EF-tidende, med referanse IV/35.681, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate D, “Services”
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel
Faksnr.: + 32 2 296 98 12

(1) EFT nr. L 378 av 31.12.1986, s. 4.

(2) EFT nr. L 176 av 23.7.1968, s. 1.
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96/EØS/49/03

96/EØS/49/04

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.706 - GEC Alsthom/AEG)

Kommisjonen vedtok 3.9.1996 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 396M0706.
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.736 - CCB/CLF)

Kommisjonen vedtok 8.8.1996 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 fransk, 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 “CLX”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0736.
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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96/EØS/49/05

96/EØS/49/06

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.762 - Cegelec/AEG II)

Kommisjonen vedtok 3.9.1996 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 396M0762.
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.796 - InfraLeuna)

Kommisjonen vedtok 23.8.1996 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0796.
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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96/EØS/49/07

96/EØS/49/08

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.804 - Auchan/Pao de Açúcar)

Kommisjonen vedtok 27.8.1996 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 spansk, 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 “CES”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0804.
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 at en meldt transaksjon ikke omfattes av
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.777 - AGF/Camat)

Kommisjonen gjorde 27.8.1996 vedtak om at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under
virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), fordi
grensene fastsatt i forordningens artikkel 1 nr. 2 ikke er nådd. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6
nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, 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 “CLX”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0777.
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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96/EØS/49/09Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en rekke såkalte knippeprosjekter meldt av den nederlandske regjering.
Prosjektene er ikke knyttet til bestemte sektorer og har til formål å fremme samarbeid mellom
industriforetak, forskningssentre og universiteter med sikte på å styrke industriens vitenskaps- og
teknologibasis, statsstøttenr. N 964/95, N 118/96, N 119/96, N 120/96, N 121/96, N 122/96, N 188/96
og N 195/96 (se EFT nr. C 306 av 15.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det nye budsjettet framlagt av den nederlandske regjering for to støtteordninger
for FoU-sektoren, statsstøttenr. N 963/A/95 og 963/B/95 (se EFT nr. C 306 av 15.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk tilskuddsordning for miljøytelse og energieffektivitet i
transportnæringen (SMEG), statsstøttenr. N 129/96 (se EFT nr. C 306 av 15.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for bygging av regionale og kommunale
varmefordelingsverk basert på biomasse samt kraftvarmeverk i delstaten Tyrol, statsstøttenr. N 643/95
(se EFT nr. C 307 av 16.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av investeringer som kan bidra til å
redusere eller hindre miljøforurensning i delstaten Tyrol, statsstøttenr. N 548/95 (se EFT nr. C 307 av
16.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent at den østerrikske regjering gir finansiell støtte til bygging av infrastruktur
brukt av det offentlige til regional persontransport i delstaten Tyrol, statsstøttenr. N 83/96
(se EFT nr. C 307 av 16.10.1996 for nærmere opplysninger).
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96/EØS/49/10

96/EØS/49/11

Statsstøtte
Sak nr. C 11/96

Tyskland

Kommisjonen har besluttet å avslutte saksbehandlingen innledet i henhold til EF-traktatens
artikkel 93 nr. 2 med hensyn til kontraktbasert produksjonsstøtte gitt av Tyskland til skipsverftet Meyer
Werft, og ikke å gjøre innsigelse mot tildeling av støtte på 6,5 % av kontraktverdien før støtte til bygging
av to cruiseskip til en malaysisk reder, i samsvar med det sjuende direktiv om støtte til
skipsbyggingsindustrien (se EFT nr. C 309 av 18.10.1996 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. C 24/96

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til angivelig
støtte tildelt av Frankrike til Sécuripost, et datterforetak under postverket (se EFT nr. C 311 av 22.10.1996
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 den franske regjering.
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96/EØS/49/12

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

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

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 30.9. - 4.10.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 456 CB-CO-96-465-EN-C(1)

COM(96) 470 CB-CO-96-481-EN-C

COM(96) 468 CB-CO-96-477-EN-C

COM(96) 472 CB-CO-96-482-EN-C

Endret forslag til en rådsbeslutning om
vedtakelse av et flerårig program til fremme
av det språklige mangfold i Fellesskapet i
informasjonssamfunnet

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 94/58/EF om minstekrav til sjøfolks
opplæringsnivå

Forslag til et rådsbeslutning om inngåelse
på vegne av Det europeiske fellesskap av en
avtale om internasjonalt samarbeid om
forskning og utvikling på området
intelligente produksjonssystemer mellom
Det europeiske fellesskap og Australia,
Canada, Japan, USA, Norge og Sveits

Forslag til en rådsbeslutning om Det
europeiske fellesskaps ratifisering av avtalen
om gjennomføring av bestemmelsene i De
forente nasjoners havrettskonvensjon av 10.
desember 1982 om bevaring og forvaltning
av fiskebestander som beveger seg både
innenfor og utenfor eksklusive økonomiske
soner og fiskebestander som vandrer over
store områder

2.10.1996 2.10.1996 42

1.10.1996 2.10.1996 57

4.10.1996 4.10.1996 55

4.10.1996 4.10.1996 54
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