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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

99/EES/19/01Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1362 - RWA/BayWa)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1 ) þar sem fyrirtækin BayWa AG (BayWa) og RWA
Raiffeisen Ware Austria Handel- und Vermögensverwaltung reg. Gen.m.b.H. (RWA-GEN) öðlast í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir RWA Raiffeisen Ware
Austria AG (RWA-AG) með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- RWA-GEN: landbúnaðarsamvinnufélag og eignarhaldsfélag,

- BayWa: heildsala, smásala og þjónusta í tengslum við landbúnaðarafurðir og skyldar vörur,

- RWA-AG: landbúnaðarviðskiptasamtök sem annast aðallega kaup og sölu á
landbúnaðarafurðum og skyldum vörum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 125, 6.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1362
- RWA/BayWa, á eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/02Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1383 - Exxon/Mobil)

1. Framkvæmdastjórninni barst 3. maí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Exxon Corporation og Mobil Corpora-
tion sameinast í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Exxon: leit, vinnsla, hreinsun, markaðssetning og flutningur á hráolíu, jarðgasi, afurðum úr olíu
og kemískum efnum úr jarðolíu og gasi, vinnsla og sala á kolum og jarðefnum, orkuframleiðsla,

- Mobil: leit, vinnsla, hreinsun, markaðssetning og flutningur á hráolíu, jarðgasi, afurðum úr olíu
og kemískum efnum úr jarðolíu og gasi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 127, 7.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1383
- Exxon/Mobil, á eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/03Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1439 - Telia/Telenor)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) um sölu fyrirtækjanna Telia AB (Telia), að öllu leyti
í eigu sænska ríkisins, og Telenor AS (Telenor), að öllu leyti í eigu norska ríkisins til nýs fyrirtækis,
Newco, sem verður stjórnað, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar, af sænska og norska
ríkinu í sameiningu.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er fjarskiptaþjónusta og tengd þjónusta sem og
sjónvarpsþjónusta.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 127, 7.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1439
- Telia/Telenor, á eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/04Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1404 - General Electric/Alstom)

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1 ) þar sem fyrirtækið General Electric Company (GE)
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir gastúrbínustarfsemi
Alstom France S.A. (Alstom) með hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- GE: bandarískt fyrirtæki á sviði orkuframleiðslubúnaðar sem framleiðir flughreyfla, kerfi til
notkunar í iðnaði og til læknisfræðilegra nota, flutningsbúnað, ljósabúnað, plast og veitir
jafnframt fjármála- og upplýsingaþjónustu sem og aðra þjónustu,

- Alstom: franskt fyrirtæki á sviði orkuframleiðslubúnaðar, sem annast einnig orkuveitu,
flutningastarfsemi, framleiðslu á búnaði til notkunar í iðnaði, skipasmíðar og almenna
verkfræðistarfsemi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 124, 5.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1404
- General Electric/Alstom, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/05Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1469 - Solvay/BASF)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Solvay SA öðlast í skilningi b-liðar
1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð yfir PVC- og PVDC- starfsemi BASF Aktiengesellschaft
(BASF) með kaupum á hlutum og eignum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Solvay SA: einkum framleiðsla og dreifing á kemískum efnum,

- BASF: einkum framleiðsla og dreifing á kemískum efnum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 124, 5.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1469
- Solvay/BASF, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/06Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1522 - CSME/MSCA/ROCK)

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Mines des Potasses d�Alsace S.A.
(MPDA) og Société Commerciale des Potasses et de l�Azote S.A. (SCPA) öðlast, í gegnum
sameiginlega fyrirtækið MSCA, sem bæði er dótturfyrirtæki í samstæðunni Entreprise Minière et
Chimique og Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l�Est S.A. (CSME), dótturfyrirtæki
Morton International, yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, yfir ROCK með
kaupum á hlutum í nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- MDPA/SCPA: framleiðsla og markaðssetning á áburði, hráefni til efnaiðnaðarins og salti til
varnar gegn ísingu,

- CSME: framleiðsla og markaðssetning á öllum gerðum af salti (sjósalt, salt framleitt með
kemískum aðferðum, steinsalt og sérstakt salt til varnar gegn ísingu),

- ROCK: framleiðsla og markaðssetning í Frakklandi á öllum gerðum af salti einkum salti til
varnar gegn ísingu.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 124, 5.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1522
- CSME/MSCA/ROCK, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/07Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1524 - Airtours/First Choice)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Airtours plc (Airtours) öðlast í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð yfir First Choice plc (First Choice) með
yfirtökuboði sem var auglýst 29. apríl 1999.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Airtours (UK): ferðaskrifstofa, flugfélög, hótel og skemmtiferðaskip og sumardvalarstaðir þar
sem eign félagsmanna er bundin við ákveðinn tíma,

- First Choice (UK): ferðaskrifstofa, flugfélög og bílaleiga.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 122, 4.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1524
- Airtours/First Choice, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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Ný tilkynning um áður tilkynnta samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1434 - Schneider/Lexel)

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 1999 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE)
nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Schneider SA öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
ráðsins yfirráð yfir öllu fyrirtækinu Lexel A/S með hlutabréfakaupum.

2. Tilkynningin var lýst ófullnægjandi 17. mars 1999. Viðkomandi fyrirtæki hafa nú lagt fram nánari
upplýsingar og varð tilkynningin fullnægjandi í skilningi 1. mgr. 10. gr. reglugerðar ráðsins (EBE)
nr. 4064/89 þann 29. apríl 1999. Þar með öðlaðist tilkynningin gildi 30. apríl 1999.

3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 124, 5.6.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1434 -
Schneider/Lexel, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/09Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/JV.17 - Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel)

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1 ) þar sem fyrirtækin Mannesmann AG (Mannesmann)
og Bell Atlantic Corporation (Bell Atlantic) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins
sameiginleg yfirráð yfir Omnitel Pronto Italia (Omnitel) með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Mannesmann: vélsmíði, meðhöndlun efna, vökvatækni, bifreiðatækni, fjarskipti og framleiðsla
á stáli og stálrörum,

- Bell Atlantic: fjarskipti og upplýsingaþjónusta,

- Omnitel: farsímar.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 122, 4.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/JV.17 -
Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C - Information, Communication, Multimedia
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/10Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/JV.18 - Chronopost España)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Chronopost S.A., dótturfyrirtæki
að öllu leyti í eigu La Poste (Frakklandi), og Correos y Telégrafos (Spáni) öðlast í skilningi b-liðar
1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir Jet Worldwide España, S.A., með kaupum
á eignum og hlutum í fyrirtæki sem rekið verður sem sameiginlegt fyrirtæki.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- La Poste: póst- og fjármálaþjónusta,

- Chronopost S.A.: hraðsendingarþjónusta og útburður á pósti sem er allt að 30 kg að þyngd,

- Correos y Telégrafos: póst-, skeyta- og bankaþjónusta,

- Jet Worldwide España, S.A.: útburður á pósti sem er allt að 30 kg að þyngd.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 122, 4.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/JV.18 -
Chronopost España, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C - Information, Communication, Multimedia
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/19/11Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1484 - ABB/Alstom)

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin ABB Handels- und Verwaltungs
AG (ABB), sem heyrir undir sænsk-svissnesku samstæðuna ABB Asea Brown Boveri Ltd., og
Alstom (Frakklandi) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð
yfir ABB Alstom Power NV, sem er nýstofnað fyrirtæki um sameiginlegt verkefni. Starfsemi
sameiginlega fyrirtækisins verður á sviði orkuframleiðslu.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- ABB: búnaður fyrir orkuframleiðslu, orkuflutning og dreifingu, sjálfvirkni og fjármálaþjónusta,

- Alstom: búnaður fyrir orkuframleiðslu, orkuflutning og dreifingu, járnbrautavagnar og annar
búnaður fyrir járnbrautir, búnaður til notkunar í iðnaði og skipasmíði.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 122, 4.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1484
- ABB/Alstom, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1517 - Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Rhodia S.A., sem er undir stjórn
Rhône-Poulenc S.A. öðlast, í gegnum fyrirtækið Donau Chemie AG heildaryfirráð, í skilningi b-
liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, yfir Albright & Wilson plc, með opinberu yfirtökuboði sem
var auglýst 16. mars 1999.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Rhodia: lífræn efni, kemísk efni til almennra neytenda og sérhæfð kemísk efni til notkunar í iðnaði
og pólýamíð,

- Donau Chemie: kemísk grunnefni og efni til notkunar í iðnaði, samningur við Rhodia í tengslum við
yfirtökuboðið,

- Albright & Wilson: fosföt, yfirborðsefni, afleidd fosfór- og akrýlefni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 122, 4.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1517
- Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.

99/EES19/12
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1235 - New Holland/Orenstein & Koppel)

Framkvæmdastjórnin ákvað 18.12.1998 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ítölsku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CIT�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 398M1235.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1377 - Bertelsmann/Wissenschaftsverlag Springer)

Framkvæmdastjórnin ákvað 15.2.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á þýsku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CDE�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1377.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

99/EES/19/13
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1526 - Ford/Kwik-Fit)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. apríl 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Ford Motor Company (Ford)
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir Kwik-Fit Holdings plc
(Kwik-Fit) með yfirtökuboði sem var auglýst 12. apríl 1999.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Ford: framleiðsla og dreifing á vélknúnum ökutækjum, fjármálaþjónusta og leiga á vélknúnum
ökutækjum,

- Kwik-Fit: viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum, undir fyrirtækjaheitunum Kwik-Fit,
Speedy og Pit-Stop í Belgíu, Þýskalandi, Frakklandi, Írlandi, Hollandi, Spáni, Sviss og Breska
konungsríkinu, útkallsþjónusta í tengslum við bílaviðgerðir, sem og bifreiðatryggingar.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 120, 1.5.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1526
- Ford/Kwik-Fit, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1000 Brussels

99/EES/19/15

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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Ný tilkynning um áður tilkynnta samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1397 - Sanofi/Synthélabo)

1. Framkvæmdastjórninni barst 12.2.1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Sanofi, sem stjórnað er af Elf-Aqui-
taine, og fyrirtækið Synthélabo, sem stjórnað er af L�Oréal, sameinast í skilningi 3. gr. reglugerðar
ráðsins. Þann 15.3.1999 samþykkti framkvæmdastjórnin samruna fyrirtækjanna í samræmi við b-
lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89.

2. Þar sem síðar kom í ljós að tilkynningin var ófullnægjandi felldi framkvæmdastjórnina ákvörðunina
frá 21.4.1999 úr gildi samkvæmt a-lið 3. mgr. 6. gr. Viðkomandi fyrirtæki hafa nú lagt fram
nauðsynlegar viðbótarupplýsingar og öðlaðist tilkynningin gildi 21. apríl 1999.

3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 117, 29.4.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1397 -
Sanofi/Synthélabo, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1000 Brussels

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1365 - FCC/Vivendi)

Framkvæmdastjórnin ákvað 4.3.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa því
yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á spænsku og verður birt
eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CES�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1365.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.19/16 6.5.1999

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a
Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1415 - BAT/Rothmans)

Framkvæmdastjórnin ákvað 17.3.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1415.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

Tilkynning um sameiginlegt fyrirtæki
(Mál nr. IV/37.462 - GTO)

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. mars 1999 tilkynning í samræmi við 4. gr. reglugerðar nr. 17/62(1)
um samninga milli fyrirtækjanna ABN-AMRO Services Company, Inc., BA Interactive Service
Holdings, Inc., Barclays Electronic Commerce Holdings, Inc., Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG, Chase Manhattan Bank, Citibank Strategic Technology, Inc., Deutsche Bank AG og Pyramid
Ventures, Inc. um stofnun sameiginlegs fyrirtækis, Global Trust Organization, LLC. Sameiginlega
fyrirtækið miðar að því að koma á fót hnattrænu rekstrarsamhæfanlegu neti fjármálastofnana sem
munu starfa sem vottunaraðilar  til að gera fyrirtækjum kleift að stunda örugg rafræn viðskipti.

2. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að sameiginlega fyrirtækið sem tilkynnt
hefur verið um geti fallið undir gildissvið reglugerðar nr. 17/62.

3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi sameiginlega fyrirtækið á framfæri við sig.

4. Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en 10 dögum eftir að þessi
tilkynning birtist í Stjtíð. EB C 119, 30.4.1999. Athugasemdirnar má senda til
framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (+32 2 296 98 07) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/
37.462 - GTO, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission,
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office C 150 3/90
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB 13 frá 21.2.1962.

99/EES/19/18
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 2/99

Frakkland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til skipasmíðastöðvarinnar ACH Constructions Navales (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá
24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Frakkland.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 3/99

Spánn

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks umfram heimilað hámark til ríkisrekinnar skipasmíðastöðvar (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113
frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Spán.

99/EES/19/20
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 4/99

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til fyrirtækisins Fiat Pomigliano, Ítalíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 6/99

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til fyrirtækisins Fiat Piedimonte San Germano (,,Cassino�) (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113
frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 7/99

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til fyrirtækisins Fiat Termoli, Ítalíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 10/99

Þýskaland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 5. mgr. 6. gr í ákvörðun
2496/96/KSE vegna styrks til fyrirtækjanna Salzgitter AG, Preussag Stahl AG og dótturfyrirtækja járn-
og stáliðnaðarsamstæðunnar SAG (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
State Aid Directorate II
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland.
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 5/99

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til Fiat Mirafiori Carrozzeria, Ítalíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 120 frá 1.5.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 8/99

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til Fiat Rivalta, Ítalíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 120 frá 1.5.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 9/99

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
styrks til Fiat Mirafiori Meccanica, Ítalíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 120 frá 1.5.1999).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. EB-sáttmálans
Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt breska áætlun um aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki sem felst
í lánum með ábyrgð vegna kaupa á atvinnuhúsnæði í Wales, ríkisaðstoð nr. NN 2/98 (sjá nánari útlistun í
Stjtíð. EB C 88 frá 30.3.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingu á hollenskum lögboðnum CO
2
-orkuskatti, ríkisaðstoð

nr. N 589/A/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 88 frá 30.3.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð í þágu fyrirtækisins Sevillana de Electricidad
vegna umbóta á rafmagnsgrunnvirkjum í Andalúsíu, ríkisaðstoð nr. N 659/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB C 88 frá 30.3.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt sænska aðstoðaráætlun til að stækka fjarhitaveitunetið í Svíþjóð,
ríkisaðstoð nr. N 769/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 88 frá 30.3.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt breska aðstoð vegna tilraunaverkefna í tengslum við notkun líftækni
í iðnaði, ríkisaðstoð nr. N 609/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 88 frá 30.3.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenska aðstoð í formi tímabundinnar styrkjaáætlunar til að
bæta aðstöðu í fiskiskipahöfnum, ríkisaðstoð nr. N 679/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 88 frá
30.3.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt gríska fjárfestingaraðstoð við stálfyrirtækið Sovel, ríkisaðstoð nr.
NN 137/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 92 frá 1.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt sænska áætlun um aðstoð til að efla hagnýta tækni á sviði orkumála,
ríkisaðstoð nr. N 782/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 92 frá 1.4.1999).
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Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt sænska aðstoð vegna orkuveitumála í Suður-Svíþjóð í því skyni að
þróa orkutækni og stuðla að umhverfisvernd, ríkisaðstoð nr. N 384/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB C 92 frá 1.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til að stuðla að nýráðningu í stað yfirvinnu á
Kanaríeyjum, ríkisaðstoð nr. N 17/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 92 frá 1.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð vegna fjárfestinga í ferðamannaiðnaðinum í héraðinu
Basilicata, ríkisaðstoð nr. N 593/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 92 frá 1.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoð innan ramma áætlunar um að bæta vinnslu- og
markaðsskilyrði fyrir skógræktarvörur og til að stuðla að aukinni notkun skógarafurða sem orkulindar,
ríkisaðstoð nr. N 445/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 108 frá 17.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt austurríka áætlun um aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki til að
þróa nútímatækni, ríkisaðstoð nr. N 30/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 108 frá 17.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt sænska aðstoðaráætlun í formi skattaundanþágu fyrir ákveðna
gerð sorpstöðva, ríkisaðstoð nr. N 284/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt gríska aðstoð við stálfyrirtækið Corinth Pipeworks til að bæta
skilyrði á sviði heilbrigðis- og öryggismála, ríkisaðstoð nr. N 663/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113
frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð við fyrirtæki á Madríd-svæðinu sem hafa með
höndum verkefni á sviði rannsókna og tækniþróunar, ríkisaðstoð nr. N 12/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoðaráætlun þýska fylkisins Thüringen sem miðar að því að
draga úr útblæstri efna sem menga andrúmsloftið, ríkisaðstoð nr. N 301/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoðaráætlun fylkisins Saxlands-Anhalt sem miðar að
kaupum eignarhluta í erlendum fyrirtækjum, ríkisaðstoð nr. N 13/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113
frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt belgíska umhverfisaðstoð við stálfyrirtækið ALZ sem miðar að
því að draga úr loftmengun, ríkisaðstoð nr. N 16/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingu á austurríkri fjárfestingaraðstoð við lítil og meðalstór
fyrirtæki til að auðvelda þeim að taka upp nútímatækni, ríkisaðstoð nr. N 29/99 (sjá nánari útlistun í
Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenska aðstoð til að efla rannsókna- og þróunarverkefni á sviði
fólksflutninga, ríkisaðstoð nr. N 404/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð til að berjast gegn neðanjarðarhagkerfinu, ríkisaðstoð
nr. N 545/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenska aðstoð vegna atvinnusköpunar í Zuid-Limburg, ríkisaðstoð
nr. N 6/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt dönsk drög að fiskveiðilögum sem miða að því að skapa einfaldan
og skýran ramma fyrir skynsama og sjálfbæra stjórnun á fiskveiðum og fiskeldi í Danmörku, ríkisaðstoð
nr. N 47/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 113 frá 24.4.1999).
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Birting ákvarðana aðildarríkjanna um að veita eða
afturkalla rekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar

(EBE) nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum

Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla flugrekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum(1 ) í A-flokki (án þeirra takmarkana
sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr.  2407/92) og/eða B-flokki (með þeim takmörkunum sem
um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) voru birtar í Stjtíð. EB C 122, 4.5.1999 (sjá frekari
upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Breska konungsríkið hefur veitt fjórum flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað
flugrekstrarleyfi tveggja flugfélaga í A-flokki og fimm í B-flokki.

Spánn hefur veitt þremur flugfélögum í A-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi eins
flugfélags í A-flokki.

Svíþjóð hefur veitt einu flugfélagi í A-flokki flugrekstrarleyfi og einu í B-flokki.

99/EES/19/30

(1) Stjtíð. EB L 240, 24.8.1992, bls. 1.

99/EES/19/31

99/EES/19/32

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um skipun nýrra
nefndarmanna og tilnefningu formanns Evrópsku

samráðsnefndarinnar um umhverfismál og sjálfbæra þróun

Samkvæmt ákvörðun frá 16. apríl 1999 hefur framkvæmdastjórnin skipað Paolo Costa, Grazia Francescato,
Jill Johnstone, Jernej Stritih, Rob Van der Horst og Barbara Young í Evrópsku samráðsnefndina um
umhverfismál og sjálfbæra þróun, þar til 28. febrúar 2001, og tilnefnt Jens Kampmann, sem nú situr í
nefndinni sem formann hennar til tveggja ára.

Birting og aðgangur að upplýsingum í aðildarríkjunum um
samtengingu á sviði fjarskipta

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar í samræmi við 14. gr. tilskipunar 97/33/EB í Stjtíð.
EB C 112, 23.4.1999. Hvað varðar allt skjalið sjá sama hefti Stjtíð. EB.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma

framkvæmdar á tilskipun ráðsins 90/396/EBE frá
29. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tæki sem

brenna gasi(1 )

(Birting á heitum og tilvísunum samhæfðra evrópska staðla sem falla undir tilskipunina)

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fullgildingarár

CEN EN 732 Forskrift fyrir gastæki sem aðeins 1998
brenna fljótandi jarðgasi �
Ís- og kæliskápar

(1) OEN: Evrópsk staðlastofnun:

- CEN: 36, rue de Stassart, B-1050 Brussel, sími +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 19.

- CENELEC: 35, rue de Stassart, B-1050 Brussel, sími +32 2 519 68 71, bréfasími +32 2 519 69 19.

- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, sími +33 492 94 42 12, bréfasími +33 493 65 47 16.

Athugasemd:

- Allar upplýsingar varðandi fyrirliggjandi staðla má fá annaðhvort hjá evrópskum staðlasamtökum
eða innlendum staðlastofnunum en skrá yfir þær er að finna í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/34/EB(2 ).

- Birting tilvísana í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins þýðir ekki að unnt sé að fá  staðlana á öllum
tungumálum bandalagsins.

 - Framkvæmdastjórnin annast uppfærslu skrárinnar.

(1) Stjtíð. EB L 196 frá 26.7.1990, bls. 15.

(2) Stjtíð. EB L 204 frá 21.7.1998, bls. 37.

99/EES/19/33
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma
framkvæmdar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins

95/16/EB frá 29. júní 1995 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna
varðandi lyftur(1 )

(Birting á heitum og tilvísunum samhæfðra evrópska staðla sem falla undir tilskipunina)

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fullgildingarár

CEN EN 81-1 Öryggisreglur um smíði og ísetningu 1998
á lyftum � 1. hluti: Rafmagnslyftur

CEN EN 81-2 Öryggisreglur um smíði og ísetningu 1998
á lyftum � 2. hluti: Vökvalyftur

CEN EN 12016 Rafsegulsviðssamhæfi � Vöruhópsstaðall 1998
fyrir lyftur, rennistiga og færibönd til
fólksflutninga - Ónæmi

(1) OEN: Evrópsk staðlastofnun:

- CEN: 36, rue de Stassart, B-1050 Brussel, sími +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 19.

- CENELEC: 35, rue de Stassart, B-1050 Brussel, sími +32 2 519 68 71, bréfasími +32 2 519 69 19.

- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, sími +33 492 94 42 12, bréfasími +33 493 65 47 16.

Athugasemd:

- Allar upplýsingar varðandi fyrirliggjandi staðla má fá annaðhvort hjá evrópskum staðlasamtökum
eða innlendum staðlastofnunum en skrá(2 ) yfir þær er að finna í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/34/EB(3 ), eins og henni var breytt með tilskipun 98/48(4 ).

- Birting tilvísana í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins þýðir ekki að unnt sé að fá  staðlana á
öllum tungumálum bandalagsins.

  - Framkvæmdastjórnin annast uppfærslu skrárinnar.

(1) Stjtíð. EB L 213 frá 7.9.1995, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 32 frá 10.2.1996, bls. 32.

(3) Stjtíð. EB L 204 frá 21.7.1998, bls. 37.

(4) Stjtíð. EB L 217 frá 5.8.1998, bls. 18.

99/EES/19/34
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99/EES/19/35Reglur um upplýsingaskipti � tæknilegar reglugerðir

- Tilskipun 83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæknilegra staðla og reglugerða (Stjtíð. EB L 109, 26.4.1983, bls. 8).

- Tilskipun 88/182/EBE frá 22. mars 1988 um breytingu á tilskipun 83/189/EBE (Stjtíð. EB L 81,
26.3.1988, bls. 75).

- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB frá 23. mars 1994 um aðra efnisbreytingu á tilskipun
83/189/EBE (Stjtíð. EB. L 100, 19.4.1994, bls. 30).

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni

99-0161-NL

99-0168-DK

99-0169-DK

99-0162-D

99-0164-NL

99-0166-F

99-0167-F

99-0163-NL

99-0165-NL

99-0170-D

99-0173-A

99-0174-A

9.7.1999

(4)

13.7.1999

7.7.1999

9.7.1999

8.7.1999

8.7.1999

(4)

(4)

9.7.1999

19.7.1999

19.7.1999

Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Drög að úrskurði um breytingu á vörulagaúrskurði um
vinnslu og meðhöndlun matvæla

Drög að lögum um breytingu á ýmsum lögum um
orkuskatta, lögum um þungaskatt á vélknúin ökutæki,
o.s. frv., lögum um skatta í samræmi við
eldsneytiseyðslu tiltekinna fólksbifreiða, lögum um
skráningargjald vélknúinna  ökutækja, o.s.frv. og lögum
nr. 436 frá 26. júní 1998 um breytingu á lögum um
skráningargjald vélknúinna ökutækja (hækkun
olíugjalda og lækkun skattstiga  fyrir dísilbíla, o.s.frv.)
í 1., 3. þáttur og 4. mgr. 9. þáttar

Fyrirmæli varðandi hænuegg til neyslu

Tæknileg próf- og viðurkenningarskilyrði fyrir
snúningsvísa í skip sem sigla á opnu hafi

Önnur breyting á framkvæmdaforskrift um skilagjald
á heildsölupakkningar 1997

Forskrift um flokka dulmálsaðferða og -búnaðar sem
er undanþeginn allri formlegri meðferð fyrirfram

Forskrift um flokka dulmálsaðferða og -búnaðar þar
sem leyfisveiting kemur í stað yfirlýsingar fyrirfram

Breyting á framkvæmdaforskrift um  fjárfestingarstyrk
á sviði orkumála á grundvelli orkulistans 1999

Forskrift að breytingu á forskrift um umhverfistækni
1999

Breytingar og viðbótarákvæði við skrá yfir tæknilegar
byggingaforskriftir frá mars 1999

Lög um breytingu á lögum um lyfjainnflutning

Leiðbeiningar og forskriftir að vegagerð -
vinnuframkvæmd � grunnur � prófaðferðir - efni -
1. holklakaprófanir

(1) Ár � skráningarnúmer � upprunaaðildarríki.

(2) Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB6.5.1999 Nr.19/27

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að samkvæmt skilmálum orðsendingar hennar frá 1. október 1986
(Stjtíð. EB C 245, 1.10.1986, bls. 4) gerir hún ráð fyrir að ef aðildarríki samþykkir tæknilega reglugerð
sem fellur undir ákvæði tilskipunar 83/189/EBE án þess að senda drögin til framkvæmdastjórnarinnar
eða virða skyldubundna stöðvun, sé ekki unnt að framfylgja reglugerðinni gagnvart þriðja aðila
samkvæmt skilmálum réttarkerfis hlutaðeigandi aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin telur þar af leiðandi
að málsaðilar hafi rétt til að vænta þess að dómstólar landsins neiti að koma innlendum tæknilegum
reglugerðum, sem ekki hefur verið tilkynnt um eins og krafist er í lögum bandalagsins, til framkvæmda.

Upplýsingar um tilkynningarnar eru fáanlegar hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins C 67 frá 17.3.1989 bls. 3 og í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 6 frá 4.5.1994, bls. 8.

99-0175-F

99-0176-F

99-0177-F

(3)(4)(5)

12.7.1999

13.7.1999

13.7.1999

Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Drög að viðbótarforskrift að forskrift nr. 80-331 frá
8. maí 1980 um almennar reglur um vinnsluiðnaðinn,
ásamt nýjum kafla sem  felldur er inn í almennu
reglurnar: ,,Leit með borun, vinnsla á vökva um
borholur og meðhöndlun á þessum vökvum�

Drög að viðbæti við fyrrnefnd drög að forskriftinni:
,,Leit með borun, vinnsla á vökva um borholur og
meðhöndlun á þessum vökvum�

Þrjú drög að framkvæmdaforskriftum fyrir fyrrnefndan
kafla

Drög að forskrift um breytingu á forskrift frá 16. júlí
1954 um ljósa- og merkjabúnað ökutækja

Drög að forskrift um breytingu á forskrift frá  30. ágúst
1982 um ljósabúnað reiðhjóla

(1) Ár � skráningarnúmer � upprunaaðildarríki.

(2) Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.

(3) Hefðbundnar reglur um upplýsingaskipti gilda ekki um ,,lyfjaskrá�.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki.

(5) Ekkert stöðvunartímabil vegna skatta- eða fjármálaráðstafana; sbr. 3. lið 9. mgr. 1. gr. í tilskipun 94/10/EB.




