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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1913 � Lufthansa/Menzies/LGS/JV)

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem Globe Ground GmbH í Þýskalandi, sem er
undir stjórn Deutsche Lufthansa AG, og Manzies Transport Services Limited í Breska konungsríkinu,
sem er dótturfyrirtæki John Menzies plc, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins,
sameiginleg yfirráð yfir Lufthansa Ground Services (London) Limited í Breska konungsríkinu með
kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Globe Ground GmbH: þjónusta við farþega og þjónusta á flugvélahlöðum í flugstöðvum í
Þýskalandi, Breska konungsríkinu og utan Evrópu. Meðhöndlun farms, flugöryggisþjónusta
og afísing og dráttur loftfara,

- Menzies Transport Services Limited: farmþjónusta, þjónusta við loftför og farþega, þjónusta
á flugvélahlöðum og farmmiðlun í flugstöðvum í Breska konungsríkinu,

- Lufthansa Ground Services (London) Limited: þjónusta við farþega og þjónusta á
flugvélahlöðum á Heathrow-flugvelli.

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 229, 10.8.2000. 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. COMP/M.1913
� Lufthansa/Menzies/LGS/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

2000/EES/36/01
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1951 � BT/Japan Telecom/Vodafone AirTouch-JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin British Telecommunications Plc (�BT�),
Japan Telecom Co., Ltd. (�JT�) og Vodafone AirTouch Plc (�Vodafone�) öðlast, í skilningi b-liðar 1.
mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir japanska fyrirtækinu J-Phone Communica-
tions Co. Ltd. (�J-Phone�) með kaupum á hlutum í nýstofnuðu félagi sem er fyrirtæki um sameiginlegt
verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- BT: fjarskiptaþjónusta og útvegun fjarskiptatækja,

- JT: fjarskiptaþjónusta,

- Vodafone: farsímanetkerfi og tengd fjarskiptaþjónusta,

- J-Phone: þriðja kynslóð farsímaþjónustu í Japan.

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 225, 8.8.2000. 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. COMP/M.1951
� BT/Japan Telecom/Vodafone AirTouch-JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1987 � BASF/Bayer/Hoechst/DyStar)

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem þýska fyrirtækið BASF AG í Ludwigshafen
mun færa textíllitun sína inn í þýska fyrirtækið DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG
(DyStar) í Frankfurt/Main fyrir hluti og öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins,
sameiginleg yfirráð yfir DyStar ásamt þýsku fyrirtækjunum Bayer AG í Leverkusen og Hoechst
AG í Frankfurt/Main með samningi.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- BASF AG: jarðgas, olía, kemískar vörur og lyfjavörur,

- Bayer AG: kemískar vörur og lyfjavörur,

- Hoechst AG: eignarhaldsfélag,

- DyStar: textíllitir.

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 229, 10.8.2000. 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. COMP/M.1987
� BASF/Bayer/Hoechst/DyStar, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2015 � Totalfina/Saarbergg/MMH)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem þýsku fyrirtækin Totalfina Deutschland GmbH
(Totalfina) í Düsseldorf og Saarberg AG í Saarbrücken öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir þýska fyrirtækinu Michel Mineralölhandel GmbH í
Duisburg með samningi og kaupum Totalfina á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Totalfina: dreifing jarðolíuvara,

- Saarberg AG: meðal annars verslun með jarðolíuvörur,

- MMH: verslun með jarðolíuvörur.

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

2000/EES/36/04
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4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 224, 5.8.2000. 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. COMP/M.2015
� Totalfina/Saarberg/MMH, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/ECSC.1340 og COMP/M.2071� Riva/Acciaio)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) og 66. gr. stofnsáttmála KSE, þar sem fyrirtækið Riva
Acciaio S.p.A. öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins og ákvörðunar 24-54, full
yfirráð yfir Société Aciers d�Armature pour Béton S.A. með kaupum á hlutum.

2.  Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Riva Acciaio S.p.A.: margvíslegar stálafurðir, m.a. vírteinn, vír, logsoðnir stálmöskvar og
styrktarstangir,

- Société Aciers d�Armature pour Béton S.A.: vírteinn, vír, logsoðnir stálmöskvar og
styrktarstangir.

3. Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur
verið, geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89 og 66. gr. stofnsáttmála KSE. Þó er
lokaákvörðun um þetta atriði frestað um sinn.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 225, 8.8.2000. 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. COMP/
ECSC.1340 og COMP/M.2071� Riva/Acciaio, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

2000/EES/36/05
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2077 � Clayton, Dubilier& Rice/Italtel)

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Clayton, Dubilier & Rice í
Bandaríkjunum öðlast með óbeinum hætti, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, full
yfirráð eitt og sér yfir fyrirtækinu Italtel S.p.A. með kaupum á hlutum.

2.  Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- CD&R: stjórnun varðandi samval verðbréfa,

- Italtel S.p.A.: fjarskiptabúnaður og -kerfi.

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 225, 8.8.2000. 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. COMP/M.2077�
Clayton, Dubilier & Rice/Italtel á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2086 � Deutsche Bank/Hamburgische Immobilien

Handlung/DLI)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin Deutsche Bank AG (�Deutsche Bank�)
í Þýskalandi og HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH (�HIH�) í Þýskalandi, sem eru
undir stjórn Warburg-fyrirtækjahópsins, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins,
sameiginleg yfirráð yfir Deutsche Logistik Immobilien AG (�DLI�) í Þýskalandi með kaupum á
hlutum í nýstofnuðu félagi sem er fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Deutsche Bank: bankastarfsemi og fjármálaþjónusta,

- HIH: þjónusta og fjárfestingar á sviði fasteigna,

- DLI: kaup, sala og umsýsla fasteigna sem henta fyrir flutningatækni, dreifingu og vörugeymslur.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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3. Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur
verið, geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta
atriði frestað um sinn.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 225, 8.8.2000. 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. COMP/M.2086
� Deutsche Bank/Hamburgische Immobilien Handlung/DLI, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2095 � Sextant/Diehl)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. júlí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin Thomson-CSP Sextant S.A. (�Sextant
�) og Integra Vermögensvervaltungs- und Beteiligungsgesellschaft GmbH, sem er eignarhaldsfélag
undir stjórn Diehl Stiftung & Co (Nürnberg Þýskalandi), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir nýstofnuðu félagi sem mun ná yfir alla starfsemi VDO-
L, sem er fyrrverandi fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, og starfsemi BGT (sem er dótturfyrirtæki
Diehl-fyrirtækjahópsins) á sviði stjórn- og leiðsögukerfa.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Integra og BGT (Diehl-fyrirtækjahópurinn): þróun, framleiðsla, sala og vöruþjónusta á sviði
flugtæknibúnaðar (hreyfilstýring og flugstjórn), leiðsögutækja á landi, flugskeytakerfa og
flugskeytaíhluta,

- Sextant: framleiðsla og sala á flugtækni fyrir almennings- og hernaðarloftför, meðal annars
flugstjórnartæki, vísibúnaður og flugleiðsögubúnaður, og íhlutir fyrir iðnað og heimilistæki.

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

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 223, 4.8.2000. 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. COMP/M.2095
� Sextant/Diehl, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2119 � E.ON/ACP/Schmalbach-Lubeca)

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem þýsku fyrirtækin E.ON AG og Allianz Capital
Partners GmbH (ACP) munu hafa sameiginleg yfirráð yfir Schmalbach-Lubeca AG (Þýskalandi).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- E.ON: orkumiðlun, efnaiðnaður, ál, umbúðaiðnaður, fjarskipti, flutningatækni og dreifing,

- ACP: stjórnun varðandi samval verðbréfa,

- Schmalbach-Lubeca: plast- og málmumbúðir.

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 229, 10.8.2000. 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. COMP/M.2119
� E.ON/ACP/Schmalbach-Lubeca, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Tilkynning um samstarfssamninga
(Mál nr. Comp/37920 � �3G Patent Platform�)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. júlí 2000 tilkynning, samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins nr. 17,
um samninga þess efnis að sameignarfélagið 3G Patent Platform Partnership og samstarfsaðilar
þess, Alcatel, Cegetel, Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), France
Telecom, Fujitsu, Royal KPN N.V., LG Information & Communications, Matsushita, Mitsubishi
Electric, NEC, NTT DoCoMo, Robert Bosch GmbH, Samsung Electronics, Siemens AG, SK
Telecom, Sonera Corporation, Sony og Telecom Italia Mobile, muni hrinda �3G Patent Platform� í
framkvæmd hinn, eða í kringum, 30. september 2000. Sameignarfélagið 3G Patent Platform mun
bjóða fram valfrjálsa, kostnaðarhagkvæma tilhögun sem gerir kleift að meta, votta og veita
grundvallareinkaleyfi fyrir farsímakerfi af þriðju kynslóð (�3G�) sem eru skilgreind innan ramma
staðla sem Alþjóðafjarskiptasambandið (ITU) setur.

2. Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samstarfssamningarnir, sem tilkynntir
hefur verið, geti fallið undir gildissvið reglugerðar nr. 17.

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

4. Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tuttugu (20) daga frá dagsetningu
þessarar útgáfu í Stjtíð. EB C 227, 9.8.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. 32 2 296 70 81) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. Comp/37920 � �3G Patent
Platform�, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition Directorate General
Directorate C
Office 2/260
Rue Joseph II 70
B-1000 Brussels
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