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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2192 � SmithKline Beecham/Block Drug)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem breska fyrirtækið SmithKline Beecham plc (SB) öðlast, í skilningi b-liðar
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir bandaríska fyrirtækinu, Block Drug Com-
pany Inc. (Block Drug) með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- SB: framleiðsla á heilsuvörum til inntöku, almennum heilbrigðisvörum, lyfjum og bóluefni,

- Block Drug: framleiðsla á heilsuvörum til inntöku, sem og heilsu- og snyrtivörum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 334, 25.11.2000. 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.2192 � SmithKline Beecham/Block Drug, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/01

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2245 � Metsä-Serla/Zanders)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið Metsä-Serla Corporation (Metsä-Serla), Finnlandi, sem tilheyrir
Metsäliitto-samstæðunni, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð
yfir fyrirtækinu Zanders Feinpapiere AG (Zanders), Þýskalandi, með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Metsä-Serla: pappírs- og umbúðaiðnaður,

- Zander: pappírsiðnaður.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 334, 25.11.2000. 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.2245 � Metsä-Serla/Zanders, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/02

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2253 � Edizione Holding/NHS/

Comune di Parma/AMPS)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin Edizione Holding s.p.a. (Edizione), sem tilheyrir Benetton-
samstæðunni (Ítalíu), og NHS Nuova Holding Sanpaolo IMI (NHS), sem tilheyrir Sanpaolo IMI-
samstæðunni (Ítalíu), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg
yfirráð yfir fyrirtækinu AMPS s.p.a. (Ítalíu), sem í dag er undir stjórn Comune di Parma (bæjarfélagið
í Parma) með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Edizione: textíl- og fataiðnaður, vegagrunnvirki, fjarskipti, matvælaþjónusta, fasteignir,
landbúnaður og bankastarfsemi,

- Comune di Parma: starfsemi í þágu hagsmuna almennings,

- AMPS: vatnsþjónusta, flutningur og dreifing á jarðgasi, rafveita, meðhöndlun úrgangs,  lýsing
á vegum hins opinbera og fjarhitaveita.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 333, 24.11.2000. 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.2253 � Edizione Holding/NHS/Comune di Parma/AMPS, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/03

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2092 � Repsol Quimica/Borealis/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin Repsol Quimica S.A., sem tilheyrir Repsol YPF-samstæðunni,
sem er með höfuðstöðvar á Spáni, og danska fyrirtækið Borealis A/S öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
um framleiðslu og sölu á alkenum og pólýalkenum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Repsol YPF-samstæðan: alls konar olíuviðskipti,

-  Borealis: heitplast og hráefni úr olíu og jarðgasi, einkum alkenar og pólýalkenar.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 337, 28.11.2000. 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.2092 � Repsol Quimica/Borealis/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/04

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2235 � Corus Group/Cogifer/JV)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem Corus Group plc (Corus), Breska konungsríkinu og Cogifer Cie Générale
d�Installations Ferroviaires SA, Frakklandi, sem tilheyrir iðnaðarsamstæðunni de Dietrich & Cie
(De Dietrich), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð
yfir nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni til að framleiða og selja sporskipta- og
spormótamerki og annan merkjabúnað fyrir járnbrautamannvirki.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Corus-samstæðan: framleiðir og dreifir vörum úr stáli,

- De Dietrich-samstæðan: hitabúnaður, járnbrautabúnaður og búnaður fyrir kemísk efni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 337, 28.11.2000. 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.2235 � Corus Group/Cogifer/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/05

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2251 � AOL/Banco Santander/JV)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið AOL, Inc., Bandaríkjunum (AOL) og fyrirtækið Banco Santander
Central Hispano S.A., Spáni (BSCH), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar,
sameiginleg yfirráð yfir spænska fyrirtækinu Prodigios Interactivos S.A. (Prodigios) með kaupum
AOL á hlutabréfum í Prodigios.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- AOL: gagnvirk beinlínu-Netþjónusta,

- BSCH: ýmis konar fjármálaþjónusta, þar með talin almenn bankastarfsemi, eignastjórnun,
einkabankastarfsemi og alþjóðleg heildsölubankastarfsemi,

- Prodigios: gagnvirk beinlínuþjónusta á Spáni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 337, 28.11.2000. 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.2251 � AOL/Banco Santander/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/06

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/ECSC.1344 � RAG/Sidarfin/BBCT)

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
66. gr. stofnsáttmála Kola- og stálbandalags Evrópu (sáttmálinn um KSE), þar sem fyrirtækin RAG
Aktiengesellschaft (RAG) og Sidarfin N.V. (Sidarfin), sem tilheyrir samstæðunni Arbed S.A., öðlast,
í skilningi 66. gr. sáttmálans um KSE sameiginleg yfirráð yfir öllu  fyrirtækinu Belgian Bunkering
Considar Trading N.V. (BBCT).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- RAG: kolanám, viðskipti með kol og innflutningur, framleiðsla á koxi, námutækni, orka og
kemísk efni,

- Arbed: framleiðsla og dreifing á stálvörum, verkfræðistarfsemi, koparþynnur, námustarfsemi,

- BBCT: kolaviðskipti og innflutningur.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið 66. gr. sáttmálans um KSE. 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 338, 29.11.2000. 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.1344 � RAG/Sidarfin/BBCT, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/07

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2156 � Rewe/SAirGroup/LTU)

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin Rewe-Zentralfinanz e.G. (Rewe), SAirGroup og Sal. Oppenheim
jr. & Cie (Oppenheim), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg
yfirráð yfir fyrirtækinu LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH (LTU) með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

-  SAirGroup: farþega- og farmflutningar í lofti og skyld starfsemi á sviði flugsamgangna,

- Rewe: smásala, heildsala, ferðaskrifstofa,

- Oppenheim: bankastarfsemi,

- LTU: farþega- og farmflutningar í lofti og skyld starfsemi á sviði flugsamgangna.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 338, 29.11.2000. 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.2156 � Rewe/SAirGroup/LTU, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/08

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2211 � Universal Studio Networks/

De Facto 829 (NTL)/Studio Channel Ltd.)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17.  nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin Universal Studio Networks (Studio Channel) UK Limited, sem
tilheyrir Universal Studios-samstæðunni sem á síðasta stigi er stjórnað af Seagram; og  De Facto 829
Limited, sem er dótturfyrirtæki að öllu leyti í eigi NTL, fyrirtæki í Delaware og skráð á NASDAQ
verðbréfamarkaðinum í New York, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar,
sameiginleg yfirráð yfir nýstofnuðu fyrirtæki The Studio Channel Limited, sem er fyrirtæki um
sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Universal Studio Networks (Studio Channel) UK Limited: tónlist, kvikmyndaafþreyingarefni,
skemmtiefni og sala á sjónvarpsefni fyrir áskriftarsjónvarpsrásir,

- De Facto 829 Limited; innlend fjarskiptaþjónusta, kapalþjónusta í heimahús,
sjónvarpsútsendingar og smásöludreifing á áskriftarsjónvarpsrásum,

- The Studio Channel Ltd: heildsala á kvikmyndum fyrir áskriftarsjónvarpsrásir.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 338, 29.11.2000. 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.2211 � Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL)/Studio Channel Ltd.), á eftirfarandi
heimilisfang:

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

2000/EES/57/09

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2230 � Sanmina/Siemens/Inboard

Leiterplattentechnologie)

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið Sanmina Corporation (Sanmina), Bandaríkjunum, öðlast, í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Inboard
Leiterplattentechnologie GmbH & Co.KG (Inboard), Þýskalandi, sem í dag tilheyrir Siemens AG
(Siemens), Þýskalandi.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Sanmina: þjónusta á sviði rafeindaframleiðslu við frumframleiðendur í rafeindaiðnaðinum,
m.a. í tengslum við prentplötur og prófun og uppsetningu á fullbúnum kerfum,

- Siemens: rafeindaverkfræði og rafeindabúnaður,

- Inboard: prentplötur, m.a. með því að nota Simov-tækni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 338, 29.11.2000. 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.2230 � Sanmina/Siemens/Inboard Leiterplattentechnologie, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/10

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2232 � Marinopoulos Abette/

Sephora Holdings SA/JV)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem svissneska fyrirtækið Sephora Holdings SA (Sephora), sem er stjórnað af
Groupe Arnault, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð
yfir núverandi snyrtivörusmásölustarfsemi  í Grikklandi og Rúmeníu sem nú er í höndum fyrirtækisins
Marinopoulos Abette, sem er hluti af Marinopoulos Group of Companies (Marinopoulos), með
kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Sephora: framleiðsla og dreifing á eigin fjöldaframleiddum snyrtivörum og dreifing á Louis
Vuitton Moët Hennessy og öðrum lúxusvörum í sérhæfðar smásöluverslanir,

- Marinopoulos: stórmarkaðir, fataverslanir, baðvöruverslanir, framleiðsla og dreifing á
snyrtivörum, lyfjum, sem og vél- og hugbúnaður í tölvur og farsíma.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 338, 29.11.2000. 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.2232 � Marinopoulos Abette/Sephora Holdings SA/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/11

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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2000/EES/57/13

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2241 � Peugeot/Sommer Allibert)

1. Framkvæmdastjórninni barst 11.  nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem franska fyrirtækið Peugeot S.A. (PSA) S.A., öðlast, í skilningi b-liðar 1.
mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar,  yfirráð yfir bílavarahlutaviðskiptum franska fyrirtækisins
Sommer Allibert  með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- PSA: bílasmíði, varahlutir í bíla, samgöngur, flutningar, hugbúnaður, fjármálastarfsemi,

- Sommer Allibert: varahlutir í bíla, lakkefni, umbúðir.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 338, 29.11.2000. 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.2241 � Peugeot/Sommer Allibert, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Ný tilkynning um áður tilkynnta samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2041 � United Airlines/ US Air)

1. Framkvæmdastjórninni barst 22.9.2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið UAL Corporation (UAL, Bandaríkjunum) öðlast í skilningi b-
liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfirráð yfir fyrirtækinu US Airways Group Inc. (US
Airways, USA).

2. Tilkynningin var lýst ófullnægjandi 13.10.2000. 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 20.11.2000. Þar með öðlaðist tilkynningin gildi 21.11.2000.

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

2000/EES/57/12

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 337, 28.11.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.2041
� United Airlines/ US Air, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/14

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2224 � Siemens/Demag Krauss-Maffei)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið Siemens AG (Siemens), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Atecs Mannesmann AG (Atecs) sem aftur
stjórnar Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG (Demag), úr höndum Mannesmann AG
(Mannesmann) með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Siemens: orkuframleiðsla, sjálfvirkni, verkfræðistarfsemi, bílaíhlutir, upplýsinga- og
samskiptatækni, örkubbar, o.s.frv.,

- Atecs: eignarhaldsfélag,

- Demag: vélsmíði, iðntækni og vélar til notkunar í iðnaði (plastmálning, málmsteypa, skilvindur,
túrbínur o.s.frv), hernaðargögn (íhlutir í vopnakerfi, brynvarin ökutæki,  hermar, o.s.frv.).

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 340, 30.11.2000. 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.2224 � Siemens/Demag Krauss-Maffei, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2213 � DuPont/Sabanci Holdings/JV)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið E.I. Du Pont de Nemours and Company (DuPont), Bandaríkjunum,
og Haci Ömer Sabanci Holding A.S. (Sabanci), Tyrklandi, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir Kordsa Sabanci � DuPont Endüstriyel Iplik ve
Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.S. (Kordsa Sabanci � DuPont), fyrirliggjandi fyrirtæki sem nú er
einvörðungu undir yfirráðum Sabanci.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- DuPont: kemísk efni, tilbúnar trefjar, plastefni, kemísk efni til notkunar við akuryrkju, málning,
fræ og lyf,

- Sabanci: kemísk efni, tilbúnar trefjar, sement, bílaiðnaður, matvæli og smásala, bankastarfsemi
og vátryggingar,

- Kordsa Sabanci-DuPont: framleiðsla og sala á ýmis konar nælonvörum til notkunar í iðnaði.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 341, 1.12.2000. 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.2213 � DuPont/Sabanci Holdings/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

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

2000/EES/57/15

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2161 � Ahold/Superdiplo)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23.10.2000 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 300M2161.
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. COMP/M.1838 � BT/ESAT)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.3.2000 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 300M1838.
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

2000/EES/57/16

2000/EES/57/17
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1841 � Celestica/IBM (EMS))

Framkvæmdastjórnin ákvað 25.2.2000 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 300M1841.
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. COMP/M.2082 � PSA/Vivendi/Wappi!)

Framkvæmdastjórnin ákvað 22.9.2000 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 frönsku 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 ,,CFR�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2082.
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

2000/EES/57/18

2000/EES/57/19
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2094 � HT-Troplast/Kömmerling)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.9.2000 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 300M2094.
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

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 40/2000 (áður NN 61/00)

Spánn

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans vegna
áætlunar um aðstoð í tengslum við frekari endurskipulagningu á  skipasmíðastöðvum í eigu ríkisins. Sjá
nánar í Stjtíð. EB C 328 frá 18.11.2000.

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
Directorate H - State Aid II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Spán. Heimilt er að fara skriflega fram á að farið verði með
heiti þess hagsmunaaðila sem leggur fram athugasemdir sem trúnaðarmál, enda sé beiðnin rökstudd.

2000/EES/57/20

2000/EES/57/21



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.57/18 30.11.2000

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 49/2000 (áður NN 24/99)

Spánn

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans vegna
aðstoðar til fyrirtækisins Santana Motor. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 328 frá 18.11.2000.

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
Directorate State H-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Spán. Heimilt er að fara skriflega fram á að farið verði með
heiti þess hagsmunaaðila sem leggur fram athugasemdir sem trúnaðarmál, enda sé beiðnin rökstudd.

Tilkynning frá frönskum stjórnvöldum viðvíkjandi tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um

skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að,
rannsaka og vinna kolvatnsefni(1)

Tilkynning viðvíkjandi umsókn um útvíkkun  á einkaleyfi til að leita að kolvatnsefnum í
fljótandi og loftkenndu formi undir yfirskriftinni �Permis de Delta Profond du Rhône�.

Með beiðni dagsettri 22. september 2000, fór fyrirtækið Robertson Overseas Limited,  sem hefur skráða
skrifstofu á Tyn Y Coed, Llandudno, North Wales, LL30 1SA (Breska konungsríkinu), fram á einkaleyfi
til fjögurra ára til þess að leita að kolvatnsefnum í fljótandi og loftkenndu formi, undir yfirskriftinni �
Permis de Delta Profound du Rhône� sem tekur til ótilgreinds sjávarbotnssvæðis í umdæminu Var og
Bouches du Rhône. (Stjtíð. EB C 340, 30.11.2000).

Fyrirtæki, sem eiga hagsmuna að gæta, geta skilað inn samkeppnisumsókn, innan 90 daga frá birtingu
þessarar tilkynningar, í samræmi við málsmeðferðina sem greint er frá í �Tilkynningu um veitingu
námuréttinda í Frakklandi með tilliti til kolvatnsefna� eins og hún var birt í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna C 374 frá 30. desember 1994, bls. 11. og staðfest með úrskurði 95-427 frá 19. apríl
1995 um námuréttindi (Journal officiel de la République française frá 22. apríl 1995).

Unnt er að fá allar frekari upplýsingar hjá ráðuneyti efnahagsmála, fjármála og iðnaðar (secrétariat d�Etat
à l�industrie, direction générale de l�énergie et des matières premières, direction des matières premières et
des hydrocarbures, service de Conservation des Gisements d�Hydrocarbures), 120 rue de Cherche-Midi,
F-7353 Paris 07 SP, (sími: +33-1-43-19-53-53, bréfasími: +33-1-43-19-54-54).

(1) Stjtíð. EB L 164, 30.6.1994, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 25, 8.7.1995, bls. 1.

2000/EES/57/22

2000/EES/57/23



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB30.11.2000 Nr.57/19

Breyting franskra stjórnvalda á áætlunarflugi samkvæmt
skyldu um opinbera þjónustu milli meginlands

Frakklands og Korsíku

Frönsk stjórnvöld hafa ákveðið að breyta áætlunarflugi samkvæmt skyldu um opinbera þjónustu milli
meginlands Frakklands og Korsíku, sbr. bls. 3 í Stjtíð. EB C 227 frá 10. ágúst 1999,  bls. 4 í Stjtíð. EB C
9 frá 13. janúar 2000 og  bls. 5 í Stjtíð. EB C 183 frá 30. júní 2000, samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan
bandalagsins(1) (sjá nánar í Stjtíð. EB C 338, 29.11.2000).

(1) Stjtíð. EB 240, 24.8.1992, bls. 8.

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar

Lýst eftir tillögum

HP/2001
CAN/2001
SID/2001
DRG/2001

Aðgerðaáætlun bandalagsins um heilsueflingu,
upplýsingamiðlun, fræðslu og menntun á sviði heilbrigðismála

Aðgerðaáætlun um baráttu gegn krabbameini

Aðgerðaáætlun bandalagsins um að koma í veg fyrir eyðni og
aðra tiltekna smitsjúkdóma

Aðgerðaáætlun bandalagsins um forvarnir gegn
lyfjafíkn

Framkvæmdastjórnin samþykkti 25. júlí 2000 tillögu að ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins um að
framlengja aðgerðaáætlun bandalagsins um heilsueflingu, upplýsingamiðlun, fræðslu og menntun á sviði
heilbrigðismála, aðgerðaáætlun um baráttu gegn krabbameini og aðgerðaáætlun bandalagsins um að koma
í veg fyrir eyðni og aðra tiltekna smitsjúkdóma.

Í samræmi við tillöguna verða fyrrnefndar áætlanir framlengdar þar til 31. desember 2002.
Framkvæmdastjórnin leitar eftir tillögum að aðgerð frá stofnunum sem starfa á viðkomandi sviðum.

Sjá nánar í Stjtíð. EB C 333, 24.11.2000, bls. 4.

2000/EES/57/24
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Álit ráðgjafarnefndarinnar um samfylkingu fyrirtækja

Á 71. fundi sínum þann 18. nóvember 1999 lagði ráðgjafarnefndin um samfylkingu fyrirtækja fram álit
sitt um fyrstu drög að ákvörðun varðandi mál COMP/M.1578 � Sanitec/Sphinx.  Sjá nánar í Stjtíð. EB
C 331, 22.11.2000.

Skrá yfir útgefin skjöl framkvæmdastjórnarinnar( *)

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi skjöl:

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. apríl 1999 um meðferð hollenskra skattayfirvalda á
tæknileigusamningi milli Philips og Rabobank (Sjá Stjtíð. EB L 297, 24.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. desember 1999 um að lýsa því yfir að samfylking fyrirtækja
samrýmist EES-samningnum (Mál nr. IV/M.1578 � Sanitec/Sphinx) (Sjá Stjtíð. EB L 294, 22.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. febrúar 2000 um ríkisaðstoð þýska ríkisins í þágu fyrirtækisins
Korn Fahrzeuge und Technik GmbH (Thüringen) (Sjá Stjtíð. EB L 295, 23.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. júní 2000 um franska ríkisaðstoð til  Manufacture corrézienne
de vêtements (MCV) og áætlun um að veita fyrirtækinu sem tekur við af því aðstoð (Sjá Stjtíð. EB L 293,
22.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2000 um þann hluta portúgalska byggðastyrkjakortsins
fyrir tímabilið 2000 til 2006 sem tekur til héraða sem eiga rétt á undanþágu samkvæmt c-lið 3. mgr. 98. gr.
(Sjá Stjtíð. EB L 297, 24.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. júlí 2000 um ríkisaðstoð vegna ráðstafana til að bæta umhverfi
innanhúss sem Svíþjóð áformar að hrinda í framkvæmd (Sjá Stjtíð. EB L 295, 23.11.2000)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2000 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/77/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni(Sjá Stjtíð.
EB L 277, 30.10.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. nóvember 2000 um lágmarksskilyrði sem aðildarríkjum ber að
taka til greina við tilnefningu á stofnunum í samræmi við 4. mgr. 3. gr. í tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 1999/93/EB um rammaáætlun bandalagsins fyrir rafrænar undirskriftir (Sjá Stjtíð. EB L 289,
16.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. nóvember 2000 um þriðju breytingu á ákvörðun ráðsins 1999/
507/EB um ákveðnar verndarráðstafanir hvað varðar tiltekna leðurblökuhunda (fruit bats), hunda og ketti
frá Malasíu (Peninsula) og Ástralíu (Sjá Stjtíð. EB L 289, 16.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2000 um að aðlaga mæliaðferðir, sem kveðið er á um
í I., II., III. og IV. viðauka við tilskipun 98/70/EB, að tækniframförum eins og ráð er gert fyrir í 10. gr.
þeirrar tilskipunar (Sjá Stjtíð. EB L 287, 14.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2000 um aðra breytingu á ákvörðun 2000/551/EB
um tilteknar verndarráðstafanir hvað varðar hófdýr sem koma frá tilteknum hlutum Bandaríkja Norður-
Ameríku sem sýktir eru af veiruveiki sem kennd er við Vestur-Níl (West Nile Fever) (Sjá Stjtíð. EB L 290,
17.11.2000)

(*) Íslenska þýðingin á titlunum er til bráðabirgða.
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2000 um breytingu á ákvörðun  97/778/EB og um
uppfærslu skrárinnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit
(Sjá Stjtíð. EB L 290, 17.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2000 um tilteknar verndarráðstafanir gegn
slímhúðarbólgu í kindum (bluetongue) á sjálfstjórnarsvæðinu Baleareyjum, Spáni (Sjá Stjtíð. EB L 290,
17.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2000 um breytingu á ákvörðun  2000/650/EB um
merkingu og notkun á svínakjöti við beitingu 9. gr. tilskipunar ráðsins 80/217/EBE varðandi Breska
konungsríkið (Sjá Stjtíð. EB L 291, 18.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2000 um að innleiða bólusetningu til viðbótar
verndaraðgerðum vegna fuglainnflúensu á Ítalíu og um  sérstakar aðgerðir til að hafa eftirlit með flutningi
(Sjá Stjtíð. EB L 291, 18.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2000 um staðlaðan samning sem tekur til hugtaka
um notkun umhverfismerkis bandalagsins (Sjá Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2000 um notkun og ársgjöld í tengslum við
umhverfismerki bandalagsins (Sjá Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2000 um að koma á ráði Evrópusambandsins fyrir
umhverfismerki og starfsreglur þess (Sjá Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2000 um að setja starfsreglur fyrir samstarfsráðsins
fyrir endurskoðun á fyrirkomu bandalagsins í tengslum við umhverfismerki (Sjá Stjtíð. EB L 293, 22.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. nóvember 2000 um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 1999/283/EB um dýraheilbrigðisskilyrði og dýraheilbrigðisvotorð fyrir
innflutningi á nýu kjöti frá tilteknum ríkjum Afríku til að taka mið af dýraheilbrigðisskilyrðum í Suður-
Afríku (Sjá Stjtíð. EB L 298, 25.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. nóvember 2000  um að taka ekki teknasen upp í I. viðauka
við tilskipun ráðsins 91/414/EBE og um afturköllun á leyfisveitingum fyrir plöntuvarnarefni sem innihalda
þetta virka efni (Sjá Stjtíð. EB L 292, 21.11.2000)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2000 um tilteknar verndarráðstafanir gegn
slímhúðarbólgu í kindum (bluetongue)  á Korsíku, Frakklandi (Sjá Stjtíð. EB L 295, 23.11.2000)
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Skrá yfir skjöl sem framkvæmdastjórnin sendi ráðinu á
tímabilinu 9.10. til 13.10.2000

Þessi skjöl fást hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna(*)

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt Sent til Blað-
af fram- ráðsins síðu-
kvæmda- þann fjöldi
stjórninni

COM (2000) 624 KT-CO-00-592-EN(1)-C

COM (2000) 648 KT-CO-00-627-EN-C

COM (2000) 649 KT-CO-00-628-EN-C

Breytt tillaga að tilskipun ráðsins um rétt til að
sameina fjölskyldur aftur

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um aðra breytingu á tilskipun 89/655/EBE
um lágmarkskröfur varðandi öryggi og hollustu er
starfsmenn nota tæki á vinnustöðum (önnur
sértilskipun í skilningi 1.mgr. 16. gr. tilskipunar
89/391/EBE)

Breytt tillaga að ákvörðun ráðsins um
aðgerðaráætlun bandalagsins til að berjast gegn
mismunun 2001-2006

10.10.2000 10.10.2000   18

10.10.2000 11.10.2000   11

10.10.2000 11.10.2000   16

(1) ,,EN� vísar til enska COM-skjalsins.

(*) Íslenska þýðingin á titlunum er til bráðabirgða.

TILKYNNING TIL LESENDA

(2000/C 330/19)

Skráin yfir skjöl sem framkvæmdastjórnin sendir ráðinu vikulega birtist í síðasta sinn í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna C 311 frá 31. október 2000 og í þessu hefti EES-viðbætisins við Stjtíð. EB.

Upplýsingarnar sem hún hafði að geyma fást héðan í frá í gagnagrunnum

CELEX (http://www.europateam.cc.cec/clxint/htm/celex_en.htm),

eða EUR-Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html).

2000/EES/57/29

2000/EES/57/28


