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14.8.2003 Nr. 41/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

2003/EES/41/01Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3231 – Apollo/Soros/Goldman Sachs/Cablecom)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.     Framkvæmdastjórninni barst 1. ágúst 2003 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 4064/89 (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1310/97 (2), um fyrirhugaða 
samfylkingu þar sem fyrirtækin Goldman Sachs Group Inc., Apollo Investment Fund V Inc. og Soros 
Private Equity Investors LP, í sameiningu kölluð samtökin, öðlast með hlutafjárkaupum sameiginleg 
yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir svissneska fyrirtækinu Cablecom 
GmbH.

2.     Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        –      Goldman Sachs Group: hefur aðsetur í Bandaríkjunum en stundar fjárfestingarbankastarfsemi 
og verðbréfaviðskipti á fjármálamörkuðum víða um heim

        –      Apollo Investment Fund: hefur aðsetur í Bandaríkjunum en fjárfestir í óskráðum hlutafélögum 
víða um heim

        –      Soros Private Equity Investors LP: stundar fjárfestingarráðgjöf víða um heim

        –      Cablecom GmbH: veitir breiðbandsþjónustu um kapal, aðallega í Sviss en einnig í Austurríki

3.     Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Endanlegri ákvörðun um þetta hefur þó verið 
frestað. Rétt er að hafa í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem 
kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun 
tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (3).

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 berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. ESB C 190 hinn 12. ágúst 2003. Athugasemdirnar má senda um bréfasíma (+32 2 296 43 01 
eða +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.3231 – Apollo/Soros/Goldman 
Sachs/Cablecom, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.
(2)   Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)   Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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2003/EES/41/02Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3251 – PAI Partners/GrandVision)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.     Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2003 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 4064/89 (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1310/97 (2), um fyrirhugaða 
samfylkingu þar sem franska fyrirtækið PAI Partners öðlast með yfirtökuboði, sem var tilkynnt 23. júlí 
2003, yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir öllu franska fyrirtækinu 
GrandVision.

2.     Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        
        –      PAI Partners: fjárfestir í óskráðum hlutafélögum

        –      GrandVision: samsetning, meðferð, dreifing og sala á sjóntækjum (sölustaðir eru GrandOptical, 
Générale d’Optique, Solaris og Vision Express Optical Lab)

3.     Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Endanlegri ákvörðun um þetta hefur þó verið 
frestað. Rétt er að hafa í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem 
kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun 
tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (3).

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 berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. ESB C 189 hinn 9. ágúst 2003. Athugasemdirnar má senda um bréfasíma (+32 2 296 43 01 
eða +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.3251 – PAI Partners/GrandVision, 
á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.
(2)   Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)   Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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2003/EES/37/03Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3256 – Liberty Insurance/Metlife Iberia)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.     Framkvæmdastjórninni barst 1. ágúst 2003 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 4064/89 (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1310/97 (2), um fyrirhugaða 
samfylkingu þar sem spænska fyrirtækið Liberty Insurance Group, Compañía de Seguros y 
Reaseguros SA (Liberty Insurance), sem tilheyrir bandarísku samsteypunni Liberty Mutual (Liberty 
Mutual), öðlast með hlutafjárkaupum yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar 
yfir öllu spænska fyrirtækinu Metlife Iberia SA (Metlife), sem nú er í eigu bandaríska fyrirtækisins 
Metlife International Holdings, Inc. (Metlife International).

2.     Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        –      Liberty Insurance: fjármála- og tryggingastarfsemi

        –      Metlife: tryggingastarfsemi

3.     Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Endanlegri ákvörðun um þetta hefur þó verið 
frestað. Rétt er að hafa í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem 
kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun 
tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (3).

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 berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. ESB C 192 hinn 14. ágúst 2003. Athugasemdirnar má senda um bréfasíma (+32 2 296 43 01 
eða +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.3256 – Liberty Insurance/Metlife 
Iberia, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.
(2)   Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)   Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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2003/EES/41/04Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3263 – 3i Group/Refresco)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.     Framkvæmdastjórninni barst 6. ágúst 2003 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 4064/89 (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1310/97 (2), um fyrirhugaða 
samfylkingu þar sem breska fyrirtækið 3i Group plc (3i) öðlast með hlutafjárkaupum yfirráð í skilningi 
b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfir öllu hollenska fyrirtækinu Refresco Holding BV 
(Refresco).

2.     Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        –      3i: áhættufjárfestingafyrirtæki

        –      Refresco: framleiðir ávaxtasafa og gosdrykki

3.     Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti 
fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Endanlegri ákvörðun um þetta hefur þó verið 
frestað. Rétt er að hafa í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem 
kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun 
tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (3).

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 berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar 
tilkynningar í Stjtíð. ESB C 194 hinn 15. ágúst 2003. Athugasemdirnar má senda um bréfasíma 
(+32 2 296 43 01 eða +32 2 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.3263 – 
3i Group/Refresco, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.
(2)   Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í 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.3108 – Office Depot/Guilbert)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. maí 2003 að hreyfa ekki andmælum við 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 CELEX-gagnagrunnsins, undir skjalanúmeri 303M3108. CELEX 
er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins.

Frekari upplýsingar um áskrift fást hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3110 – OMV/BP (Southern Germany Package))

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júní 2003 að hreyfa ekki andmælum við 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 CELEX-gagnagrunnsins, undir skjalanúmeri 303M3110. CELEX 
er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins.

Frekari upplýsingar um áskrift fást hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09

2003/EES/41/05

2003/EES/41/06
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3119 – BP/Alfa Group/Access/Renova/TNK-BP)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. júlí 2003 að hreyfa ekki andmælum við 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 CELEX-gagnagrunnsins, undir skjalanúmeri 303M3119. CELEX 
er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins.

Frekari upplýsingar um áskrift fást hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3134 – Arcelor/Umicore/Duology JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júlí 2003 að hreyfa ekki andmælum við 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 CELEX-gagnagrunnsins, undir skjalanúmeri 303M3134. CELEX 
er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins.

Frekari upplýsingar um áskrift fást hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09

2003/EES/41/07

2003/EES/41/08
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3192 – ThyssenKrupp/HSP Hoesch/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. júlí 2003 að hreyfa ekki andmælum við 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 CELEX-gagnagrunnsins, undir skjalanúmeri 303M3192. CELEX 
er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins.

Frekari upplýsingar um áskrift fást hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál nr. COMP/M.3233 – Allianz/Sole/Zanussi Elettromeccanica)

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. júlí 2003 að hreyfa ekki andmælum við 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 CELEX-gagnagrunnsins, undir skjalanúmeri 303M3233. CELEX 
er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins.

Frekari upplýsingar um áskrift fást hjá:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09
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Tilkynning samkvæmt 4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans

Beiðni um heimild til að viðhalda ákvæðum í landslögum sem samrýmast ekki 
samræmingarráðstöfun bandalagsins

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar um tilkynningu Sambandslýðveldisins Þýskalands samkvæmt 
4. mgr. 95. gr. EB-sáttmálans um ákvæði í lögum landsins sem nauðsynlegt er talið að viðhalda og varða 
notkun asólitarefna en samrýmast ekki ákvæðum tilskipunar 76/769/EBE (1) um takmörkun á sölu og 
notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna, eins og henni var breytt með tilskipun 2002/61/EB (2) 
um sölu og notkun asólitarefna.

Sjá nánar í Stjtíð. ESB C 185, 5. ágúst 2003.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 37/03

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans vegna 
aðstoðar við að fjölga stöðvum í Piemonte sem selja jarðgas sem vélaeldsneyti, sjá Stjtíð. ESB C 183, 
2. ágúst 2003.

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

European Commission
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

Bréfasími: +32 (0) 2 296 12 42

Athugasemdum verður komið á framfæri við ítölsk stjórnvöld. Hagsmunaaðilum, sem leggja fram 
athugasemdir, er heimilt að óska þess skriflega að farið verði með nafn þeirra eða heiti sem trúnaðarmál, 
enda sé óskin rökstudd.

(1)   Tilskipun ráðsins 76/769/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna 
varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 201).

(2)   Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/61/EB frá 19. júlí 2002 um nítjándu breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE varðandi 
takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (asólitarefna) (Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 15).
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