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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1794 � Deutsche Post/Air Express International)

1. Kommisjonen mottok 6. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Deutsche Post AG, Tyskland, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Air Express International Corp., USA.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Deutsche Post: nasjonale og internasjonale brev- og pakkeleveringstjenester, nasjonale og
internasjonale ekspressleveringstjenester, logistikktjenester, (internasjonale) spedisjonstjenester
og beslektede tjenester,

� Air Express International: internasjonale spedisjonstjenester og beslektede tjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
11 av 14.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1794 � Deutsche Post/Air Express International, til
følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/2/01
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Melding om et fellesforetak
(Sak nr. COMP/E-2/37.747)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning
nr. 17/62(1) om en avtale mellom Rohm and Haas Company, som er registrert i USA, og Stockhausen
GmbH & Co. KG, som er registrert i Tyskland. Formålet med dette felles kontrollerte fellesforetaket
er produksjon av råakrylsyre i Deer Park, Texas, og i Marl, Tyskland. Råakrylsyre er ikke et
sluttprodukt, men brukes som utgangspunkt for fremstilling av andre produkter som butylakrylat
eller isakrylsyre. Fellesforetaket skal bare fremstille råakrylsyre, som i sin helhet skal selges til
morselskapene.

Rohm and Haas vil i tillegg overta Stockhausens butylakrylatvirksomhet i Europa samt Stockhausens
eksterne handelsvirksomhet for isakrylsyre.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til det planlagte
fellesforetaket for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
9 av 13.1.2000. Merknadene kan sendes per faks (+32 2 299 24 64) eller med post, med referanse
COMP/E-2/37.747, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate E
Office 2/46
158, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1820 � BP/JV Dissolution)

1. Kommisjonen mottok 21. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(3), om en planlagt foretakssammenslutning
der det britiske foretaket BP Amoco p.l.c. (�BPA�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av BPs og Mobils fellesforetak (�fellesforetaket�). Fellesforetaket
vil bli oppløst. Selger er Exxon Mobil Corporation (�ExxonMobil�), USA.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BPA: utvinning, produksjon, raffinering, markedsføring og transport av råolje, naturgass,
petroleumsprodukter og petrokjemiske produkter,

� Fellesforetaket: detaljhandel med motorolje, smøremidler og basisoljer,

� ExxonMobil: utvinning, produksjon, raffinering, markedsføring og transport av råolje, naturgass,
petroleumsprodukter og petrokjemiske produkter; produksjon og salg av kull og mineraler;
kraftproduksjon.

(1) EFT 13 av 21.2.1962, s. 204.

(2) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(3) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/2/02

2000/EØS/2/03
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3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
9 av 13.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1820 � BP/JV Dissolution, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1571 � New Holland/Case)

Kommisjonen vedtok 28.10.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1571.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2000/EØS/2/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1797 � Saab/Celsius)

1. Kommisjonen mottok 3. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Saab AB, Sverige, som kontrolleres av det britiske foretaket BAe Systems plc og det
svenske foretaket Investor AB, ved offentlig kontanttilbud overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Celsius AB, Sverige.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Saab AB: militære luftforsvarsprodukter, opplæringssystemer, sivile fly og høyteknologiske
nisjeprodukter,

� BAe Systems plc: militære og sivile fly og elektroniske systemer, marinteknikk,

� Investor AB: industrielt holdingselskap med interesser spredt over et bredt felt,

� Celsius AB: forsvarsprodukter, kommersielle flytjenester, elektroniske systemer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
8 av 12.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1797 � Saab/Celsius, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning og

en meldt transaksjon som ikke kommer under forordningen om
foretakssammenslutninger

(Sak nr. COMP/M.1587 � Dana/GKN)

Kommisjonen vedtok 4.11.1999 at den meldte transaksjonen i ovennevnte sak med hensyn til DANAs
oppkjøp av GKNs virksomhet for middelstunge og tunge propellaksler ikke kommer inn under virkeområdet
for forordningen om foretakssammenslutninger fordi det ikke utgjør en foretakssammenslutning som
definert i forordningens artikkel 3. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i forordningen
om foretakssammenslutninger.

Kommisjonen har også vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot den meldte transaksjonen med hensyn til
opprettelsen av et fellesforetak for lette propellaksler og å erklære den forenlig med det felles marked.
Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 og artikkel
57 i EØS-avtalen.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/2/06

2000/EØS/2/05
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Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-
hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1587.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1782 � American Home Products/Warner-Lambert)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene American Home Products, USA, og Warner-Lambert, USA, fusjonerer fullt ut som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� American Home Products: forskning, utvikling, fremstilling og salg av farmasøytiske produkter
og helseprodukter, vaksiner, bioteknologi, produkter for landbruket og dyrehelseprodukter,

� Warner-Lambert: forskning, utvikling, fremstilling og salg av farmasøytiske produkter,
helseprodukter for forbrukere, helseprodukter for kjæledyr og sukkervarer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
7 av 11.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1782 � American Home Products/Warner-
Lambert, til følgende adresse:

European Commission
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

2000/EØS/2/07

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1825 � Suzuki Motor/Suzuki KG/Fafin)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Suzuki Motor Corporation, Japan, ved kjøp av aksjer overtar enekontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene Suzuki Auto GmbH Deutschland &
Co KG, Tyskland, Hogiva Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH, Tyskland, og Fafin Gesellschaft
für Factoring und Leasing mbH, Tyskland, i sin helhet.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Suzuki Motor Corporation: produksjon og distribusjon særlig av motorkjøretøyer,

� Suzuki Auto GmbH Deutschland & Co KG: import og distribusjon av motorkjøretøyer,
tilbehør og deler,

� Hogiva Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH: hovedpartner for Suzuki Auto GmbH
Deutschland & Co KG,

� Fafin Gesellschaft für Factoring und Leasing mbH: finansielle tjenester for suzukikunder,
særlig leasingavtaler og mekling av bilforsikringer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
7 av 11.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1825 � Suzuki Motor/Suzuki KG/Fafin, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1728 � CVC/Torraspapel)

Kommisjonen vedtok 3.12.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/2/08

2000/EØS/2/09
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� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1728.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1830 � Finalrealm/United Biscuits)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene PAI Management SAS (�PAI�), som eies av Paribas Group, som kontrolleres av
Banque Nationale de Paris, og Cinven Limited (�Cinven�), som eies av Cinven-konsernet, overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over United Biscuit
(Holdings) plc ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 17. desember 1999.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� PAI: investeringsforvaltning, -rådgivning og -tjenester,

� Cinven: investeringsforvaltning, -rådgivning og -tjenester,

� United Biscuits: fremstilling og salg av kjeks, kaker og kryddersnacks.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
7 av 11.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse COMP/M.1830 � Finalrealm/United Biscuits, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/2/10
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.1.2000Nr. 2/8

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.30 � BVI Television (Europe)

Inc./SPE Euromovies Investments Inc./Europe Movieco Partners)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene SPE Euromovies Investments Inc. (�SPE Europe�), som er et indirekte datterforetak
av Sony Pictures Entertainment Inc, og BVI Television (Europe) Inc. (�BVI Europe�), som er et
indirekte datterforetak av The Walt Disney Company, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Europe Movieco Partners (�Movieco
Partners�), et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Sony Pictures Entertainment: produksjon og distribusjon av filmer, produksjon og syndikering
av fjernsynsprogrammer, oppkjøp og distribusjon av hjemmevideoer, drift av studioanlegg,
utvikling av nye underholdningsprodukter, -tjenester og �teknologier og distribusjon av
filmunderholdning,

� The Walt Disney Company: produksjon og distribusjon av filmer og fjernsynsprogrammer,
distribusjon av underholdningsprodukter for hjemmet, lisensiering og detaljsalg av
forbrukerprodukter, drift av temaparker, kringkasting av radio og fjernsyn,

� Movieco Partners: etablering, distribusjon og markedsføring av betalingsfjernsyn i form av en
filmkanal som i utgangspunktet skal distribueres gjennom kabeloperatører i Nederland og den
flamsktalende delen av Belgia.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
7 av 11.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse COMP/JV.30 � BVI Television (Europe) Inc./SPE Euromovies
Investments Inc./Europe Movieco Partners, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate C � Information, Communication and Multimedia
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13. 1. 2000 Nr.2/9

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.35 � Chemag/Beiselen/BayWa)

1. Kommisjonen mottok 4. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene mg chemag ag (�mg chemag�), et foretak i konsernet Metallgesellschaft AG, BayWa
(�BayWa�), som kontrolleres av Bayerische Raiffeisen Beteiligungs GmbH, og Carl Beiselen GmbH
(�Beiselen�), som tilhører foretaksgruppen Schuler GmbH & Co. Vermögensverwaltungen, overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nyopprettede
foretaket Chemag Agrarchemikalien GmbH. Mg chemag har 40 % av aksjene i fellesforetaket, mens
BayWa og Beiselen har 30 % hver.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� mg chemag: handel med og distribusjon av kjemiske og andre produkter for landbruket, mineraler
og energistoffer, produksjon, bearbeiding, foredling og behandling av alle slags kjemikalier
samt tjenesteyting i forbindelse med den nevnte forretningsvirksomheten,

� BayWa: engros- og detaljhandel med landbruksvarer og -produkter samt forskjellige
forbruksvarer som byggematerialer og hagebruksvarer,

� Beiselen: handel med gjødsel, plantevernmidler, frø og hagebruksvarer,

� Det nye fellesforetaket: grensekryssende handel med gjødsel (import og eksport).

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
5 av 8.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 299 24 64) eller
med post, med referanse COMP/JV.35 � Chemag/Beiselen/BayWa, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.1.2000Nr. 2/10

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.36 � TXU Europe/EDF London Investments)

1. Kommisjonen mottok 4. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene TXU Europe Group plc, som eies av TXU Company Group (�TXU Group�), og
EDT London Investments plc, som eies av EDF Group, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� TXU Group: tjenesteyting på elektrisitets- og naturgassektoren, handel med energi,
markedsføring av energi, telekommunikasjon,

� EDF Group: produksjon, overføring, distribusjon og levering av energi,

� fellesforetaket: forvaltning av offentlige nett, driftstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
5 av 8.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller 296
72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.36 � TXU Europe/EDF London Investments, til
følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13. 1. 2000 Nr.2/11

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.37 � BSkyB/KirchPayTV)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket British Sky Broadcasting Group PLC (�BSkyB�) overtar felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket KirchPayTV GmbH & Co. KGaA
(�KirchPayTV�). Kirch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (�KVV�) er for øyeblikket alene
om å ha kontroll over KirchPayTV .

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� KVV er gjennom sine datterforetak aktivt innen audiovisuelle media, bl.a. omsetning av
rettigheter beregnet på kommersielt fjernsyn (fiksjon), omsetning av rettigheter for
idrettsarrangementer, film- og TV-produksjon og postproduksjon (bl.a. dubbing),
forretningsfjernsyn, betalingsfjernsyn, fjernsynskanalproduksjon, tekniske tjenester for dig-
ital kringkasting og krypteringsteknologi,

� BSkyB er et kringkastingsforetak som tilbyr analoge og digitale fjernsynstjenester. Det driver
detaljsalg av kanalpakker til abonnenter i Storbritannia og Nord-Irland samt i Irland og leverer
sine egne kanaler til kabeloperatører og foretak som sender digitalt, jordbasert fjernsyn. Det
tilbyr også analoge og digitale adgangskontrolltjenester og kundehåndteringstjenester til
kringkastingsforetak som benytter signalutstyr av typen Astra.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
7 av 11.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.37 � BSkyB/KirchPayTV, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate C � Information, Communication and Multimedia
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.1.2000Nr. 2/12

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.38 � KPN/BellSouth/E-Plus)

1. Kommisjonen mottok 20. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket BellSouth Corporation, USA (�BellSouth�), og Koninklijke KPN N.V., Nederland
(�KPN�), overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
foretaket BellSouth Holding GmbH, det fremtidige holdingselskapet til E-Plus, Tyskland, som er
operatør av mobiltelefontjenester.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BellSouth: internasjonal kommunikasjon, faste og trådløse tjenester, internett- og datatjenester,
kabelfjernsyn og digitalt fjernsyn, katalogreklame og katalogutgivelse,

� KPN: et bredt spekter av telekommunikasjonstjenester, bl.a. faste og trådløse tjenester, internett-
og datatjenester, katalogreklame.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
5 av 8.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller 296
72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.38 � KPN/BellSouth/E-Plus, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

2000/EØS/2/15

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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2000/EØS/2/17

2000/EØS/2/16Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1640 � Aceralia/Ucin (Se også IV/EKSF.1313))

Kommisjonen vedtok 26.8.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på spansk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CES�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1640.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1710 � Industri Kapital 1997 Ltd
(Marmorandum)/Neste Chemicals)

Kommisjonen vedtok 29.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer
399M1710. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps
regelverk. Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.1.2000Nr. 2/14

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1348 � Archer Daniels Midland/Alfred
C. Toepfer International/Intrade)

Kommisjonen vedtok 9.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1348.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1599 � Dupont/Teijin)

Kommisjonen vedtok 24.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1599.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2000/EØS/2/18
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13. 1. 2000 Nr.2/15

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1644 � Wienerberger/DSCB/Steinzeug)

Kommisjonen vedtok 17.9.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CDE�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1644.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1677 � BT/LGT Telecom)

Kommisjonen vedtok 8.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1677.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2000/EØS/2/21
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.1.2000Nr. 2/16

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 87 og 88 (tidligere artikkel 92 og 93)

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning vedrørende kapitalforhøyelse i Iberia med Pta 20
milliarder, statsstøttenr. N 368/99 (se EFT C 351 av 4.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for subsidiering av flytransport til og fra mindre
øyer omkring Sicilia, statsstøttenr. N 399/99 (se EFT C 351 av 4.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fordel for Mercedes Benz España, S.A. � prosjektet
NCV 2, statsstøttenr. N 697/98 (se EFT C 351 av 4.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk ordning for miljøstøtte til MKE Heidenreichstein, statsstøttenr.
N 253/99 (se EFT C 351 av 4.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en gresk støtteordning vedrørende konsesjonsavtale om utforming, bygging,
finansiering og drift av motorveien Elefsina � Stavros � Spata lufthavn og den vestlige Imittos-motorveien,
statsstøttenr. N 462/99 (se EFT C 351 av 4.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en gresk støtteordning til fordel for foretaket Halyvourgia Thessalias,
statsstøttenr. N 143/99 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for å fremme sysselsetting (NN 143/98) og sikre
sysselsetting (NN 69/99), statsstøttenr. N NN143/98 and NN 69/99 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning i form av fritak for trygdeavgifter for å fremme
etablering av arbeidsplasser i Mezzogiorno, statsstøttenr. N 701/98 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for
nærmere opplysninger).
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1740 � Heinz/United Biscuits
Frozen and Chilled Foods)

Kommisjonen vedtok 6.12.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1740.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for privatisering og omstrukturering av K.A.B.
Kraftwerks- und Anlagenbau GmbH, statsstøttenr. NN 100/97 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for småbedrifter i regioner som er berettiget til
unntak etter traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og c), statsstøttenr. NN 39/99 (se EFT C 359 av
11.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordninger for skipsbygging 1999 foreslått av Det forente kongeriket,
statsstøttenr. N 422/99 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter i mikrosystemer
og styrke industriell konkurranseevne, statsstøttenr. N 349/99 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte til dekning av honorarer til eksterne konsulenter i forbindelse
med fiskeauksjoner, statsstøttenr. N 527/99 (se EFT C 359 av 11.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for omstrukturering av Stahl- und Maschinenbau
GmbH, statsstøttenr. NN 61/98 (se EFT C 365 av 18.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for omstrukturering av Geomin Erzgebirgische Kalkwerke
GmbH, statsstøttenr. N 640/98 (se EFT C 365 av 18.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til fordel for Sosta Edelstahlrohrwerke GmbH &
Co.KG (regionstøtte � stål), statsstøttenr. N 140/99 (se EFT C 365 av 18.12.1999 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til miljøteknologi, statsstøttenr. N 316/99 (se EFT C 365 av
18.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den finske støtteordningen �Finansiering av bærekraftig skogsdrift�,
statsstøttenr. N 304/99 (se EFT C 365 av 18.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for å fremme bearbeidings- og markedsføringsvilkår for
fiskerivarer, statsstøttenr. N 559/99 (se EFT C 365 av 18.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til Finmeccanicas oppkjøp av verdiene i Breda Fucine Meridionali
(BFM), statsstøttenr. NN 10/99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent irsk støtte til den lokale flyplassen i Cork, statsstøttenr. N 204/99 (se EFT C
375 av 24.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent irsk støtte til investering i filmproduksjon, statsstøttenr. NN 49/97 og N 357/
99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning for å fremme opprettelse, utvidelse og
modernisering av små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 397/99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning i form av skattelette ved investeringer, statsstøttenr.
N 97/99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning i form av skattelette i forbindelse med
internasjonaliseringsprosjekter, statsstøttenr. N 96/99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for nærmere
opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent tysk støtte til omstrukturering og privatisering av Mecklenburger Metallgub
GmbH, statsstøttenr. NN 46/99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en dansk støtteordning for jobbtrening og individuell jobbtrening i private
foretak, statsstøttenr. N 501/99 (se EFT C 375 av 24.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til bedring av tjenester som utfyller lokal offentlig transport,
statsstøttenr. N 237/99 (se EFT C 379 av 31.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til førtidspensjonering av selvstendige transportører over 60 år,
statsstøttenr. N 491/99 (se EFT C 379 av 31.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte i form av overgangsregler for å avskaffe kommunale
transportforetaks fritak for selskapsskatt, statsstøttenr. N 199/99 (se EFT C 379 av 31.12.1999 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for industriell omstilling, statsstøttenr. N 31/99 (se
EFT C 379 av 31.12.1999 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning for å fremme salg og nedsalting av fiskerivarer
samt fiskerivarers kvalitet, statsstøttenr. N 365/99 (se EFT C 379 av 31.12.1999 for nærmere
opplysninger).



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13. 1. 2000 Nr.2/19

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.

Offentliggjøring av visse medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper

Visse medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper( 1) i kategori A (uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7
bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i
forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT C 2 av 5.1.2000 (se nevnte EF-tidende for nærmere
opplysninger).

Frankrike har utstedt lisens til fem luftfartsselskaper i kategori A og elleve luftfartsselskaper i kategori
B og tilbakekalt lisens fra fire luftfartsselskaper i kategori A og sju luftfartsselskaper i kategori B. I tillegg
har fire lisensinnehavere endret navn.

Spania har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A.

Det forente kongerike har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A, og én lisensinnehaver i
samme kategori har endret navn. Det forente kongeriket har også utstedt lisens til ett luftfartsselskap i
kategori B og tilbakekalt lisens fra to luftfartsselskaper i kategori B.
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