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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.8.2000 Nr.38/1

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
 (Sak nr. COMP/M.2113 � Cinven/McKechnie)

1. Kommisjonen mottok 9. august 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 Cinven Group Limited (Storbritannia) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele McKechnie plc (Storbritannia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Cinven Group: investeringsforvaltning, rådgivning og tjenesteytelser overfor investeringsfond,

� McKechnie: deler til luft- og romfartøyer, spesialfester og teknisk plast.

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
237 av 19.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2113 � Cinven/McKechnie, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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 24.8.2000Nr. 38/2

Innledning av formell behandling
(Sak nr. COMP/M.1940 � Framatome/Siemens/Cogema/JV)

Kommisjonen besluttet 11. august 2000 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 239 av 23.8.2000. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. 32 22 96 43 01/22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/
M.1940 � Framatome/Siemens/Cogema/JV, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
 (Sak nr. COMP/M.2097 � SCA/Metsä Tissue)

1. Kommisjonen mottok 11. august 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 det nederlandske foretaket SCA Mölnlycke Holding BV (SCA), som kontrolleres av Svenska
Cellulosa AB, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele det finske foretaket Metsä Tissue Corporation.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� SCA: produksjon av absorberende hygieneprodukter,

� Svenska Cellulosa: integrert papirselskap spesialisert innen produksjon av absorberende
hygieneprodukter, bølgepappemballasje og grafisk papir,

� Metsä Tissue: papirselskap spesialisert innen produksjon av silkepapirprodukter, bakepapir
og matpapir.

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.

(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/38/02
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.8.2000 Nr.38/3

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
238 av 22.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2097 � SCA/Metsä Tissue, til følgende
adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
 (Sak nr. COMP/M.2104 � Messer/Carlyle/Eutectic and Castolin)

1. Kommisjonen mottok 9. august 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 Messer Industrie GmbH (Tyskland) og Carlyle Europe Partners L.P. (Guernsey)
ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over Eutectic and Castolin Sale Companies.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Messer Industrie GmbH (MIG): produksjon og distribusjon av utstyr og forbruksmateriale
til skjæring, sveising og slaglodding samt andre tekniske produkter. MIG kontrollerer sammen
med Aventis foretaket Messer Griesheim GmbH, som bl.a. produserer sveisegass,

� Carlyle Europe L.P.: investeringsfond med virksomhet på ulike områder (se http://
www.thecarlylegroup.com),

� Eutectic and Castolin Sale Companies: (Universal Technologies B.V., Nederland, Eutectic
Corporation, USA, Eutectic South Africa Ltd, EWAC Alloys Ltd, India): utstyr og
forbruksmateriale til sveising og slaglodding.

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
238 av 22.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2104 � Messer/Carlyle/Eutectic and Castolin,
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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/38/04
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.8.2000Nr. 38/4

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1925 � Scottish & Newcastle/Groupe Danone)

Kommisjonen vedtok 11.7.2000 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 300M1925.
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.1936 � Siemens Business Services/
Lufthansa Systems/Synavion)

Kommisjonen vedtok 6.7.2000 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 300M1936.
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/38/06

2000/EØS/38/05
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1975 � Deutsche Bank/Eurobank/
Lamda Development/JV)

Kommisjonen vedtok 15.6.2000 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 300M1975.
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.2008 � AOM/Air Liberté/Air Littoral)

Kommisjonen vedtok 27.7.2000 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 300M2008.
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/38/07

2000/EØS/38/08
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.8.2000Nr. 38/6

Tilbakekalling av melding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1646 � CGD/Partest/BCP/SAirGroup/Portugalia)

Kommisjonen mottok 5. mai 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
Caixa Geral de Depósitos (�CGD�, kontrollert av den portugisiske stat), Partest SA (�Partest�, kontrollert
av den portugisiske stat), Banco Comercial Português, SA (�BCP�) og SAirGroup overtar felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Portugalia Airlines (�PGA�).

Kommisjonen ble 10. august 2000 underrettet om at partene tilbakekaller meldingen.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1564 � Astrolink)

Kommisjonen vedtok 25.6.2000 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 399M1564.
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.1812 � Telefónica/Terra/Amadeus)

Kommisjonen vedtok 27.4.2000 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 300M1812.
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

(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/38/10

2000/EØS/38/09

2000/EØS/38/11
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1943 � Telefónica/Endemol)

Kommisjonen vedtok 11.7.2000 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 300M1943.
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.1947 � ABN Amro Lease Holding/Dial Group)

Kommisjonen vedtok 15.6.2000 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 300M1947.
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/38/12

2000/EØS/38/13
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.8.2000Nr. 38/8

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1954 � ACS/Sonera Vivendi/Xfera)

Kommisjonen vedtok 31.7.2000 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 300M1954.
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.1966 � Phillips/Chevron/JV)

Kommisjonen vedtok 29.6.2000 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 300M1966.
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/38/14

2000/EØS/38/15
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1968 � Solectron/Nortel)

Kommisjonen vedtok 31.5.2000 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 300M1968.
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.1970 � Johnson&Johnson/Mercury
Asset Management/Agora Healthcare Services JV)

Kommisjonen vedtok 8.6.2000 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 300M1970.
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/38/16

2000/EØS/38/17
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.8.2000Nr. 38/10

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1972 � Granada/Compass)

Kommisjonen vedtok 29.6.2000 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 300M1972.
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.1997 � Schroders/Liberty International Pension)

Kommisjonen vedtok 28.6.2000 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 300M1997.
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/38/18

2000/EØS/38/19
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1998 � Ford/Landrover)

Kommisjonen vedtok 29.6.2000 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 300M1998.
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.2002 � Preussag/Thomson)

Kommisjonen vedtok 26.7.2000 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 300M2002.
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/38/20

2000/EØS/38/21
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.8.2000Nr. 38/12

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 13. april 2000 i sak C-153/99 P: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Antonio Giannini (anke � iverksettelse av dom avsagt av Førsteinstansdomstolen �
maktmisbruk).

Domstolens dom (første kammer) av 13. april 2000 i sak C-348/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Storhertugdømmet Luxembourg (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine
forpliktelser � direktiv 96/9/EF � manglende gjennomføring innen den fastsatte frist).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. mai 2000 i sak C-37/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
High Court of Justice of England & Wales, Queen�s Bench Division): The Queen mot Secretary of State
for the Home Department, ex parte: Abdulnasir Savas (assosieringsavtalen mellom EØF og Tyrkia �
begrensning av etableringsadgang og oppholdsrett � artikkel 13 i assosieringsavtalen og artikkel 41 i
tilleggsprotokollen � direkte virkning � virkeområde � tyrkisk statsborger som oppholder seg ulovlig i
vertsstaten).

Domstolens dom (femte kammer) av 11. mai 2000 i sak C-38/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Corte d�Appello di Torino): Régie Nationale des Usines Renault SA mot Maxicar SpA og Orazio Formento
(Brussel-konvensjonen � fullbyrdelse av dommer � immaterialrett i forbindelse med karosserideler �
offentlig orden).

Domstolens dom (femte kammer) av 11. mai 2000 i sak C-296/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser �
direktiv 92/49/EØF og 92/96/EØF � nasjonal lovgivning som krever at vilkårene i en standard
forsikringsavtale som innføres på markedet, meldes til den ansvarlige minister).

Domstolens dom av 12. mai 2000 i sak C-388/95: Kongeriket Belgia mot Kongeriket Spania (EF-traktatens
artikkel 34 (nå artikkel 29) � forordning (EØF) nr. 823/87 � kvalitetsviner produsert i en bestemt region
� opprinnelsesbetegnelser � plikt til å tappe vinen i regionen der den produseres � begrunnelse � følger av
en tidligere dom med foreløpig kjennelse � EF-traktatens artikkel 5 (nå artikkel 10).

Sak C-54/00: Søksmål anlagt 21. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-56/00: Søksmål anlagt 22. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-156/00: Søksmål anlagt 27. april 2000 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-162/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesarbeitsgericht ved nevnte domstols
beslutning av 22. mars 2000 i saken Land Nordrhein-Westfalen mot Beata Pokrzeptowicz-Meyer.

Sak C-172/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Köln ved nevnte domstols beslutning
av 14. april 2000 i saken Ferring Arzneimittel GmbH mot Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH.

Sak C-176/00: Søksmål anlagt 11. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

(1) EFT C 211 av 22.7. 2000.

DOMSTOLEN
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Sak C-177/00: Søksmål anlagt 11. mai 2000 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-178/00: Søksmål anlagt 12. mai 2000 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-179/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgerichtshof ved nevnte domstols
beslutning av 17. april 2000 i saken Dr. Gerald Weidacher, advokat, bobestyrer for Thakis Vertriebs- und
HandelsgesmbH, mot forbundsministeren for landbruk og skogbruk.

Sak C-180/00: Søksmål anlagt 12. mai 2000 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-187/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Hamburg ved nevnte domstols
beslutning av 3. mai 2000 i saken Dr. Helga Kutz-Bauer mot Freie und Hansestadt Hamburg.

Sak C-190/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour d�Appel de Paris (niende kammer) ved
nevnte domstols beslutning av 15. mai 2000 i saken Edouard Balguerie, Bernard André Mercier og Patrick
Thomas, og, som parter med erstatningsansvar, Société Balguerie, Société Pillet og Orkos Diffusion mot
Administration des Douanes, intervenient: Ministère Public.

Sak C-191/00: Søksmål anlagt 25. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-206/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif, Chalons-en-Champagne
(annet kammer), Frankrike, ved nevnte domstols beslutning av 25. april 2000 i saken Henri Mouflin mot
Recteur de l�Académie de Reims, intervenient: Syndicat Général de l�Education Nationale et de la
Recherche Publique CFDT de la Marne.

Sak C-207/00: Søksmål anlagt 25. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-209/00: Søksmål anlagt 25. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-212/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal du Travail de Mons (annet kammer)
ved nevnte domstols beslutning av 24. mai 2000 i saken Salvatore Stallone mot Office National de
l�Emploi.

Sak C-214/00: Søksmål anlagt 30. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-215/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Regeringsrätten ved nevnte domstols beslutning
av 3. mai 2000 i saken Arbetsmarknadsstyrelsen mot Petra Rydergård.

Sak C-221/00: Søksmål anlagt 31. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Avskriving i registeret av sak C-33/98: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Avskriving i registeret av sak C-386/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Avskriving i registeret av sak C-385/98: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.8.2000Nr. 38/14

Avskriving i registeret av sak C-455/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Det forente
kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

Avskriving i registeret av sak C-60/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supreme Court of
Dublin): Carmen Proetta mot Andrew Neil.

Avskriving i registeret av sak C-48/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Storhertugdømmet
Luxembourg.

Avskriving i registeret av sak C-287/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 25. mai 2000 i sak T-77/95 RV: Union Française de l�Express (Ufex) mfl
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse � avvisning av klage � fellesskapsinteresse
� anke � saken henvist tilbake av Domstolen).

Førsteinstansdomstolens dom (femte kammer med utvidet sammensetning) av 13. juni 2000 i forente
saker T-204/97 og T-270/97: EPA � Empresa para a Agroalimentação e Cereais SA mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (annulasjonssøksmål � statsstøtte � EF-traktatens artikkel 92 nr. 1 og 3 (nå
artikkel 87 nr. 1 og 3) � betydningen av støtte � statsgaranti for finansiering av offentlig foretak �
suspensjon av støtte � ingen rettsavgjørelse påkrevd).

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer med utvidet sammensetning) av 15. juni 2000 i forente
saker T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 til T-607/97, T-1/97, T-3/98 til 6/98 og T-23/98:
Alzetta Mauro mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (godstransport på vei � statsstøtte
� annulasjonssøksmål � spørsmål om det foreligger påvirkning av samhandelen mellom medlemsstatene
og konkurransevridning � vilkårene for unntak fra forbudet fastsatt i EF-traktatens artikkel 92 nr. 1 (nå
artikkel 87 nr. 1) � ny eller eksisterende støtte � prinsippet om vern av berettigede forventninger �
prinsippet om forholdsmessighet � formell begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. april 2000 i sak T-263/97: GAL Penisola Sorrentina mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (økonomisk og sosial utjevning � strukturelle intervensjoner
� fellesskapsinitiativet Leader II � fysiske eller juridiske personer � tiltak som ikke berører dem direkte
� avvisning).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 5. mai 2000 i sak T-29/99: VASA Energy GmbH & Co. KG mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål grunnet handlingsunnlatelse etter EF-traktaten �
ingen rettsavgjørelse påkrevd).

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 14. april 2000 i sak T-144/99 R: Institute of
Professional Representatives before the European Patent Office mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (konkurranse � søknad om midlertidig fritak � suspensjon av et tiltaks gjennomføring �
hastesak � ingen).

Førsteinstansdomstolens beslutning (fjerde kammer) av 12. april 2000 i sak T-328/99: Anthony Goldstein
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (erstatningssøksmål � klar avvisning � søksmål som klart
mangler ethvert juridisk grunnlag).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 2. mai 2000 i sak T-17/00 R: Willi Rothley og 70 andre mot
Europaparlamentet (søksmål om midlertidig fritak � parlamentsbeslutning � immunitet for
parlamentsmedlemmer � European Anti-Fraud Office (OLAF) � vilkår for realitetsprøving � prima facie
� hastesak � avveining av interesser).

(1) EFT C 211 av 22.7. 2000.
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Sak T-134/00: Søksmål anlagt 18. mai 2000 av Kværner Warnow Werft GmbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-135/00: Søksmål anlagt 19. mai 2000 av Carmelo Morello mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-136/00: Søksmål anlagt 19. mai 2000 av Carmelo Morello mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-194/98: Scan Office Design S.A. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-4/99: OGT-Fruchthandelsgesellschaft mbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.


