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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2001/EØS/49/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2577 – GE Capital/Heller Financial)

1. Kommisjonen mottok 21. september 2001 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 General Electric Capital Corporation (GE Capital), gjennom sitt datterselskap Hawk
Acquisition Corp. (USA), sam tilhorer The General Electric Company (GE), ved kjøp av aksjer
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det USA-
baserte foretaket Heller Financial, Inc. (Heller).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– GE Capital: GE Capital er holdingselskap for GEs globale enhet for finansielle tjenester. GE
Capitals kapitalvirksomhet består av 24 forretningsområder innen utstyrsforvaltning,
forbrukertjenester, finansiering på mellommarkedet, spesialfinansiering og spesialforsikring,

– GE: GE, det overordnede morselskapet til GE Capital, er et variert produksjons-  teknologi-
og tjenesteforetak. GE driver virksomhet på flere områder inkludert flymotorer, apparater,
finansielle tjenester, informasjonstjenester, utstyr til strømproduksjon, belysning,
industrisystemer, medisinske systemer, plast, kringkasting og transportutstyr,

 – Heller: fiansielle løsninger inkludert arbeidskapitallån, utstyrsfinansiering og leasing,
kontantstrømfiansiering, fiansiering basert på sikkerhet og utlån til små foretak.

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 278 av 2.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2577 – GE Capital/Heller Financial, 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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2001/EØS/49/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2477 – Atle/Pricerunner JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. september 2001 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 Atle AB, et svensk foretak (Atle), Bonnier Venture AB, et svensk foretak (Bonnier),
NewMediA Spark AB, et svensk foretak (NewMedia) og TDC A/S, et dansk foretak (TDC), ved
kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
foretaket Pricerunner AB (Pricerunner), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak og som
er innlemmet i svensk lov.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Atle: investor i foretak som ikke er børsnoterte og som har vekstpotensial; går gjennom
anskaffelsen, utviklingen og avviklingen av foretak,

– Bonnier: investor i nye prosjekter innen Internett og nye teknologisektorer med potensial til å
utvikle seg raskt,

– NewMedia: investor i hurtigvoksende foretak innen teknologi, media og
telekommunikasjonssektorene (TMT), som befinner seg på et tidlig stadium,

– TDC: leverandør av telekommunikasjonstjenester i Danmark. Det tilbyr også tjenester som
spenner over mobiltelefoni og infrastruktur, datakommunikasjon, opplysningstjenester,
kabelfjernsyn og Internett-portaler,

– Pricerunner: leverandør av prissammenligningstjenester på Internett til forbrukere i Sverige,
Danmark, Frankrike og USA.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 279 av 3.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse Sak COMP/M.2477 – Atle/Pricerunner JV, 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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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2001/EØS/49/03Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2504 – Cadbury Schweppes plc/Pernod Ricard S.A.)

1. Kommisjonen mottok 26. september 2001 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 Cadbury Schweppes plc overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over visse virksomheter og tilhørende eiendeler tilknyttet Pernod Ricard S.A. ved kjøp
av disse eiendelene.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Cadbury Schweppes plc: produksjon og distribusjon av brus og sukkervarer,

– Pernod Ricard S.A.: produksjon og distribusjon av alkoholholdige drikker, brus og fruktjuice
samt engrossalg,

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 279 av 3.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2504 – Cadbury Schweppes plc/Pernod
Ricard S.A., 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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2001/EØS/49/04Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2567 – Nordbanken/Postgirot)

1. Kommisjonen mottok 24. september 2001 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 svenske foretaket Nordbanken AB (Nordbanken), som tilhører Nordea-gruppen, ved kjøp
av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det
svenske foretaket Postgirot Bank AB (Postgirot).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Nordbanken: personbank og forretningsbank, forsikring,

– Postgirot: personbank og forretningsbank, betalingstjenester, girorelaterte tekniske 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 279 av 3.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2567 – Nordbanken/Postgirot, 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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2001/EØS/49/05Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2590 – Solectron/C-MAC)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. september 2001 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 Solectron Corporation (Solectron), ved bytte av aksjer oppnår kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket C-MAC Industries Inc.
(C-MAC).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Solectron: tjenester innen produksjon av elektronikk (EMS) for produsenter av originalutstyr
(OEM),

– C-MAC: tjenester innen produksjon av elektronikk (EMS) for produsenter av originalutstyr
(OEM),

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 279 av 3.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2590 – Solectron/C-MAC, 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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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2001/EØS/49/06Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2601 – WPP/Tempus)

1. Kommisjonen mottok 25. september 2001 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 WPP Group plc (WPP), Det forente kongerike, ved et offentlig anbud kunngjort
20.8.2001, oppnår kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
Tempus Group plc (Tempus), Det forente kongerike.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– WPP: markedsførings- og kommunikasjonstjenester samt oppkjøp av medier,

– Tempus: markedsførings- og kommunikasjonstjenester samt oppkjøp av medier.

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 279 av 3.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2601 – WPP/Tempus, 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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2001/EØS/49/07

2001/EØS/49/08

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
 foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2046 – Valeo/Robert Bosch/JV)

Kommisjonen vedtok 28.7.2000 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 300M2046.
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 COMP/M.2300 – YLE/TDF/Digita/JV)

Kommisjonen vedtok 26.6.2001 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 301M2300.
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



N
O

R
SK

 u
tg

av
e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.10.2001Nr.49/8

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2401 – Industri Kapital/Telia Enterprise)

Kommisjonen vedtok 29.5.2001 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 301M2401.
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 COMP/M.2422 – Hapag-Lloyd/Hamburger Hafen- und Lagerhaus/
HHLA-CTA)

Kommisjonen vedtok 22.8.2001 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 301M2422.
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

2001/EØS/49/09

2001/EØS/49/10



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/9

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2440 – Siemens/Yazaki/JV)

Kommisjonen vedtok 16.8.2001 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 301M2440.
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 COMP/M.2465 – CVC/Amstelland)

Kommisjonen vedtok 16.7.2001 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 301M2465.
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

2001/EØS/49/11

2001/EØS/49/12
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2486 – Itochu/Marubeni/JV)

Kommisjonen vedtok 14.9.2001 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 301M2486.
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 COMP/M.2539 – EQT Northern Europe/Duni)

Kommisjonen vedtok 27.8.2001 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 301M2539.
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

2001/EØS/49/13

2001/EØS/49/14



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/11

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2541 – RWA/Verbund/JV)

Kommisjonen vedtok 17.9.2001 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 301M2541.
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 COMP/M.2560 – Apax/MPM)

Kommisjonen vedtok 14.9.2001 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 301M2560.
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

2001/EØS/49/15

2001/EØS/49/16
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2573 – A&C/Grossfarma)

Kommisjonen vedtok 30.8.2001 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 301M2573 .
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 COMP/M.1339 – ABB/Elsag Bailey)

Kommisjonen vedtok 16.12.1998 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 398M1339.
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

2001/EØS/49/17

2001/EØS/49/18



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/13

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.1406 – Hyundai/Kia)

Kommisjonen vedtok 17.3.1999 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 399M1406.
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 COMP/M.2166 – CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics)

Kommisjonen vedtok 26.1.2001 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 301M2166.
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

2001/EØS/49/19

2001/EØS/49/20
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2195 – Cap Gemini/Vodafone/JV)

Kommisjonen vedtok 29.11.2000 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 300M2195.
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 COMP/M.2233 – AGF/Zwolsche Algemeene)

Kommisjonen vedtok 18.12.2000 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 300M2233.
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

2001/EØS/49/21

2001/EØS/49/22



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/15

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2441 – Amcor/Danisco/Ahlstrom)

Kommisjonen vedtok 11.6.2001 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 301M2441.
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 COMP/M.2556 – HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA)

Kommisjonen vedtok 4.9.2001 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 301M2556.
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

2001/EØS/49/23

2001/EØS/49/24
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2240– CVC/Mascotech)

Kommisjonen vedtok 20.3.2001 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 301M2240.
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 COMP/M.2396 – Industri Kapital/Perstorp (II))

Kommisjonen vedtok 11.5.2001 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 301M2396.
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

2001/EØS/49/25

2001/EØS/49/26



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/17

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2506 – Autostrade/Saba)

Kommisjonen vedtok 10.8.2001 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 italiensk, 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 “CIT”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2506.
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 COMP/M.2540 – Fidis/SEI/JV)

Kommisjonen vedtok 4.9.2001 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 italiensk, 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 “CIT”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2540.
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

2001/EØS/49/27

2001/EØS/49/28
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2580 – Collins & Aikman Product/
Textron Automotive Trim)

Kommisjonen vedtok 14.9.2001 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 301M2580.
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 COMP/M.2478– IBM Italia/Business Solutions/JV)

Kommisjonen vedtok 29.6.2001 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 301M2478.
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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2479– Flextronics/Alcatel)

Kommisjonen vedtok 29.6.2001 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 301M2479.
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 COMP/M.2487– Bertelsmann/Arnoldo Mondadori/JV)

Kommisjonen vedtok 23.8.2001 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 301M2487.
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

2001/EØS/49/31
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Tilbakekalling av melding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2380 – FöreningsSparbanken/SEB)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 11.6.2001 melding om en planlagt
foretakssammenslutning mellom FöreningsSparbanken og SEB. Kommisjonen ble 19.9.2001 underrettet
om at partene tilbakekaller meldingen.

2001/EØS/49/33
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Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2483 – Group Canal+/RTL/GJCD/JV)

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2001 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 Canal+ S.A. (Canal+) og RTL Group (RTL), oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Groupe Jean Claude Darmon S.A. (GJCD), som
er en fusjon mellom deres respektive datterselskaper Sport+ SNC (Sport+) og UFA Sports GmbH
(UFA).

2. Meldingen ble 9. juli 2001 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 26. september 2001 fullstendig etter artikkel 10 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Meldingen fikk virkning 10. mai 2001.

3. 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 281 av 5.10.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2483 – Group Canal+/RTL/GJCD/JV,
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.

2001/EØS/49/34
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Anmodning om negativattest
Sak COMP/38.229/D-1 – Generali/Commerzbank

1. Kommisjonen mottok 6. september 2001 en anmodning om negativattest etter artikkel 2 i
rådsforordning nr. 17 fra Assicurazioni Generali S.p.A. og Commerzbank Aktiengesellschaft med
hensyn til avtaler inngått mellom AMB Generali Holding AG (heretter kalt «AMB») og Commerzbank
Aktiengesellschaft i forbindelse med opprettelsen av et fellesforetak for distribusjon i
Forbundsrepublikken Tyskland av AMB forsikrings- og kapitalforsikringsprodukter via
Commerzbankfilialene, og bankprodukter fra Commerzbank via AMB-gruppens nettverk.

2. Markedene som berøres av dette bank- og forsikringssamarbeidet er forsikrings- og
detaljbankmarkedene i Forbundsrepublikken Tyskland.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte avtalene kommer inn under
virkeområdet for forordning nr. 17.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til de ovennevnte
avtaler.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest en måned etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 274 av 29.9.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (nr. +32 2 296 98 07) eller med
post, med referanse COMP/38.229/D1 - Generali/Commerzbank, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate D – Financial Services Unit D-1
Office: 2/221
Rue Joseph II/Joseph II straat 70
B-1049 Bruxelles/Brussel

2001/EØS/49/35



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/23

Referanse(1)           Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

2001/EØS/49/36Informasjonsprosedyre – tekniske forskrifter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder
og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37, og
EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

Meldinger om forslag til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

2001-0367-B

2001-0378-D

2001-0379-FIN

2001-0380-A

2001-0381-A

2001-0382-NL

2001-0383-NL

2001-0384-NL

2001-0385-NL

2001-0386-NL

Kongelig forskrift om endring av kongelig forskrift av
7. januar 1998 om markedsføring av gjødsel,
jordforbedringsmidler og vekstsubstrater

Forskrifter om samsvarsvurdering av medisinsk utstyr (tysk
betegnelse: MPKV)

Import av legemidler til egen bruk

Forskrift fra Salzburgs regjering av … vedrørende navn på
østerrikske standarder i henhold til § 1 nr. 2 i lov om
byggeteknikk (forskrift om østerrikske standarder)

Forskrift om minstevarmebeskyttelse av bygninger (forskrift
om varmebeskyttelse)

Forskrift om utstedelse av og kjennetegn for lukkede
merkeringer og andre merker

Forskrift om utpeking av dyre- og plantearter som er truet
med utryddelse, jf. lov om flora og fauna

Forskrift om forvaltningen av besittelse av og handel med
dyre- og plantearter som er truet med utryddelse i henhold til
lov om flora og fauna

Forskrift om unntak for dyre- og plantearter som er truet med
utryddelse

Tekniske forskrifter pro pharmacopoea som er underlagt
offentlig undersøkelse

3

5.12.2001

6.12.2001

7.12.2001

7.12.2001

11.12.2001

11.12.2001

11.12.2001

11.12.2001

11.12.2001

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan forslaget ikke vedtas.

(3) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med  skatte- eller
finanstiltak; jf. artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 98/34/EF.

(5) Informasjonsprosedyren avsluttet.

Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Ytterligere opplysninger om meldingene kan fås ved henvendelse til de nasjonale avdelinger som er
oppført på følgende liste:
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LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED
ANSVAR FOR HÅNDTERINGEN AV DIREKTIV 98/34/EF

BELGIA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Bruxelles/Brussel

Madame Hombert
Tlf.: (32-2) 738 01 10
Faks: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
E-post: cibelnor@ibn.be

Madame Descamps
Tlf.: (32 2) 206 46 89
Faks: (32 2) 206 57 45
E-post: normtech@pophost.eunet.be

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Keld Dybkjær
Tlf.: (45) 35 46 62 85
Faks: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
E-post: kd@efs.dk

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Tlf.: (49 228) 615 43 98
Faks: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
E-post: Shirmer@BMWI.Bund400.de

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tlf.: (30 1) 778 17 31
Faks: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Mr. E. Melagrakis
Tlf.: (30 1) 212 03 00
Faks: (30 1) 228 62 19
E-post: 83189@elot.gr

SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Sra. Nieves García Pérez
Tlf.: (34-91) 379 83 32

Sra. María Ángeles Martínez Álvarez
Tlf.: (34-91) 379 84 64
Faks: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Madame Piau
Tlf.: (33 1) 43 19 51 43
Faks: (33 1) 43 19 50 44
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Mr. Owen Byrne
Tlf.: (353 1) 807 38 66
Faks: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
E-post: byrneo@nsai.ie



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende4.10.2001 Nr.49/25

ITALIA

Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tlf. (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-NODO=BF9RM001;S=PAOLO
CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tlf.: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Faks: (39 06) 47 88 77 48
E-post: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBOURG

SEE — Service de l’Énergie de l’État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L-2010 Luxembourg

Monsieur J.P. Hoffmann
Tlf.: (352) 46 97 46 1
Faks: (352) 22 25 24
E-post: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën — Belastingsdienst — Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Den heer Ij.G. van der Heide
Tlf.: (31 50) 523 91 78
Faks: (31 50) 523 92 19

Mevrouw H. Boekema
Tlf.: (31 50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

ØSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Tlf.: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Faks: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;A=GV;C=AT
E-post: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Sra. Cândida Pires
Tlf.: (351 1) 294 81 00
Faks: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
P.O. Box 230
FIN-00171 Helsinki

Petri Kuurma
Tlf.: (358 9) 160 36 27
Faks: (358 9) 160 40 22
E-post: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vevside: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;G=MAARAYKSET

SVERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Kerstin Carlsson
Tlf.: (46) 86 90 48 00
Faks: (46) 86 90 48 40
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT POINT
Vevside: http://www.kommers.se

DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O’Grady
Tlf.: (44) 17 12 15 14 88
Faks: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
E-post: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vevside: http://www.dti.gov.uk/strd
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EFTA - ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
Rue de Trèves 74
B-1040 Brussel
Tlf. : +32 22 86 18 11
Faks : +32 22 86 18 00
E-post : DRAFTTECHREGESA@surv.efta.be
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Sak C-236/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio, ved
kjennelse avsagt 18. april 2001 i saken Monsanto Agricoltura Italia SpA, Monsanto Europe S.A., Novartis
Seeds SpA, Novartis Seeds AG, Pioneer Hi Bred Italia SpA, Pioneer Overseas Corporation, Assobiotec
– Associazione Nazionale per lo Svilupo delle Biotecnologie mot presidenten for Ministerrådets kontor,
Helseministeriet, Ministerrådet, presidenten for Ministerrådet, Ministeriet for Fellesskapspolitikk,
Instituto Superiore di Sanità og Consiglio Superiore di Sanità.

Sak C-296/01: Søksmål anlagt 25. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-301/01: Søksmål anlagt 27. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Sak C-302/01: Søksmål anlagt 27. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

(1) EFT C 259 av 15. 9 2001.

2001/EØS/49/37
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 10. mai 2001 i forente saker T-186/97, T-187/97, T-190/97 til T-192/97,
T-210/97, T-211/97, T-216/97 til T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 og T-147/99: Kaufring AG
m.fl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (annulasjonssøksmål – import av fjernsynsapparater
fra Tyrkia – assosieringsavtalen mellom EØF og Tyrkia – artikkel 3 nr. 1 i tilleggsprotokollen –
kompensasjonsavgift – artikkel 13 nr.1 i forordning (EØF) nr. 1430/79 – uberettiget fritak for importavgift
– rett til forsvar).

Førsteinstansdomstolens dom av 3. juli 2001 i felles saker T-24/98 og T-241/98: E mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (tjenestemenn – midlertidig ansatt – disiplinærordning – suspensjon –
disiplinærtiltak – oppsigelse av kontrakten uten varsel – frist beskrevet i artikkel 7 tredje ledd i vedlegg
IX til personalvedtektene – ikke overholdt – konsekvenser – annulasjons- og erstatningssøksmål – ingen
avgjørelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 16. mai 2001 i sak T-68/99: Toditec NV mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (voldgiftsklausul – kontraktbrudd – motsøksmål).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. juni 2001 i sak T-143/99: Hortiplant SAT mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (EAGGF – kansellering av finansiell støtte – artikkel 24 i forordning (EØF)
nr. 4253/88).

Førsteinstansdomstolens dom av 7. juni 2001 i sak T-187/99: Agrana Zucker und Stärke AG mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (annulasjonssøksmål – statsstøtte – støtte som er uforenlig
med det felles marked – tidsfrist for undersøkelse – tiltredelsesakt – erklæring nr. 31 – begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. juni 2001 i sak T-230/99: Hans McAuley mot Rådet for Den
Europeiske Union (tjenestemenn – forfremmelse – annulasjon – sammenligning av kvalifikasjoner –
åpenbar vurderingsfeil).

Førsteinstansdomstolens dom av 20. juni 2001 i sak T-243/99: Marie-Laurence Buisson mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (tjenestemenn – åpen konkurranse – nektet adgang til skriftlige prøver –
vilkår for realitetsprøving – rettsakt som er til skade for noen – tidsfrist – berettigede forventninger –
erstatning).

Førsteinstansdomstolens dom av 7. juni 2001 i sak T-330/99: Spedition Wilhelm Rotermund GmbH mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Fellesskapets tollkoder – fritak for importavgifter – spesiell
situasjon – bedrageri i forbindelse med en ekstern fellesskapsforsendelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. juni 2001 i felles saker T-357/99 og T-358/99: Telefon & Buch
VerlagsgmbH mot Kontoret for harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller)
(OHIM) (fellesskapsvaremerke – ordene UNIVERSALTELEFONBUCH og
UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS – absolutt registreringshindring – beskrivende
karakter – artikkel 7 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 40/94).

Førsteinstansdomstolens dom av 7. juni 2001 i sak T-359/99: Deutsche Krankenversicherung AG (DKV)
mot Kontoret for harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (OHIM)
(fellesskapsvaremerke – ordene «EuroHealth» – absolutt registreringshindring – artikkel 7 nr.1
bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 40/94).

(1) EFT C 259 av 15.9.2001.
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Førsteinstansdomstolens dom av 20. juni 2001 i sak T-146/00: Stefan Ruf og Martin Stier mot Kontoret
for harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (OHIM) (fellesskapsvaremerke
– betaling av søknadsavgiften etter at fristen på en måned for å sende inn søknaden er gått ut – tap av
retten til å ha datoen for innsendelse av søknaden som søknadsdato – vilkår for restitutio in integrum).

Førsteinstansdomstolens dom av 27. juni 2001 i sak T-214/00: X mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (tjenestemenn – tjenestemann beordret til å betale omkostningene ved en tidligere sak – del av
lønn tilbakeholdt av kreditorinstitusjonen som kompensasjon).

Førsteinstansdomstolens dom av 30. mai 2001 i sak T-348/00: Artin Barth mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (tjenestemenn – husstandstillegg – tilbakebeatling av feilaktig utbetalte beløp).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 11. mai 2001 i sak T-178/96: Eridania SpA m.fl. mot Rådet for
Den Europeiske Union (sukker – prissystem – regionalisering – underskuddsområder – klassifisering av
Italia – omsetningsåret 1996-1997 – forordning nr. 1580/96 og nr. 1785/81 – annulasjonssøksmål –
åpenbar avvisning – erstatningssøksmål som mangler ethvert rettslig grunnlag).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 2. mai 2001 i sak T-208/00: Jeremías Augusto Barleycorn Mongolue
og Marc Boixader Rivas mot Rådet for Den Europeiske Union og Europaparlamentet (tjenestemenn –
søknad om annulasjon – adgangsvilkår for en konkurranse – spanske tekniske ingeniører – krav om type
universitetsgrad – avvisning).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 21. mai 2001 i sak T-52/01 R: Jürgen Schaefer
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søknad om midlertidige tiltak – tjenestemenn –
omplassering – vilkår for realitetsprøving – prima facie-sak – uoppsettelighet).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 8. mai 2001 i sak T-95/01 R: Gérard Coget m.fl.
mot De europeiske fellesskaps revisjonsrett (søknad om midlertidige tiltak – tjenestemenn – intern
konkurranse – vilkår for realitetsprøving).

Sak T-133/01: Søksmål anlagt 12. juni 2001 av Jörg Riedemann, Rechtsanwalt, som avviklingsstyre for
ZEMAG GmbH, mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-138/01: Søksmål anlagt 19. juni 2001 av F mot De europeiske fellesskaps revisjonsrett.

Sak T-154/01: Søksmål anlagt 9. juli 2001 av Fallimento Distilleria F. Palma SpA mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-156/01: Søksmål anlagt 9. juli 2001 av Laboratorios R.T.B., S.L. mot Kontoret for harmonisering
i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (OHIM).

Avskriving i registeret av sak T-207/99: Asociación Profesional de Fruticultores del Jalón Medio mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-67/01 R: JCB Service mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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