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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1557  EDF/Louis Dreyfus)

99/EES/37/01

1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. júlí 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2), þar sem fyrirtækin Electricité de France (,,EDF) og S.A. Louis Dreyfus & Cie (,,Louis
Dreyfus), öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir EDF
Trading Ltd (,,EDFT), nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2.

Tilkynningin var lýst ófullnægjandi 29. júlí 1999. Viðkomandi fyrirtæki hafa nú lagt fram nánari
upplýsingar og varð tilkynningin fullnægjandi í skilningi 1. mgr. 10. gr. reglugerðar ráðsins (EBE)
nr. 4064/89 þann 16. ágúst 1999. Þar með öðlaðist tilkynningin gildi 17. ágúst 1999.

3.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

EDF: framleiðsla, flutningur og dreifing á rafmagni svo og rafmagnsveita,

-

Louis Dreyfus: vöruviðskipti, olíuhreinsun og viðskipti með orkuvörur, ýmis starfsemi, einkum
á sviði viðskipta og flutninga,

-

EDFT: viðskipti og markaðssetning á orkuvörum, einkum í samvinnu og á staðarmörkuðum og
framvirkum mörkuðum fyrir orkuvörur.

4.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

5.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 240, 25.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M. 1557
 EDF/Louis Dreyfus, á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B  Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels

(1)

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

(2)

Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1630  Air Liquide/BOC)

26.8.1999

99/EES/37/02

1.

Framkvæmdastjórninni barst 16. ágúst 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2), þar sem fyrirtækið LAir Liquide S.A., öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
ráðsins yfirráð yfir hluta fyrirtækisins BOC Group plc með opinberu úboði sem tilkynnt var um
þann 13. júlí 1999. Útboðinu verður hrint í framkvæmt í samvinnu við bandarísku fyrirtækin Air
Products og Chemicals Inc. Að útboðinu loknu verður viðskiptastarfsemi og eignum BOC úthlutað
til Air Liquide og Air Products. Þessi tilkynning tekur einungis til þeirrar starfsemi BOC sem Air
Liquide mun öðlast yfirráð yfir, þ.e. starfsemi innan EES auk tiltekinnar starfsemi utan EES.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Air Liquide: framleiðsla og dreifing á iðnaðargasi og skyld starfsemi,

-

BOC: einkum framleiðsla og dreifing á iðnaðargasi og skyld starfsemi, sogtæknikerfi og
dreifiþjónusta.

3.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 239, 24.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1630
 Air Liquide/BOC, á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B  Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1644  Wienerberger/DSCB/Steinzeug)

99/EES/37/03

1.

Framkvæmdastjórninni barst 16. ágúst 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2), þar sem fyrirtækin Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (,,DSCB), Þýskalandi og
Wienerberger Baustoffindustrie AG (,,Wienerberger), Austurríki, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Steinzeug GmbH (,,StG), Þýskalandi,
með kaupum á hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

-

DSCB: framleiðsla og dreifing á keramíkvörum fyrir byggingariðnaðinn, tæknilegur búnaður í
byggingar, steinsteypurör og fylgihlutir,

(1)

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

(2)

Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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-

Wienerberger: framleiðsla og dreifing á múrsteinsvörum, plaströrum, tilbúnum leirvörum og skyldum
vörum,

-

StG: steinsteypurör og fylgihlutir.

3.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 239, 24.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M. 1644
 Wienerberger/DSCB/Steinzeug, á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B  Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1498  Aegon/TransAmerica)

99/EES/37/04

Framkvæmdastjórnin ákvað 7.6.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa því
yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og verður birt eftir
að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:
-

í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

-

í tölvutæku formi í ,,CEN-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1513.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1536  Wind/Enel STC)

26.8.1999

99/EES/37/05

Framkvæmdastjórnin ákvað 29.6.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:
-

í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

-

í tölvutæku formi í ,,CEN-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1513.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1682  Ashland/Superfos)

99/EES/37/06

1.

Framkvæmdastjórninni barst 20. ágúst 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97(2), þar sem fyrirtækið Ashland Inc. (,,Ashland) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir fyrirtækinu Superfos a/s (,,Superfos) með opinberu úboði
tilkynntu þann 9. ágúst 1999.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Ashland: margþætt starfsemi á sviði orku og efnaiðnaðar, þjóðvegagerð og malbikun í
Bandaríkjum Norður-Ameríku og dreifing efna og sérstæðra efna í Evrópu,

-

Superfos: framleiðsla á jarðbiki og vegagerð í Bandaríkjum Norður-Ameríku, plastpökkun í
Evrópu, samningsbundin áfylling og dreifing úðaefna í Evrópu, dreifing efnavara í löndum
Norður-Evrópu.

3.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4.

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

(1)

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

(2)

Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 240, 25.8.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M. 1682
 Ashland/Superfos, á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B  Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1438  British Aerospace/GEC Marconi)

99/EES/37/07

Framkvæmdastjórnin ákvað 25.6.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:
-

í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

-

í tölvutæku formi í ,,CEN-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1513.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1547  Lufthansa/Amadeus/Start)

99/EES/37/08

Framkvæmdastjórnin ákvað 2.8.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa því
yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og verður birt eftir
að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:
-

í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

-

í tölvutæku formi í ,,CEN-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1513.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

