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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97 (Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2113 � Cinven/McKechnie)

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Cinven Group Limited í Breska
konungsríkinu öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, full yfirráð yfir McKechnie
plc í Breska konungsríkinu.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Cinven Group: umsýsla á sviði fjárfestinga, ráðgjöf og þjónusta við fjárfestingarsjóði

- McKechnie: hlutir fyrir flugvélaiðnað, sérframleiddar festingar og tæknihannað plast

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 237, 19.8.2000. 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. COMP/M.2113
� Cinven/McKechnie, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL

2000/EES/38/01
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2097 � SCA/Metsä Tissue)

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem hollenska fyrirtækið SCA Mölnlycke Holding
BV (�SCA�), sem er undir stjórn Svenska Cellulosa AB í Svíþjóð, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. reglugerðar ráðsins, full yfirráð yfir finnska fyrirtækinu Metsä Tissue Corporation með
kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- SCA: framleiðsla gleypinna hreinlætisvara

- Svenska Cellulosa: pappírsfélag með blandaða framleiðslu sem sérhæfir sig í framleiðslu
gleypinna framleiðsluvara, umbúða úr bylgjupappa og skriftarpappírs

- Metsä Tissue: pappírsfélag sem sérhæfir sig í framleiðslu pappírsþurrkna og bökunar- og
matreiðslupappírs

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

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97 (Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

2000/EES/38/03

Upphaf málsmeðferðar
(Mál nr. COMP/M.1940 � Framatome/Siemens/Cogema/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. ágúst 2000 að hefja málsmeðferð í fyrrnefndu máli eftir að hafa komist að
niðurstöðu um að verulegur vafi leikur á að tilkynnt samfylking samrýmist hinum sameiginlega markaði.
Upphaf málsmeðferðar leiðir til frekari rannsóknar að því er varðar tilkynnta samfylkingu. Ákvörðunin
byggist á c-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4046/89.

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

Til að hægt sé að taka mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að hafa borist
framkvæmdastjórninni eigi síðar en fimmtán dögum eftir þessa birtingu í Stjtíð. EB C 239, 23.8.2000.
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. COMP/M.1940 � Framatome/Siemens/Cogema/JV, á eftirfarandi
heimilisfang:

Commission of the European Communities
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL

2000/EES/38/02
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Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 238, 22.8.2000. 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. COMP/M.2097
� SCA/Metsä Tissue, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2104 � Messer/Carlyle/Eutectic and Castolin)

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin Messer Industrie GmbH í
Þýskalandi og Carlyle Europe Partners L.P. á Guernsey öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir Eutectic and Castolin Sale Companies með kaupum á
hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Messer Industrie GmbH (MIG): framleiðsla og dreifing tækjabúnaðar og fylliefna fyrir skurð,
málmskeytingu og lóðnun og annarra tæknivara. MIG og Aventis hafa sameiginleg yfirráð yfir
�Messer Grisheim GmbH� sem framleiðir meðal annars logsuðugas

- Carlyle Europe L.P.: fjárfesingarsjóður með starfsemi á ýmsum sviðum (sjá http://
www.thecarlylegroup.com)

- Eutectic and Castolin Sale Companies (Universal Technologies B.V. í Hollandi, Eutectic Cor-
poration í Bandaríkjunum, Eutectic South Africa Ltd, EWAC Alloys Ltd á Indlandi):
tækjabúnaður og fylliefni fyrir málmskeytingu og lóðnun

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

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 238, 22.8.2000. 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. COMP/M.2104
� MESSER/CARLYLE/EUTECTIC og CASTOLIN, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97 (Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

2000/EES/38/04
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1925 � Scottish & Newcastle/Groupe Danone)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11.7.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1936 � Siemens Business Services/Lufthansa

Systems/Synavion)

Framkvæmdastjórnin ákvað 6.7.2000 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 þýsku og verður birt eftir
að viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1998.
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

2000/EES/38/05

2000/EES/38/06
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1975 � Deutsche Bank/Eurobank/Lamda

Development/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 15.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.2008 � AOM/Air Liberté/Air Littoral)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.7.2000 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 300M1998.
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

2000/EES/38/07

2000/EES/38/08
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Afturköllun tilkynningar um samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1646 � CGD/Partest/BCP/SAirGroup/Portugalia)

 Framkvæmdastjórninni barst 5.5.2000 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 Caixa Geral de Depósitos SA (CGD, sem er undir stjórn portúgalska ríkisins), Partest SA
(Partest, undir stjórn portúgalska ríkisins), Banco Comercial Português, SA (BCP) og SAirGroup, öðlast,
í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Portugalia
Airlines (PGA).

Aðilarnir, sem stóðu að tilkynningunni, greindu framkvæmdastjórninni 10.8.2000 frá því að þeir drægju
tilkynningu sína til baka.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1564 �Astrolink)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1812 � Telefónica/Terra/Amadeus)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.4.2000 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 spænsku 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 300M1998.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17
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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. COMP/M.1943 � Telefónica/Endemol)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11.7.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1947 � ABN Amro Lease Holding/Dial Group)

Framkvæmdastjórnin ákvað 15.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1954 � ACS/Sonera Vivendi/Xfera)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31.7.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1966 � Phillips/Chevron/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 29.6.2000 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 300M1998.
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

2000/EES/38/14

2000/EES/38/15



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB24.8.2000 Nr.38/9

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1968 � Solectron/Nortel)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31.5.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1970 � Johnson&Johnson/Mercury

Asset Management/Agora Healthcare Services JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 8.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1972 � Granada/Compass)

Framkvæmdastjórnin ákvað 29.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1997 � Schroders/Liberty International Pension)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.1998 � Ford/Landrover)

Framkvæmdastjórnin ákvað 29.6.2000 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 300M1998.
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. COMP/M.2002 � Preussag/Thomson)

Framkvæmdastjórnin ákvað 26.7.2000 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 300M1998.
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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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-153/99 P: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn Antonio Giannini (áfrýjun � fullnusta dóms dómstólsins á fyrsta dómstigi �
misnotkun á valdi).

Dómur dómstólsins (fyrsta deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-348/99: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn Stórhertogadæminu Lúxemborg (vanræksla aðildarríkis á að uppfylla
skuldbindingar sínar � tilskipun 96/9/EB � vanræksla á upptöku innan tilskilins frests).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 11. maí 2000 í máli C-37/98 (beiðni um forúrskurð frá High Court
of Justice of England & Wales, Queen�s Bench Division): The Queen gegn Secretary of State for the Home
Department, fyrir hönd: Abdulnasir Savas (samstarfssamningur milli EBE og Tyrklands � skerðing á
staðfestu- og búseturétti - 13. gr. samstarfssamningsins og 41. gr. viðbótarbókunar � bein áhrif � gildissvið
� tyrkneskur ríkisborgari sem dvelst ólöglega í gistiaðildarríkinu).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 11. maí 2000 í máli C-38/98 (beiðni um forúrskurð frá Corte
d�Appello di Torino): Régie Nationale des Usines Renault SA gegn Maxicar SpA og Orazio Formento
(Brussel-samningurinn � fullnusta dóma � hugverkaréttur í tengslum við ökutækjayfirbyggingarparta �
allsherjarregla).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 11. maí 2000 í máli C-296/98: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Frakklandi (vanræksla aðildarríkis á að uppfylla skuldbindingar
sínar � tilskipun 92/49/EBE og 92/96/EBE � innlend löggjöf um tilkynningu til þar til bærs ráðherra um
skilyrði staðlaðs vátryggingarsamnings þegar hann er settur á markaðinn í fyrsta sinn).

Dómur dómstólsins frá 12. maí 2000 í máli C-388/95: Konungsríkið Belgía gegn konungsríkinu Spáni (34.
gr. EB-sáttmálans (nú 29. gr.) � reglugerð (EBE) nr. 823/87 � gæðavín sem eru framleidd í tilteknu héraði
� tilgreining á uppruna � skylda að átappa víninu í héraðinu þar sem það er framleitt � rökstuðningur �
áhrif fyrri dóms um forúrskurð � 5. gr. EB-sáttmálans (nú 10. gr.).

Mál C-54/00: Mál höfðað 21. febrúar 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Ítalíu.

Mál C-56/00: Mál höfðað 22. febrúar 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Ítalíu.

Mál C-156/00: Mál höfðað 27. apríl 2000 af konungsríkinu Hollandi gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-162/00: Beiðni um forúrskurð frá Bundesarbeitsgericht samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
22. mars 2000 í málinu Land Nordrhein-Westfalen gegn Beata Pokrzeptowicz-Meyer.

Mál C-172/00: Beiðni um forúrskurð frá Landgericht, Köln, Sambandslýðveldinu Þýskalandi, samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 14. apríl 2000 í málinu Ferring Arzneimittel GmbH gegn Eurim-Pharm
Arzneimittel GmbH.

Mál C-176/00: Mál höfðað 11. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Grikklandi.

(1) Sjá Stjtíð. EB C 211, 22. 7. 2000.
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Mál C-177/00: Mál höfðað 11. maí 2000 af lýðveldinu Ítalíu gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál C-178/00: Mál höfðað 12. maí 2000 af lýðveldinu Ítalíu gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál C-179/00: Beiðni um forúrskurð frá Verwaltungsgerichtshof samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 17. apríl 2000 í málinu Dr. Gerald Weidacher, Rechtsanwalt, skiptastjóri fyrir Thakis Vertriebs- und
HandelsgesmbH, gegn sambandsríkjaráðherra á sviði landbúnaðar og skógræktar.

Mál C-180/00: Mál höfðað 12. maí 2000 af konungsríkinu Hollandi gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-187/00: Beiðni um forúrskurð frá Arbeitsgericht Hamburg samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 3. maí 2000 í málinu Dr. Helga Kutz-Bauer gegn Freie und Hansestadt Hamburg.

Mál C-190/00: Beiðni um forúrskurð frá Cour d�Appel de Paris (níundu deild) samkvæmt dómi þess
dómstóls frá 15. maí 2000 í málinu Edouard Balguerie, Bernard André Mercier og Patrick Thomas, og,
sem aðilar með einkaréttarlega ábyrgð, Société Balguerie, Société Pillet og Orkos Diffusion gegn Admin-
istration des Douanes, meðalgöngumaður: Ministère Public.

Mál C-191/00: Mál höfðað 25. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Ítalíu.

Mál C-206/00: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal Administratif, Chalons-en-Champagne (önnur deild),
Frakklandi, samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 25. apríl 2000 í málinu Henri Mouflin gegn Recteur
de l�Académie de Reims, meðalgöngumaður: Syndicat Général de l�Education Nationale et de la Recher-
che Publique CFDT de la Marne.

Mál C-207/00: Mál höfðað 25. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Ítalíu.

Mál C-209/00: Mál höfðað 25. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Sambandslýðveldinu Þýskalandi.

Mál C-212/00: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal du Travail de Mons (önnur deild) samkvæmt fyrirmælum
þess dómstóls frá 24. maí 2000 í málinu Salvatore Stallone gegn Office National de l�Emploi.

Mál C-214/00: Mál höfðað 30. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Konungsríkinu
Spáni.

Mál C-215/00: Beiðni um forúrskurð frá Regeringsrätten samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
3. maí 2000 í málinu Arbetsmarknadsstyrelsen gegn Petra Rydergård.

Mál C-221/00: Mál höfðað 31. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Austurríki.

Mál C-33/98 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Sambandslýðveldinu
Þýskalandi.

Mál C-386/99 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Sambandslýðveldinu
Þýskalandi.

Mál C-385/98 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Ítalíu.

Mál C-455/99 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn hinu sameinaða konungsríki
Stóra-Bretlands og Norður-Írlands.
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Mál C-60/99 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Supreme Court of Dublin): Carmen Proetta gegn
Andrew Neil.

Mál C-48/99 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Stórhertogadæminu
Lúxemborg.

Mál C-287/99 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu Belgíu.

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna
á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 25. maí 2000 í máli T-77/95 RV: Union Française de l�Express
(Ufex) o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni� umkvörtun vísað frá � hagsmunir
bandalagsins � áfrýjun � málinu vísað til baka af dómstólnum).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi (fimmta deild með auknum fjölda dómara) frá 13. júní 2000 í
sameinuðum málum T-204/97 og T-270/97: EPAC � Empresa para a Agroalimentação e Cereais SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (málshöfðun til ógildingar � ríkisaðstoð � 1. og 3. gr. 92. gr. EB-
sáttmálans (nú eftir breytingu 1. og 3. gr. 87. gr.) � merking hugtaksins aðstoð � ríkisábyrgð til að
fjármagna opinbert fyrirtæki � tímabundin niðurfelling á aðstoð � engin þörf á úrskurði).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi (fjórða deild með auknum fjölda dómara) frá 15. júní 2000 í
sameinuðum málum 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 o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (vöruflutningar á
vegum � ríkisaðstoð � málshöfðun til ógildingar � spurning hvort viðskipti milli aðildarríkjanna verði fyrir
áhrifum og samkeppni raskist � skilyrði fyrir undanþágu frá banninu sem kveðið er á um í 1. mgr. 92. gr.
EB-sáttmálans (nú eftir breytingu 1. mgr. 87. gr. EB) � ný aðstoð eða fyrirliggjandi aðstoð � meginreglan
um verndun lögmætra væntinga � hlutfallsreglan - rökstuðningur).

Ákvörðun dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 13. apríl 2000 í máli T-263/97: GAL Penisola Sorrentina gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (efnahagsleg og félagsleg aðlögun � skipulagslegar íhlutanir -
bandalagsfrumkvæðið Leader II � einstaklingar eða lögaðilar � aðgerðir sem ekki varða þá beint � máli
vísað frá).

Ákvörðun dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 5. maí 2000 í máli T-29/99: VASA Energy GmbH & Co. KG
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð vegna vanrækslu á að aðhafast samkvæmt EB-
sáttmálanum � mál ekki tekið til dóms).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 14. apríl 2000 í máli T-144/99 R: Institute of
Professional Representatives before the European Patent Office gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (samkeppni � beiðni um tímabundna undanþágu � tímabundin stöðvun á aðgerð �
ekki aðkallandi mál).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi (fjórða deild) frá 12. apríl 2000 í máli T-328/99: Anthony
Goldstein gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (skaðabótamál � mál greinilega ekki tækt til
efnismeðferðar � aðgerð án lagastoðar).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 2. maí 2000 í máli T-17/00 R: Willi Rothley og 70
aðrir gegn Evrópuþinginu (beiðni um tímabundna undanþágu � ákvörðun þingsins � friðhelgi þingmanna
� European Anti-Fraud Office (OLAF) � mál tekið til efnismeðferðar � prima facie � aðkallandi mál � mat
á hagsmunum).

(1) Sjá Stjtíð. EB C 211, 22. 7. 2000.
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Mál T-134/00: Mál höfðað 18. maí 2000 af Kværner Warnow Werft GmbH gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-135/00: Mál höfðað 19. maí 2000 af Carmelo Morello gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-136/00: Mál höfðað 19. maí 2000 af Carmelo Morello gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-194/98 tekið af málaskrá: Scan Office Design S.A. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-4/99 tekið af málasskrá: OGT-Fruchthandelsgesellschaft mbH gegn Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.


