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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2082 � PSA/Vivendi/Wappi!)

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. ágúst 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 Peugeot SA (PSA) og Vivendi SA (Vivendi) öðlast, í skilningi b-
liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Wappi! með kaupum
á hlutum í nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni. Wappi! mun einkum annast
fastasambandsþjónustu og farsímaþjónustu um Internetið sem tengist bifreiðum og ökumönnum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- PSA: bílaframleiðandi,

- Vivendi: þjónusta við sveitarstjórnir (vatns-, orku-, flutninga- og úrgangsstjórnun), fjarskipti,
útgáfa og margmiðlun, sem og nýsitækni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 249, 30.8.2000. 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.2082 � PSA/Vivendi/Wappi!, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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 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.

2000/EES/39/01
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2128 � ABB-Lummus/Englehard/

Equistar/Novolen)

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. ágúst 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 ABB Lummus Global Inc, sem er hluti af ABB-samstæðunni, og
Equistar Chemicals LP öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg
yfirráð yfir viðskiptum fyrirtækisins Novolen, á sviði tækni sem nytjaleyfi tekur til, með
hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- ABB Lummus: verkfræðistarfsemi í tengslum við olíu, gas, og kemísk efni úr jarðolíu,

- Equistar Chemicals: framleiðsla og sala á kemískum efnum úr jarðolíu og fjölliðum,

- Novolen: tæknileyfisveiting í tengslum við pólýprópýlen.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 249, 30.8.2000. 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.2128 � ABB-Lummus/Englehard/Equistar/Novolen á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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.2130 � Belgacom/TeleDanmark/

T-Mobile International/Ben Nederland Holding)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. ágúst 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 Belgacom N.V./S.A. (Belgíu), TeleDanmark A/S (Danmörku) og
T-Mobile International AG (Þýskalandi) sem er að öllu leyti dótturfyrirtæki Deutsche Telekom AG
öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir hollenska
fyrirtækinu Ben Nederland Holding B.V. með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Belgacom: fjarskipti,

- TeleDanmark: fjarskipti,

(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.

2000/EES/39/03
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- T-Mobile International: farsímastarfsemi,

- Ben Nederland Holding: þriðja kynslóð farsíma í Hollandi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 250, 31.8.2000. 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.2130 � Belgacom/TeleDanmark/T-Mobile International/Ben Nederland Holding á eftirfarandi
heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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.2131 � BCP/Interamerican/NovaBank/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 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 portúgalska fyrirtækið Banco Comercial Portugues SA (BCP) og gríska
fyrirtækið Interamerican Hellenic Life Insurance Company SA (Interamerican) öðlast, í skilningi b-
liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir NovaBank með kaupum á
hlutum í nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- BCP: banka- og fjármálastarfsemi, einkum í Portúgal,

- Interamerican: líf- og skaðatryggingar í Grikklandi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 246, 26.8.2000. 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.2131 � BCP/Interamerican/Novabank/JV á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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 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.

2000/EES/39/04
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2028 � ABB/Bilfinger/MVV Energie/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25.7.2000 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 ,,CDE�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2028.
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.2029 � Tate & Lyle/Amylum)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11.8.2000 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 300M2029.
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/39/05

2000/EES/39/06



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB31.8.2000 Nr.39/5

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2062 � Rio Tinto/North)

Framkvæmdastjórnin ákvað 1.8.2000 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 300M2062.
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. COMP/M.1990 � Unilever/Bestfoods)

1. Framkvæmdastjórninni barst 16. ágúst 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 fyrirtækið Unilever öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Bestfoods með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Unilever: matvörur bæði fyrir smásölu og stóreldhús, hreingerningar í heimahúsum og
stofnunum sem og persónuleg þjónusta,

- Bestfoods: saltaðar kryddvörur, olíusósur og aðrar salatsósur, matvælaþjónusta (stóreldhús).

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 242, 24.8.2000. 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.1990 � Unilever/Bestfoods, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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 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. COMP/M.2069 � Alstom/Flat Ferroviaria)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 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 fyrirtækið Alstom (Frakklandi) öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Fiat Ferroviaria (Ítalíu) með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Alstom: orku- og flutningageirinn, þar með talið framleiðsla á járnbrautarfarartækjum á hjólum,

- Fiat Ferroviaria : framleiðsla á járnbrautarfarartækjum á hjólum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 244, 25.8.2000. 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.2069 � Alstom/Flat Ferroviaria á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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.2074 � Tyco/Mallinckrodt)

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 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 fyrirtækið Tyco International Ltd. (Tyco) öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Mallinckrodt Inc. (Mallinckrodt með
kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Tyco: brunavarnarkerfi, rafrænn öryggisbúnaður, flæðieftirlitsbúnaður, neðansjávarkapalsam-
skiptakerfi og einnota lækningavörur,

- Mallincrodt: öndunarumönnun, greiningarmyndherming og lyfjavörur.

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

(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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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 244, 25.8.2000. 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.2074 � Tyco/Mallinckrodt á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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.2133 � Hicks/Bear Stearns/Johns Manville)

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. ágúst 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 Thomas O. Hicks öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Johns Manville Corporation (Johns Manville)
(Bandaríkjunum) fyrir meðalgöngu fjárfestingarfyrirtækjanna (Hicks) (Bandaríkjunum) og The Bear
Stearns Companies Inc. (Bear Stearns) (Bandaríkjunum).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Hicks: ýmis konar viðskipti í tengslum við byggingariðnaðinn,

- Bear Stearns: fjárfestingarbanki,

- Johns Manville: byggingarvörur, svo sem einangrunarefni, þaklagnarkerfi og trefjagler til að
þekja veggi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 251, 1.9.2000. 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.2133 � Hicks/Bear Stearns/Hohns Manville, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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 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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Tölfræðilegar upplýsingar varðandi tæknilegar reglugerðir
sem tilkynntar voru 1999 samkvæmt tilskipunar 98/34/EB

Framkvæmdastjórnin hefur birt tölfræðilegar upplýsingar varðandi tæknilegar reglugerðir sem tilkynntar
voru 1999 samkvæmt tilskipunar 98/34/EB � Upplýsingar frá framkvæmdastjórninni í samræmi við 11.
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða og reglna um þjónustuskrifstofur
upplýsingasamfélagsins � í Stjtíð. EB C 201, 14.7.2000 (sjá nánar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Framlenging á gildistíma leiðbeininga framkvæmda-
stjórnarinnar um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar

Á árinu 1994 samþykkti framkvæmdastjórnin leiðbeiningar um ríkisaðstoð á sviði umhverfisverndar.
Þann 22. desember 1999 ákvað hún að framlengja gildistíma þeirra til 30. júní 2000. Þann 28. júní 2000
ákvað hún að framlengja þær aftur til 31. desember 2000.

Tilvísunarnúmer vegna tilkynningar á útflutningi tiltekinna
hættulegra kemískra efna

Framkvæmdastjórnin birti, í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2455/92, skrá yfir
tilvísunarnúmer vegna tilkynningar á útflutningi tiltekinna hættulegra kemískra efna í Stjtíð.EB C 212,
25,7.2000 (sjá nánar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Breyting franskra stjórnvalda á skyldu um opinbera
þjónustu í áætlunarflugi í Frakklandi

Framkvæmdastjórnin birti breytingu franskra stjórnvalda á skyldu um opinbera þjónustu í áætlunarflugi
í Frakklandi í Stjtíð. EB C 213, 26.7.2000.

Umrædd skylda til að veita opinbera þjónustu kemur í stað þeirrar sem kveðið var á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar 96/C 221/06 sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna C 221, 30.
júlí 1996 og öðlast gildi frá 1. nóvember 2000 (sjá nánar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 33/98

Spánn

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að framlengja málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 88. gr.
EB-sáttmálans þannig að hún taki til aðstoðar sem fólst í einkavæðingu á fyrirtækinu Babcock Wilcox
España SA (BWE). Sjá nánar í Stjtíð. EB C 232 frá 12.8.2000.

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 80

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Spán. Heimilt er að fara skriflega fram á að farið verði með
heiti þess hagsmunaaðila sem leggur fram athugasemdir sem trúnaðarmál, enda sé beiðnin rökstudd.

Birting ákvarðana aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla
rekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EBE)

nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum

Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla flugrekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum( 1) í A-flokki (án þeirra takmarkana
sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) og/eða B-flokki (með þeim takmörkunum sem um
getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) voru birtar í Stjtíð. EB nr. C 207, 20.7.2000. Sjá nánar í
fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Austurríki hefur veitt einu flugfélagi í A-flokki og ellefu flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi og
afturkallað flugrekstrarleyfi eins flugfélags í A-flokki.

Breska konungsríkið hefur veitt tveimur flugfélögum í A-flokki og sex flugfélögum í B-flokki
flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi níu flugfélaga í B-flokki. Að auki hefur einn leyfishafi í
A-flokki og tveir leyfishafar í B-flokki skipt um nafn.

Danmörk hefur afturkallað flugrekstrarleyfi eins flugfélags í B-flokki.

Finnland hefur veitt einu flugfélagi í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi eins flugfélags
í B-flokki.

Grikkland hefur veitt fjórum flugfélögum í A-flokki og tveimur flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi
og afturkallað flugrekstrarleyfi fjögurra flugfélaga í B-flokki.

Írland hefur veitt tveimur flugfélögum í A-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi tveggja
flugfélaga í A-flokki.

(1) Stjtíð. EB L 240, 24.8.1992, bls. 1.
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