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22.12.2001 Nr. 63/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. desember 2001 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 spænska fyrirtækið Endesa Energía S.A. (Endesa Energía) sem stjórnað er af
spænska fyrirtækinu Endesa S.A. og portúgalska fyrirtækið Spinveste SGPS, SA (Spinveste) sem
tilheyrir portúgölsku samstæðunni Sonae SGPS, S.A., öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar sameiginleg yfirráð yfir Ecocicloendesa Energía S.A. (Ecocicloendesa) með
kaupum á hlutum í nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Endesa Energía: viðskipti og sala á rafmagni til ákveðinna viðskiptavina, 

- Spinveste: fyrirtæki sem tilheyrir Sonae SPGS, S.A. sem er portúgölsk samstæða með
eignarhluti í timburiðnaðinum og skyldum iðnaði, smásala með matvæli, smíði og rekstur
verslunarmiðstöðva, fjarskipti, fjölmiðlar, ferðaþjónusta, orkumál og önnur starfsemi,

- Ecocicloendesa: viðskipti og sala á rafmagni til ákveðinna viðskiptavina og virðisaukandi
þjónusta sem tengist þessari starfsemi.

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. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við
meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(3) er rétt að
benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er
á um í henni.

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 368, 22.12.2001. 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.2668
– Endesa Energia/Spinveste/Ecocicloendesa Energia, 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.
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