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5.8.2004 Nr. 39/1EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M.3481 – Hutchison Whampoa/Rossmann Beteiligung/Dirk Rossmann)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækin Hutchison Whampoa 
Ltd. (Hutchison, Hong Kong) og Rossmann Beteiligungs GmbH (Rossmann Beteiligung, 
Þýskalandi) öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, 
yfir þýska fyrirtækinu Dirk Rossmann GmbH (Dirk Rossmann) með hlutafjárkaupum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Hutchison: fjölbreyttur framleiðslu- og þjónustuhópur með starfsemi m.a. í smásölu 
heilsu- og fegrunarvara í Evrópu

– Rossmann Beteiligung: eignarhaldsfélag með starfsemi m.a. í smásölu heilsu- og 
fegrunarvara; fasteignarekstur

– Dirk Rossmann: smásala heilsu- og fegrunarvara

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 195, 31. júlí 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun 
til máls COMP/M.3481 - Hutchison Whampoa/Rossmann Beteiligung/Dirk Rossmann, á 
eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2)  Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

2004/EES/39/01



Nr. 39/2 5.8.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M.3484 – Asquith/ISIS/JVCo)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1)  um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækin Asquith Court Holdings 
Limited (Asquith, Bretlandi), sem stjórnað er af West LB (Þýskalandi), sem er dótturfélag 
NRW Bank (Þýskalandi) og ISIS Equity Partners plc (ISIS, Bretlandi), sem stjórnað er af 
Friends Provident plc (Bretlandi), öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfir JVCo með hlutafjárkaupum í nýstofnuðu fyrirtæki um 
sameiginlegt verkefni.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Asquith: einkareknir leikskólar og skólar í Bretlandi

– ISIS: fjárfestingarfélag sem á Kidsunlimited Ltd sem er virkt á sviði leikskóla í Bretlandi

– JVCo: leikskólar í Bretlandi

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 197, 4. ágúst 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til 
máls COMP/M.3484 – Asquith/ISIS/JVCo, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2)  Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

2004/EES/39/02



5.8.2004 Nr. 39/3EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M.3507 – Helsingin/Vantaan/E.ON Finland/Lahti/SEU)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1)  um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Helsingin Energia (Helsingin, 
Finnlandi), Vantaan Energia Oy (Vantaan, Finnlandi), E.ON Finland Oy, sem er undir 
yfirráðum E.On AG (E.ON, Þýskalandi), og Lahti Energia Oy (Lahti, Finnlandi) öðlast í 
sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfir finnska 
fyrirtækinu Suomen Energia-Urakointi Oy (SEU) með hlutafjárkaupum.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Helsingin: framleiðsla og sala á rafmagni og hitaveitu, dreifing og sala á jarðgasi og 
tengdri þjónustu

– Vantaan: framleiðsla og sala á rafmagni og hitaveitu, dreifing og sala á jarðgasi og tengdri 
þjónustu, sala á léttbrennsluolíu

– E.ON: framleiðsla og sala á rafmagni og hitaveitu, dreifing og sala á jarðgasi og tengdri 
þjónustu

– Lahti: framleiðsla og sala á rafmagni og hitaveitu, dreifing og sala á jarðgasi og tengdri 
þjónustu

– SEU: byggingar- og viðhaldsþjónusta fyrir rafmagns- og útilýsingardreifikerfi

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 195, 31. júlí 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til 
máls COMP/M.3507 - Helsingin/Vantaan/E.ON Finland/Lahti/SEU, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2)  Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

2004/EES/39/03



Nr. 39/4 5.8.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál. COMP/M.3513 – Caterpillar/Xpart)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1)  um fyrirhugaða samfylkingu þar sem  Caterpillar Logistics Services 
(UK) Ltd (CAT), sem tilheyrir Caterpillar-hópnum, öðlast að fullu yfirráð  í skilningi b-liðar 
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfir fyrirtækinu Xpart Ltd (Xpart, Bretlandi), sem er 
dótturfyrirtæki Phoenix Venture Holdings, með kaupum á eignum.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– CAT : flutningafræðileg þjónusta

– Xpart : sala og dreifing á hlutum vélknúinna ökutækja 

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).  

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. 

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð. ESB (C 194, 30. júlí 2004). Þær má senda með símbréfi til framkvæmdastjórnarinnar 
(faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3513 
– Caterpillar/Xpart, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

2004/EES/39/04



5.8.2004 Nr. 39/5EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M.3529 – Siemens/BBC Technology)

Þessi birting kemur í stað fyrri birtingar í EES-viðbæti nr. 38 frá 29. júlí 2004

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1)  um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Siemens Aktiengesellschaft 
(Siemens, Þýskalandi), öðlast, í gegnum dótturfyrirtæki sitt, Siemens Holdings plc (Siemens 
Holdings), yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfir fyrirtækinu 
BBC Technology Holdings Limited (BBC T, Bretlandi), dótturfyrirtæki British Broadcasting 
Corporation, með hlutafjárkaupum.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Siemens: verkfræðiþjónusta og rafeindavörur og -þjónusta um allan heim

– BBC T: tæknivörur, veflausnir og ráðgjafarþjónusta fyrir BBC og aðra fjölmiðla

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004.  Hafa ber í huga að þetta mál 
kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga 
samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).  

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 196, 3. ágúst 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til 
máls COMP/M.3529 - Siemens/BBC Technology, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2)  Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.

2004/EES/39/05



Nr. 39/6 5.8.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M.3531 – Dixons/Kotsovolos)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Dixons (Dixons) 
öðlast full yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfir gríska 
fyrirtækinu Kotsovolos (Kotsovolos) með hlutafjárkaupum.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Dixons: smásala á raftækjum fyrir neytendamarkað

– Kotsovolos: smásala á raftækjum fyrir neytendamarkað

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 197, 4. ágúst 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til 
máls COMP/M.3531 – Dixons/Kotsovolos á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.
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5.8.2004 Nr. 39/7EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M. 3537 – BBVA/BNL)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. (BBVA, Spáni) öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar 
reglugerðar, yfir fyrirtækinu Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL, Ítalíu) með samningi 
milli hluthafa.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– BBVA: banka- og fjármálaþjónusta, aðallega á Spáni og í Suður-Ameríku

– BNL: banka- og fjármálaþjónusta, aðallega á Ítalíu

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (3).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 195, 31. júlí 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til 
máls COMP/M. 3537 - BBVA/BNL á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.
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Nr. 39/8 5.8.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál COMP/M.3540 – Cerberus/GDX)

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. júlí 2004 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1)  um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið GDX Holdings LLC 
(Holdings, Bandaríkjunum), sem er undir stjórn Cerberus group (Cerberus, Bandaríkjunum), 
öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfir hluta fyrirtækisins 
GDX Automotive business (GDX, Bandaríkjunum), sem er undir stjórn GenCorp Inc. 
(Bandaríkjunum), með hlutafjárkaupum.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Holdings / Cerberus: fjárfestingarfélag

– GDX: framleiðsla íhluta vélknúinna ökutækja

3. Að lokinni frumathugun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er þó settur um endanlega 
ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni 
sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við 
meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna 
að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning 
þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 196, 3. ágúst 2004). Þær má senda með símbréfi til 
framkvæmdastjórnarinnar (faxnr. (32) 22 96 43 01 / 22 96 72 44) eða í pósti, með tilvísun til 
máls COMP/M. 3540 Cerberus/GDX, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32; reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 er fallin úr gildi en í hennar stað kemur 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004.
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5.8.2004 Nr. 39/9EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3090 – Volkswagen/Offset/Crescent/Leaseplan JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júní 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EE) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3090. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3373 – Accor/Colony/Desseigne-Barriere/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júní 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af 
ákvörðuninni er eingöngu til á frönsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CFR“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3373. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Nr. 39/10 5.8.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3415 – CRH/Semapa/Secil JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. maí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3415. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3427 – Sita/Sol/Jäteässät/Hyötykeskus JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júlí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af 
ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3427. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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5.8.2004 Nr. 39/11EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3433 – Hella/Behr/Plastic Omnium/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. maí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3433. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3438 – Putnam/Union Investment/Union Panagora)

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. júlí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa af 
ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3438. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EES/39/13

2004/EES/39/14

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases
http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases
http://publications.eu.int/general/en/eulaw_en.htm


Nr. 39/12 5.8.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3467 – Dow Cheimicals/PIC/White Sands JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. júní 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3467. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3469 – Platinum/Dystar)

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. júlí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3469. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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5.8.2004 Nr. 39/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3477 – Land NRW/NRW Bank)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júlí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri tilkynntri 
samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin er tekin 
í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af 
ákvörðuninni er eingöngu til á þýsku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CDE“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3477. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3489 – Goldman Sachs/Cerberus/GWS Berlin)

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. júlí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3489. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(mál COMP/M.3507 – UTC/IHI)

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júlí 2004 að hreyfa ekki andmælum við framangreindri 
tilkynntri samfylkingu og lýsa yfir að hún samrýmdist sameiginlega markaðnum. Ákvörðunin 
er tekin í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa 
af ákvörðuninni er eingöngu til á ensku og verður birt eftir að brott hafa verið felld hvers kyns 
viðskiptaleyndarmál. Hún verður fáanleg:

– endurgjaldslaust á samkeppnisvefsetri framkvæmdastjórnarinnar (http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases). Á vefsetrinu má leita að einstökum ákvörðunum um samfylkingar 
m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein;

– á rafrænu sniði í „CEN“-útgáfu CELEX-gagnagrunnsins undir skjalanúmeri 304M3504. 
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Um 
nánari upplýsingar um aðgang að CELEX sjá neðangreint:

CELEX: upplýsingar um áskrift
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 11/04

Grikkland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð í samræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-
sáttmálans vegna endurskipulagningar og einkavæðingar Olympic Airways, sjá Stjtíð. ESB C 192 
frá 28. júlí 2004.

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

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Directorate A – Affairs and Resources
Rue de Mot 28
B-1049 Brussels

Bréfasími:  (32) 22 96 41 04

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Grikklandi. Hagsmunaaðilum, sem 
leggja fram athugasemdir, er heimilt að óska þess skriflega að farið verði með nafn þeirra eða heiti 
sem trúnaðarmál, enda sé óskin rökstudd.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 14/04

Spánn

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð í samræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-
sáttmálans vegna ríkisaðstoðar til kolaiðnaðarins varðandi 2003 og endurskipulagningaráætlunar, 
sjá Stjtíð. ESB C 182 frá 15. júlí 2004.

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

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Directorate A – General Affairs and Resources
Unit A4: Internal Market and Competition
Rue de Mot 28
B-1049 Brussels

Bréfasími:  (32) 22 96 41 04

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Spáni. Hagsmunaaðilum, sem leggja 
fram athugasemdir, er heimilt að óska þess skriflega að farið verði með nafn þeirra eða heiti sem 
trúnaðarmál, enda sé óskin rökstudd.
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