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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1973 � Telecom Italia/Endesa/Unión Fenosa)

1. Kommisjonen mottok 9. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det spanske foretaket Unión Fenosa Inversiones S.A. (UFINSA), som kontrolleres av Unión
Eléctrica Fenosa, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Cable i Televisió de Catalunya S.A. (MENTA), som
kontrolleres av foretakene Spain Telecommunications Limited s.a.r.l., Stet International Nether-
lands N.V. (SIN), som tilhører gruppen Telecom Italia S.p.A., og Endesa Telecomunicaciones S.A.
(ET), som tilhører Endesa S.A., i fellesskap.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� MENTA: telekommunikasjoner,

� SIN: telekommunikasjoner,

� UFINSA: konsulenttjenester, ingeniørvirksomhet, telekommunikasjonstjenester, industri- og
utvinningsvirksomhet, fast eiendom,

� ET: telekommunikasjoner i Spania.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
235 av 17.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1973 � Telecom Italia/Endesa/Unión Fenosa,
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/37/01
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.51 � Bertelsmann/Mondadori/BOL Italia)

1. Kommisjonen mottok 8. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Bertelsmann AG og Arnoldo Mondadori Editore SpA, som tilhører Fininvest-
gruppen, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
BOL Italia S.p.A., et selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Bertelsmann AG: trykking, utgivelse og distribusjon av bøker og tidsskrifter, bokklubber,
utgivelse og distribusjon av musikkinnspillinger, privatfjernsyn og tilknyttede tjenester,

� Arnoldo Mondadori SpA: utgivelse av bøker og tidsskrifter, grafikk og trykkevirksomhet
samt direkte markedsføring av bøker,

� Fininvest: fjernsynsvirksomhet og tilknyttede tjenester, produksjon og distribusjon av filmer,
reklame og finansielle tjenester,

� BOL Italia S.p.A.: internasjonalt direktesalg via Internett av bøker på italiensk samt
musikkassetter, CD-plater, CD-ROM-plater, VHS- og DVD-kassetter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
232 av 12.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.51 � Bertelsmann/Mondadori/BOL Italia, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1783 � ZF Gotha/Graziano Transmissioni/JV)

1. Kommisjonen mottok 25. mai 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene ZF Gotha GmbH, Gotha, Tyskland, som kontrolleres av ZF Friedrichshafen AG,
Friedrichshafen, Tyskland, og Graziano Transmissioni S.p.A., Rivoli-Cascine Vica, Italia, som
kontrolleres av Saurer AG, Arbon, Sveits, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over ZF Graziano Materials Handling Components
GmbH, Tyskland, et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� ZF Gotha: girkasser og andre deler til gaffeltrucker, med særlig vekt på drivsystemer til
elektriske trucker,

2000/EØS/37/02

2000/EØS/37/03

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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� Graziano Transmissioni: girkasser og andre deler til gaffeltrucker, med særlig vekt på bl.a.
gjennomgående aksler og drivaksler til elektriske motorer og forbrenningsmotorer,

� ZF Graziano Materials Handling Components: drivsystemer til elektriske trucker samt andre
deler til gaffeltrucker.

3. Meldingen ble 30. juni 2000 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 31. juli 2000 fullstendig som definert i artikkel 10 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 1. august 2000.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
231 av 11.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 1783 � ZF Gotha/Graziano Transmissioni/
JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2033 � Metso/Svedala)

1. Kommisjonen mottok 7. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Metso Corporation (Metso), Helsinki, Finland, overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Svedala Industri AB (Svedala), Malmö,
Sverige, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21. juni 2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Metso: prosessteknologi samt utvikling og produksjon av maskiner, særlig stein- og
mineralforedlingsutstyr gjennom divisjonen Nordberg. Metso er dessuten leverandør av
automasjons- og kontrollsystemer og treforedlingsmaskiner.

� Svedala: bygge- og mineralforedlingsutstyr.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
232 av 12.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2033 � Metso/Svedala, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EØS/37/04

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2075 � Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV)

1. Kommisjonen mottok 2. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det britiske foretaket Jupiter International Group Plc (Jupiter), som kontrolleres av den tyske
banken Commerzbank AG, det britiske foretaket M&G Limited (M&G), som kontrolleres av
Prudential plc, det amerikanske foretaket Newhouse Capital Partners LLC (Newhouse), som
kontrolleres av US Nationwide Mutual Insurance Company, og det britiske foretaket Scudder
Investments Holdings Limited (Scudder), som kontrolleres av Zürich Financial Services, Sveits, ved
kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over Cofunds Limited (CFL), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� CFL: uavhengig online-salg av verdipapirfond til ikke-institusjonelle investorer via uavhengige
mellommenn,

� Jupiter: investerings- og fondsforvaltning,

� M&G: investerings- og fondsforvaltning,

� Newhouse: risikokapitalinvestering,

� Scudder: investerings- og fondsforvaltning.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
231 av 11.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2075 � Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/
JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EØS/37/05

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2099 � Hutchison/NTT DoCoMo/KPN Mobile/JV)

1. Kommisjonen mottok 3. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Hutchison Whampoa Limited (Hong Kong), NTT DoCoMo, Inc. (Japan), som
tilhører NTT-gruppen, og KPN Mobile N.V. (Nederland), som tilhører KPN-gruppen, ved kjøp av
aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de
britiske foretakene Hutchison 3G UK Holdings Limited og Hutchison 3G UK Limited.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Hutchison: telekommunikasjoner, detaljvirksomhet, energi og infrastruktur,

� NTT-gruppen: telekommunikasjoner,

� KPN-gruppen: telekommunikasjoner,

� Hutchison 3G UK: tredjegenerasjons mobil telekommunikasjon i Storbritannia.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
229 av 10.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2099 � Hutchison/NTT DoCoMo/KPN
Mobile/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EØS/37/06

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2114 � Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG)

1. Kommisjonen mottok 7. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det nederlandske foretaket Sanpaolo Private Equity Scheme BV (�Sipes�), som tilhører Sanpaolo
IMI-gruppen, og foretaket MWCR Lux Sarl. (�MWCR Lux�), Luxembourg, som tilhører Schroders-
gruppen, ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over de to italienske foretakene Omega Bilance S.p.A. (Omega) og C.E.G. di Macchi &
Piantanida (CEG).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Sipes: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

� MWCR Lux: finansielle tjenester og investeringsbankvirksomhet,

� Omega: produksjon og engrossalg av vekter og andre veieinstrumenter,

� CEG: produksjon og engrossalg av oppskjæringsmaskiner og kjøttkverner.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
232 av 12.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2114 � Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2045 � Salzgitter/Mannesmann-Röhrenwerke,

EKSF.1336 � Mannesmann/Röhrenwerke

1. Kommisjonen mottok 1. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Salzgitter AG ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Mannesmann- Röhrenwerke AG.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Salzgitter AG: stålprodukter og stålrør,

� Mannesmann-Röhrenwerke AG: stålplater og stålrør.

2000/EØS/37/07

2000/EØS/37/08

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
232 av 12.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2045 �Salzgitter/Mannesmann-Röhrenwerke,
EKSF.1336 � Mannesmann/Röhrenwerke, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2076 � Ifil/Alpitour)

1. Kommisjonen mottok 8. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Ifil (Italia), som kontrolleres av Giovanni Agnelli & C. Sapaz (GAC), ved kjøp av
aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alpitour
(Italia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Ifil: ulike sektorer, herunder reiselivsnæringen,

� Alpitour: reiselivstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
234 av 15.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2076 � Ifil/Alpitour, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EØS/37/09

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2087 � Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto)

1. Kommisjonen mottok 7. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det franske foretaket Feu Vert S.A. (Feu Vert), som tilhører gruppen Monnoyeur, ved kjøp av
aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det
spanske foretaket Autocenter Delauto S.A. (Delauto), som kontrolleres av det spanske foretaket
Centros Comerciales Pryca S.A. (Pryca), som tilhører den franske gruppen Carrefour.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Feu Vert: bildeler og reparasjon av motorvogner,

� Delauto: bildeler og reparasjon av motorvogner,

� Pryca: detaljhandel med dagligvarer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
234 av 15.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2087 � Feu Vert/Carrefour/Autocenter
Delauto, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2120 � Toyota Motor Corporation/Toyota GB)

1. Kommisjonen mottok 7. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Toyota Motor Corporation, Japan, ved kjøp av aksjer overtar enekontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Toyota (GB) PLC, Storbritannia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Toyota Motor Corporation: produksjon, salg, leasing og reparasjon av motorvogner og skip,

� Toyota (GB) PLC: distribusjon, salg og forsikring av motorvogner av merket Toyota samt
reservedeler til disse i Storbritannia.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

2000/EØS/37/10
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4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
234 av 15.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2120 � Toyota Motor Corporation/Toyota
GB, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2122 � BAT/Cap Gemini/Ciberion)

1. Kommisjonen mottok 7. august 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene British American Ventures Limited (BAV), som kontrolleres av British American
Tobacco (BAT), og Cap Gemini Ernst & Young UK Limited (CGEY), som kontrolleres av Cap
Gemini S.A. (Cap Gemini), ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Ciberion, et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BAV: investeringsholdingselskap,

� BAT: produksjon og salg av tobakksvarer,

� CGEY: rådgivningstjenester og faglig bistand på området informasjonsteknologi,

� Cap Gemini: rådgivningstjenester og faglig bistand på området informasjonsteknologi,

� Ciberion: informasjonsteknologitjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
234 av 15.8.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2122 � BAT/Cap Gemini/Ciberion, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EØS/37/12
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3
i rådsforordning nr. 17 � Sak nr. 34.950 � Eco-Emballages

Foretaket Eco-Emballages SA, Levallois-Perret, Frankrike, meldte 17. desember 1993 en rekke avtaler
med sikte på å oppnå negativattest eller alternativt et unntak. Ved brev av 12. april 1999 anmodet Eco-
Emballages om at et eventuelt vedtak om å innrømme unntak skulle gjøres med tilbakevirkende kraft (se
EFT 227 av 9.8.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har til hensikt ikke å gjøre innsigelse mot de meldte avtalene i henhold til EF-traktatens
artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53. Før det gjøres slikt vedtak, anmodes interesserte parter om å
framlegge sine merknader innen en måned etter at dette ble offentliggjort i nevnte EF-tidende, med
referanse �34.950 - Eco-Emballages�, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate D - Services
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel
Faks: (+32) 22 95 30 80

Statsstøtte
Sak nr. C 19/2000

Tyskland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støtte til foretaket Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, se EFT C 217 av 29.7.2000.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle støttetiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Faks: (+32) 22 99 27 58

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om
at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

2000/EØS/37/14

2000/EØS/37/13
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Statsstøtte
Sak nr. C 27/2000

Tyskland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støtte til foretaket Deckel Maho Seebach GmbH, se EFT C 217 av 29.7.2000.
Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle støttetiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Faks: (+32) 22 99 27 58

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om
at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

Statsstøtte
Sak nr. C 29/2000

Belgia

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støtte til foretaket Ford Genk, se EFT C 217 av 29.7.2000.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle støttetiltaket innen én måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H-1
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Faks: (+32) 22 96 95 79

Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at
hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

2000/EØS/37/16

2000/EØS/37/15
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 6. april 2000 i sak C-286/95 P: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Imperial Chemical Industries plc (ICI) (anke � annulasjonssøksmål � søksmålsgrunner �
overtredelse av grunnleggende saksbehandlingskrav � manglende attestering av et vedtak i kollegiet av
kommisjonærer � sak som Domstolen kan reise av eget tiltak).

Domstolens dom (femte kammer) av 6. april 2000 i forente saker C-287/95 P og C-288/95 P: Kommisjonen
for De europeiske fellesskap mot Solvay SA (anke � annulasjonssøksmål � søksmålsgrunner � overtredelse
av grunnleggende saksbehandlingskrav � manglende attestering av et vedtak i kollegiet av kommisjonærer
� sak som Domstolen kan reise av eget tiltak).

Domstolens dom (sjette kammer) av 6. april 2000 i sak C-443/97: Kongeriket Spania mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (samordning av strukturelle virkemidler � interne retningslinjer i Kommisjonen
� netto finanskorreksjoner).

Domstolens dom (femte kammer) av 6. april 2000 i sak C-256/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser �
direktiv 92/43/EØF � bevaring av habitater og av ville plante- og dyrearter).

Domstolens dom (første kammer) av 6. april 2000 i sak C-383/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Oberster Gerichtshof): The Polo/Lauren Company LP mot PT. Dwidua Langgeng Pratama Interna-
tional Freight Forwarders (felles handelspolitikk � forordning (EF) nr. 3295/94 � forbud mot frigivelse for
fri omsetning, utførsel, gjenutførsel eller innførsel for suspensjonsbehandling av forfalskede og etterlignede
varer � anvendelse på varer i ekstern forsendelse � gyldighet).

Domstolens dom (sjette kammer) av 13. april 2000 i sak C-176/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunal de Première Instance de Bruxelles): Jyri Lehtonen og Castors Canada Dry Namur-Braine
ASBL mot Fédération Roayle Belge des Sociétés de Basket-ball ASBL (FRBSB) (fri bevegelighet for
arbeidstakere � konkurranseregler for foretak � profesjonelle basketballspillere � idrettsregler om overføring
av spillere fra andre medlemsstater).

Domstolens dom (sjette kammer) av 13. april 2000 i sak C-292/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Regeringsrätten): sak reist av Kjell Karlsson mfl (tilleggsavgift på melk � ordning med melkekvoter i
Sverige � opprinnelig tildeling av melkekvoter � nasjonale regler � tolking av forordning (EØF)
nr. 3950/92 � prinsippet om lik behandling).

Domstolens dom (femte kammer) av 13. april 2000 i sak C-251/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Gerechtshof te �s-Gravenhage): C. Baars mot Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen
Gorinchem (etableringsadgang � aktiva investert i aksjer i selskaper etablert i den skatteoppkrevende
medlemsstat � fritak for formuesskatt � aktiva investert i aksjer i selskaper etablert i en annen medlemsstat
� ingen fritak).

Domstolens dom (første kammer) av 13. april 2000 i sak C-420/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Nederlandse Raad van State): W.N. mot Staatssecretaris van Financiën (harmonisering av lovgivning
� direktiv 77/799/EØF � gjensidig bistand mellom medlemsstatenes myndigheter på området direkte
beskatning � spontan utveksling av opplysninger).

Domstolens dom (tredje kammer) av 13. april 2000 i sak C-123/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser �
manglende gjennomføring av direktiv 94/62/EF).

(1) EFT C 192 av 8.7.2000.

DOMSTOLEN
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Sak C-104/00 P: Anke inngitt 20. mars 2000 av DKV Deutsche Krankenversicherung AG mot dom avsagt
12. januar 2000 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, fjerde kammer, i sak T-19/99 mellom
DKV Deutsche Krankenversicherung AG og Kontoret for harmonisering i det indre marked (varemerker,
mønstre og modeller).

Sak C-114/00: Søksmål anlagt 27. mars 2000 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-139/00: Søksmål anlagt 11. april 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-151/00: Søksmål anlagt 19. april 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-153/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra forhørsdommeren ved Rechtbank van Eerste
Aanleg, Turnhout, ved beslutning av 13. april 2000 i straffesaken mot P. der Weduwe.

Sak C-161/00: Søksmål anlagt 27. april 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-164/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice (England & Wales),
Queen�s Bench Division, ved nevnte domstols beslutning av 1. mars 2000 i saken Katia Beckman mot
Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd.

Sak C-166/00: Søksmål anlagt 8. mai 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Sak C-167/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof (Østerrike) ved nevnte
domstols beslutning av 13. april 2000 i saken Verein für Konsumenteninformation mot Karl Heinz
Henkel.

Sak C-168/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Linz, Østerrike, ved nevnte
domstols beslutning av 6. april 2000 i saken Simone Leitner, en mindreårig, mot TUI Deutschland GmbH
& Co. KG.

Sak C-171/00 P: Anke inngitt 10. mai 2000 av Alain Libéros mot dom avsagt 9. mars 2000 av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (ved en enkeltdommer) i sak T-29/97 mellom Alain Libéros
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-173/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Consiglio di Stato, fjerde kammer, ved nevnte
domstols beslutning av 12. november 1999 i saken ANAS � Ente Nazionale per le Strade mot SCA RL
CMC Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna, SpA ICLA Costruzioni Generali og SpA Impresa Toto
e Toto.

Sak C-174/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden ved nevnte domstols
beslutning av 3. mai 2000 i saken Kennemer Golf & Country Club mot Inspecteur Belastingdienst
Particulieren/-Ondernemingen Haarlem.

Sak C-181/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo, første kammer
i plenumsmøte, ved nevnte domstols beslutning av 13. april 2000 i saken Flightline Ltd mot Secretário de
Estado dos Transportes e Comunicações og TAP � Transportes Aéreos Portugueses, SA.

Sak C-183/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No
5 de Oviedo ved nevnte domstols beslutning av 13. april 2000 i saken Victoria Gonzáles Sánchez mot
Medicina Asturiana SA.

Sak C-184/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première Instance, Charleroi, Belgia,
ved nevnte domstols beslutning av 11. mai 2000 i saken ASBL Office des Produits Wallons mot den
belgiske stat.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens beslutning av 6. april 2000 i sak T-43/98 R II: Emesa Sugar (Free Zone) NV mot
Rådet for Den europeiske union (assosieringsordning for oversjøiske land og territorier � vedtak
91/482/EØF og 97/803/EF � begjæring om midlertidige forføyninger � ingen rettsavgjørelse påkrevd).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 6. april 2000 i sak T-44/98 R II: Emesa Sugar (Free Zone) NV mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (assosieringsordning for oversjøiske land og territorier �
vedtak 91/482/EØF og 97/803/EF � forordning (EF) nr. 2553/97 � begjæring om midlertidige forføyninger).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 10. april 2000 i sak T-361/99: Karl L. Meyer mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap og Den europeiske investeringsbank (søksmålet klart avvist).

Sak T-107/00: Søksmål anlagt 26. april 2000 av Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-109/00: Søksmål anlagt 26. april 2000 av Bernd Schmidt mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-111/00: Søksmål anlagt 2. mai 2000 av British American Tobacco International (Investments)
limited mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-112/00: Søksmål anlagt 2. mai 2000 av Iberotam S.A. og sju andre mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-114/00: Søksmål anlagt 2. mai 2000 av Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum e.V. (ARE) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-117/00: Søksmål anlagt 3. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-118/00: Søksmål anlagt 3. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-119/00: Søksmål anlagt 3. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-120/00: Søksmål anlagt 3. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-121/00: Søksmål anlagt 3. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-122/00: Søksmål anlagt 8. mai 2000 av K & N Efthymiadis S.A. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-123/00: Søksmål anlagt 9. mai 2000 av Dr. Karl Thomae GmbH mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-124/00: Søksmål anlagt 9. mai 2000 av Federazione Associazioni Imprese Distribuzione (FAID -
Federdistrubizione) mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-126/00: Søksmål anlagt 10. mai 2000 av Confederazione Generale dell�Industria Italiana
(Confindustria) mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT C 192 av 8.7.2000.
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Sak T-128/00: Søksmål anlagt 12. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-129/00: Søksmål anlagt 12. mai 2000 av The Procter & Gamble Company mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked.

Sak T-132/00: Søksmål anlagt 17. mai 2000 av Gerot Pharmazeutika GmbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-137/00: Søksmål anlagt 22. mai 2000 av Cambridge Healthcare Supplies Limited mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.


