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5.8.2004 Nr. 39/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3481 — Hutchison Whampoa/Rossmann Beteiligung/Dirk Rossmann)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 23. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Hutchison Whampoa 
Ltd. (“Hutchison”, Hongkong) og Rossmann Beteiligungs GmbH (“Rossmann Beteiligung”, 
Tyskland) ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket Dirk Rossmann GmbH (“Dirk Rossmann”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Hutchison: produksjons- og tjenesteforetak med forskjellig virksomhet, herunder blant 
annet virksomhet innenfor detaljsalg av helse- og skjønnhetsprodukter i Europa,

– Rossmann Beteiligung: holdingselskap med virksomhet blant annet innenfor detaljsalg av 
helse- og skjønnhetsprodukter; eiendomsforvaltning,

– Dirk Rossmann: detaljsalg av helse- og skjønnhetsprodukter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 195 av 31.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3481 — Hutchison Whampoa/
Rossmann Beteiligung/Dirk Rossmann, til følgende adresse:

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

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2004/EØS/39/01



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/2 5.8.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3484 — Asquith/ISIS/JVCo)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Asquith Court Holdings 
Limited (“Asquith”, Det forente kongerike), som kontrolleres av West LB (Tyskland), et 
heleid datterforetak av NRW Bank (Tyskland), og ISIS Equity Partners plc (“ISIS”, Det 
forente kongerike), som kontrolleres av Friends Provident plc (Det forente kongerike), overtar 
felles kontroll over foretaket JVCo ved kjøp av aksjer i et nyetablert foretak som utgjør et 
fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Asquith: barnehager og skoler i Det forente kongerike,

– ISIS: investeringsselskap som eier Kidsunlimited Ltd, som har virksomhet innenfor 
barnehagesektoren i Det forente kongerike,

– JVCo: barnehager i Det forente kongerike.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 197 av 4.8.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3484 — Asquith/ISIS/JVCo, til 
følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/39/02



5.8.2004 Nr. 39/3EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3507 – Helsingin/Vantaan/E.ON Finland/ Lahti/SEU)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 23. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Helsingin Energia 
(“Helsingin”, Finland), Vantaan Energia Oy (“Vantaan”, Finland), E.ON Finland Oy, som 
kontrolleres av E.On AG (“E.ON”, Tyskland), og Lahti Energia Oy (“Lahti”, Finland) ved 
kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 
b) over det finske foretaket Suomen Energia-Urakointi Oy (“SEU”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Helsingin: produksjon og levering av elektrisk kraft og fjernvarme, distribusjon og 
levering av naturgass og tilknyttede tjenester,

– Vantaan: produksjon og levering av elektrisk kraft og fjernvarme, distribusjon og levering 
av naturgass og tilknyttede tjenester; salg av lett fyringsolje,

– E.ON: produksjon og levering av elektrisk kraft og fjernvarme, distribusjon og levering av 
naturgass og tilknyttede tjenester,

– Lahti: produksjon og levering av elektrisk kraft og fjernvarme, distribusjon og levering av 
naturgass og tilknyttede tjenester,

– SEU: bygge- og vedlikeholdstjenester for elektrisitetsnett og utendørs lysnett.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 195 av 31.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3507 – Helsingin/Vantaan/E.ON 
Finland/ Lahti/SEU, til følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/39/03



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/4 5.8.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3513 – Caterpillar/Xpart)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 20. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Caterpillar Logistics Services (Det 
forente kongerike) Ltd (“CAT”), som tilhører Caterpillar-gruppen, ved kjøp av eiendeler overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele virksomheten til 
Xpart Ltd (“Xpart”, Det forente kongerike), et datterforetak av Phoenix Venture Holdings.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CAT: logistikktjenester,

– Xpart: levering og distribusjon av reservedeler til motorvogner.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 194 av 30.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 
43 01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3513 – Caterpillar/Xpart, til 
følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/39/04



5.8.2004 Nr. 39/5EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3529 – Siemens/BBC Technology)

Denne offentliggjøringen erstatter tidligere offentliggjøring i EØS-tillegg nr. 38 av 29. juli 2004

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 19. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Siemens Aktiengesellschaft 
(“Siemens”, Tyskland) gjennom sitt heleide datterforetak Siemens Holdings plc (“Siemens 
Holdings”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over foretaket BBC Technology Holdings Limited (“BBC T”, Det forente 
kongerike), som er et heleid datterselskap av British Broadcasting Corporation.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Siemens: verdensomspennende tilbyder av elektronisk ingeniørarbeid og elektroniske 
produkter og tjenester,

– BBC T: tilbyder av teknologiutstyr, Internett-løsninger og rådgivningstjenester til BBC og 
andre medieforetak.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort 
i EUT C 196 av 3.8.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 
96 43 01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3529 – Siemens/BBC 
Technology, til følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/39/05



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/6 5.8.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3531 – Dixons/Kotsovolos)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Dixons 
(“Dixons”) ved kjøp av aksjer overtar hele kontrollen som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over det greske foretaket Kotsovolos (“Kotsovolos”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Dixons: detaljsalg av elektriske forbruksvarer,

– Kotsovolos: detaljsalg av elektriske forbruksvarer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 197 av 4.8.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3531 – Dixons/Kotsovolos, til 
følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/39/06



5.8.2004 Nr. 39/7EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3537 – BBVA/BNL)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. (“BBVA”, Spania) ved en aksjeeieravtale overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Banca Nazionale del Lavoro 
S.p.A. (“BNL”, Italia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– BBVA: banktjenester og finansielle tjenester, hovedsakelig i Spania og Latin-Amerika,

– BNL: banktjenester og finansielle tjenester, hovedsakelig i Italia.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 195 av 31.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3537 – BBVA/BNL, til følgende 
adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/39/07



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/8 5.8.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3540 — Cerberus/GDX)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 23. juli 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket GDX Holdings LLC 
(“Holdings”, USA), som kontrolleres av Cerberus group (“Cerberus”, USA), ved kjøp av 
eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
deler av foretaket GDX Automotive business (“GDX”, USA), som kontrolleres av GenCorp 
Inc. (USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Holdings / Cerberus: finansielt investeringsselskap,

– GDX: produksjon av deler til bilindustrien.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 196 av 3.8.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 
43 01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3540 — Cerberus/GDX, til 
følgende adresse:

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

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3090 – Volkswagen/Offset/Crescent/Leaseplan JV)

Kommisjonen vedtok 29. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3090. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3373 – Accor/Colony/Desseigne-Barriere/JV)

Kommisjonen vedtok 4. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CFR”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3373. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3415 – CRH/Semapa/Secil JV)

Kommisjonen vedtok 28. mai 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3415. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3427 – Sita/Sol/Jäteässät/Hyötykeskus JV)

Kommisjonen vedtok 26. juli 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3427. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3433 – Hella/Behr/Plastic Omnium/JV)

Kommisjonen vedtok 13 mai 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3433. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3438 – Putnam/Union Investment/Union Panagora)

Kommisjonen vedtok 9. juli 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3438. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3467 – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV)

Kommisjonen vedtok 28. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3467. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3469 – Platinum/Dystar)

Kommisjonen vedtok 20. juli 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3469. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3477 – Land NRW/NRW Bank)

Kommisjonen vedtok 27. juli 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3477. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3489 – Goldman Sachs/Cerberus/GWS Berlin)

Kommisjonen vedtok 22. juli 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3489. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3504 – UTC/IHI)

Kommisjonen vedtok 29. juli 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3504. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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Statsstøtte
Sak nr. C 11/04

Hellas

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med 
hensyn til omstrukturering og privatisering av Olympic Airways, se EUT C 192 av 28.7.2004.

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

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

Faks: (+32) 22 96 41 04

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

Statsstøtte
Sak nr. C 14/04

Spania

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 
med hensyn til statsstøtte til kullindustrien for 2003 og en omstruktureringsplan, se EUT C 182 
av 15.7.2004.

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

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

Faks: (+32) 22 96 41 04

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