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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
87. og 235. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samfylkingar, sem hafa umtalsverð áhrif í mörgum
aðildarríkjanna og eru undir þeim viðmiðunarmörkum sem
um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89 frá
21. desember 1989 um eftirlit með samfylkingum fyrir-
tækja (4), geta uppfyllt skilyrði um athugun innan ramma
samrunaeftirlitskerfa ýmissa ríkja. Það eykur á réttaróvissu,
vinnu og kostnað fyrirtækja að þurfa að tilkynna um sömu
viðskipti til margra aðila og slíkt getur leitt til
ósamrýmanlegra úttekta.

2) Með því að láta samrunaeftirlit bandalagsins einnig ná til
samfylkinga, sem hafa umtalsverð áhrif í mörgum
aðildarríkjanna, verður aðeins eitt kerfi í gildi og greiðir
slíkt, í samræmi við dreifræðisregluna, fyrir mati á áhrifum
samfylkinga á samkeppni í bandalaginu í heild.

3) Rétt er að taka upp frekari viðmiðanir við beitingu
samrunaeftirlits bandalagsins svo að unnt verði að ná
framangreindum markmiðum.Slíkar viðmiðanir skulu felast
í ákvörðun nýrra viðmiðunarmarka með tilliti til heildarveltu
hlutaðeigandi fyrirtækja á heimsmarkaði, á vettvangi
bandalagsins og í ekki færri en þremur aðildarríkjum.

4) Við lok fyrsta áfanga beitingar þessarar reglugerðar skal
framkvæmdastjórnin skila ráðinu skýrslu um framkvæmd
allra gildandi viðmiðunarmarka og viðmiðana, svo að ráðið
geti, í samræmi við 145. gr. sáttmálans, breytt viðmiðununum
eða leiðrétt viðmiðunarmörkin sem mælt er fyrir um í þessari
reglugerð.

5) Rétt er að skilgreina hugtakið samfylkingu þannig að það
taki til aðgerða sem hafa í för með sér varanlega breytingu á
skipulagi hlutaðeigandi fyrirtækja. Einkum er rétt, þegar
um fyrirtæki um sameiginleg verkefni er að ræða, að
gildissvið og málsmeðferð reglugerðar (EBE) nr. 4064/89
nái til fyrirtækja um sameiginleg verkefni í fullum rekstri.
Auk prófanna, sem notuð eru til að greina yfirburðastöðu
samkvæmt 2. gr. þeirrar reglugerðar, er rétt að
framkvæmdastjórnin beiti viðmiðunum 1. og 3. mgr. 85. gr.
sáttmálans á slík fyrirtæki um sameiginleg verkefni, að svo
miklu leyti sem veruleg takmörkun á samkeppni milli þeirra
fyrirtækja, sem halda sjálfstæði sínu, telst bein afleiðing
þess að stofnað var til slíkra verkefna. Ef áhrif slíkra
fyrirtækja um sameiginleg verkefni á markaðinn varða fyrst
og fremst skipulag, á 1. mgr. 85. gr. að jafnaði ekki við. Þó
getur 1. mgr. 85. gr. átt við ef tvö eða fleiri móðurfyrirtæki
eru áfram virk á markaði fyrirtækis þeirra um sameiginlegt
verkefni, enn fremur ef stofnun fyrirtækisins hefur það að
markmiði eða þau áhrif að koma í veg fyrir, takmarka eða
raska samkeppni milli móðurfyrirtækjanna á mörkuðum á
fyrri eða seinni stigum eða skyldum mörkuðum. Í þessu
samhengi ber að meta alla samkeppnisþætti, sem tengjast
stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni, samkvæmt
sömu málsmeðferð.

6) Við útreikning á veltu lánastofnana og fjármálastofnana eru
bankatekjur betri viðmiðun en hlutfall eigna, þar sem þær
gefa réttari mynd af efnahagslegum raunveruleika
bankageirans í heild.

7) Kveða þarf skýrt á um að ákvarðanir, sem teknar eru við
lok fyrsta áfanga málsmeðferðarinnar, skuli ná til takmarkana
sem tengjast framkvæmd samfylkingar beint og eru
nauðsynlegar vegna hennar.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 27/98 frá 27. mars
1998 um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni) við EES-samninginn og
um breytingu á bókun 21 við EES-samninginn, um framkvæmd
samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 350, 21. 11. 1996, bls. 8 og 10.

(2) Stjtíð. EB nr. C 362, 2. 12. 1996, bls. 130.

(3) Stjtíð. EB nr. C 56, 24. 2. 1997, bls. 71.

(4)  Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1. Reglugerðin var leiðrétt með
Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13, og henni breytt með
aðildarlögunum frá 1994.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1310/97

frá 30. júní 1997

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 4064/89 um eftirlit með samfylkingum
fyrirtækja(*)
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8) Í öðrum áfanga málsmeðferðarinnar getur framkvæmda-
stjórnin lýst því yfir að samfylking samrýmist hinum
sameiginlega markaði, en því fylgja skuldbindingar
málsaðilanna sem skulu taka mið af samkeppnisvandanum
og vera alfarið til lausnar á honum. Einnig er rétt að
samþykkja slíkar skuldbindingar í fyrsta áfanga
málsmeðferðarinnar, þyki samkeppnisvandinn augljós og
auðleystur. Kveða þarf skýrt á um að í slíkum tilvikum geti
framkvæmdastjórnin bundið ákvörðun sína skilyrðum og
skuldbindingum. Í báðum áföngum málsmeðferðarinnar skal
leitast við að tryggja gagnsæi og skilvirkar umræður
aðildarríkjanna og þriðju málsaðila sem eru hagsmunaaðilar.

9) Til þess að tryggja skilvirkt eftirlit ætti að krefjast frestunar
samfylkingar þar til lokaákvörðun liggur fyrir. Hins vegar
má falla frá kröfu um frestun þar sem við á. Við ákvörðun
um hvort beri að falla frá kröfu um frestun eður ei ber
framkvæmdastjórninni að taka mið af öllum þáttum sem
máli skipta, svo sem eðli og umfangi skaða sem samfylkingin
veldur hlutaðeigandi fyrirtækjum eða þriðju málsaðilum,
enn fremur þeirri hættu sem samkeppni stafar af
samfylkingunni.

10) Reglur um tilvísun samfylkinga milli framkvæmda-
stjórnarinnar og aðildarríkjanna ber að endurskoða um leið
og fastsettar verða frekari viðmiðanir um framkvæmd
samrunaeftirlits bandalagsins. Slíkar reglur standa vörð um
samkeppnishagsmuni aðildarríkjanna með viðhlítandi hætti
og miðast við réttaröryggi og meginregluna um eitt kerfi í
gildi. Þó er rétt að bæta eða skýra frekar ákveðna þætti
tilvísunarreglnanna.

11) Einkum og sér í lagi getur framkvæmdastjórnin því aðeins
lýst því yfir að samfylking samræmist ekki hinum
sameiginlega markaði, að hún hindri virka samkeppni í
verulegum hluta hans. Beiting innlendra samkeppnislaga á
því sérstaklega við þegar samfylking hefur áhrif á samkeppni
á aðgreindum markaði innan aðildarríkis, sem ekki verði
talinn verulegur hluti hins sameiginlega markaðar. Þegar svo
hagar til verður þess ekki krafist í beiðninni um tilvísun að
sýnt verði fram á að hætta sé á að samfylkingin geti leitt til
eða styrkt yfirburðastöðu sína á þeim aðgreinda markaði.

12) Í undantekningartilvikum má lengja frestinn sem
framkvæmdastjórnin hefur til að taka ákvörðun í fyrsta
áfanga málsmeðferðarinnar.

13) Kveða þarf skýrt á um að tvö eða fleiri aðildarríki geti lagt
fram sameiginlega beiðni samkvæmt ákvæðum 22. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Til þess að tryggja skilvirkni
eftirlitsins þarf að kveða á um að fresta skuli framkvæmd
samfylkingar sem eitt eða fleiri aðildarríki hafa vísað til
framkvæmdastjórnarinnar.

14) Veita þarf framkvæmdastjórninni heimild til þess að
samþykkja framkvæmdarákvæði ef þörf krefur.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 4064/89 er breytt sem hér segir:

1. Í 1. gr.:

a) komi eftirfarandi í stað 1. mgr.:

,,1. Með fyrirvara um 22. gr. nær þessi reglugerð til
allra samfylkinga er varða hagsmuni bandalagsins eins
og skilgreint er í 2. og 3. mgr.“

b) komi eftirfarandi í stað 3. mgr.:

,,3. Í þessari reglugerð telst samfylking, sem nær
ekki viðmiðunarmörkunum sem mælt er fyrir um í 2.
mgr., varða hagsmuni bandalagsins þegar:

a) samanlögð velta allra hlutaðeigandi fyrirtækja á
heimsmarkaði fer yfir 2 500 milljónir ekna;

b) samanlögð velta allra hlutaðeigandi fyrirtækja í hverju
minnst þriggja aðildarríkja fer yfir 100 milljónir ekna,

c) minnst tvö hlutaðeigandi fyrirtæki hafa hvort/hvert
um sig samanlagða veltu í hverju minnst þriggja
aðildarríkja, samanber b-lið, sem fer yfir 25 milljónir
ekna,

d) minnst tvö hlutaðeigandi fyrirtæki hafa hvort/hvert
um sig samanlagða veltu í bandalaginu sem fer yfir 25
milljónir ekna,

nema hvert fyrirtæki, sem á í hlut, hafi yfir tvo þriðju
samanlagðrar veltu sinnar innan bandalagsins úr einu og
sama aðildarríki.“

c) eftirfarandi málsgreinar bætist við:

,,4. Framkvæmdastjórnin skal skila ráðinu skýrslu eigi
síðar en 1. júlí 2000 um framkvæmd viðmiðunarmarkanna
og viðmiðananna sem koma fram í 2. og 3. mgr.

5. Í framhaldi af skýrslunni sem um getur í 4. mgr. og að
tillögu framkvæmdastjórnarinnar getur ráðið, með auknum
meirihluta, endurskoðað viðmiðunarmörkin og
viðmiðanirnar sem um ræðir í 3. mgr.“
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2. Eftirfarandi bætist við 2. gr.:

,,4. Að því marki sem stofnun fyrirtækis um sameiginlegt
verkefni, sem telst samfylking samkvæmt 3. gr., hefur það
markmið eða þau áhrif að samræma samkeppnishegðun
fyrirtækja sem áfram halda sjálfstæði sínu, skal meta slíka
samræmingu á grundvelli viðmiðananna í 1. og 3. mgr.
85. gr. sáttmálans með það í huga að ákvarða hvort aðgerðin
samrýmist hinum sameiginlega markaði eður ei.

Við slíkt mat skal framkvæmdastjórnin einkum taka mið af
eftirfarandi:

- hvort tvö eða fleiri móðurfyrirtæki halda áfram uppi
umtalsverðri starfsemi á sama markaði og fyrirtækið
um sameiginlegt verkefni eða á markaði sem er á fyrri
eða seinni stigum, með tilliti til þessa markaðar, eða á
skyldum markaði sem er nátengdur honum,

- hvort samræmingin, sem er bein afleiðing þess að
stofnað er til fyrirtækis um sameiginlegt verkefni, leiðir
til þess að hlutaðeigandi fyrirtæki hafi möguleika á að
útiloka samkeppni með tilliti til verulegs hluta
framleiðslunnar eða þjónustunnar sem um er að ræða.“

3. Í 3. gr. breytist 2. mgr. sem hér segir:

a) fyrsta undirgrein falli niður;

b) í annarri undirgrein falli niður setningarliðurinn: ,,og
veldur því ekki að aðilar, sem hlut eiga að máli,
samræmi samkeppni sín á milli eða milli sín og
fyrirtækisins um sameiginlegt verkefni.“

4. Í 5. gr.:

- komi eftirfarandi í stað 3. mgr.:

,,3. Eftirfarandi skal nota í stað veltu:

a) þegar um er að ræða lánastofnanir og aðrar
fjármálastofnanir, að því er varðar 2. og 3. mgr.
1. gr., summu eftirtalinna tekjuliða eins og þeir
eru skilgreindir í tilskipun ráðsins 86/635/EBE
frá 8. desember 1986 um ársreikninga og
samstæðureikninga banka og annarra fjár-
málastofnana(*), að frádregnum virðisauka-
skatti og öðrum sköttum sem tengjast þessum
tekjuliðum beint, eftir því sem við á:

i) vaxtatekjur og áþekkar tekjur,

ii) tekjur af verðbréfum:

- tekjur af hlutabréfum og öðrum brey-
tilegum verðbréfum,

- tekjur af hlutdeild í öðrum fyrir-
tækjum,

- tekjur af hlutum í tengdum fyrir-
tækjum,

iii) þóknunartekjur,

iv) hreinar tekjur af fjármálastarfsemi,

v) aðrar rekstrartekjur.

Til veltu lánastofnunar eða fjármála-
stofnunar innan bandalagsins eða í
aðildarríki skal telja tekjuliðina, eins og
skilgreint er hér að framan, sem útibú eða
deild stofnunarinnar í bandalaginu eða
viðkomandi aðildarríki aflar, eftir því sem
við á;

b) þegar um er að ræða vátryggingafélög,
heildarfjárhæð iðgjalda sem samanstendur af
öllum fjárhæðum sem greiddar hafa verið eða eru
til greiðslu vegna vátryggingasamninga, sem
vátryggingafyrirtæki hafa gert eða sem gerðir hafa
verið fyrir þeirra hönd, þar með talinn kostnaður
vegna endurtryggingaiðgjalda, að frádregnum
sköttum og skatttengdum framlögum eða gjöldum
reiknuðum á grundvelli einstakra iðgjalda eða
heildarfjárhæðar iðgjalda. Að því er varðar b-lið
2. mgr. 1. gr. og niðurlag 2. mgr. 1. gr., skal taka
með í reikninginn heildariðgjöld greidd af íbúum
innan bandalagsins og af íbúum innan eins
aðildarríkis.

(*) Stjtíð. EB nr. L 372, 31. 12. 1986, bls. 1.“;

- komi eftirfarandi í stað inngangsmálsliðar 4. mgr.:

,,4.  Með fyrirvara um 2. mgr. skal reikna heildarveltu
hlutaðeigandi fyrirtækis í skilningi 2. og 3. mgr. 1. gr.
með því að leggja saman veltu hvers eftirtalinna:“;

- komi eftirfarandi í stað inngangsmálsliðar 5. mgr.:

,,5. Þegar reiknuð er út velta hlutaðeigandi fyrirtækja,
að því er varðar 2. og 3. mgr. 1. gr., þar sem fyrirtæki,
sem falla undir samfylkinguna, hafa sameiginlega þau
réttindi eða völd sem um getur í b-lið 4. mgr.:“.

5. Í 6. gr.:

a) í 1. mgr.:

- bætist eftirfarandi undirgrein við b-lið:
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,,Ákvörðunin, þar sem því er lýst yfir að
samfylkingin sé samrýmanleg hinum
sameiginlega markaði, skal einnig ná til
takmarkana sem tengjast framkvæmd
samfylkingarinnar beint og eru nauðsynlegar
vegna hennar.“;

- komi eftirfarandi í stað c-liðar:

,,c) Komist framkvæmdastjórnin að þeirri
niðurstöðu, með fyrirvara um a-lið 1. mgr.,
að samfylking, sem tilkynnt hefur verið um,
falli undir gildissvið þessarar reglugerðar og
veki alvarlegar efasemdir um að hún sé
samrýmanleg hinum sameiginlega markaði,
ákveður hún að hefja málsmeðferð.“

b) bætist eftirfarandi málsgreinar við:

,,1.a Komist framkvæmdastjórnin að þeirri
niðurstöðu, eftir að breytingar hafa verið gerðar hjá
hlutaðeigandi fyrirtækjum, að samfylking, sem
tilkynnt hafði verið um, veki ekki lengur alvarlegar
efasemdir í skilningi c-liðar 1. mgr., getur hún ákveðið
að lýsa því yfir að samfylkingin sé samrýmanleg
hinum sameiginlega markaði samkvæmt b-lið 1. mgr.

Framkvæmdastjórninni er heimilt samkvæmt b-lið 1.
mgr. að binda ákvörðun sína skilyrðum og
skuldbindingum sem ætlað er að tryggja að
hlutaðeigandi fyrirtæki ræki skyldur þær sem þau
hafa tekist á hendur gagnvart framkvæmda-stjórninni
og miða að því að gera samfylkinguna samrýmanlega
hinum sameiginlega markaði.

1. b Framkvæmdastjórninni er heimilt að afturkalla
ákvörðun sem hún hefur tekið í samræmi við a- eða b-
lið 1. mgr. ef:

a) ákvörðunin er byggð á röngum upplýsingum
sem eitthvert fyrirtækjanna ber ábyrgð á,
eða fengin fram með blekkingum, eða

b) hlutaðeigandi fyrirtæki bregðast skuld-
bindingu sem fylgir ákvörðuninni.

1. c Í þeim tilvikum sem um getur í b-lið 1. mgr.
getur framkvæmdastjórnin tekið ákvörðun samkvæmt
1. mgr. og er þá ekki bundin þeim tímamörkum sem
um getur í 1. mgr. 10. gr.“

6. Í 7. gr.:

a) komi eftirfarandi í stað 1. mgr.:

,,1.  Samfylking, eins og hún er skilgreind í 1. gr.,
skal hvorki taka gildi áður en tilkynnt hefur verið um
hana né fyrr en búið er að lýsa hana samrýmanlega
hinum sameiginlega markaði með ákvörðun samkvæmt
b-lið 1. mgr. 6. gr. eða 2. mgr. 8. gr., eða á grundvelli
ályktunar samkvæmt 6. mgr. 10. gr.“;

b) falli 2. mgr. niður;

c) breytist 3. mgr. sem hér segir:

í stað orðanna ,,1. og 2. mgr.“ í upphafi
málsgreinarinnar komi ,,1. mgr.“;

d) komi eftirfarandi í stað 4. mgr.:

,,4. Framkvæmdastjórninni er heimilt, samkvæmt
beiðni, að veita undanþágu frá skuldbindingum þeim
sem fram koma í 1. og 3. mgr. Rökstyðja ber beiðni
um undanþágu. Við afgreiðslu beiðninnar skal
framkvæmdastjórnin meðal annars taka mið af áhrifum
frestunarinnar á eitt eða fleiri fyrirtæki, sem hlut eiga
að samfylkingu, eða á þriðja málsaðila, og þeirri hættu
sem samkeppninni stafar af samfylkingunni. Slíka
undanþágu er heimilt að binda skilyrðum og
skuldbindingum í þeim tilgangi að tryggja virka
samkeppni. Heimilt er að sækja um og veita undanþágu
hvenær sem er, jafnvel áður en tilkynnt er um
samfylkingu eða eftir að viðskiptunum er lokið.“;

e) komi eftirfarandi í stað 5. mgr.:

,,5. Gildi viðskipta, sem brjóta í bága við ákvæði 1.
mgr., skal háð ákvörðun samkvæmt b-lið 1. mgr. 6. gr.
eða 2. eða 3. mgr. 8. gr. eða ályktun á grundvelli 6. mgr.
10. gr.

Ákvæði þessarar greinar hafa þó engin áhrif á gildi
viðskipta með verðbréf, þar með talin breytanleg
verðbréf, sem fara fram á verðbréfamarkaði undir
eftirliti og umsjón til þess bærra yfirvalda, sem er
starfræktur reglubundið og almenningur hefur aðgang
að með beinum eða óbeinum hætti, nema því aðeins
að kaupandi og seljandi hafi haft eða hefðu átt að hafa
vitneskju um að viðskiptin brytu í bága við 1. mgr.“

7. Í 8. gr.:

a) komi eftirfarandi í stað 2. mgr.:

,,2. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri
niðurstöðu að samfylking, sem tilkynnt hefur verið
um, uppfylli að afstöðnum tilteknum breytingum, sem
hlutaðeigandi fyrirtæki hafa gert, ef nauðsyn krefur,
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skilyrði þau sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 2. gr., og í
tilvikunum sem um getur í 4. mgr. 2. gr. skilyrðin, sem
mælt er fyrir um í 3. mgr. 85. gr. sáttmálans, skal hún
gefa út ákvörðun þar sem því er lýst yfir að
samfylkingin sé samrýmanleg hinum sameiginlega
markaði.

Framkvæmdastjórninni er heimilt að binda ákvörðun
sína skilyrðum og skuldbindingum sem ætlað er að
tryggja að hlutaðeigandi fyrirtæki ræki skyldur þær
sem þau hafa tekist á hendur gagnvart
framkvæmdastjórninni og miða að því að gera
samfylkinguna samrýmanlega hinum sameiginlega
markaði. Ákvörðunin, þar sem því er lýst yfir að
samfylkingin sé samrýmanleg hinum sameiginlega
markaði, skal einnig ná til takmarkana sem tengjast
framkvæmd samfylkingarinnar beint og eru
nauðsynlegar vegna hennar.“;

b) komi eftirfarandi í stað 3. mgr.:

,,3. Komist framkvæmdastjórnin að þeirri niður-
stöðu að samfylking fullnægi viðmiðununum, sem eru
skilgreindar í 3. mgr. 2. gr., eða í tilvikunum sem um
getur í 4. mgr. 2. gr., að hún fullnægi ekki
viðmiðununum, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 85. gr.
sáttmálans, skal hún gefa út ákvörðun þar sem því er
lýst yfir að samfylkingin sé ósamrýmanleg hinum
sameiginlega markaði.“

8. Í 9. gr.:

a) komi eftirfarandi í stað 2. mgr.:

,,2. Innan þriggja vikna frá viðtöku eintaks af
tilkynningunni er aðildarríki heimilt að tilkynna
framkvæmdastjórninni, sem aftur skal tilkynna
hlutaðeigandi fyrirtækjum:

a) að samfylking geti skapað eða styrkt yfir-
burðastöðu með þeim afleiðingum að virk
samkeppni yrði verulega hindruð á markaði
innan aðildarríkisins, sem ber öll einkenni
aðgreinds markaðar, eða

b) að samfylking hafi áhrif á samkeppni á markaði
innan aðildarríkisins, sem ber öll einkenni
aðgreinds markaðar og sem telst ekki verulegur
hluti hins sameiginlega markaðar.“;

b) í 3. mgr.:

- komi eftirfarandi í stað b-liðar:

,,b) vísa málinu í heild eða að hluta til lögbærra
yfirvalda í hlutaðeigandi aðildarríki í því
skyni að ákvæðum samkeppnislaga þess
verði beitt.“;

- bætist eftirfarandi undirgrein við:

,,Þegar svo ber undir að aðildarríki upplýsir
framkvæmdastjórnina um að samfylking hafi
áhrif á samkeppni á aðgreindum markaði á
yfirráðasvæði þess, sem telst ekki verulegur hluti
hins sameiginlega markaðar, skal framkvæmda-
stjórnin vísa málinu í heild eða þeim hluta þess,
sem varðar aðgreinda markaðinn, til
hlutaðeigandi aðildarríkis, enda telji hún að
áhrifanna gæti á hinum aðgreinda markaði.“;

c) komi eftirfarandi í stað 10. mgr.:

,,10. Þessi grein verður endurskoðuð um leið og
viðmiðunarmörkin sem um getur í 1. gr.“

9. Í 10. gr.:

a)  bætist eftirfarandi texti við í lok annarrar undirgreinar
í 1. mgr.:

,,eða, í framhaldi af tilkynningu um samfylkingu, þegar
hlutaðeigandi fyrirtæki leggja fram skuldbindingar
samkvæmt 1. mgr. a í 6. gr., sem málsaðilar hyggjast
leggja til grundvallar ákvörðun samkvæmt b-lið 1. mgr.
6. gr.“;

b) komi orðin ,,fresti þá sem settir eru í 1. og 3. mgr.“ í
upphafi 4. mgr. í stað orðanna ,,frest þann sem settur
er í 3. mgr.“

10. Í 18. gr.:

a) komi orðin ,,4. mgr. 7. gr.“ í 1. mgr. í stað orðanna ,,2.
og 4. mgr. 7 gr.“;

b) komi eftirfarandi í stað 2. mgr.:

,,2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr., er heimilt að taka
bráðabirgðaákvörðun um að veita undanþágu frá
frestun, eins og um getur í 4. mgr. 7. gr., án þess að
gefa hlutaðeigandi einstaklingum, fyrirtækjum eða
samtökum fyrirtækja fyrst tækifæri til að kynna
sjónarmið sín, að því tilskildu að framkvæmdastjórnin
gefi þeim færi á því eins fljótt og auðið er eftir að hún
hefur tekið ákvörðun sína.“
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11. Í 19. gr. bætist eftirfarandi texti við í lok 1. mgr.:

,,Meðal slíkra skjala skulu vera skuldbindingar sem
málsaðilar hyggjast leggja til grundvallar ákvörðun samkvæmt
b-lið 1. mgr. 6. gr eða 2. mgr. 8. gr.“

12. Í 22. gr.:

a) komi eftirfarandi í stað 1. og 2. mgr.:

,,1. Þessi reglugerð ein gildir um samfylkingu eins
og hún er skilgreind í 3. gr, og reglugerðir nr. 17(¹),
(EBE) nr. 1017/68(²), (EBE) nr. 4056/86(³) og (EBE)
nr. 3975/87(4) gilda ekki, nema í tengslum við fyrirtæki
um sameiginleg verkefni sem varða ekki hagsmuni
bandalagsins en hafa það að markmiði eða hafa þau
áhrif að samræma samkeppnishegðun fyrirtækja sem
áfram halda sjálfstæði sínu.“;

b) breytist 3. mgr. sem hér segir:

,,3. Komist framkvæmdastjórnin að því, að
framkominni beiðni frá aðildarríki eða sameiginlegri
beiðni tveggja aðildarríkja eða fleiri, að samfylking,
eins og hún er skilgreind í 3. gr., sem ekki varðar
hagsmuni bandalagsins í skilningi 1. gr., skapi eða
styrki yfirburðastöðu sem leiðir til þess að virk
samkeppni skerðist umtalsvert á yfirráðasvæði
hlutaðeigandi aðildarríkis eða aðildarríkja, sem standa
sameiginlega að beiðninni, getur hún, að svo miklu
leyti sem samfylkingin hefur áhrif á viðskipti milli
aðildarríkja, samþykkt ákvarðanirnar sem kveðið er á
um í annarri undirgrein 2. mgr. 8. gr. og í 3. og 4. mgr.
sömu greinar.“

c) komi eftirfarandi í stað 4. mgr.:

,,4. Ákvæði 2. (a- og b-liðar 1. mgr.), 5., 6., 8. og
10.-20. gr. gilda um beiðni sem lögð er fram í samræmi
við ákvæði 3. mgr. Ákvæði 7. gr. skulu eiga við svo

fremi samfylkingin hafi ekki komið til framkvæmda á
þeim degi sem framkvæmdastjórnin upplýsir málsaðila
um að beiðni hafi verið lögð fram.

Frestur, sem veittur er til að hefja málsmeðferð
samkvæmt 1. mgr. 10. gr., skal hefjast daginn eftir að
beiðnin berst frá hlutaðeigandi aðildarríki eða
aðildarríkjum. Leggja verður beiðnina fram innan eins
mánaðar hið lengsta frá þeim degi er aðildarríkin, eða
öll aðildarríkin sem stóðu að sameiginlegri beiðni,
fengu vitneskju um samfylkinguna eða frá því hún
varð að veruleika. Fresturinn hefst á þeim degi er hið
fyrra af þessu tvennu gerist.“;

d) bætist í 5. mgr. við orðin ,,eða aðildarríkjanna“ á eftir
orðunum ,,á yfirráðasvæði aðildarríkisins“;

e) falli 6. mgr. niður.

13. Í 23. gr.:

a) komi orðin ,,fresti samkvæmt 7., 9., 10. og 22. gr.“ í
stað orðanna ,,fresti samkvæmt 10. gr.“

b) bætist eftirfarandi undirgrein við:

,,Framkvæmdastjórnin hefur umboð til þess að
ákvarða málsmeðferð og tímamörk fyrir framlagningu
skuldbindinga samkvæmt 1. mgr. a í 6. gr. og 2. mgr. 8.
gr.“

2. gr.

Þessi reglugerð tekur ekki til samfylkinga sem samið eða tilkynnt
er um eða þar sem yfirráðum er náð í skilningi 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar (EES) nr. 4064/89 fyrir 1. mars 1998 og hún gildir
ekki undir neinum kringumstæðum um samfylkingar sem hafa
verið teknar til meðferðar fyrir 1. mars 1998 hjá yfirvaldi í
aðildarríki sem ber ábyrgð á samkeppnismálum.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. mars 1998.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Lúxemborg 30. júní 1997.

Fyrir hönd ráðsins,

A. NUIS

forseti.


