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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Anmeldelse af samarbejdsaftaler
(Sag COMP/38.348/E3 (Repsol CPP SA  distribution af brændstoffer og brændsel))
(2002/C 70/12)
(EØS-relevant tekst)

1.
Den 20. december 2001 modtog Kommissionen en anmeldelse i henhold til artikel 2 og 4 i Rådets
forordning nr. 17 fra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA. Aftaler og/eller kontraktmodeller, der
definerer betingelser hvorpå dette selskab udfłrer eller vil udfłre distribution af brændstoffer og brændsel
til motorkłretłjer fra tankstationer i Spanien. Disse aftaler og/eller kontraktmodeller indeholder særligt
konkurrenceklausuler, som, hvad aftalen angår, virker på det nederste niveau i distributionskæden.
2.
Efter en forelłbig undersłgelse mener Kommissionen, at de anmeldte aftaler kan falde ind under
anvendelsesområdet for forordning nr. 17.
3.
Kommissionen opfordrer interesserede parter til at indsende eventuelle bemærkninger til den
påtænkte aftale til Kommissionen.
4.
Disse bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 20 dage efter datoen for denne offentliggłrelse. De kan sendes til Kommissionen med telefax ((32-2) 295 01 28) eller med post, mærket
COMP/38.348/E3, til:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Greffe Antitrust
J-70 0/18
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Anmeldelse af samarbejdsaftaler
(Sager COMP/38.194/E3  Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky og
COMP/38.195/E3  Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy)
(2002/C 70/13)
(EØS-relevant tekst)

1.
Den 11. juli 2001 modtog Kommissionen en anmeldelse i henhold til artikel 2 og 4 i Rådets
forordning nr. 17 på vegne af Neste Markkinointi Oy. Aftalen gælder detailsalg af motorolier og relaterede
produkter fra Neste Markkinointi Oy fra tankstationer i Finland. Aftalerne foreskriver at forhandlerne ikke
må sælge konkurrerende produkter.
2.
Efter en forelłbig undersłgelse mener Kommissionen, at de anmeldte aftaler kan falde ind under
anvendelsesområdet for forordning nr. 17.
3.
Kommissionen opfordrer interesserede parter til at indsende eventuelle bemærkninger til den
påtænkte aftale til Kommissionen.
4.
Disse bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 20 dage efter datoen for denne offentliggłrelse. De kan sendes til Kommissionen med telefax ((32-2) 295 01 28) eller med post, mærket
COMP/38.194/E3 og COMP/38.195/E3, til:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Greffe Antitrust
J-70 0/18
B-1049 Bruxelles/Brussel.
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