14.11.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε µια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.2994 — Dixon/Unieuro)
(2002/C 277/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 8 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή αποφάσισε να µην διατυπώσει αντιρρήσεις για την ανωτέρω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την αναγνωρίσει ως σύµφωνη µε την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου. Το πλήρες κείµενο της
απόφασης διατίθεται µόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δηµοσιοποιηθεί αφού διαγραφούν τα επαγγελµατικά
απόρρητα που ίσως περιέχει. Θα διατίθεται:
— υπό έντυπη µορφή µέσω των γραφείων πωλήσεως της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (βλέπε οπισθόφυλλο),
— υπό ηλεκτρονική µορφή στη βάση δεδοµένων CELEX (έκδοση «CEN»), όπου φέρει αριθµό εγγράφου
302M2994. Το CELEX είναι το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τεκµηρίωσης του κοινοτικού δικαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε συνδροµές, απευθυνθείτε στη διεύθυνση:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 2929 42718, φαξ: (+352) 2929 42709.

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε µια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.2963 — RWE Solutions/Schott Glaskontor/RWE Schott Solar)
(2002/C 277/07)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 17 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή αποφάσισε να µην διατυπώσει αντιρρήσεις για την ανωτέρω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την αναγνωρίσει ως σύµφωνη µε την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου. Το πλήρες κείµενο της
απόφασης διατίθεται µόνο στην γερµανικά γλώσσα και θα δηµοσιοποιηθεί αφού διαγραφούν τα επαγγελµατικά
απόρρητα που ίσως περιέχει. Θα διατίθεται:
— υπό έντυπη µορφή µέσω των γραφείων πωλήσεως της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (βλέπε οπισθόφυλλο),
— υπό ηλεκτρονική µορφή στη βάση δεδοµένων CELEX (έκδοση «CDE»), όπου φέρει αριθµό εγγράφου
302M2963. Το CELEX είναι το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τεκµηρίωσης του κοινοτικού δικαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε συνδροµές, απευθυνθείτε στη διεύθυνση:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Τηλ.: (+352) 2929 42718, φαξ: (+352) 2929 42709.
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