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Aanmelding van overeenkomsten
(Zaak COMP/38.348/E3  Repsol CPP SA)
(2002/C 70/12)
(Voor de EER relevante tekst)

1.
Op 20 december 2001 ontving de Commissie een aanmelding overeenkomstig de artikelen 2 en 4
van Verordening nr. 17 van de Raad, namens Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, van overeenkomsten en/of modelcontracten die de voorwaarden bepalen voor de distributie door vermelde onderneming van brandstoffen voor motorvoertuigen via tankstations in Spanje. De overeenkomsten en/of
modelcontracten bevatten met name een niet-concurrentiebedrag voor de contracterende partij die, in
het kader van de overeenkomst, op een lager niveau van de distributieketen actief is.
2.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde overeenkomsten binnen het toepassingsgebied van Verordening nr. 17 kunnen vallen.
3.
De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de
aangemelde overeenkomsten kenbaar te maken.
4.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 20 dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 295 01 28) of per post, onder vermelding van referentie
COMP/38.348/E3, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Antitrustgriffie
J-70 0/18
B-1049 Brussel.

Aanmelding van overeenkomsten
(Zaaken COMP/38.194/E3 (Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky) en
COMP/38.195/E3 (Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy))
(2002/C 70/13)
(Voor de EER relevante tekst)

1.
Op 11 juli 2001 ontving de Commissie twee aanmeldingen, overeenkomstig artikelen 2 en 4 van
Verordening nr. 17 van de Raad, van twee overeenkomsten namens Neste Markkinointi Oy. Deze overeenkomsten regelen de datailhandel van motorbrandstoffen en aanverwante producten door Neste Markkinointi Oy via tankstations in Finland. De overeenkomsten bepalen dat de handelaren geen elkaar beconcurrerende producten mogen verkopen.
2.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde overeenkomsten binnen het toepassingsgebied van Verordening nr. 17 kunnen vallen.
3.
De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de
aangemelde overeenkomsten kenbaar te maken.
4.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 20 dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 295 01 28) of per post, onder vermelding van referentie
COMP/38.194/E3 of COMP/38.195/E3, aan onderstaand adres worden toegezoenden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Antitrustgriffie
J-70 0/18
B-1049 Brussel.
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