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2.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

As actividades das empresas envolvidas são:

 Exxon: exploração, produção, refinação, comercialização e transporte de petróleo bruto, gás natural,
produtos petrolíferos e petroquímicos, produção e venda de carvão e minérios e produção de energia,
 Mobil: exploração, produção, refinação, comercialização e transporte de petróleo bruto, gás natural,
produtos petrolíferos e petroquímicos.
3.
Após uma análise preliminar, a Comissão considera que a operação de concentração notificada pode
encontrar-se abrangida pelo ambito de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 4064/89. Contudo, a Comissão
reserva-se a faculdade de tomar uma decisão final sobre este ponto.
4.
A Comissão solicita aos terceiros interessados que lhe apresentem as observações que entenderem
sobre o projecto de concentração em causa.
As observações devem ser recebidas pela Comissão, o mais tardar, 10 dias após a data da publicação da
presente comunicação. Podem ser enviadas por telefax ou pelo correio, e devem mencionar o número de
processo IV/M.1383  Exxon/Mobil, para o seguinte endereço:
Comissão Europeia
Direcção-Geral da Concorrência (DG IV)
Direcção B  Task Force Concentrações
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelas
[telefax (32-2) 296 43 01/296 72 44].

Início ao processo
(Processo IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT)
(1999/C 127/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

No dia 14 de Abril de 1999, a Comissão decidiu dar início ao processo acima mencionado depois de ter
concluído que a operação notificada suscita sérias dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado
comum. O início ao processo é uma segunda fase de investigação de uma concentração notificada. A
decisão é baseada nos termos do n.o 1, alínea c), do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do
Conselho.
A Comissão convida os terceiros interessados a apresentar-lhe as observações que entenderem sobre este
projecto de concentração.
Para que as observações sejam tomadas em conta no processo, estas devem ser recebidas pela Comissão no
prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data da publicação da presente comunicação. As observações devem ser enviadas por telefax ou por correio, e devem mencionar o número de processo
IV/M.1412  Hutchison Whampoa/RMPM/ECT, para o seguinte endereço:
Comissão Europeia
Direcção-Geral da Concorrência (DG IV)
Direcção B  Task Force Concentrações
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelas
[Telefax (32-2) 296 43 01/296 72 44].
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