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Förhandsanmälan av avtal
(˜rende COMP/38.348/E3 (Repsol CPP SA  Försäljning av motorbränsle))
(2002/C 70/12)
(Text av betydelse för EES)

1.
Den 20 december 2001 mottog kommissionen en anmälan, enligt artiklarna 2 och 4 i rådets
förordning nr 17, från Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Repsol) av avtal och/eller utkast
som beskriver under vilka förhållanden Repsol bedriver och/eller kommer att bedriva försäljningen av
motorbränslen genom bensinstationer i Spanien. Dessa avtal och/eller utkast till avtal innehåller icke-konkurrensklausuler för avtalsparten som befinner sig på en lägre nivå i distributionskedjan.
2.
Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att de anmälda avtalen kan
omfattas av förordning nr 17.
3.
Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på de anmälda
avtalen.
4.
Synpunkterna måste vara kommissionen tillhanda inom tjugo dagar efter det att denna anmälan har
offentliggjorts. Synpunkterna kan skickas till kommissionen per fax ((32-2) 295 01 28) eller per post med
referensnummer COMP/38.348/E3 till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Greffe Antitrust
J-70 0/18
B-1049 Bryssel

Förhandsanmälan av avtal
(˜rende COMP/38.194/E3 (Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky) och ärende
COMP/38.195/E3 (Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy))
(2002/C 70/13)
(Text av betydelse för EES)

1.
Den 11 juli 2001 mottog kommissionen två anmälningar av avtal, enligt artiklarna 2 och 4 i rådets
förordning nr 17, från Neste Markkinointi Oy. Avtalen avser detaljhandel av Neste Markkinointi Oys
motorbränslen och besläktade produkter genom bensinstationer belägna i Finland. Avtalen stipulerar att
återförsäljarna inte får sälja konkurrerande motorbränslen.
2.
Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att de anmälda avtalen kan
omfattas av förordning nr 17.
3.
Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna in evetuella synpunkter på de anmälda
avtalen.
4.
Synpunkterna måste vara kommissionen tillhanda inom tjugo dagar efter det att denna anmälan har
offentliggjorts. Synpunkterna kan skickas till kommissionen per fax (nr (32-2) 295 01 28) eller per post
med referensnummer COMP/38.194/E3 eller COMP/38.195/E3 till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Greffe antitrust
J-70 0/18
B-1049 Bryssel
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