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(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2005. március 7-én a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott
egy tervezett összefonódásáról, amely szerint a Finmeccanica Società per Azioni („Finmeccanica”, Olaszor-
szág) és az Alcatel („Alcatel”, Franciaország) vállalatok közös irányítást szereznek a Tanács rendeletének 3.
cikke (1) bekezdése b) pontja szerint az újonnan alapított Alcatel Alenia Space („Alcatelel Alenia Space”,
Franciaország) és a Telespazio („Telespazio”, Olaszország), közös vállalakozások felett, részesedés átruházása
útján.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– az Alcatel űrrendszerek (mint például műholdak és alrendszereik) előállításával foglalkozó iparvállalat,
amely a világűrhöz kapcsolódó egyéb tevékenységeket is végez, mint például műholdak fellövése;

– a Finmeccanica űrrendszereket (mint például műholdak és alrendszereik, illetve a műholdakhoz kapcso-
lódó szolgáltatásokat, mint például space mission menedzselés) kínáló diverzifikált műszaki vállalkozás;

– az Alcatel Alenia Space a kereskedelmi, intézményi és katonai műholdak, illetve ezekhez kapcsolódó
berendezések tervezése és előállítása területén tevékenykedik majd;

– a Telespazio műholdalapú, kereskedelmi, intézményi és katonai területekhez kapcsolódó termékeket
használó, vagy pedig az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és végfelhasználói alkalmazások területén
tevékenykedik majd.

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket
nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek
beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi
hivatkozási számmal COMP/M.3680 – Alcatel/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space & Telespazio a következő
címre:

Európai Bizottság
Verseny Főigazgatóság,
Fúziós Iktatási Osztály
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

2005.3.15. C 63/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o


