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(EGT vonatkozású szöveg)

1. A Bizottság 2004. április 30-án a Tanács 4064/89/EGK (1) rendelete 4. cikke szerint, melyet a Tanács
1310/97/EK (2) rendelete módosított, bejelentést kapott a Thales S.A. vállalat („Thales”, Franciaország) és
a Diehl Stiftung & Co. vállalat („Diehl”, Németország) tervezett összefonódásáról, mely szerint az
előbbiek részesedés vásárlása útján a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint közös
irányítást szereznek a Diehl Luftfahrtelektronik GmbH („DLE”) vállalat felett, amelyet jelenleg egyedül a
Diehl irányít.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– a Thales vállalat esetében: elektronikai és védelmi rendszerek, beleértve a polgári és katonai légi
járművek számára készült repülési elektronikai berendezéseket

– a Diehl vállalat esetében: szerteágazó ipari csoport, amelynek tevékenysége többek között kiterjed a
repülési berendezésekre

– a DLE vállalat esetében: polgári repülési és védelmi technológiai termékek, különösen a légi járművek
megvilágítása, kabin rendszerek és pirotechnikai szimulációk céljára szolgáló elektronikai berende-
zések területén

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 4064/89/EGK
rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.
A Bizottság, a Tanács 4064/89/EGK (3) rendelete alá tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egy-
szerűsített eljárásról szóló közleménye szerint ezt az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

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 észrevé-
telek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax szám: +32/2/296.43.01 vagy 296.72.44) vagy postai úton
az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3390 – Thales/Diehl/DLE a következő címre:
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