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1. W dniu 7 lutego 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na
podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo („Finmec-
canica”, Włochy) nabywa kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia nad
całością przedsiębiorstwa brytyjskiej działalności w dziedzinie elektroniki pokładowej oraz komunikacji
wojskowej przedsiębiorstwa BAE SYSTEMS plc („BAES”, Wielka Brytania) w drodze zakupu akcji i
udziałów.

2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

— Finmeccanica prowadzi działalność głównie w sektorze obronnym i lotniczym takim jak projektowanie,
budowa i obsługą samolotów, helikopterów, satelitów, systemów rakietowych, radarów, elektroniki
pokładowej i systemów komunikacyjnych, systemów dla żeglugi i pojazdów opancerzonych,

— BAES: międzynarodowy producent obronnych i komercyjnych systemów lotniczych włącznie z samo-
lotami wojskowymi, okrętami, łodziami podwodnymi, radarami, elektroniką pokładową, łącznością,
elektroniką i systemami broni,

— BAES Wielka Brytania: działalność w dziedzinie elektroniki pokładowej w tym radary, przyrządy
elektro-optyczne, elektroniczne systemy bojowe, systemy elektroniki pokładowej wykorzystywane w
misjach wojskowych oraz systemy komunikacyjne, nawigacyjne i identyfikacyjne. Działalność BAES w
dziedzinie komunikacji militarnej obejmuje militarne systemy komunikacji naziemnej oraz militarne
morskie systemy informacyjne i komunikacyjne.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w
tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE)
nr 139/2004.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej
koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji.
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub
listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3649 — FINMECCANICA/BAES AVIONICS
& COMMUNICATIONS, na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
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