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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1741 � MCI WorldCom/Sprint)

1. Kommisjonen mottok 11. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der MCI WorldCom, Inc., USA, fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
a) med Sprint Corporation, USA, ved ombytting av aksjer. MCI WorldCom vil fortsette som eget
selskap, men endrer navn til WorldCom.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� MCI WorldCom: globale telekommunikasjonstjenester inklusive internettjenester,

� Sprint: globale telekommunikasjonstjenester inklusive internettjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
14 av 19.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1741 � MCI WorldCom/Sprint, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1822 � Mobil/JV Dissolution)

1. Kommisjonen mottok 4. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det amerikanske foretaket Exxon Mobil Corporation (�ExxonMobil�) overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av BPs og Mobils fellesforetak
(�fellesforetaket�). Fellesforetaket vil bli oppløst. Selger er BP Amoco p.l.c. (�BPA�), Det forente
kongeriket.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� ExxonMobil: utvinning, produksjon, raffinering, markedsføring og transport av råolje, naturgass,
petroleumsprodukter og petrokjemiske produkter; produksjon og salg av kull og mineraler;
kraftproduksjon,

� Fellesforetaket: i hovedsak smøremidler og basisoljer,

� BPA: utvinning, produksjon, raffinering, markedsføring og transport av råolje, naturgass,
petroleumsprodukter og petrokjemiske produkter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
16 av 20.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1822 � Mobil/JV Dissolution, til følgende
adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1538 � Dupont/Sabanci)

Kommisjonen vedtok 24.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1538.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1597 � Castrol/Carless/JV)

Kommisjonen vedtok 14.10.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1597.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1771 � Sedgwick Noble Lowndes/Woolwich)

Kommisjonen vedtok 17.12.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1771.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

2000/EØS/4/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1801 � Neusiedler/American Israeli Paper Mills/JV)

1. Kommisjonen mottok 10. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Neusiedler AG, Østerrike, som kontrolleres av Frantschach AG, som eies av Anglo
American Group, og American Israeli Paper Mills Ltd., Israel, som eies av IDB-konsernet i Israel,
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et foretak
som er basert i Israel, og som skal skifte navn til Neusiedler Hadera Paper Ltd.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Neusiedler AG: papir for kontorkommunikasjon,

� American Israeli Paper Mills Ltd.: papir og kartong, husholdningsprodukter, resirkulering,
emballasje,

� Neusiedler Hadera Paper Ltd.: produksjon og distribusjon av finpapir.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
13 av 18.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1801 � Neusiedler/American Israeli Paper Mills/JV,
til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1803 � Electrabel/Epon)

1. Kommisjonen mottok 6. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Electrabel SA, Belgia, som eies av konsernet Suez Lyonnaise des Eaux, Frankrike, ved
kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
foretaket NV EPON, Nederland.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Electrabel: produksjon og transport av elektrisitet, fordeling av elektrisitet og gass, distribusjon
av fjernsyns- og radiosignaler via kabel, produksjon og distribusjon av varme,

�  EPON: produksjon av elektrisitet i Nederland, produksjon og salg av varme, vedlikehold av
industrianlegg og tekniske tjenester.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/4/06
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3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
13 av 18.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1803 � Electrabel/Epon, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1782 � American Home Products/Warner-Lambert)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretakene American Home Products, USA, og Warner-Lambert, USA, fusjonerer fullt ut som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. Denne meldingen ble erklært ufullstendig 6. januar 2000. De berørte foretakene har nå framlagt de
nødvendige tilleggsopplysninger, og meldingen ble 12. januar 2000 fullstendig som definert i artikkel
10 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 12. januar 2000.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
14 av 19.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1782 � American Home Products/Warner-Lambert,
til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/4/08
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1736 � UIAG/Carlyle/Andritz)

Kommisjonen vedtok 17.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1736.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1787 � Deutsche Bahn/NS Groep/JV Service Stores)

Kommisjonen vedtok 17.12.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CDE�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1787.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

2000/EØS/4/10
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1791 � UBS Capital/Vencap/Stiga)

Kommisjonen vedtok 20.12.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1791.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

2000/EØS/4/11



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 20. 1. 2000Nr. 4/8

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/EKSF.1322 � Scholz/Loacker/Saarlandische

Rohprodukte)

1. Kommisjonen mottok 3. januar 2000 melding i henhold til artikkel 66 i traktaten om opprettelse av
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF-traktaten) om et fellesforetak (SRP Saarländische
Rohprodukte GmbH, Tyskland) mellom Scholz AG, Tyskland, og Loacker Recycling GmbH,
Østerrike, der hver av partene skal ha 50 % av aksjene.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Scholz: handel med jernholdig og ikke-jernholdig skrap, behandling og ny resirkulering av
industriavfall,

� Loacker: nedbryting og behandling av avfall,

� SRP: handel med skrap, basismetall, nytt metall og nedbrytingsarbeid.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for EKSF-traktaten. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på
dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
12 av 15.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/EKSF.1322 � Scholz/Loacker/Saarlandische
Rohprodukte, til følgende adresse:

European Commission
Competition DG
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Rådsforordning nr. 17/62
Melding om et fellesforetak (Sak nr. COMP/E-2/37.711)

1. Kommisjonen mottok 22. november 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning
nr. 17/62(1) om en aksjonæravtale vedrørende Marine Mastic Limited mellom Thistle Aggregates
Limited, Hesselberg Hydro (1991) Limited, Nodest Offshore AS og Marine Mastic Limited.
Aksjonæravtalen erstatter en tidligere avtale om et fellesforetak med den vesentlige endringen at
Nodest Offshore AS nå blir aksjeeier i Marine Mastic Ltd. Samtidig ga Marine Mastic Ltd, Thistle
Aggregates Ltd, Hesselberg Hydro (1991) Ltd, Bitumarin Offshore B.V. og Nodest Offshore AS
Kommisjonen melding om en samarbeidsavtale, og i henhold til denne skal de fire berørte produsentene
samarbeide om utarbeiding av anbud for levering av marin masse, dvs. fugemasse som brukes til
undersjøiske rørledninger i Europa og omkringliggende havområder. Undersjøiske betongbelagte
rørledninger brukes til transport av olje og gass. Begge avtalene fastlegger en ordning, og Marine
Mastic Ltd skal opptre som salgs- og markedsføringsselskap og inngi anbud til kundene, som er
store entreprenørforetak, basert på det beste interne anbudet.

(1) EFT 13 av 21.2.1962.
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2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte avtalene kan komme inn under
virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til det planlagte
fellesforetaket for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT C
12 av 15.1.1999. Merknadene kan sendes per faks (+32 2 299 24 64) eller med post, med referanse
COMP/E-2/37.711, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate E
Office 2/82
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Melding om en avtale
Sak nr. COMP/37.718 � EBN)

1. Kommisjonen mottok 30. november 1999 en melding i henhold til artikkel 2 og 4 i rådsforordning nr.
17/62 om en avtale der France Telecom (�FT�) i samarbeid med Global One Communications
Holding Ltd (�Global One UK�) og lokale partnere etablerer et felleseuropeisk telenett (�European
Backbone Network� eller EBN). FT og Global One UK har allerede inngått relevante avtaler. FT
hadde til hensikt å inngå tilsvarende avtaler med Mobistar, Belgia, Casema/Dutch Tone, Nederland,
Mobilix, Danmark, og Lince, Spania, før utgangen av 1999. Det forventes at FT vil inngå ytterligere
avtaler for å dekke andre europeiske land. EBN er et ryggradsnett for overføring som er bygd opp
med utgangspunkt i dedikerte kretser basert på bruk av optiske fibrer. Det vil forbinde et begrenset
antall punkter ved hjelp av overføringslinker med bredbåndskapasitet (i alt 20.000 km).

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte avtalen kommer inn under
virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte tredjeparter til å framlegge sine merknader til det planlagte tiltaket
for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
12 av 15.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 70 81) eller
med post, med referansenr. Comp/37.718 � EBN, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate C
Office C150 3/91
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1701 � Gruner + Jahr/Dekra/Faircar)

Kommisjonen vedtok 24.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CDE�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1701.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/JV.17 � Mannesmann/Bell Atlantic/OPI)

Kommisjonen vedtok 21.5.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

�  i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399J0017.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1553 � France Telecom/Editel/Lince)

Kommisjonen vedtok 30.7.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1553.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1623 � Allied Signal/MTU)

Kommisjonen vedtok 20.9.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1623.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1637 � DB Investments/SPP/Öhman)

Kommisjonen vedtok 11.8.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1637.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1681� Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet)

Kommisjonen vedtok 22.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1681.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1711 � Tyco/Siemens)

Kommisjonen vedtok 16.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1711.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1768 � Schöyen/Goldman Sachs/Swebus)

Kommisjonen vedtok 10.12.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

�  som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1768.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på

Informasjonsrutine � tekniske forskrifter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder
og tekniske forskrifter samt forskrifter for informasjonssamfunnets tjenester (EFT L 204 av 21.7.1998,
s. 37 og EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

1999-0558-NL

1999-0559-NL

1999-0560-NL

1999-0561-FIN

1999-0562-FIN

1999-0563-E

1999-0564-E

1999-0565-D

1999-0566-B

1999-0567-UK

1999-0568-A

(3) (4) (5)

Nettregler

Systemregler

Måleregler

Innenriksministeriets beslutning om oppbevaring av
skytevåpen i sikkerhetsskap godkjent av ministeriet

Transport- og kommunikasjonsministeriets beslutning
om trykksatt utstyr og tanker som tømmes og fylles
under trykk, og som skal brukes til transport av farlige
stoffer

Utkast til forskrift om akkreditering av tilbydere av
sertifiseringstjenester og om sertifisering av visse
produkter for elektronisk signatur

Utkast til kongelig dekret om godkjenning av
forordning om oppbevaring av kjemiske produkter og
tilhørende tekniske instrukser MIE APQ-1, MIE APQ-
2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
og MIE APQ-7

Forskrift i henhold til ECE-forordning nr. 108 om
ensartede vilkår for godkjenning av fremstillingen av
vulkaniserte bildekk til motorvogner og tilhengere til
disse (forskrift i henhold ECE-forordning nr. 108)

Utkast til dekret fra det tyskspråklige samfunnets
regjering om hotellgodkjenninger og klassifisering av
hotellbedrifter

Forskrifter om private veier (bygging) (endring) (Nord-
Irland) 2000

Forskrift fra den føderale økonomiminister om
markedsføring av sprengstoff og om grunnleggende
sikkerhetskrav for sprengstoff (sprengstofforskriften)

17.3.2000

17.3.2000

17.3.2000

20.3.2000

20.3.2000

20.3.2000

20.3.2000

12.4.2000

20.3.2000

21.3.2000

21.3.2000

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan utkastet ikke vedtas.

(3) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med  skatte- eller
finanstiltak; jf. artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 98/34/EF.

(5) Informasjonsrutinen avsluttet.
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Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Ytterligere opplysninger om meldingene kan fås ved henvendelse til de nasjonale avdelinger som er
oppført på følgende liste:

LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED ANSVAR FOR
HÅNDTERINGEN AV DIREKTIV 98/34/EF

BELGIA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Bruxelles/Brussel

Madame Hombert
Tlf.: (32-2) 738 01 10
Faks: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
E-post: cibelnor@ibn.be

Madame Descamps
Tlf.: (32 2) 206 46 89
Faks: (32 2) 206 57 45
E-post: normtech@pophost.eunet.be

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Keld Dybkjær
Tlf.: (45) 35 46 62 85
Faks: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
E-post: kd@efs.dk

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Tlf.: (49 228) 615 43 98
Faks: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
E-post: Shirmer@BMWI.Bund400.de

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tlf.: (30 1) 778 17 31
Faks: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

M. Melagrakis
Tlf.: (30 1) 212 03 00
Faks: (30 1) 228 62 19
E-post: 83189@elot.gr
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SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes, comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Sra. Nieves García Pérez
Tlf.: (34-91) 379 83 32

Sra. María Ángeles Martínez Álvarez
Tlf.: (34-91) 379 84 64
Faks: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Madame Piau
Tlf.: (33 1) 43 19 51 43
Faks: (33 1) 43 19 50 44
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Mr. Owen Byrne
Tlf.: (353 1) 807 38 66
Faks: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
E-post: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tlf. (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-
ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tlf.: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Faks: (39 06) 47 88 77 48
E-post: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBOURG

SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10 L-2010 Luxembourg

Monsieur J.P. Hoffmann
Tlf.: (352) 46 97 46 1
Faks: (352) 22 25 24
Internett: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Den heer J.G . van der Heide
Tlf.: (31 50) 523 91 78
Faks: (31 50) 523 92 19

Mevrouw H. Boekema
Tlf.: (31 50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

ØSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Tlf.: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Faks: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;
A=GV;C=AT
E-post: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST
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PORTUGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Sra. Cândida Pires
Tlf.: (351 1) 294 81 00
Faks: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230
FIN-00171 Helsinki

Petri Kuurma
Tlf.: (358 9) 160 36 27
Faks: (358 9) 160 40 22
E-post: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vevside: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Kerstin Carlsson
Tlf.: (46) 86 90 48 00
Faks: (46) 86 90 48 40
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vevside: http://www.kommers.se

DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady
Tlf.: (44) 17 12 15 14 88
Faks: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
E-post: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vevside: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA-ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-
822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
E-post: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 20. 1. 2000Nr. 4/18

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 16. september 1999 i sak C-22/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Hof van Beroep te Gent): straffesak mot Jean Claude Becu, Annie Verweire, Smeg NV, Adia
Interim NV (konkurranse � nasjonal lovgivning som bare tillater autoriserte havnearbeidere å utføre visse
arbeidsoppgaver i havnen � begrepet �foretak� � særlige eller eksklusive rettigheter).

Domstolens dom av 21. september 1999 i sak C-67/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Kantongerecht, Arnhem): Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie
(pliktig medlemskap i en sektorspesifikk pensjonsordning � forenlighet med konkurransereglene �
spørsmålet om et sektorspesifikt pensjonsfond skal betegnes som et foretak).

Domstolens dom av 21. september 1999 i forente saker C-115/97, C-116/97 og C-117/97 (anmodninger
om en foreløpig kjennelse fra Kantongerecht, Roermond): Brentjens� Handelsonderneming BV mot Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (pliktig medlemskap i en sektorspesifikk
pensjonsordning � forenlighet med konkurransereglene � spørsmålet om et sektorspesifikt pensjonsfond
skal betegnes som et foretak).

Domstolens dom av 21. september 1999 i sak C-124/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Vaasan
Hovioikeus): Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd, Oy Transatlantic Software Ltd mot
Kihlakunnansyyttäjä, Juväskylä, Suomen Valtio (den finske stat) (adgang til å yte tjenester � enerett til
drift � spilleautomater).

Domstolens dom (femte kammer) av 21. september 1999 i sak C-44/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundespatentgericht): BASF AG mot Präsident des Deutschen Patentamts (fritt varebytte
� tiltak med tilsvarende virkning � europeisk patent funnet ugyldig ab initio på grunn av manglende
oversettelse).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-308/95: Kongeriket Nederland mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Det europeiske fondet for regionutvikling � prosjekter som
delfinansieres av fondet � beslutning om avslutning).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-240/97: Kongeriket Spania mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket � årsoppgjør �
1993 � eksportrestitusjoner for smør, storfekjøtt og kalvekjøtt � støtte til bearbeiding av sitrusfrukter).

Domstolens dom av 5. oktober 1999 i sak C-251/97: Republikken Frankrike mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (traktatens artikkel 92 (nå etter endringen artikkel 87 EF) � begrepet �støtte� �
nedsettelse av trygdeavgifter til gjengjeld for de økte kostnadene næringslivet må bære som følge av
kollektivavtaler om omlegging og reduksjon av arbeidstiden).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-305/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Court of Appeal (England and Wales): Royscot Leasing Ltd and Royscot Industrial Leasing Ltd,
Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd mot Commissioners of Customs & Excise (MVA � artikkel
11 nr. 1 og 4 i annet direktiv � artikkel 17 nr. 2 og 6 i sjette direktiv � fradragsrett � unntak i henhold til
nasjonale regler vedtatt før sjette direktiv).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-327/97 P: Christos Apostolidis mfl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap) (anke � vederlag � veiingskoeffisient � oppfyllelse av dom
i førsteinstansdomstolen).

2000/EØS/4/24
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(1) EFT nr. C 6 av 8.1.2000.
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Domstolens dom av 5. oktober 1999 i sak C-420/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hof van
Cassatie): Leathertex Divisione Sintetici SpA mot Bodetex BVBA (Brusselkonvensjonen � fortolkning av
artikkel 2 og artikkel 5 nr. 1 � avtale om handelsagentur � søksmål i henhold til forskjellige forpliktelser
som følger av samme kontrakt, og som betraktes som likestilte � spørsmålet om den domstolen som saken
er innbrakt for, har domsmyndighet for hele saken).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-433/97 P: IPK-München GmbH mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � oppheving av Kommisjonens beslutning om å nekte
å betale resterende økonomisk støtte).

Domstolens dom (fjerde kammer) av 5. oktober 1999 i forente saker C-175/98 og C-177/98 (anmodning
om en foreløpig kjennelse fra Pretore di Udine): straffesak mot Paolo Lirussi (C-175/98) og Francesca
Bizzaro (C-177/98) (avfall � direktiv 75/442/EØF og 91/689/EØF � definisjon av midlertidig lagring i
påvente av innsamling på stedet der avfallet produseres � definisjon av avfallshåndtering).

Domstolens dom (tredje kammer) av 12. oktober 1999 i sak C-213/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser � direktiv 92/100/
EØF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 14. oktober 1999 i sak C-439/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Verwaltungsgerichtshof): Sandoz GmbH mot Finanzlandesdirektion für Wien,
Niederösterreich und Burgenland (låneavtaler � stempelavgift � importvilkår � forskjellsbehandling).

Sak C-356/99: Søksmål anlagt 23. september 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Hitesys SpA.

Sak C-361/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ved
nevnte domstols beslutning av 6. september 1999 i saken Dr Silveria Gäng mot Republikken Østerrike.

Sak C-369/99: Søksmål anlagt 4. oktober 1999 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-373/99: Søksmål anlagt 7. oktober 1999 av Republikken Hellas mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-376/99: Søksmål anlagt 7. oktober 1999 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak C-378/99: Søksmål anlagt 7. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-380/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof ved nevnte domstols beslutning
av 5. august 1999 i saken Bertelsmann AG mot Finanzamt Wiedenbrück.

Sak C-381/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberlandesgericht Wien, Østerrike, ved nevnte
domstols beslutning av 15. juni 1999 i saken Dr Susanna Brunnhofer mot Bank der österreichischen
Postsparkasse Aktiengesellschaft.

Sak C-383/99 P: Anke inngitt 8. oktober 1999 av The Procter & Gamble Company mot dom avsagt 8. juli
1999 av De europeiske fellesskapsførsteinstansdomstol, annet kammer, i sak T-163/98 mellom The
Procter & Gamble Company og Kontoret for harmonisering av det indre marked (varemerker og mønstre).

Sak C-384/99: Søksmål anlagt 8. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.
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Sak C-389/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Lapin Lääninoikeus ved nevnte domstols
beslutning av 5. oktober 1999 i saken Sulo Rundgren.

Sak C-390/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo ved nevnte domstols beslutning av 22. september 1999 i saken Canal Satélite Digital S.L. og
Administración General del Estado. Den andre parten i saken er DTS Distribuidora de Televisión Digital
S.A.

Sak C-396/99: Søksmål anlagt 13. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-398/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra VAT and Duties Tribunal, Manchester Tribunal
Centre, ved nevnte domstols beslutning av 12. oktober 1999 i saken Yorkshire Co-operatives Ltd mot
Commissioners of Customs and Excise.

Sak C-401/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Schleswig-Holstein Oberverwaltungsgericht ved
nevnte domstols beslutning av 22. september 1999 i saken Peter Heinrich Thomsen mot Amt für ländliche
Räume, Husum, øvrige parter: 1. Helga Henningsen, 2. Ute Henningsen, 3. Peter Henningsen.

Sak C-402/99: Søksmål anlagt 19. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Sak C-408/99: Søksmål anlagt 25. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-412/99: Søksmål anlagt 28. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Sak C-413/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Immigration Appeal Tribunal, London, ved
nevnte domstols beslutning av 28. mai 1999 i saken Baumbast og �R� mot Secretary of State for the Home
Department.

Sak C-414/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Patent Court), ved nevnte domstols beslutning av 24. juni 1999 i saken Zino Davidoff
SA mot A & G Imports Ltd.

Sak C-416/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division (Patent Court), ved nevnte domstols beslutning av 22. juli 1999 i saken 1) Levi
Strauss & Co., et amerikansk foretak underlagt lovgivningen i staten Delaware, og 2) Levi Strauss (UK)
Ltd mot Costco UK Ltd.

Sak C-424/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 28. oktober 1999 i sak T-210/95: European Fertilizer Manufacturers�
Association (EFMA) mot Rådet for Den europeiske union (antidumpingtoll � eliminering av skade �
målpris � fortjenestemargin på produksjonskostnadene).

Førsteinstansdomstolens (tredje kammer) beslutning av 27. oktober 1999 i sak T-106/99: Karl L. Meyer
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (avvisning � tiltak som kan gjøres til gjenstand for
søksmål � innsyn i institusjonenes dokumenter � forskjell mellom informasjon og dokumenter).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 20. oktober 1999 i sak T-154/99: Stadtsportverband Neuss e.V.
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving � tilbakekalling av det bestridte
tiltaket � ikke behov for å pådømme saken).

(1) EFT nr. C 6 av 8.1.2000.
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Sak T-210/99: Søksmål anlagt 20. september 1999 av J.H. Gankema, som driver virksomhet under navnet
Bovanda Oil, mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-211/99: Søksmål anlagt 22. september 1999 av Borrekuil B.V. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-215/99: Søksmål anlagt 29. september 1999 av Autoservice Fermans Exclusive B.V. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-216/99: Søksmål anlagt 30. september 1999 av Ter Huurne�s Handelsmaatschappij B.V. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-218/99: Søksmål anlagt 30. september 1999 av Anton Dürbeck GmbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-224/99: Søksmål anlagt 7. oktober 1999 av European Council of Transport Users ASBL mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-225/99: Søksmål anlagt 8. oktober 1999 av Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-227/99: Søksmål anlagt 11. oktober 1999 av Kvaerner Warnow Werft GmbH mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-228/99: Søksmål anlagt 12. oktober 1999 av Westdeutsche Landesbank Girozentrale mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-231/99: Søksmål anlagt 12. oktober 1999 av Colin Joynson mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-233/99: Søksmål anlagt 12. oktober 1999 av Land Nordrhein-Westfalen mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-238/99: Søksmål anlagt 15. oktober 1999 av P.C.P. van Oppen-Veger, som driver virksomhet under
navnet Service Station, og som tidligere drev virksomhet under navnet J.P. Veger, mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-239/99: Søksmål anlagt 18. oktober 1999 av J.J.L. Alofs, som driver virksomhet under navnet Auto
Service Center Alofs, mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-248/99: Søksmål anlagt 18. oktober 1999 av Autobedrijf Diepenmaat V.O.F. mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-249/99: Søksmål anlagt 22. oktober 1999 av Gebr. Jongste B.V. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-253/99: Søksmål anlagt 25. oktober 1999 av Oliehandel Van den Belt B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-259/99: Søksmål anlagt 26. oktober 1999 av Tankstation Jagt B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-263/99: Søksmål anlagt 27. oktober 1999 av Autobedrijf Chr. Kerres B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-265/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Algemene service- en verkoopmaatschappij Arnhemse
Poort B.V. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.


