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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende27.1.2000 Nr.5/1

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Melding om et fellesforetak
(Sak nr. COMP/E-2/37.769)

1. Kommisjonen mottok 18. januar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1)
om avtaler om fellesforetak mellom Bayer AG, et foretak underlagt tysk lov, og Lyondell Chemical
Company, et foretak underlagt amerikansk lov. Formålet med avtalene er i hovedsak produksjon av
propylenoksid og biprodukter som er forbundet med dette stoffet, nemlig styrenmonomer og
tertiær butanol,  på to fabrikkanlegg i USA. I tillegg dekker avtalene også et teknologipartnerskap
som åpner for teknologilisenser og samarbeid mellom partene innen forskning og utvikling samt en
logistikkordning for bytte av propylenoksid.

Bayer vil bruke størstedelen av sin andel av propylenoksid produsert av fellesforetaket innenfor
konsernet i sin polyeterpolyolvirksomhet, som foretaket nylig har overtatt fra Lyondell, mens
Lyondell vil drive videre sin handelsvirksomhet for propylenoksid, biprodukter og avledede
produkter.

Samtidig har partene gitt melding om i henhold til rådsforordning nr. 4064/89 om at Bayer har
overtatt Lyondells verdensomspennende polyeterpolyolvirksomhet.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket 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 21 av 25.1.2000. Merknadene kan sendes per faks (+32 2 299 24 64) eller med post, med
referanse COMP/E-2/37.769, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate E
Office 2/46
158, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

2000/EØS/5/01

(1) EFT 13 av 21.2.1962, s. 204.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 27.1.2000Nr. 5/2

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.38 � KPN/BellSouth/E-Plus)

1. Kommisjonen mottok 20. 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 Koninklijke KPN og BellSouth Corporation overtar felles kontroll over E-Plus
Mobilfunk GmbH.

2. Denne meldingen ble erklært ufullstendig 11. januar 2000. De berørte foretakene har nå framlagt de
nødvendige tilleggsopplysninger, og meldingen ble 17. januar 2000 fullstendig som definert i artikkel
10 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 18. 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 21 av 25.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.38 � KPN/BellSouth/E-Plus, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/JV.23 � Telefonica/Portugal Telecom/Medi Telecom)

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 399J0023.
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

(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/5/02

2000/EØS/5/03



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende27.1.2000 Nr.5/3

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1796 � Bayer/Lyondell)

1. Kommisjonen mottok 18. 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 tyske foretaket Bayer Aktiengesellschaft (�Bayer�) ved kjøp av aktiva og aksjer overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over polyeterpolyol-
virksomheten til det amerikanske foretaket Lyondell Chemical Company (�Lyondell�).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Bayer: helseprodukter, insektmidler for husholdninger, plantevernmidler og dyrehelse-
produkter, kjemiske produkter (basisprodukter og halvfabrikata) og polymerer,

� Lyondell: kjemiske produkter (halvfabrikata) og avledede produkter, petrokjemiske produkter
og polymerer, raffinering og metanol.

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 21 av 25.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1796 � Bayer/Lyondell, 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.

2000/EØS/5/04
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 27.1.2000Nr. 5/4

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1810 � VW/Europcar)

1. Kommisjonen mottok 17. 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 Volkswagen AG, Tyskland, ved kjøp av aksjer overtar enekontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Europcar International S.A., Frankrike.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Volkswagen AG: særlig produksjon og distribusjon av biler samt finansielle tjenester inklusive
leasing,

� Europcar International S.A.: kort- og langtidsutleie av biler.

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
21 av 25.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1810 � VW/Europcar, 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.1717 � Siemens/Italtel)

Kommisjonen vedtok 15.12.1999 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 399M1717.
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

(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/5/06

2000/EØS/5/05



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende27.1.2000 Nr.5/5

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1765 � KKR Associates/Siemens Nixdorf
Retail and Banking Systems)

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 399M1765.
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.29 � Lafarge/Readymix)

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 399J0029.
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/5/07

2000/EØS/5/08
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 27.1.2000Nr. 5/6

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1747 � Telekom Austria/Libro)

1. Kommisjonen mottok 14. 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.

a. Det østerrikske foretaket Telekom Austria AG (TA) og forvaltningsfondene UIAG og DBAG,
som driver virksomhet i Østerrike og Tyskland, overtar ved kjøp av aksjer felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Libro Aktiengesellschaft,
som driver virksomhet i Østerrike.

b. Som annet trinn i transaksjonen vil Libro overdra sin internettvirksomhet, inntil videre kalt
Lion.cc, til et eget foretak. TA og Libro vil overta felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det sistnevnte foretaket.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Telekom Austria AG: telekommunikasjonstjenester, drift av mobiltelefonnett, datatjenester,

� UIAG: investeringsfond,

� DBAG: investeringsfond,

� Libro AG: detaljhandel med bøker, CD�er, videoer og fast- og mobiltelefoner, elektronisk
handel.

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 19 av 22.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1747 � Telekom Austria/Libro, til følgende
adresse:

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

2000/EØS/5/09

(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.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende27.1.2000 Nr.5/7

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1795 � Vodafone Airtouch/Mannesmann)

1. Kommisjonen mottok 14. 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 britiske foretaket Vodafone Airtouch Plc, overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Mannesmann AG, Tyskland, ved offentlig
overtakelsestilbud kunngjort 20.12.1999.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Vodafone Airtouch Plc: drift av mobiltelefonnett og levering av tilhørende teletjenester,

� Mannesmann AG: telekommunikasjon (faste og mobile teletjenester, datatjenester),
verkstedsindustri, bildeler, rørproduksjon.

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 19 av 22.1.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1795 � Vodafone Airtouch/Mannesmann, 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.1790 � Deutsche Bank/BHS/Pago)

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 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 399M1790.
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/5/10

2000/EØS/5/11

(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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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 27.1.2000Nr. 5/8

Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 30. mars 1999 om støtte til prosjektet �Prosessintegrert gassturbin ved
Nerefcoraffineriet� som Nederland har til hensikt å yte til fordel for Nerefco (se EFT L 6 av 11.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 20. juli 1999 om en framgangsmåte etter EF-traktatens artikkel 82 og EØS-
avtalens artikkel 54 (sak IV/36.888 � Verdensmesterskap i fotball 1998) (se EFT L 5 av 8.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 28. juli 1999 om statsstøtte Forbundsrepublikken Tyskland har innvilget
Brockhausen Holze GmbH (se EFT L 7 av 12.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 28. juli 1999 om statsstøtte Forbundsrepublikken Tyskland har innvilget Kranbau
Eberswalde GmbH (se EFT L 326 av 18.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 28. juli 1999 om statsstøtte Forbundsrepublikken Tyskland har innvilget Everts
Erfurt GmbH (se EFT L 310 av 4.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 29. september 1999 om statsstøtte som Italia har til hensikt å yte Fiat Auto SpA
for fabrikkanleggene i Termoli, Campobasso (se EFT L 6 av 11.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser meddelt av Kongeriket Danmark om
bruk av sulfitt-, nitrit- og nitratforbindelser i næringsmidler (se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser meddelt av Kongeriket Nederland
om begrensninger i markedsføring og bruk av pentaklorfenol (PCP) (se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser meddelt av Kongeriket Nederland
om begrensninger i markedsføring og bruk av kreosot (se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser meddelt av Forbundsrepublikken
Tyskland om begrensninger i markedsføring og bruk av kreosot (se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser meddelt av Kongeriket Sverige om
begrensninger i markedsføring og bruk av kreosot (se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser meddelt av Kongeriket Danmark om
begrensninger i markedsføring og bruk av kreosot (se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1999 om nasjonale bestemmelser om mineralull meddelt av Tyskland
som unntak fra direktiv 97/69/EF om tjuetredje tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/
548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
(se EFT L 329 av 22.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 16. november 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i den sosialistiske republikken Vietnam (se EFT L 315 av 9.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 16. november 1999 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater
som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra (se EFT L 315 av 9.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 18. november 1999 om utsettelse av godkjenningen av virksomheter i Slovenia
som produserer ferskt kjøtt, kjøttprodukter og kjøtt fra vilt (se EFT L 318 av 11.12.1999).

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 22. november 1999 om bekreftelse av tiltakene meddelt av Nederland i henhold til
artikkel 6 nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall (se EFT
L 321 av14.12.1999).

Kommisjonsdirektiv 1999/91/EF av 23. november 1999 om endring av direktiv 90/128/EØF om
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EFT L 310 av
4.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 24. november 1999 om gjennomføring av rådsvedtak nr. 1999/297/EF om opprettelse
i Fellesskapet av en statistisk informasjonsinfrastruktur for audiovisuell industri og audiovisuelle markeder
og tilknyttede sektorer (se EFT L 326 av 18.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 24. november 1999 om tilpasning i henhold til artikkel 16 nr. 1 og artikkel 42 nr. 3
av vedlegg II, III, IV og V til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport
innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap (se EFT L 316 av 10.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 30. november 1999 om endring av vedtak 1999/549/EF om visse vernetiltak mot
Newcastle disease i Australia (se EFT L 334 av 28.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 3. desember 1999 om vernetiltak med hensyn til dioksinforurensing av visse
produkter av svin og fjørfe til konsum eller fôr (se EFT L 310 av 4.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 3. desember 1999 om visse vernetiltak mot afrikansk svinepest i Portugal (se EFT
L 310 av 4.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 6. desember 1999 om visse vernetiltak med hensyn til dyr av hestefamilien som
kommer fra De forente stater, og om oppheving av kommisjonsvedtak 1999/707/EF (se EFT L 325 av
17.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 7. desember 1999 om forbud mot markedsføring av leketøy og småbarnsartikler
som er beregnet på å bli puttet i munnen av barn under tre år, og som er laget av myk PVC som inneholder
ett eller flere av stoffene diisononylftalat (DINP), di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP),
diisodecylftalat (DIDP), di-n-oktylftalat (DNOP) og butylbenzylftalat (BBP) (se EFT L 315 av
9.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 9. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 98/371/EF om krav til dyrehelse
og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse europeiske stater for å ta hensyn til
enkelte forhold i forbindelse med Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (FYROM) (se EFT
L 6 av 11.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 10. desember 1999 om fastsettelse av hygienesertifikater for import fra tredjestater
av gelatin til konsum og av råmaterialer beregnet på produksjon av gelatin til konsum (se EFT L 6 av
11.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 10. desember 1999 om annen endring av kommisjonsvedtak 1999/507/EF om
visse vernetiltak med hensyn til visse flygende hunder, hunder og katter som kommer fra Malaysia
(halvøya) og Australia (se EFT L 3 av 6.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 10. desember 1999 om endring av vedtak 93/70/EØF om koder for ANIMO-
meldingene for å inkludere visse typer bearbeidet protein fra pattedyr (se EFT L 340 av 31.12.1999).

Kommisjonsdirektiv 1999/97/EF av 13. desember 1999 om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving
av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på
skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon
(havnestatskontroll) (se EFT L 331 av 23.12.1999).
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Kommisjonsdirektiv 1999/99/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 80/1269/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt
(se EFT L 334 av 28.12.1999).

Kommisjonsdirektiv 1999/100/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 80/1268/EØF med hensyn til motorvogners utslipp av karbondioksid og drivstofforbruk (se
EFT L 334 av 28.12.1999).

Kommisjonsdirektiv 1999/101/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 70/157/EØF med hensyn til tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner (se EFT L 334 av
28.12.1999).

Kommisjonsdirektiv 1999/102/EF av 15. desember 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 70/220/EØF med hensyn til tiltak som må treffes mot luftforurensning ved utslipp fra
motorvogner (se EFT L 334 av 28.12.1999).

Kommisjonsvedtak av 16. desember 1999 om fordelingen av de mengder av kontrollerte stoffer som er
tillatt for viktig bruk i Fellesskapet i 2000 i henhold til rådsforordning nr. 3093/94 om stoffer som bryter
ned ozonlaget (se EFT L 7 av 12.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 16. desember 1999 om fastsettelse av detaljerte regler for anvendelsen av artikkel
9 i rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til omlasting av produkter på grensekontrollstasjoner dersom
forsendelsene er beregnet på eventuell import til Det europeiske fellesskap, og om endring av
kommisjonsvedtak 93/14/EØF (se EFT L 9 av 13.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 16. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 93/693/EØF om opprettelse
av en liste over sædstasjoner som er godkjent for eksport av storfesæd til Fellesskapet fra tredjestater (se
EFT L 11 av 15.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om minstekrav for inspeksjon av driftsenheter som holder dyr
for landbruksformål (se EFT L 19 av 25.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om fastsettelse av økologiske kriterier for tildeling av
Fellesskapets miljømerke til vaskemaskiner (se EFT L 16 av 21.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om endring rådsvedtak 79/542/EØF om opprettelse av en liste
over de tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og
geit, ferskt kjøtt og kjøttprodukter og om oppheving av vedtak 1999/301/EF (se EFT L 1 av 4.1.2000).

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1999 om videreføring av forbudet mot bruk av universal garanti for
visse eksterne fellesskapsforsendelser innført ved vedtak 96/743/EF (se EFT L 4 av 7.1.2000).

Kommisjonsrekommandasjon av 21. desember 1999 om sikre og effektive informasjons- og
kommunikasjonssystemer i kjøretøyer: En europeisk prinsipperklæring om grensesnitt mellom menneske
og maskin (se EFT L 19 av 25.1.2000).
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

En ny dommers tiltredelse ved Domstolen

Etter å ha blitt oppnevnt til dommer ved De europeiske fellesskaps domstol i henhold til beslutning
truffet av representantene for regjeringene i De europeiske fellesskaps medlemsstater 24. november
1999(2), tiltrådte Antonio Mario La Pergola sitt embete 15. desember 1999.

Beslutninger truffet på Domstolens møte 14. desember 1999

De europeiske fellesskaps domstol traff følgende beslutninger på møtet avholdt 14. desember 1999:

Beskikkelse av dommer La Pergola

La Pergola beskikkes til fjerde og femte kammer.

Fjerde og femte kammers sammensetning

1. Sammensetningen av fjerde og femte kammer for perioden fra 15. desember 1999 til 6. oktober 2000 er
fastsatt som følger:

Fjerde kammer

Edward, kammerpresident
Kapteyn, La Pergola og Ragnemalm, dommere

Femte kammer

Edward, kammerpresident
Kapteyn, La Pergola, Ragnemalm, Jann, Sevón og Wathelet, dommere

2. Domstolen har derfor besluttet å gjøre følgende endringer i nr. 2 og 3 i beslutningen om kamrenes
sammensetning den vedtok på møtet avholdt 6. oktober 1999(3):

�2. For hver sak som forelegges tredje og fjerde kammer (som hver har fire dommere), skal disse
kamrene være sammensatt av kammerpresidenten, den saksforberedende dommer og en tredje
dommer utpekt etter tur fra en liste over dommerne oppført etter ansiennitet. På hvert møte skal
listens utgangspunkt flyttes ned med ett navn.

3. For hver sak som forelegges et stort kammer, dvs. femte og sjette kammer (som hver har sju
dommere), skal de fem dommerne som skal møte, utpekes på grunnlag av en liste utarbeidet for
rettergangsåret. Listen skal omfatte alle dommerne ved kammeret, unntatt kammerpresidenten, i
følgende rekkefølge:

a) først dommerne ved det lille kammeret sammensatt av fire dommere, oppført etter ansiennitet,

b) deretter dommerne ved det andre lille kammeret, i samme rekkefølge.

For hver sak skal det store kammeret være sammensatt av:

(1) EFT C 20 av 22.1.2000.

(2) EFT L 307 av 2.12.1999, s. 57.

(3) EFT L 333 av 20.11.1999, s. 1.
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� kammerpresidenten,

� den saksforberedende dommer,

� tre dommere utpekt etter tur fra den aktuelle listen; listens utgangspunkt skal flyttes ned med
ett navn på hvert møte.

For dommere som er forhindret fra å møte, skal det utpekes stedfortredere fra listen etter tur.
Dersom presidenten for et stort kammer er forhindret fra å møte, skal stedfortrederen helst være
presidenten for det lille kammeret.

Dersom Domstolen eller et kammer anser at det ikke er hensiktsmessig å behandle og avgjøre flere
saker samlet (uavhengig av om sakene formelt er forente), skal dommerbenkens sammensetning
være som for den første av sakene drøftet på et møte.�

3. For perioden fra 15. desember 1999 til 6. oktober 2000 gjøres følgende endringer i listene som er
fastlagt i nr. 4 i beslutningen domstolen traff på sitt møte 6. oktober 1999, og som legges til grunn for
fastsettelsen av fjerde og femte kammers sammensetning:

Fjerde kammer

(kammerpresident: Edward)
dommer Kapteyn
dommer La Pergola
dommer Ragnemalm

Femte kammer

(kammerpresident: Edward)
dommer Kapteyn
dommer La Pergola
dommer Ragnemalm
dommer Jann
dommer Sevón
dommer Wathelet

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-84/96: Kongeriket Nederland mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Det europeiske fondet for regionutvikling � automatisk
befrielse med hensyn til betalingsforpliktelser).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1999 i sak C-10/98 P: Azienda Agricola �Le Canne� Srl
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � akvakultur � forordning (EØF) nr. 4028/86 og
1116/88 � økonomisk støtte fra Fellesskapet � reduksjon av støtten).

Domstolens dom av 12. oktober 1999 i sak C-379/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sø- og
Handelsretten): Pharmacia & Upjohn SA mot Paranova A/S (varemerkerett � legemidler � parallellimport
� utskiftning av varemerke).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. oktober 1999 i sak C-104/97 P: Atlanta AG mot Det europeiske
fellesskap representerte ved (1) Rådet for Den europeiske union og (2) Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (anke � erstatningssøksmål � felles markedsordning � bananer � importordning).
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Domstolens dom (sjette kammer) av 14. oktober 1999 i sak C-229/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Cour d�Appel, Brussel): Georges Vander Zwalmen, Élisabeth Massart mot den belgiske stat
(tjenestemenn og andre ansatte ved De europeiske fellesskap � skatt av personlig inntekt � beskatning av
en fellesskapstjenestemanns ektefelle).

Domstolens dom (sjette kammer) av 21. oktober 1999 i sak C-44/97: Forbundsrepublikken Tyskland
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (regnskapsoppgjør � Det europeiske utviklings- og
garantifond for landbruket (EUGFL) � ikke-godkjente kostnader � regnskapsårene 1992 og 1993).

Domstolens dom (sjette kammer) av 21. oktober 1999 i sak C-333/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Arbeitsgericht Gelsenkirchen): Susanne Lewen mot Lothar Denda (likt vederlag for menn og
kvinner � rett til julegratiale � foreldrepermisjon og svangerskapspermisjon).

Domstolens dom av 26. oktober 1999 i sak C-273/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Industrial
Tribunal, Bury St Edmunds): Angela Maria Sirdar mot the Army Board, Secretary of State for Defence
(likebehandling av menn og kvinner � avslag på søknad fra en kvinne om ansettelse som kokk i Royal
Marines).

Domstolens dom av 26. oktober 1999 i sak C-294/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Finanzgericht Münster): Eurowings Luftverkehrs AG mot Finanzamt Dortmund-Unna (adgang til å yte
tjenester � næringsskatt (�Gewerbesteuer�) � medregning i skattegrunnlaget � unntak som ikke får
anvendelse på den som leier et formuesgode, dersom eieren av godet er hjemmehørende i en annen
medlemsstat og derfor ikke skal svare næringsskatt).

Sak C-4/99 P: Anke inngitt 6. januar 1999 av Anthony Goldstein mot beslutning avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (fjerde kammer) 28. oktober 1998 i sak T-100/98 mellom ovennevnte
ankende part og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-349/99 P: Anke inngitt 22. september 1999 av Kommisjonen mot beslutning avsagt 14. september
1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer) i sak T-145/98: ADT Projekt
Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH mot Kommisjon for De europeiske
fellesskap.

Domstolens beslutning (første kammer) av 14. oktober 1999 i sak C-188/99 P: Karola Gluiber mot Rådet
for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anken klart ubegrunnet og
avvist).

Sak C-385/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale Raad van Beroep ved nevnte domstols
beslutning av 6. oktober 1999 i sakene 1. V.G. Müller-Fauré mot Onderlinge Waarborgmaatschappij O.Z.
Zorgverzekeringen U.A. og 2. E.E.M. van Riet mot Onderlinge Waarborgmaatschappij Z.A.O.
Zorgverzekeringen.

Sak C-388/99 P: Anke inngitt 12. oktober 1999 av Xunta de Galicia mot beslutning avsagt 8. juli 1999 av
De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer) i sak T-194/95 mellom Areacova, S.A.
og 31 andre og Rådet for Den europeiske union.

Sak C-399/99 P: Anke inngitt 15. oktober 1999 av Fratelli Murri S.p.a. mot beslutning avsagt 4. august
1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer) i sak T-106/98 mellom Fratelli
Murri Spa og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-400/99: Søksmål anlagt 18. oktober 1999 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-405/99: Søksmål anlagt 22. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.
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Sak C-409/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra ..., Østerrike, ved nevnte domstols beslutning av
22. september 1999 i sakene 1. Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH mot Finanzlandesdirektion
fûr Steiermark og 2. Michael Stadler mot Finanzlandesdirektion fûr Vorarlberg.

Sak C-410/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Kantongerecht te Groningen ved beslutning av
19. oktober 1999 i saken Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen og Challenger Trading
Company Ltd, et foretak underlagt utenlandsk lov.

Sak C-417/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-418/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-419/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-420/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-421/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-422/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-423/99: Søksmål anlagt 29. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-427/99 P: Anke inngitt 8. november 1999 av RJB Mining plc mot dom avsagt 9. september 1999
av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, første kammer med utvidet sammensetning, i sak
T-110/98 mellom RJB Mining plc og Kommisjonen for De europeiske fellesskap støttet av
Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriket Spania og RAG Aktiengesellschaft.

Sak C-428/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven ved
nevnte domstols dom av 27. oktober 1999 i saken H. van den Bor BV mot Het Voedselvoorzieningsin- en
verkoopbureau.

Sak C-430/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Raad van State ved nevnte domstols dom av
4. november 1999 i saken Sea-Land Service Inc. mot tollinspektøren i Rotterdam distrikt.

Sak C-431/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Raad van State ved nevnte domstols dom av
4. november 1999 i saken Nedlloyd Lijnen B.V. mot tollinspektøren i Rotterdam distrikt.

Sak C-432/99: Søksmål anlagt 9. november 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-437/99: Søksmål anlagt 16. november 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-438/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado de lo Social Único de Algeciras ved
nevnte domstols beslutning av 10. november 1999 i saken María Luisa Jiménez Melgar mot Los Barrios
kommune.

Sak C-440/99: Søksmål anlagt 18. november 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 7. desember 1999 i sak T-92/98: Interporc Im- und Export GmbH mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving � åpenhet � dokumentinnsyn �
beslutning 94/90EKSF, EF, Euratom � avslag på anmodning om innsyn i kommisjonsdokumenter �
rekkevidden av på den ene side unntaket basert på beskyttelse av det offentliges interesser
(domstolsbehandling) og på den annen side av opphavsmannsregelen � grunngiving).

Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 25. november 1999 i sak T-222/99 R: Jean-
Claude Martinez og Charles de Gaulle mot Europaparlamentet (krav om iverksettelse av midlertidig
forføyning � Parlamentets tiltak som følge av fortolkning av en bestemmelse i dets egen forretningsorden
� politisk gruppering � realitetsbehandling � prima facie-sak � hastesituasjon � avveining av interesser).

Sak T-219/99: Søksmål anlagt 1. oktober 1999 av British Airways PLC mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-232/99: Søksmål anlagt 12. oktober 1999 av Margaret Mary McKenzie Campbell mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-237/99: Søksmål anlagt 15. oktober 1999 av BP Nederland V.O.F., BP Direct V.O.F. og Actomat
B.V. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-242/99: Søksmål anlagt 19. oktober 1999 av Esso Nederland B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-244/99: Søksmål anlagt 18. oktober 1999 av Sadam Abruzzo Spa mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-245/99: Søksmål anlagt 18. oktober 1999 av Sadam Castiglionese Spa mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-246/99: Søksmål anlagt 19. oktober 1999 av Tirrenia di Navigazione SpA mfl mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-250/99: Søksmål anlagt 22. oktober 1999 av Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-251/99: Søksmål anlagt 22. oktober 1999 av Texaco Nederland B.V., Schreurs Oliemaatschappij
B.V., Salland Oliemaatschappij B.V. og Nijol Oliemaatschappij B.V. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-252/99: Søksmål anlagt 22. oktober 1999 av Total Nederland B.V. og Fina Nederland B.V. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-524/93: Patrick Wall mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av forente saker T-195/94 og T-202/04: Friedhelm Quiller og Johann Heusmann
mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-10/96: Benjamin Laurence Lay mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT C 20 av 22.1.2000.
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Avskriving i registeret av sak T-11/96: Donald George Gage og David John Gage mot Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-304/97: W.J.C. Hilsdon mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-305/97: Jimmy Hull mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-306/97: M.C. Lewis, M.A. Lewis og D.C. Lewis mot Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-90/98: Assidomän Kraft Products AB, AB Iggesund Bruk, Korsnäs AB,
Modo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB, Svenska Cellulosa AB (SCA) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-201/98: Rumpstad ATM B.V. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-76/99: Jütro Konservenfabrik GmbH & Co KG mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-98/99: UPS Europe NV/SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.


