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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.2.2000 Nr.10/1

EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og artikkel 3 nr. 5 og artikkel 3 nr. 1 i rettsakten

omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1b

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

Dato for vedtaket: 17. november 1999

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 99-010

Tittel: Støtte i forbindelse med bygging av et
fiskerioppsynsskip for Ministry of
Fisheries and Marine Resources i
Namibia

Formål: Utviklingsbistand til Namibia og støtte
til skipsbygging

Juridisk grunnlag: Finansiering fra Direktoratet for
utviklingssamarbeid (NORAD) og
statsbudsjettet

Form for støtte: Bundet finansieringsstøtte, 80 % lån som
skal tilbakebetales i 30 halvårlige avdrag,
det første avdraget forfaller seks år etter
levering med 1 % rente p.a.
Verftstilskudd.

Støtteintensitet: Gaveelement på om lag 35 % etter
OECDs beregningsmåte og tilskudds-
element på 4,5 % eller 9 % avhengig av
kontraktverdien.

2000/EØS/10/01
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/2

Søksmål anlagt 20. desember 1999 av EFTAs
overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge

(Sak E-2/99)

Et søksmål mot Kongeriket Norge ble anlagt for EFTA-domstolen 20. desember 1999 av EFTAs
overvåkningsorgan, representert ved Anne-Lise H. Rolland som partsrepresentant, EFTA s
overvåkningsorgan, 74, rue de Trèves, B-1040 Brussel.

Saksøkeren nedlegger påstand om at Domstolen skal

1. erklære at Kongeriket Norge, ved ikke å ha vedtatt innen den fastsatte frist de nødvendige internrettslige
bestemmelser for å etterkomme artikkel 10 nr. 2 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg VII
nr. 1a (rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen generelle ordning for godkjenning av
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF), tilpasset ved EØS-
avtalens protokoll 1, med hensyn til yrker som hører under overskriften �3. Maritime yrker� i
rettsaktens vedlegg C, ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til nevnte rettsakt og EØS-
avtalens artikkel 7.

2. pålegge Kongeriket Norge å betale saksomkostningene.

Juridisk og faktisk bakgrunn og søksmålsgrunner:

� Rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 (�rettsakten�) inneholder bestemmelser om en generell
ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning. Rettsaktens artikkel 10 nr. 2
inneholder bestemmelser om gjensidig godkjenning av helseattester når de kreves for adgang til eller
utøvelse av et lovregulert yrke. Med hensyn til sjøfolk fastsetter norsk lovgivning i korthet at
helseattester må utstedes i samsvar med norske bestemmelser og av leger som er godkjent av norske
myndigheter. Saksøkeren vil hevde at dette kravet utgjør et brudd på rettsaktens artikkel 10 nr. 2.

� I henhold til EØS-avtalens artikkel 7 skal rettsakter som er omhandlet i eller inntatt i vedleggene til
avtalen, være bindende for avtalepartene og være eller gjøres til del av deres interne rettsorden.

� Rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992 om annen generelle ordning for godkjenning av
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF er omhandlet i EØS-
avtalens vedlegg VII nr. 1a.

� Det følger av rettsaktens artikkel 17, tilpasset ved EØS-avtalens protokoll 1, at Norge skulle sette
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme rettsakten, innen 1. juli 1994, og
umiddelbart underrette EFTAs overvåkningsorgan om tiltak truffet for dette formål.

� Ved utløpet av ovennevnte frist hadde Norge ikke truffet de nødvendige lovgivningstiltak for å
etterkomme rettsakten. Slike tiltak var heller ikke truffet ved utløpet av fristen satt av EFTAs
overvåkningsorgan i dets grunngitte uttalelse, der Norge ble anmodet om å treffe de nødvendige
tiltak for å etterkomme rettsakten. Norge har derfor ikke oppfylt sine forpliktelser etter rettsaktens
artikkel 17 og EØS-avtalens artikkel 7.

2000/EØS/10/02

EFTA-DOMSTOLEN
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DOMSTOLENS SAMMENSETNING

1. Domstolens sammensetning

Etter nominasjon fra Norges regjering ble Per Tresselt, ved felles overenskomst mellom de tre parter til
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og
domstolsavtalen) utnevnt til dommer ved EFTA-domstolen etter Bjørn Haug for perioden fra 1. januar
2000 til 31. desember 2005. I et åpent rettsmøte i EFTA-domstolen 11. januar 2000 avla Per Tresselt ed
som fastsatt i protokoll 5 artikkel 2 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan
og en domstol.

2. Valg av domstolens president

11. januar 2000 etter oppnevningen av den nye dommeren ved EFTA-domstolen ble Thór Vilhjálmsson
i henhold til artikkel 30 i overvåknings- og domstolsavtalen valgt til president for EFTA-domstolen for
perioden fra 11. januar 2000 til 31. desember 2002.

2000/EØS/10/03
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/4

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

2000/EØS/10/04Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1806 � Astra Zeneca/Novartis)

1. Kommisjonen mottok 18. februar 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 plantevernmiddel- og frøvirksomheten til Novartis AG, Sveits, fusjonerer fullt ut som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med plantevernmiddelvirksomheten til AstraZeneca
PLC, Storbritannia.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Novartis AG: plantevernmidler og frø,

� AstraZeneca PLC: plantevernmidler.

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
53 av 25.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1806 � Astra Zeneca/Novartis, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 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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2000/EØS/10/05Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1812 � Telefónica/Terra/Amadeus)

1. Kommisjonen mottok 16. februar 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 Terra Networks S.A., som kontrolleres av Telefónica S.A., og Amadeus Global
Travel Distribution, som tilhører Air France, Iberia og Lufthansa, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet
foretak som utgjør et fellesforetak, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over et foretak som yter reisetjenester til sluttforbrukere over Internett.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Terra Networks S.A.: utvikling av virksomhet i tilknytning til Internett,

� Amadeus Global Travel Distribution S.A.: reisetjenester, særlig i tilknytning til CSR (elektronisk
reservasjonssystem).

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 53 av 25.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1812 � Telefónica/Terra/Amadeus, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 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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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/6

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1751 � Shell/BASF/JV � Project Nicole)

1. Kommisjonen mottok 15. februar 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 Shell Petroleum N.V. (�Shell�), som eies av Royal Dutch/Shell, og BASF Aktiengesellschaft
(�BASF�) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Montell NV (�Montell�), Elenac SA (�Elenac�) og Targor GmbH (�Targor�) ved kjøp av aksjer i et
nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Shell: leting etter og produksjon av olje og naturgass, oljeprodukter, kjemikalier, gass-
og kraftproduksjon samt fornybar energi,

� BASF: naturgass, olje, petrokjemikalier og legemidler,

� Montell: polypropylen og polyetylen samt tilhørende teknologi,

� Elenac: polyetylen og tilhørende teknologi,

� Targor: polypropylen og tilhørende teknologi.

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
52 av 24.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1751 � Shell/BASF/JV � Project Nicole, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1835 � Monsanto/Pharmacia & Upjohn)

1. Kommisjonen mottok 16. februar 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 de amerikanske foretakene Monsanto Company (�Monsanto�) og Pharmacia & Upjohn (�P&U�)
fusjonerer fullt ut som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Monsanto: produkter for landbruket (plantevernmidler, frø og bioteknologi), legemidler,
ernæringsprodukter (kunstige søtstoffer brukt i næringsmiddelindustrien) og ulike produkter
for industrien (bl.a. renholdsmidler, materialer for trykk på tekstiler),

(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/10/06

2000/EØS/10/07



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.2.2000 Nr.10/7

� P&U: legemidler, forbrukerhelse, dyrehelse og diagnostikk.

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
52 av 24.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1835 � Monsanto/Pharmacia & Upjohn, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1789 � Ina/LuK)

Kommisjonen vedtok 22.12.1999 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 399M1789.
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/10/08
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/8

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1838 � BT/Esat)

1. Kommisjonen mottok 14. februar 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 British Telecommunications plc (BT) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Esat Telecom Group plc (Esat), ved et offentlig overtakelsestilbud
kunngjort 11. januar 2000.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BT: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr,

� Esat: datatjenester, internett-tjenester og taletjenester.

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 49 av 22.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1838 � BT/Esat, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/JV.36 � TXU Europe/EDF London Investments)

Kommisjonen vedtok 3.2.2000 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 300J0036.
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/10/10

2000/EØS/10/09
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1807 � Fnac/Coin/JV)

Kommisjonen vedtok 14.1.2000 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 fransk, 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 �CFR�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 300M1807.
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.1830 � Finalrealm/United Biscuits)

Kommisjonen vedtok 3.2.2000 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 300M1830.
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/10/12
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/10

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1854 � Emerson Electric/Ericsson Energy Systems)

1. Kommisjonen mottok 14. februar 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 Emerson Electric Co (Emerson) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Ericsson Energy Systems (Ericsson).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Emerson (USA): industriautomasjon, elektronikk, klimaanlegg og andre produkter,

� Ericsson (Sverige): energisystemer til telekommunikasjonssektoren.

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
46 av 19.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1854 � Emerson Electric/Ericsson Energy
Systems, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1674 � Maersk/ECT)

Kommisjonen vedtok 27.9.1999 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 399M1674.
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/10/14
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1698 � RWA/Nordsee/Cerny)

Kommisjonen vedtok 20.10.1999 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 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 399M1698.
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.1763 � Solutia/Viking Resins)

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 399M1763.
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/10/16
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1794 � Deutsche Post/Air Express International)

Kommisjonen vedtok 7.2.2000 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 300M1794.
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.1797 - Saab/Celsius)

Kommisjonen vedtok 4.2.2000 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 300M1797.
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/10/17
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Informasjonsrutine � tekniske forskrifter

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

Meldinger om forslag til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

2000-0009-UK

2000-0024-NL

2000-0025-S

2000-0027-DK

2000-0028-FIN

2000-0029-FIN

2000-0030-DK

2000-0031-DK

2000-0032-B

2000-0033-NL

2000-0034-DK

2000-0035-E

(4) (5)

Endring av vilkårene for godkjenning av flokkulerings-
og koaguleringsmidler (polyaminbaserte produkter)
utstedt i henhold til § 25 nr. 3 i forskrifter for
vannforsyning (vannkvalitet) av 1989

Retningslinjer for bygging og bruk av mudringspram-
mer med begrenset fribord som vedrører avtalen om
bygging og bruk av mudringsprammer med begrenset
fribord

Bestemmelser og veiledning om bruk av røntgen innen
veterinærmedisin

DS 439 Norm for vanninstallasjoner

Forordning om biosidholdige produkter

Forordning fra miljøvernministeriet om søknader og
rapporter om biosidholdige produkter og aktive stoffer
i slike produkter

DS 432 Norm for avløpsanlegg

BL 6-28, Bestemmelser om klassifisering av
flytreningsinnretninger/luftfartøyer (Aeroplane
Training Device, FTD) i henhold til JAR-STD 2A

Ministeriell anordning om endring av ministeriell
anordning av 12. februar 1999 om handel med og bruk
av stoffer beregnet på fôr

Utkast til varelovsforskrift om beholdninger av
leketøy og barnepleieartikler som inneholder ftalater
(myknere)

Teknisk forskrift om endring av teknisk forskrift om
transport av farlig gods i henhold til �Memorandum
om transport av farlig gods med roroskip i
østersjøområdet�

Lov nr. 1/1999 av 29. januar om avfall på Kanari-
øyene. Lov nr. 13/1999 av 17. november om endring
av femte overgangsbestemmelse i lov nr. 1/1999 av
29. januar om avfall på Kanariøyene

(3)

4.5.2000

26.4.2000

26.4.2000

27.4.2000

27.4.2000

2.5.2000

28.4.2000

(3)

2.5.2000

2.5.2000

2.5.2000

(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.

2000/EØS/10/19
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/14

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
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.2.2000Nr. 10/16

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

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:RFC822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
E-post: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.2.2000 Nr.10/17

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 28. oktober 1999 i sak C-253/97: Republikken Italia mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket �
regnskapsoppgjør � 1993).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. november 1999 i sak C-184/97: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Forbundsrepublikken Tyskland (manglende oppfyllelse av forpliktelser � rådsdirektiv
76/464/EØF � forurensning av vann � manglende innarbeiding i nasjonal lovgivning).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. november 1999 i sak C-48/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Finanzgericht Bremen): Firma Söhl & Söhlke mot Hauptzollamt Bremen (Fellesskapets
tollkodeks og gjennomføringsforordningen � overskridelse av fristene for tollklarering av ikke-
fellesskapsvarer under midlertidig lagring � mislighold uten vesentlig betydning for midlertidig lagrings
eller tollprosedyrers rette forløp � forlengelse av fristen � begrepet �åpenbar forsømmelse�).

Domstolens dom (femte kammer) av 11. november 1999 i sak C-315/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser � direktiv
95/21/EF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. november 1999 i sak C-350/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Diikitiko Protodikio, Piraeus): Henkel Hellas ABEE mot den greske stat (direktiv 69/335/
EØF � avgifter på fremskaffelse av kapital � avgift på kapitalisering av overskudd som ikke går til
utdeling).

Domstolens dom (sjette kammer) av 18. november 1999 i sak C-209/97: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Rådet for Den europeiske union (forordning (EF) nr. 515/97 � rettslig grunnlag � EF-
traktatens artikkel 235 (nå artikkel 308 EF) eller EF-traktatens artikkel 100a (nå etter endringen artikkel
95 EF)).

Domstolens dom (femte kammer) av 18. november 1999 i sak C-442/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Arbeidsrechtbank, Brugge): Jozef Van Coile mot Rijksdienst voor Pensioenen (trygd �
forordning (EØF) nr. 1408/71 (endret ved forordning (EØF) nr. 1248/92) � ytelser av samme art som skal
utredes i henhold til lovgivningen i to eller flere medlemsstater � bestemmelse i en medlemsstats lovgivning
om reduksjon, midlertidig inndragning eller bortfall av ytelser � nasjonal lovgivning som anerkjenner
perioder i henhold til en lovformodning (�krigsformodningsregel�) i den utstrekning disse periodene ikke
danner grunnlag for opptjening av pensjonsrettighet fra en annen (eventuelt utenlandsk) ordning).

Domstolens dom (femte kammer) av 18. november 1999 i sak C-107/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per l�Emilia-Romagna): Teckal Srl mot Comune di
Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (offentlig tjenesteyting og kontrakt om
offentlig varekjøp � direktiv 92/50/EØF og 93/36/EØF � en lokal myndighets tildeling av en kontrakt om
levering av varer og yting av spesifiserte tjenester til et konsortium myndigheten er medlem av).

Domstolens dom (femte kammer) av 18. november 1999 i sak C-151/98 P: Pharos SA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap og Fédération Européenne de la Santé Animale (Fedesa) (anke �
veterinærpreparater � Somatosalm � prosedyre for fastsettelse av maksiumsgrenser for restmengder �
tilpasningskomiteen � manglende uttalelse � frist for å foreslå tiltak for Rådet).

DOMSTOLEN

(1) EFT C 47 av 19.2.2000.
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Domstolens dom (femte kammer) av 18. november 1999 i sak C-161/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal du Travail, Mons): Georges Platbrood mot Office National des Pensions (ONP)
(trygd � forordning (EØF) nr. 1408/71 (endret ved forordning (EØF) nr. 1248/92) � ytelser av samme art
som skal utredes i henhold til lovgivningen i to eller flere medlemsstater � bestemmelse i en medlemsstats
lovgivning om reduksjon, midlertidig inndragning eller bortfall av ytelser � nasjonal lovgivning som
anerkjenner perioder i henhold til en lovformodning (�krigsformodningsregel�) i den utstrekning disse
periodene ikke danner grunnlag for opptjening av pensjonsrettighet fra en annen (eventuelt utenlandsk)
ordning).

Domstolens dom (første kammer) av 18. november 1999 i sak C-191/98 P: Georges Tzoanos mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � avvisning av påstand om oppheving av en avgjørelse
om fjerning fra tjenesten � parallell  disiplinærsak og straffesak (artikkel 88 nr. fem i
tjenestemannsvedtektene)).

Domstolens dom av 18. november 1999 i sak C-200/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Regeringsrätten): X AB og Y AB mot Riksskatteverket (etableringsadgang � utbetaling et svensk foretak
har gjort til sitt datterselskap � fritak for selskapsskatt).

Domstolens dom (første kammer) av 18. november 1999 i sak C-275/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Klagenævnet for udbud): Unitron Scandinavia A/S, 3-S A/S, Danske Svineproducenters
Serviceselskab mot Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (kontrakter om offentlig varekjøp �
direktiv 93/36/EØF � tildeling av kontrakter om offentlig varekjøp av et annet organ enn den offentlige
oppdragsgiveren).

Domstolens dom av 23. november 1999 i sak C-149/96: Republikken Portugal mot Rådet for Den
europeiske union (handelspolitikk � adgang til markedet for tekstilprodukter � produkter med opprinnelse
i India og Pakistan).

Domstolens dom av 23. november 1999 i forente saker C-369/96 og C-376/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Correctionnel du Huy): straffesak mot dels Jean-Claude Arblade og Arblade & Fils
SARL som sivilrettslig ansvarlig part (C-369/96), dels Bernard Leloup, Serge Leloup og Sofrage SARL
som sivilrettslig ansvarlig part (C-376/96) (adgang til å yte tjenester � midlertidig forflytting av arbeidstakere
i den hensikt å oppfylle en kontrakt � restriksjoner).

Domstolens dom (femte kammer) av 25. november 1999 i sak C-212/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (manglende oppfyllelse av forpliktelser � manglende innarbeiding av direktiv 93/83/
EØF).

Domstolens dom (femte kammer) av 2. desember 1999 i sak C-234/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Leeds Industrial Tribunal): G.C. Allen mfl mot Amalgamated Construction Co. Ltd (sikring
av arbeidstakeres rettigheter ved overdragelser av foretak � overdragelse innen en foretaksgruppe).

Domstolens beslutning (første kammer) av 18. november 1999 i sak C-431/98 P: Nicolaos Progoulis mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � søksmål som åpenbart er helt grunnløst og ikke kan
realitetsprøves).

Sak C-363/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Gerechsthof te �s-Gravenhage ved nevnte domstols
beslutning av 3. juni 1999 i saken Koninklijke KPN Nederland NV, tidligere Koninklijke PTT Nederland
NV, mot The Benelux Trade Marks Office.

Sak C-382/99: Søksmål anlagt 9. oktober 1999 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-404/99: Søksmål anlagt 22. oktober 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.
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Sak C-439/99: Søksmål anlagt 17. november 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-442/99 P: Anke inngitt 22. november 1999 av Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH mot
dom avsagt 28. september 1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstols femte kammer i sak
T-612/97 mellom Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap, støttet av Republikken Frankrike.

Sak C-445/99: Søksmål anlagt 23. november 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-446/99: Søksmål anlagt 23. november 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Sak C-453/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court of Appeal (England and Wales) (Civil
Division) ved nevnte domstols beslutning av 4. august 1999 i saken Courage Ltd mot Bernard Crehan (i
opprinnelig søksmål) og Bernard Crehan mot 1) Courage Ltd, 2) Inntrepreneur Estates (CPC) plc, 3)
Courage Group Ltd (i motsøksmål).

Sak C-456/99 P: Anke inngitt 30. november 1999 av J mot dom avsagt 28. september 1999 av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstols tredje kammer i sak T-28/98 mellom J og Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak C-457/99: Søksmål anlagt 1. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-458/99: Søksmål anlagt 1. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-459/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d�État, Belgia, ved nevnte domstols dom
av 23. november 1999 i saken ASBL Mouvement contre le Racisme, l�Antisémitisme et la Xénophobie
(MRAX) mot den belgiske stat.

Sak C-461/99: Søksmål anlagt 1. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-462/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgerichtshof, Østerrike, ved beslutning
av 24. november 1999 i ankesaken reist av Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH
mot Telekom-Control-Kommission (hjelpeintervenient: Mobilkom Austria Aktiengesellschaft).

Sak C-463/99: Søksmål anlagt 2. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-464/99: Søksmål anlagt 1. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-465/99 P: Anke inngitt 3. desember 1999 av PARTEX, Companhia Portuguesa de Serviços, SA,
mot dom avsagt 16. september 1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstols tredje kammer
i sak T-182/96 mellom av PARTEX, Companhia Portuguesa de Serviços, SA, og Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-467/99: Søksmål anlagt 3. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-469/99: Søksmål anlagt 7. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.
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Sak C-472/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, ved
nevnte domstols beslutning av 9. september 1999 i saken CLEAN CAR Autoservice GmbH mot 1) Wien
kommune og 2) Republikken Østerrike.

Sak C-474/99: Søksmål anlagt 14. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-476/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale Raad van Beroep ved nevnte domstols
beslutning av 8. desember 1999 i saken H. Lommers mot ministeren for landbruk, naturforvaltning og
fiskerier.

Sak C-484/99: Søksmål anlagt 21. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-498/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal
Centre, ved nevnte domstols instruks av 16. desember 1999 i saken Town and County Factors Ltd mot
Commissioners of Customs and Excise.

Sak C-502/99: Søksmål anlagt 22. desember 1999 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-510/99: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance, Grenoble, Frankrike,
ved nevnte domstols dom av 15. november 1999 i saken Procureur de la République og Fédération
Départementale des Chasseurs de l�Isère (med krav om erstatning), Fédération Rhône-Alpes de Protec-
tion de la Nature (FRAPNA) Section Isère (med krav om erstatning) mot Xavier Tridon.

Sak C-541/99 og 542/99): Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Giudice di Pace di Viadana (MN) ved
beslutninger av 12. november 1999 i sakene Cape Snc, Parma, mot Idealservice Srl, Viadana, og Idealservice
MN RE Sas, Viadana, mot O.M.A.I. Srl, Cadelbosaco Sotto (RE).
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 13. desember 1999 i forente saker T-189/95, T-39/96 og T-123/96:
Service pour le Groupement d�Acquisitions (SGA) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(konkurranse � distribusjon av motorkjøretøyer � prøving av klager � søksmål med påstand om at retten
erklærer at det foreligger handlingsunnlatelse, om oppheving og om erstatning.

Førsteinstansdomstolens dom av 1. desember 1999 i forente saker T-125/96 og T-152/96: Boehringer
Ingelheim Vetmedica GmbH og C.H. Boehringer Sohn mot Rådet for Den europeiske union og C.H.
Boehringer Sohn mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (direktiv som forbyr bruk av beta-
agonister i kjøttproduksjon � forordning som begrenser gyldigheten av maksimumsgrenser for restverdier
av veterinærpreparater til å gjelde visse terapeutiske anvendelsesområder � søksmål om oppheving � sak
tatt opp til realitetsprøving � forholdsmessighetsprinsippet).

Førsteinstansdomstolens dom av 15. desember 1999 i sak T-22/97: Kesko Oy mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (kontroll med sammenslutninger � søksmål om oppheving � spørsmålet om saken
kan tas opp til realitetsprøving � sakens gjenstand � Kommisjonens kompetanse etter artikkel 22 nr. 3 i
forordning (EØF) nr. 4064/89 � virkning for handelen mellom medlemsstatene � etablering av en dominerende
stilling).

Førsteinstansdomstolens dom av 15. desember 1999 i forente saker T-33/98 og T-34/98: Petrotub SA og
Republica SA mot Rådet for Den europeiske union (antidumpingtoll � sømløse rør av jern eller ulegert stål
� europaavtale med Romania � normalverdi � dumpingmargin � skade � eksportørers prosessuelle
rettigheter).

Sak T-235/99: Søksmål anlagt 14. oktober 1999 av Garage Bernsteyn B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-236/99: Søksmål anlagt 14. oktober 1999 av Direcks Service Station Bocholtz B.V. mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-269/99: Søksmål anlagt 3. november 1999 av Territorio Histórico de Gipuzkoa og Gipuzkoako
Foru Aldundia � Diputación Foral de Gipuzkoa mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-271/99: Søksmål anlagt 3. november 1999 av Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia
� Diputación Foral de Alava mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-272/99: Søksmål anlagt 3. november 1999 av Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru
Aldundia � Diputación Foral de Bizkaia mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-273/99 til T-278/99: Søksmål anlagt 27. oktober 1999 av Autoservice J. van Deursen B.V. mfl. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-279/99 til T-284/99: Søksmål anlagt 27. oktober 1999 av De Haan Minerale Oliën B.V. mfl. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-323/99: Søksmål anlagt 15. november 1999 av INMA, Industrie Navali Meccaniche Affini, SpA
(under avvikling) og Itainvest SPA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-326/99: Søksmål anlagt 19. november 1999 av Nancy Fern Olivieri mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap og Det europeiske kontor for legemiddelevaluering.

Sak T-327/99: Søksmål anlagt 19. november 1999 av Front National mot Europaparlamentet.

(1) EFT C 47 av 19.2.2000.
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