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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende12.4.2001 Nr.19/1

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2001/EØS/19/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/EKSF.1354 – Usinor/Tubisud Italia)

1. Kommisjonen mottok 26. mars 2001 melding i henhold til artikkel 66 i traktaten om opprettelse av
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF-traktaten) om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Usinor, Frankrike, overtar enekontroll som definert i EKSF-traktatens artikkel 66
over Tubisud Italia SpA, Italia, som tilhører Gruppo Abate, Italia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Usinor: produksjon og distribusjon av stålprodukter,

– Tubisud Italia: overflatebehandling av flatstålprodukter samt distribusjon av stålprodukter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for EKSF-traktatens artikkel 66. Det er imidlertid ikke gjort endelig
vedtak på dette punkt.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 104 av 4.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/EKSF.1354 – Usinor/Tubisud Italia, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2218 – Thomas Cook Holdings/

British Airways/JV)

1. Kommisjonen mottok 29. mars 2001 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 Thomas Cook Holdings Limited (TC Holdings), som er i ferd med å bli overtatt av
C & N Touristic AG, og British Airways plc (British Airways) ved kjøp av aksjer oppnår felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap
som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– TC Holdings (UK): reisearrangør, reisebyråer, charterflyselskap, reisetjenester,

– British Airways (UK): lufttransport av passasjerer og gods,

– fellesforetaket: pakketurer med linjefly til nære og fjerne utenlandske reisemål.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 104 av 4.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2218 – Thomas Cook Holdings/
British Airways/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

2001/EØS/19/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2279 – Nortel/Mundinteractivos/

Broad Media/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. mars 2001 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 nederlandske foretaket Nortel Networks International Finance & Holding BV (Nortel), som
tilhører Bell Canada, og det spanske foretaket Mundinteractivos SA (Mundinteractivos), som
tilhører det spanske foretaket Unidad Editorial SA, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Broad Media SA
(Broad Media), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Nortel: telekommunikasjon, særlig industriell utvikling i forbindelse med Internett,

– Mundinteractivos: redigering og gjengivelse av støtteopptak for lyd, video og informatikk,

– Broad Media: utvikling av informatikkapplikasjoner basert på teknologi som gir adgang til
bredbånd.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 104 av 4.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2279 – Nortel/Mundinteractivos/
Broad Media/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/19/03
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2374 – Telenor/ErgoGroup/

DnB/Accenture/JV)

1. Kommisjonen mottok 26. mars 2001 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 norske foretakene Telenor Bedrift AS (Telenor), ErgoGroup AS, et datterforetak av Posten
BA, og Den norske Bank (DnB) samt Accenture Technology BV, Nederland, oppnår felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør
et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Telenor: produkter og tjenester basert på elektronisk kommunikasjon,

– ErgoGroup: IT-tjenester, herunder utvikling og levering av elektroniske tjenester,

– DnB: banktjenester,

– Accenture: konsulentvirksomhet og IT-tjenester, herunder systemintegrering og IT-forvaltning,

– fellesforetaket: levering av B2B-tjenester i form av en markedsplass for kjøp og salg av varer
og tjenester mellom bedrifter, samt tilleggstjenester som betaling, finansiering og forsendelse.
Fellesforetaket vil i første omgang opprette en B2B-markedsplass for innkjøp av generelt
kontorutstyr og møbler for bedriftsmarkedet.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 104 av 4.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2374 – Telenor/ErgoGroup/DnB/Accenture/
JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

2001/EØS/19/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2414 – Vattenfall/HEW)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 23. mars 2001 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 svenske foretaket Vattenfall AB (Vattenfall) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Hamburgische Elektricitäts-
Werke Aktiengesellschaft (HEW).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vattenfall: produksjon, overføring, fordeling og forsyning av elektrisk kraft,

– HEW: produksjon, overføring, fordeling og forsyning av elektrisk kraft.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 104 av 4.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2414 – Vattenfall/HEW, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/19/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2373 – Compass/Selecta)

1. Kommisjonen mottok 30. mars 2001 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 Compass Group PLC (Compass) overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det sveitiske foretaket Selecta Group (Selecta)
ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 26. mars 2001.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Compass: cateringvirksomhet,

– Selecta: salg av mat- og drikkevarer gjennom salgsautomater.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 107 av 7.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2373 – Compass/Selecta, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

2001/EØS/19/06



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende12.4.2001 Nr.19/7

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2395 – Morgan Grenfell/Whitbread)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 30. mars 2001 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 Morgan Grenfell Private Equity Limited (”MGPE”), som kontrolleres av Deutsche
Bank AG, oppnår kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en del
av foretaket Whitbread Holdings PLC ved kjøp av aksjer i et nyopprettet selskap (”Newco”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– MGPE: internasjonalt kapitalforvaltnings- og investeringsselskap,

– Whitbread Holdings PLC: hoteller, helse- og treningsstudioer, restauranter, puber og barer
samt drikkevarer av visse merker i Storbritannia,

– Newco: puber og barer i Storbritannia.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 107 av 7.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2395 – Morgan Grenfell/Whitbread, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/19/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2391 – CVC/Cinven/AssiDomän)

1. Kommisjonen mottok 2. april 2001 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 CVC European Equity II Limited, som tilhører gruppen CVC Capital Partners
(”CVC”), og Cinven Limited, som tilhører Cinven Group Limited (”Cinven”), ved kjøp av aksjer
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en del av
foretaket AssiDomän AB (”Alpha”). CVC og Cinven vil deretter slå sammen Alpha og Kappa
Holding BV (”Kappa”), som allerede kontrolleres av CVC og Cinven i fellesskap.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CVC: forvaltnings- og rådgivningstjenester overfor en rekke investeringsfond,

– Cinven: risikokapitalforetak som yter bl.a. investeringsforvaltnings- og rådgivningstjenester
overfor en rekke investeringsfond,

– Alpha: produsent av ulike typer bølgepapp og bølgepappmateriale samt gjenvinning av papir
og papirmateriale,

– Kappa: produsent av ulike typer bølgepapp og bølgepappmateriale samt gjenvinning av papir
og papirmateriale.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 110 av 11.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2391 – CVC/Cinven/AssiDomän, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

2001/EØS/19/08



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende12.4.2001 Nr.19/9

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2419 – Apax/Schering/metaGen)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 4. april 2001 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 Apax Europe IV-A L.P. (”Apax GP L.P.”), som kontrolleres av Apax Europe IV GP
Co Ltd, som igjen kontrolleres av Hirzell Trust (alle i Guernsey, Kanaløyene), ved kjøp av aksjer
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket
metaGen, Gesellschaft für Genomforschung mbH (”metaGen”, Tyskland) fra Schering AG
(Tyskland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Apax GP L.P.: investeringsfond,

– Schering AG: utvikling, produksjon og salg av legemidler,

– metaGen: bioteknologiselskap med hovedvekt på kreftbehandling 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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 111 av 12.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2419 – Apax/Schering/metaGen, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2435 – Electronic Data Systems Corporation/

Systematics AG)

1. Kommisjonen mottok 4. april 2001 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 Electronic Data Systems Corporation (”EDS”) ved kjøp av aksjer
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Systematics
AG (”Systematics”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– EDS: IT-tjenester, programvare, konsulenttjenester,

– Systematics: IT-tjenester.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 111 av 12.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2435 – Electronic Data Systems
Corporation/Systematics AG, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

2001/EØS/19/10
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Melding om samarbeidsavtaler
(Sak COMP/C2/38.016 – Modern Times Group AB og

Nordiska Satellitaktiebolaget)

1. Kommisjonen mottok 22. november 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning  nr. 17(1)
fra foretakene Modern Times Group AB (MTG) og Nordiska Satellitaktiebolaget (NSAB) om
avtaler der partene fastlegger vilkårene for overføringen av MTGs eksisterende analoge
satellittkringkastingsvirksomhet i Norden til digital satellittkringkasting via NSABs satellitter. Ifølge
avtalene vil NSAB være eneleverandør av satellittsendekapasitet for digitaloverføring av
fjernsynssignaler til MTG i en periode på fem år fram til 15. april 2005. Dersom NSAB ikke er i
stand til å levere kapasitet til konkurransedyktige priser til MTG, står MTG imidlertid fritt til å leie
kapasitet fra en annen leverandør. På den annen side gjelder det i samme tidsrom visse restriksjoner
for NSABs mulighet til å leie sendekapasitet til andre fjernsynskanaler til digitaloverføring av
generell reklamefinansiert underholdning, med unntak for visse navngitte fjernsynskanaler.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte samarbeidsavtalene kan komme
inn under virkeområdet for forordning nr. 17.

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

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 20 virkedager etter at dette ble offentliggjort i
EFT C 110 av 11.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 95 01 28),
med e-post til Torben.Toft@cec.eu.int eller med post, med referanse COMP/38.016, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Office 0/18
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

__________________

(1) EFT L 13 av 21.2.1962, s. 204.
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Innledning av formell behandling
(Sak COMP/M.2283 – Schneider/Legrand)

Kommisjonen besluttet 30. mars 2001 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen.

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 109 av 10.4.2001. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01/22 96 72 44) eller med post, med referanse
COMP/M.2283 – Schneider/Legrand, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2194 – CCF-Loxxia/Crédit Lyonnais-Slibail/JV)

Kommisjonen vedtok 21.11.2000 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 300M2194.
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

2001/EØS/19/12
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Tilbakekalling av melding om en
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2338 – Gevaert/Agfa Gevaert)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 9.3.2001 melding om en planlagt
foretakssammenslutning mellom Gevaert N.V. og Agfa-Gevaert N.V. Kommisjonen ble 30.3.2001
underrettet om at partene tilbakekaller meldingen.

Kunngjøring i henhold til artikkel 5 i rådsforordning
(EØF) nr. 3976/87

av 14. desember 1987 om anvendelse av
EF-traktatens artikkel 81 nr. 3

på visse grupper avtaler, beslutninger og samordnet opptreden i
lufttransportnæringen

Kommisjonen har offentliggjort et forslag til en kommisjonsforordning (EF) om anvendelse av
EF-traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper avtaler på lufttransportområdet. Se EFT C 107 av
7.4.2001 for nærmere opplysninger.

I samsvar med artikkel 5 i rådsforordning (EØF) nr. 3976/87 innbyr Kommisjonen interesserte parter til
å sende sine merknader til forslaget til kommisjonsforordning, innen en måned etter at det ble offentliggjort
i EFT C 107 av 7.4.2001, til:

European Commission
Directorate General for Competition
Uni D2, Office J70 2/86
Rue de la Loi/Wetstraat 200
Bruxelles/Brussel

Faks: (+32) 22 96 98 12

e-post: kirstin.baker@cec.eu.int

2001/EØS/19/14
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Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter ( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 11. april 2000 om tiltaket iverksatt av EDF til fordel for visse foretak i
papirindustrien (se EFT L 95, 5.4.2001)

Kommisjonsrekommandasjon av 15. november 2000 om kvalitetssikring i forbindelse med lovpliktig
revisjon i EU: minstekrav (se EFT L 91 av 31.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 29. november 2000 om støtteordningen innført av Spania til fordel for rederiet
Ferries Golfo de Vizcaya (se EFT L 89 av 29.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om oppheving av kommisjonsvedtak 97/518/EF om visse vernetiltak
med hensyn til visse fiskerivarer med opprinnelse i Malaysia (se EFT C 91 av 31.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om endring av kommisjonsvedtak 98/424/EF om fastsettelse av
særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Maldivene
(se EFT L 91 av 31.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om endring av kommisjonsvedtak 95/538/EF om fastsettelse av
særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Japan (se EFT L 91 av
31.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om de grunnleggende parametere for delsystemet ’styring, kontroll
og signal’ i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog, oppført som
“ERTMS-spesifikasjoner” i vedlegg II punkt 3 i direktiv 96/48/EF (se EFT L 93 av 3.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om endring av kommisjonsvedtak 94/324/EØF om fastsettelse av
særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Indonesia
(se EFT L 91 av 31.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om endring av vedtak 97/20/EF om utarbeiding av listen over
tredjestater som oppfyller kravene om tilsvarende vilkår for produksjon og omsetning av toskallede
bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler (se EFT L 91 av 31.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. mars 2001 om beslutning om ikke å føre opp zineb i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF og om tilbakekalling av tillatelser for plantefarmasøytiske produkter som inneholder dette
aktive stoffet (se EFT L 88 av 28.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. mars 2001 om fastsettelse av vilkårene for bekjempelse og utrydding av
munn- og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF (se EFT L 88 av 28.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 29. mars 2001 om endring av vedtak 2000/418/EF med hensyn til import
fra tredjestater (se EFT L 94 av 4.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 29. mars 2001 om annen endring av vedtak 2001/208/EF om visse vernetiltak mot
munn- og klovsyke i Frankrike (se EFT L 90 av 30.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 30. mars 2001 om fastsettelse av vilkårene for bekjempelse og utrydding av munn-
og klovsyke i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i direktiv 85/511/EØF (se EFT L 91 av
31.3.2001)

2001/EØS/19/16

______________________________

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 2. april 2001 om endring av vedtak 2001/223/EF om visse vernetiltak mot
munn- og klovsyke i Nederland (se EFT L 93 av 3.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 2. april 2001 om restriksjoner på forflytning av dyr av mottakelige arter i alle
medlemsstater i forbindelse med munn- og klovsyke og om femte endring av kommisjonsvedtak
2001/172/EF (se EFT L 93 av 3.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 3. april 2001 om tredje endring av vedtak 2001/208/EF om visse vernetiltak mot
munn- og klovsyke i Frankrike (se EFT L 94 av 4.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 3. april 2001 om endring av vedtak 2001/234/EF om visse vernetiltak mot munn-
og klovsyke i Irland (se EFT L 94 av 4.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 3. april 2001 om fjerde endring av vedtak 2001/172/EF om visse vernetiltak mot
munn- og klovsyke i Det forente kongerike (se EFT L 94 av 4.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 4. april 2001 om endring av vedtak 93/402/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse
av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse stater i Sør-Amerika for å ta hensyn til
dyrehelsesituasjonen i Argentina (se EFT L 95 av 5.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 5. april 2001 om endring av vedtak 2001/246/EF om fastsettelse av
vilkårene for bekjempelse og utrydding av munn- og klovsyke i Nederland i henhold til artikkel 13 i
direktiv 85/511/EØF (se EFT L 96 av 6.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 6. april 2001 om annen endring av vedtak 2001/223/EF om visse vernetiltak mot
munn- og klovsyke i Nederland (se EFT L 98 av 7.4.2001)
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til
EF-traktatens artikkel 87 og 88

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte i form av en fri avskrivingsordning for støtteberettigede
regioner (1999), statsstøttenr. N 212/1999 (se EFT C 102 av 31.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk utviklingsbistand til Vietnam i forbindelse med kjøp av en mudringspram,
statsstøttenr. N 542/2000 (se EFT C 102 av 31.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk tilskuddsordning for private industriforbindelser til innlands
vannveier (“SBV”), statsstøttenr. N 597/2000 (se EFT C 102 av 31.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til fremme av næringsmiddelkvalitet i fiskerinæringen i
Valencia, statsstøttenr. N 87/B/2000 (se EFT C 102 av 31.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det greske driftsprogrammet for fiskeriene 2000-2006, statsstøttenr.
N 621/2000 (se EFT C 102 av 31.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte i form av tilskudd til investeringer i innlandsfiske/oppdrettsanlegg
og til innovative tiltak i fiskerinæringen i Thüringen, statsstøttenr. N 854/2000 (se EFT C 107 av 7.4.2001
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk støtte til ikke-industrielt fiske tildelt av regionen Languedoc-Roussillon,
statsstøttenr. NN 5/1998 (se EFT C 107 av 7.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent svensk opplæringsstøtte innen sjøfartsnæringen, statsstøttenr. N 785/2000
(se EFT C 107 av 7.4.2001 for nærmere opplysninger).

2001/EØS/19/17
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. desember 2000 i sak C-94/99 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesvergabeamt, Østerrike): ARGE Gewässerschutz mot Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft (kontrakter om offentlige tjenesteytelser – direktiv 92/50/EØF – framgangsmåte
ved tildeling av offentlige kontrakter – lik behandling av anbydere – forskjellsbehandling på grunn av
nasjonalitet – adgang til å yte tjenester).

Domstolens beslutning av 20. oktober 2000 i sak C-242/99: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Sozialgericht Augsburg): Johann Vogler mot Landwirtschaftliche Alterskasse Schwaben
(rettergangsordningens artikkel 104 nr. 3 – trygd – etableringsadgang – avgjørelse av hvilken lovgivning
som får anvendelse – selvstendig næringsvirksomhet i flere medlemsstater – artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14a
nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71 – bare ett lands lovgivning får anvendelse).

Sak C-480/00, C-490/00 og C-491/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio ved nevnte domstols beslutninger av 6. juli 2000 i sak C-480/00 Azienda agricola
Ettore Ribaldi mot Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) og Caseificio Nazionale
Novarese s.c.a.r.l., sak C-490/00 Cesare og Michele Filippi mot Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging, og sak
C-491/00 Cooperativa Latte Associati della Lessina a r.l. mot Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging.

Sak C-481/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
ved nevnte domstols beslutning av 6. juli 2000 i saken Domenico Buttiglione mfl mot Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) og Ministeriet for landbruk, næringsmidler og skogbruk.

Sak C-482/00, C-497/00, C-498/00 og C-499/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ved nevnte domstols beslutninger av 6. juli 2000 i sak C-482/00
Aziende agricole Ettore Raffa mfl mot Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) og
Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging, sak C-497/00 Azienda agricola Gonal di
Gonzato Simone et Stefano og sak C-498/00 Azienda agricola Gianluigi Cerati og Maria Ceriali s.s. mot
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett
og økonomisk planlegging, og sak C-499/00 Musini Nicolò Giovanni Maria mot Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging
og Cooperativa Produttori Latte s.c.a.r.l.

Sak C-24/01 P: Anke inngitt 22. januar 2001 av Glencore Grain Ltd mot dom avsagt 8. november 2000 av
De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) i forente saker T-485/93, T-491/93,
T-494/93 og T-61/98 mellom Glencore Grain Ltd og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-25/01 P: Anke inngitt 19. januar 2001 av Compagnie Continentale (France) mot dom avsagt
8. november 2000 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) i forente saker
T-494/93 og T-61/98 mellom Compagnie Continentale (France) og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-30/01: Søksmål anlagt 24. januar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Det forente kongerike.

Sak C-42/01: Søksmål anlagt 1. februar 2001 av Republikken Portugal mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

DOMSTOLEN

2001/EØS/19/18

______________

(1) EFT C 108 av 7.4.2001.
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Sak C-46/01: Søksmål anlagt 2. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-49/01 P: Anke inngitt 6. februar 2001 av Royal Olympic Cruises mfl mot beslutning avsagt
12. desember 2000 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) i sak T-201/99
mellom Royal Olympic Cruises mfl og Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-60/01: Søksmål anlagt 12. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-61/01 P: Anke inngitt 12. februar 2001 av Francis Panichelli mot dom avsagt 13. desember 2000 av
De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) i forente saker T-130/98 og T-131/98
mellom Francis Panichelli og Europaparlamentet.

Sak C-64/01: Søksmål anlagt 13. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-76/01 P: Anke inngitt 14. februar 2001 av Comité des industries du coton et des fibres connexes de
l’Union européenne (Eurocoton) mfl mot dom avsagt 29. november 2000 av De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol (annet kammer med utvidet sammensetning) i sak T-213/97 mellom Comité des
industries du coton et des fibres connexes de l’Union européenne (Eurocoton) mfl og Rådet for Den
europeiske union, støttet av Det forente kongerike.

Sak C-79/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte d’appello di Milano ved nevnte domstols
beslutning av 29. januar 2001 i ankesak reist av Payroll Data Services (Italy) Srl, ADP Europe SA og ADP
GSI SA.

Sak C-80/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal d’instance de Châteauroux ved nevnte
domstols beslutning av 26. januar 2001 i saken SARL Michel mot Recettes des Douanes.

Sak C-81/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour de cassation, Frankrike, handels-, finans- og
økonomikammeret, ved nevnte domstols beslutning av 13. februar 2001 i saken SARL Borie Manoux mot
Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Sak C-95/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance de Paris (31. kammer)
ved nevnte domstols beslutning av 19. februar 2001 i saken Ministère Public mot John Greenham og
Léonard Abel.

Sak C-97/01: Søksmål anlagt 27. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-100/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d’État français, tvistemålskammeret,
2. og 1. underseksjon samlet, ved nevnte domstols beslutning av 29. desember 2000 i saken Ministre de
l’Intérieur mot Aitor Oteiza Olazabal.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 12. desember 2000 i sak T-296/97: Alitalia – Linee aeree italiane SpA
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte – italienske myndigheters kapitaltilførsel til
Alitalia – rettslig kvalifisering av tiltaket – kriteriet den private investor – Kommisjonens undersøkelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. desember 2000 i sak T-613/97: Union française de l’express (Ufex)
mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte – rett til å bli hørt – dokumentinnsyn –
begrunnelsesplikt – postsektoren – kryssubvensjon mellom forbeholdte og konkurranseutsatte områder
– begrepet statsstøtte – normale markedsvilkår).

Førsteinstansdomstolens dom av 13. desember 2000 i forente saker T-130/98 og T-131/98: Francis
Panichelli mot Europaparlamentet (midlertidig ansatte – ansettelse etter artikkel 2 bokstav c) i
ansettelsesvilkårene for øvrige ansatte – oppgradering av stillingen – ingen forfremmelse til grad A4 –
bedømmelse – annullasjons- og erstatningssøksmål – vilkår for realitetsprøving – avskjedigelse etter
artikkel 47 nr. 2 bokstav a) i ansettelsesvilkårene for øvrige ansatte – overholdelse av interne prosedyrer
– begrunnelse for avskjedigelsen – misbruk av skjønnsmyndighet).

Førsteinstansdomstolens dom av 5. desember 2000 i sak T-136/98: Anna Maria Campogrande mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (tjenestemenn – bistandsplikt – seksuell trakassering).

Førsteinstansdomstolens dom av 26. oktober 2000 i sak T-154/98: Asia Motor France SA mfl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse – EF-traktatens artikkel 85 (nå artikkel 81 EF)
– plikter ved undersøkelse av klager – lovligheten av avvisningsgrunner – åpenbar feilvurdering –
EF-traktatens artikkel 176 (nå artikkel 233 EF) – vilkår for realitetsprøving av ny søksmålsgrunn).

Førsteinstansdomstolens dom av 13. desember 2000 i sak T-69/99: Danish Satellite TV (DSTV) A/S
(Eurotica Rendez-vous Television) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (direktivet om fjernsyn
uten grenser – nasjonale restriksjoner på videresending av fjernsynssendinger over landegrensene –
Kommisjonens konstatering av at restriksjonene er forenlige med fellesskapsretten – annullasjonssøksmål
– vilkår for realitetsprøving).

Førsteinstansdomstolens dom av 13. desember 2000 i forente saker T-110/99 og T-260/99: F. mot
Europaparlamentet (tjenestemenn – fravær – framlegging av legeattester – den berørtes uteblivelse fra
legekontroller – sykefravær fratrukket den årlige ferie – annullasjonssøksmål – erstatningskrav).

Førsteinstansdomstolens dom av 12. desember 2000 i sak T-223/99: Luc Dejaiffe mot Kontoret for
Harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (midlertidig ansatte – oppsigelse av
en midlertidig ansatts kontrakt av tidsbestemt varighet før kontraktens utløp – tjenestens interesse –
åpenbar feilvurdering – misbruk av skjønnsmyndighet – Fellesskapets erstatningsansvar utenfor
kontraktforhold).

Førsteinstansdomstolens dom av 26. oktober 2000 i sak T-345/99: Harbinger Corporation mot Kontoret
for harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (fellesskapsvaremerket – ordet
’TRUSTEDLINK’ – absolutt hindring for registrering – artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr.
40/94).

Førsteinstansdomstolens dom av 26. oktober 2000 i sak T-360/99: Community Concepts AG mot
Kontoret for harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (fellesskapsvaremerket
– ordet ’Investorworld’ – absolutt hindring for registrering – manglende særpreg).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 28. november 2000 i sak T-172/99: Francesca Pentericci mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (utvelgingsprøve – adgang til utvelgingsprøven avslått –
adgangsvilkår – yrkeserfaring – søknadspapirer – søksmålet klart ubegrunnet).

2001/EØS/19/19
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(1) EFT C 108 av 7.4.2001.
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Førsteinstansdomstolens beslutning av 16. oktober 2000 i sak T-195/99: SIM 2 Multimedia SpA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (ingen domsmyndighet).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 8. desember 2000 i sak T-237/99 R: BP Nederland
vof mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om midlertidige forføyinger – utsettelse
av gjennomføringen – statsstøtte – fumus boni juris – uoppsettelighet).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 14. desember 2000 i sak T-5/00 R: Nederlandse
Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (begjæring om midlertidige forføyinger – utsettelse av gjennomføringen – konkurranse
– betaling av bot – bankgaranti – uoppsettelighet).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 19. oktober 2000 i sak T-58/00: Bond van de Fegarbel-
Beroepsverenigingen mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (annullasjonssøksmål –
kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 – avvisning).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 31. oktober 2000 i sak T-76/00 R: Bruno
Farmaceutici SpA mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om midlertidige
forføyinger – tilbakekalling av markedsføringstillatelser for legemidler som inneholder stoffet amfepramon
– direktiv 75/319/EØF – uoppsettelighet – interesseavveining).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 31. oktober 2000 i sak T-83/00 R-I: Hänseler
GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om midlertidige forføyinger –
tilbakekalling av markedsføringstillatelser for legemidler som inneholder stoffet norpseudoefedrin – direktiv
75/319/EØF – uoppsettelighet – interesseavveining).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 31. oktober 2000 i sak T-83/00 R-II: Schuck
GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om midlertidige forføyinger –
tilbakekalling av markedsføringstillatelser for legemidler som inneholder stoffet norpseudoepfedrin –
direktiv 75/319/EØF – uoppsettelighet – interesseavveining).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 31. oktober 2000 i sak T-132/00 R: Gerot
Pharmazeutika GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om midlertidige
forføyinger – tilbakekalling av markedsføringstillatelser for legemidler som inneholder stoffet fentermin –
direktiv 75/319/EØF – uoppsettelighet – interesseavveining).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 30. november 2000 i sak T-175/00: Anthony Goldstein mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål grunnet handlingsunnlatelse – artikkel 81 og 82 EF
– ingen rettsavgjørelse påkrevd – artikkel 86 EF – vilkår for realitetsprøving).

Sak T-6/01: Søksmål anlagt 9. januar 2001 av Matratzen Concord Aktiengesellschaft mot Kontoret for
harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller).

Sak T-18/01: Søksmål anlagt 25. januar 2001 av Anthony Goldstein mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-19/01: Søksmål anlagt 25. januar 2001 av Chiquita Brands International Inc, Chiquita Banana
Company BV og Chiquita Italia SpA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-20/01: Søksmål anlagt 25. januar 2001 av Concetta Cerafogli og fem andre ansatte i Den europeiske
sentralbank mot Den europeiske sentralbank.

Sak T-25/01: Søksmål anlagt 31. januar 2001 av Francisco Miguel Viana França mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.
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Sak T-26/01: Søksmål anlagt 29. januar 2001 av Fiocchi Munizioni SpA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-30/01: Søksmål anlagt 9. februar 2001 av Territorio Histórico de Alava – Diputación Foral de Alava
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-31/01: Søksmål anlagt 9. februar 2001 av Territorio Histórico de Gipuzkoa –Diputación Foral de
Gipuzkoa mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-32/01: Søksmål anlagt 9. februar 2001 av Territorio Histórico de Bizkaia –Diputación Foral de
Bizkaia mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-34/01: Søksmål anlagt 14. februar 2001 av Anna Maria Roccato (gift Pinson) mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.


