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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende3.5.2001 Nr.23/1

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2396 � Industri Kapital/Perstorp(II))

1. Kommisjonen mottok 5. 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 gruppen Industri Kapital (Industri Kapital), som kontrollerer bl. a. Dynea Oy AB (�Dynea�),
ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 22. mars 2001 overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over kjemikalievirksomheten til foretaket Perstorp
AB (Perstorp), Sverige.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Industri Kapital: forvaltning av risikokapital,

� Dynea: spesialkjemikalier, særlig formaldehydbaserte harpikser,

� Perstorp: spesialkjemikalier, særlig formaldehydbaserte harpikser og polyoler, laminat-
gulvbelegg.

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
128 av 28.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2396 � Industri Kapital/Perstorp(II), 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/23/01



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 3.5.2001Nr. 23/2

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2445 � NIB Capital/Internatio-

Müller Chemical Distribution)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 19. 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 foretaket NIB Capital Private Equity NV (�NIBC PE NV�) (NL), som tilhører NIB Capital NV
(�NIBC�), ved kjøp av aksjer og aktiva overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav a) over hele Internatio-Müller Chemical Division (�IMCD�) (NL).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� NIBC: kapitalselskap, spesialisert i bankvirksomhet, kapitalforvaltning og privat egenkapital,

� NIBC PE NV: datterselskap av NIBC med virksomhet innen privat egenkapital,

� IMCD: en avdeling av Internatio-Müller NV med virksomhet innen distribusjon av kjemikalier.

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
128 av 28.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2445 � NIB Capital/Internatio-Müller Chemical
Distribution, 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/23/02



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende3.5.2001 Nr.23/3

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2386 � MEI/Philips)

1. Kommisjonen mottok 20. 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 japanske foretaket Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (�MEI�) ved kjøp av aksjer
oppnår enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det belgiske
foretaket Philips Matsushita Battery Corporation (�PMBC�) og det polske foretaket Philips
Matsushita Battery Poland SA (�PMBP�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� MEI: verdensomspennende produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr,

� PMBC og PMBP: produksjon av batterier.

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
130 av 1.5.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2386 � MEI/Philips, 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/23/03
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 3.5.2001Nr. 23/4

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2401 � Industri Kapital/Telia Enterprises)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 20. 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 foretaket Industri Kapital 2000 Limited, som tilhører Industri Kapital-gruppen (�Industri
Kapital�) (Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer oppnår enekontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Thor Holding AB (�Thor�), et heleid
datterselskap av Telia AB (Sverige) og Telia ABs datterselskaper innenfor divisjonen Enterprises.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Industri Kapital: investeringsselskap innen privat egenkapital,

� Thor: holdingselskap,

� Telia Enterprises: telerelaterte tjenester, herunder nummeropplysningstjenester, rådgivnings-
og forvaltningstjenester innen IT samt tjenester knyttet til bygging, forvaltning, prøving og
drift  av telenett og teleutstyr.

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 for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
130 av 1.5.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2401 � Industri Kapital/Telia Enterprises, 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/23/04



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende3.5.2001 Nr.23/5

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2424 � Tyco/CIT)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 20. 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 Bermudabaserte foretaket Tyco International Ltd. (�Tyco�) ved kjøp av aksjer oppnår
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske
foretaket CIT Group Inc. (�CIT�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Tyco: diverse produksjon,

� CIT: handelsfinansiering.

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 for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
130 av 1.5.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2424 � Tyco/CIT, 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/23/05
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 3.5.2001Nr. 23/6

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2442 � Nobia/Magnet)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. april 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Inhoco 2297 Ltd., som kontrolleres av Nobia AB, ved kjøp aksjer overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Magnet Ltd.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Inhoco 2297 Ltd.: et selskap stiftet for å overta Magnet Ltd.,

� Nobia AB: produksjon og distribusjon av ferdigmonterte innredninger (kjøkken, bad osv.),

� Magnet Ltd.: produksjon og distribusjon av ferdigmonterte innredninger (kjøkken, bad osv.),
snekkerarbeidsprodukter (f. eks. dører og vinduer) og tilhørende produkter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt. 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
132 av 4.5.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2442 � Nobia/Magnet, 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/23/06



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende3.5.2001 Nr.23/7

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2451 � Hilton/Scandic)

1. Kommisjonen mottok 25. april 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Hilton Group plc, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 23. april 2001 overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Scandic
Hotels AB.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Hilton Group plc: hoteller samt vedding og spill,

� Scandic Hotels AB: hoteller.

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
132 av 4.5.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2451 � Hilton/Scandic, 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/23/07
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 3.5.2001Nr. 23/8

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2208 � Chevron/Texaco)

Kommisjonen vedtok 28.2.2001 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 301M2208.
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 COMP/M.2267 � Siemens/Janet/JV)

Kommisjonen vedtok 19.3.2001 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 301M2267.
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/23/08
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende3.5.2001 Nr.23/9

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2305 � Vodafone Group plc/Eircell)

Kommisjonen vedtok 2.3.2001 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 301M2305.
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 COMP/M.2340 � EDP/Cajastur/Caser/
Hidroeléctrica del Cantábrico)

Kommisjonen vedtok 5.3.2001 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 301M2340.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

(Sak COMP/M.2155 � France Telecom/Schmid/Mobilcom)

Kommisjonen vedtok 24.10.2000 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 300M2155.
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 COMP/M.2277� Degussa/Laporte)

Kommisjonen vedtok 12.3.2001 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 301M2277.
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/23/12
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Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 5

Tillatelse til å innføre nasjonal lovgivning som fraviker bestemmelsene i et
harmoniseringstiltak vedtatt av Fellesskapet

Forbundsrepublikken Tyskland gav 25. januar 2001 melding om et utkast til nasjonal lovgivning som vil
fravike bestemmelsene i direktiv 76/769/EØF(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 1999/51/EF(2) om
markedsføring og bruk av organiske tinnforbindelser (TBT).

Se EFT C 120 av 24.4.2001, s. 9 for nærmere opplysninger.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201

(2) EFT L 142 av 5.6.1999, s. 22

(3) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 1

(4) EFT L 139 av 10.6.2000, s. 28

(5) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 13

Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 5

Tillatelse til å innføre nasjonal lovgivning som fraviker bestemmelsene i et
harmoniseringstiltak vedtatt av Fellesskapet

Kongeriket Nederland gav 25. januar 2001 melding om et utkast til nasjonal lovgivning som vil fravike
bestemmelsene i direktiv 76/769/EØF(1), sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 94/60/EF(3),
om markedsføring og bruk av kreosot.

Se EFT C 120 av 24.4.2001, s. 10 for nærmere opplysninger.

Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4

Tillatelse til å opprettholde nasjonal lovgivning som fraviker bestemmelsene i et
harmoniseringstiltak vedtatt av Fellesskapet

Forbundsrepublikken Tyskland gav 25. januar 2001 melding om at nasjonal lovgivning vil bli opprettholdt
til tross for vedtakelsen av direktiv 2000/38/EF(4) om endring av kapittel Va i direktiv 75/319/EØF(5) om
legemiddelovervåking.

Se EFT C 130 av 1.5.2001, s. 2 for nærmere opplysninger.
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Statsstøtte
Sak nr. C 11/2001

Nederland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til en ordning for disponering av bilvrak i Nederland, se EFT C 111 av 12.4.2001.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Faks: (+32) 22 96 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Nederland. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om
at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 87 og 88

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en britisk støtteordning for utvikling av næringsinfrastruktur,
statsstøttenr. N 657/1999 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for forvaltning av fornybare energikilder,
statsstøttenr. N 114/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for forvaltning av kommunalt og industrielt avfall,
statsstøttenr. N 116/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent forlengelse av en svensk støtteordning for CO2- avgiftsordning til fordel for
energiintensiv industri, statsstøttenr. N 72a/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til en nyskapingsplan for virksomheter i Madrid,
statsstøttenr. N 670/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent østerrikske retningslinjer for økonomisk bistand � Steiermark,
statsstøttenr. N 510/2000 (se EFT C117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent forlengelse av to svenske støtteordninger for miljøet,
statsstøttenr.  N 732/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en svensk forlengelse av CO2-avgiftsordning for energiintensiv industri,
statsstøttenr. N 71/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk støtte til fremming av effektiv energibruk, statsstøttenr. N 115/2000
(se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til fremming av opplæringstiltak i forbindelse med
handlingsprogrammet for sysselsetting i Bremen og Bremerhaven, statsstøttenr. N 133/2000 (se EFT C
117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent tysk støtte i form av til et rentetilskuddsprogram for SMB,
statsstøttenr. N 642/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tyske støttetiltak i Bonn-regionen, som omfatter rentenedsettelser for
jobbskapende investeringer i SMB, statsstøttenr. N 718/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte i form av en planlagt garantiordning for SMB,
statsstøttenr. N 544/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte for å fremme varig sysselsetting, statsstøttenr. N 624/2000 (se
EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte for å fremme nyskaping innen virksomhetsforvaltning,
statsstøttenr. N 684/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent svensk støtte til SMB med sikte på utvikling av og samarbeid mellom SMB,
statsstøttenr. N 749/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte for å fremme forskning og utvikling innen
telekommunikasjonsteknologi, statsstøttenr. N 456/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nye vedtekter for det italienske støttefondet F.I.T. for teknologisk forskning
(Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Tecnologica), statsstøttenr. N 445/2000 (se EFT C 117 av
21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italienske støttetiltak for å fremme investeringer i skipsbygging i 2000,
statsstøttenr. N 502/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte i form av økte avgiftssatser i forbindelse med unntakene
for spillvann, avfargingsrester og avfallsforbrenningsanlegg, statsstøttenr. NN 30/A/2000 (se EFT C 117
av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til kvinnelige bedriftsledere, statsstøttenr. N 710/1999 (se
EFT C 117  av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent britisk støtte til delvis nedlegging av skipsverftet Harland & Woolf,
statsstøttenr. NN 130/2000 (ex N 758/2000) (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til utbedring og utbygging av strømnettet i Valencia,
statsstøttenr. N 706/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent dansk støtte i form av et vekstfond til fremme av FoU-virksomhet i SMB,
statsstøttenr. N 736/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til Finaostas overtakelse av strømproduksjons- og
distribusjonskapasitet fra NewCoGen S.p.A. og NewCoDist S.p.A  i regionen Valle d�Aosta,
statsstøttenr. N 730/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk opplæringsstøtte for arbeidstakere, statsstøttenr. NN 66/1999 (se
EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte i forbindelse med Eureka-prosjektet MEDEA +,
statsstøttenr. N 827/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning i forbindelse med MEDEA + -programmet,
statsstøttenr. N 837/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent Spansk investeringsstøtte til akvakultur, statsstøttenr. N 614/2000 (se EFT
C 117  av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til utrustning av fiskehavner, statsstøttenr. N 657/2000 (se
EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for små teknologiforetak (BTU),
statsstøtte  nr. N 551/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et tysk støtteprogram for fornybar energi i Schleswig-Holstein,
statsstøttenr. N 680/2000 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til midlertidig innstilling av fiskerivirksomhet på Sicilia,
statsstøttenr. N 67/2001 (se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger).

Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter ( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 14. mars 2000 om en ny avgrensning av støtteberettigede områder under den felles
ordningen for forbundsregjering/Länder for å bedre de regionale økonomiske strukturer i Tyskland i
tidsrommet 1. januar 2000 til 31. desember 2003 � Vest-Tyskland og Berlin (se EFT L 97 av 6.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 29. november 2000 om Italias planlagte statsstøtte til fem EKSF-stålverk (se EFT
L 113 av 24.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 31. januar 2001 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i
samsvar med artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til prefabrikkerte paneler til
utvendig fasadeisolering (se EFT L 107 av 18.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 4. april 2001 om prinsipper for utenrettslige organer som brukes til minnelig løsing
av forbrukertvister (se EFT L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 4. april 2001 om sjuende endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av listen
over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland (se EFT L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 4. april 2001 om endring av vedtak 2000/574/EF om visse
vernetiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi på Færøyene (se EFT L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 4. april 2001 om andre endring av vedtak 1999/766/EF om visse vernetiltak i
forbindelse med infeksiøs lakseanemi i Norge (se EFT L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/27/EF av 10. april 2001 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
88/77/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser
fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer, og utslipp av forurensende gasser fra motorer med elektrisk
tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass til fremdrift av kjøretøyer (se EFT L 107 av
18.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 10. april 2001 om den oversikten over vinproduksjonskapasitet som Luxembourg
har lagt fram i henhold til rådsforordning (EF) nr.1493/1999 (se EFT L 109 av 19.4.2001)

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 17. april 2001 om sjette endring av vedtak 2001/172/EF om visse vernetiltak i
forbindelse med munn- og klovsyke i Det forente kongerike (se EFT L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 18. april 2001 om medlemsstatenes mulighet til å forlenge midlertidige tillatelser
utstedt for de nye aktive stoffene flupyrsulfuronmetyl, carfentrazonetyl, famoxadon, prosulfuron,
isoxaflutole, flurtamone, etoksysulfuron, paecilomyces fumosoroseus og cyclanilide (se EFT L 109 av
19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 18. april 2001 om andre endring av vedtak 2001/263/EF om restriksjoner med
hensyn til flytting av dyrearter som er mottakelige for munn- og klovsyke i alle medlemsstater (se EFT
L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 18. april 2001 om sjuende endring av vedtak 2001/172/EF om visse vernetiltak i
forbindelse med munn- og klovsyke i Det forente kongerike (se EFT L 109 av 19.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. april 2001 om endring av vedtak 2001/276/EF om dyrehelsesituasjonen i
Argentina (se EFT L 112, 21.4.2001)

Vedtak av 23. april 2001 om fjerde endring av vedtak 2001/223/EF om visse vernetiltak i forbindelse med
munn- og klovsyke i Nederland (se EFT L 113 av 24.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 24. 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 med hensyn til
dyrehelsesituasjonen i Uruguay (se EFT L 115 av 25.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 24. april 2001 om endring av vedtak 2001/257/EF om fastsetting av vilkår for
bekjempelse og utryddelse av munn- og klovsyke i Det forente kongerike i henhold til artikkel 13 i
direktiv 85/511/EØF (se EFT L 115 av 25.4.2001)

Kommisjonsvedtak av 24. april 2001 om restriksjoner med hensyn til flytting av dyrearter som er
mottakelige for munn- og klovsyke og om oppheving av vedtak 2001/263/EF (se EFT L 115 av 25.4.2001)
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Informasjonsprosedyre � 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

2001-124-D

2001-151-FIN

2001-152-A

2001-153-NL

2001-154-A

2001-157-DK

2001-158-NL

2001-159-E

2001-160-NL

Åttende kunngjøring om endring av forskriftene om vern
av forbrukerne mot bovin spongiform encefalopati

Forskrift fra Innenriksministeriet om klasse S1 og klasse
K tilfluktsrom mot luftangrep i armert betong

Forslag til lov om endring av lov om undervisning i
selskapsdans (Wiens lov om danseskoler 1996)

Utkast til forskrift om endring av valgforskriftene (god-
kjenning av stemmeopptellingsmaskiner for flere samtidige
valg)

Nasjonal avfallshåndteringsplan 2001 � del om retnings-
linjer for avfallstransport og behandlingsprinsipper

BL 8-1 Bestemmelser om kontrollmåling av luftfartsanlegg
m.m. fra luften m.v. og BL 8-2 Bestemmelser om etablering
og drift av en kontrollorganisasjon (FCO) til å utføre
kontrollmålinger av luftfartsanlegg med luftfartøy m.v.

Utkast til forskrift om særlig innsamling av numeriske
telekommunikasjonsdata

Utkast til kongelig forordning om vedtaking av elektro-
tekniske forskrifter om lavspenning

Nasjonal frekvensplan (NFP) Frekvenstabell og radio-
grensesnitt (radioprofiler)

7.6.2001

29.6.2001

9.7.2001

5.7.2001

2.7.2001

2.7.2001

10.7.2001

3.7.2001

19.7.2001

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan forslaget 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) Informasjonsprosedyren avsluttet.

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:
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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
X 4 0 0 : O = G W ; P = C E C ; A = RT T; C = B E ; D D A : R F C -
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

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

SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política 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
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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
E-post: 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 Ij.G. van der Heide
Tlf.: (31 50) 523 91 78
Faks: (31 50) 523 92 19

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

ØSTERRIKE

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

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

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
P.O. Box 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
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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)
Rue de Trèves 74
B-1040 Brussel
Tlf. : +32 22 86 18 11
Faks : +32 22 86 18 00
E-post : DRAFTTECHREGESA@surv.efta.be
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. desember 2000 i sak C-38/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Den franske republikk (traktatbrudd � direktiv 79/409/EØF � beskyttelse av villfugler �
jakttider).

Domstolens dom (tredje kammer) av 7. desember 2000 i sak C-69/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (traktatbrudd � direktiv 91/676/EØF
� beskyttelse av vann mot forurensning forårsaket av nitrater fra landbruket � kartlegging av forurensede
vann � fastlegging av ferskt overflatevann).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. desember 2000 i sak C-79/99 (anmodning om foreløpig kjennelse
fra Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Julia Schnorbus mot Land Hessen (likebehandling av menn
og kvinner � lovgivning om ansettelse med henblikk på utøvelse av praktisk juridisk virksomhet i Land
Hessen � prioritet for søkere som har avtjent militær eller sivil verneplikt).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. desember 2000 i sak C-213/99 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto): José Teodoro de Andrade mot Director da Alfândega
de Leixões, i nærvær av: Ministério Público (overgang til fri omsetning av varer � overskridelse av fristen
for tollmessig bestemmelse eller anvendelse � prosedyren for avsetning av varer eller oppkreving av en
verditoll).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. desember 2000 i sak C-214/99 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tampereen käräjäoikeus): Neste Markkinointi Oy mot Yötuuli Ky m.fl. (konkurranse �
eksklusive kjøpsavtaler � avtaler om bensinstasjoner � varighet � leverandørkontrakter som i vesentlig
omfang bidrar til skjerming av markedet � sondring mellom forskjellige avtaler med samme leverandør).

Domstolens dom (første kammer) av 7. desember 2000 i sak C-395/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (traktatbrudd � direktiv 96/51/EF og 96/93/EF � manglende gjennomføring
innenfor de fastsatte frister).

Domstolens dom (tredje kammer) av 7. desember 2000 i sak C-423/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (traktatbrudd � manglende gjennomføring av direktiv 98/10/EF).

Domstolens dom (første kammer) av 12. desember 2000 i sak C-435/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Portugal (traktatbrudd � manglende gjennomføring av direktivene 76/464/
EØF, 78/176/EØF, 78/659/EØF, 80/68/EØF, 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/
280/EØF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 14. desember 2000 i sak C-245/97: Forbundsrepublikken Tyskland
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (EUGFL � regnskapsavslutning � regnskapsåret 1993 �
reklameframstøt for melk).

Domstolens dom av 14. desember 2000 i forente saker C-300/98 og C-392/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Arrondissementsrechtbank, Haag og Nederlands høye råd): Parfums Christian Dior SA mot
Tuk Consultancy BV (sak C-300/98) og Assco Gerüste GmbH, Rob van Dijk, som driver virksomhet
under navnet Assco Holland Steigers Plettac Nederland, mot Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Layher
BV (sak C-392/98) (avtale om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon � TRIPs-avtalen � EF-traktatens
artikkel 177 (nå artikkel 234 EF) � Domstolens kompetanse � TRIPs-avtalens artikkel 50 � foreløpige
bestemmelser � tolkning � direkte virkning).

(1) EFT C 118 av 21.4.2001.

DOMSTOLEN
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Domstolens dom av 14. desember 2000 i sak C-344/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Su-
preme Court): Masterfoods Ltd mot HB Ice Cream Ltd og HB Ice Cream Ltd mot Masterfoods Ltd, som
driver virksomhet under navnet Mars Ireland (konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 og 86 (nå artikkel 81
EF og 82 EF) � parallelle saker for de nasjonale rettsinstanser og Fellesskapets rettsinstanser).

Sakene C-483/00, C-485/00 � C-488/00, C-492/00, C-493/00, C-494/00, C-496/00, C-500/00 og
C-21/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ved
nevnte domstols beslutning av 6. juli 2000 i sakene Azienda Agricola Nardoni di Benedetto Nardoni
(C-483/00) mot Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for
statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging, Azienda agricola Antonio Tonon (C-485/00) mot
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for statsfinanser,
budsjett og økonomisk planlegging, Azienda Agricola Beniamino Brutti, Nario Zanetti m.fl. (C-486/00)
mot Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for statsfinanser,
budsjett og økonomisk planlegging, samt Cooperativa agricola latte 2001 m.fl., Cooperativa Nuova Latte
s.r.l  (C-487/00) mot Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for
landbruk, næringsmidler og skogbruk, Azienda Agricola Fermo og Gabriele Borini (C-488/00), Giuseppe
De Marchi m.fl. (C-492/00), Ferdinando Pavan m.fl. (C-493/00) mot Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging,
Associazione dei Produttori di Latte delle Terre del Granducato m.fl. (C-494/00) mot Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk
planlegging samt regionen Toscana, Associazione Agricola Produttori Castellani S.c.a.r.l. m.fl. (C-496/00)
mot Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for statsfinanser,
budsjett og økonomisk planlegging, Azienda Agricola Pietro Baita m.fl. (C-500/00) mot Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for landbruk, næringsmidler og skogbruk,
Giorgio Accarini m.fl. (C-21/01) mot Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk planlegging.

Sak C-484/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
ved nevnte domstols beslutning av 6. juli 2000 i saken Carlo Balestreri mot Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ministeriet for statsfinanser, budsjett og økonomisk
planlegging samt Parmalat SpA.

Sak C-495/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
ved nevnte domstols beslutning av 6. juli 2000 i saken Azienda agricole Visentin mot Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) og Ind. Caseificio Silvio Belladelli e Figli, m.fl.

Sak C-44/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 19. desember 2000 i saken Pippig Augenoptik GmbH & Co KG mot Hartlauer
Handelsgesellschavt mbH og Franz Josef Hartlauers arvinger.

Sak C-47/01: Søksmål anlagt 5. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-51/01: Søksmål anlagt 5. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Beta
Television SpA (Videomusic/TMC2), Roma.

Sak C-52/01: Søksmål anlagt 5. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot TV
Internazionale SpA, Roma.

Sak C-63/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice (England & Wales) ved
Queen�s Bench Division, ved nevnte domstols beslutning av 17. mai i saken Samuel Sidney Evans
mot Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions og Motor Insurers� Bureau.

Sak C-65/01: Søksmål anlagt 14. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sakene C-66/01 � C-74/01: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Unabhängiger Verwaltungssenat
des Landes Salzburg, ved nevnte domstols beslutninger av 7. februar 2001 i saker anlagt av Dr. Manfred
Hückel.
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Sak C-75/01: Søksmål anlagt 14. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-77/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Central Administrativo, 2a Secção, ved
nevnte domstols beslutning av 19. desember 2000 i saken EDM � Empresa de Desenvolvimento Mineiro,
SA mot Fazenda Pública.

Sak C-78/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesgerichtshof ved nevnte domstols beslutning
av 11. januar 2001 i saken Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik (BGL) e.V., intervenient:
Préservatrice Foncière Tiard, Société anonyme d�assurances de droit français mot Forbundsrepublikken
Tyskland ved Hauptzollamt Friedrichshaven.

Sak C-82/01 P: Anke inngitt 17. februar 2001 av Aéroports de Paris mot dom avsagt 12. desember 2000
av De Europeiske Fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer) i sak T-128/98, Aéroports de Paris
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Alpha Flight Services.

Sak C-84/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte Suprema di Cassazione ved nevnte domstols
beslutning av 11. desember 2000 i saken Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) mot Anna
Maria Venturi.

Sak C-86/01: Søksmål anlagt 21. februar 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Sakene C-88/01, C-89/01 og C-90/01: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Brescia,
ved nevnte domstols beslutninger av 20. januar 2001 i sakene 1) Agricola Torriani Sas, 2) Finanziaria
Immobiliare Perugino SpA og 3) San Marco SpA mot Finansministeriet.

Sak C-91/01: Søksmål anlagt 21. februar 2001 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-99/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 29. januar 2001 i saker anlagt av 1. Gottfried Linhart og 2. Dr. Hans Biffl.

Sak C-101/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Göta hovrätt, ved nevnte domstols beslutning av
23. februar 2001 i saken Bodil Lindqvist mot anklagemyndigheten i Jönköping.

Sak C-102/01: Søksmål anlagt 1. mars 2001 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-103/01: Søksmål anlagt 2. mars 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-105/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden ved nevnte domstols
beslutning av 2. mars 2001 i saken A.T. van der Plas mot W.H. Guis.

Sak C-107/01: Søksmål anlagt 6. mars 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-110/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d�État français, tvistemålskammeret,
ved nevnte domstols beslutning av 29. januar 2001 i saken Malika Tennah-Durez mot Conseil national de
l�Ordre des médecins.

Avskriving i registeret av sak C-343/99: Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-157/98: Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.
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Avskriving i registeret av sak C-410/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Kantongerecht te
Groningen): Kaamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen mot Challenger Trading Company
Limited.

Avskriving i registeret av sak C-367/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): Hugo BOSS AG mot Coalle FA- 93.

Avskriving i registeret av sak C-246/97: Republikken Portugal mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-330/97: Republikken Portugal mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-463/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-467/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-47/00 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht):
Hasan Gevin mot Bundesanstalt für Arbeit � Kindergeldkasse.

Avskriving i registeret av sak C-402/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Avskriving i registeret av sak C-46/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-85/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-160/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-128/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof
(Østerrike)): Johann Kappel mot pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter.

Avskriving i registeret av sak C-464/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-232/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-243/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): FILA Sport SpA mot Beijing Metals & Minerals Import & Export Corp.

Avskriving i registeret av sak C-284/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): New Yorker S.H.K. Jeans GmbH mot Ing. Jaroslav Kupco.

Avskriving i registeret av sak C-327/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): FILA Sport SpA mot New Times International Transport Service Co. Ltd.

Avskriving i registeret av sak C-362/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): SEIKO Kabushiki Kaisha mot Mohammed Ibrahim.

Avskriving i registeret av sak C-250/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-8/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-331/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Frankrike.
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Avskriving i registeret av sak C-95/00 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): O�Neill Incorporated mot JOMO s.r.o.

Avskriving i registeret av sak C-102/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Commissione Tributaria
Regionale di Venezia): Veneta Assicurazioni SpA. mot Ufficio del Registro di Padova.

Avskriving i registeret av sak C-421/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Italia.

Avskriving i registeret av sak C-469/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Avskriving i registeret av sak C-56/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Avskriving i registeret av sak C-155/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Italia.

Avskriving i registeret av sak C-186/00 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division): Boston Scientific Ltd. and Others mot Cordis Corporation and
Cordis (UK) Ltd.

Avskriving i registeret av sak C-270/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Østerrike.

Avskriving i registeret av sak C-484/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas

Avskriving i registeret av sak C-320/96 P: European Broadcasting Union mot Métropole Télévision SA
and Others.

Avskriving i registeret av sak C-506/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-189/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Spania.

Avskriving i registeret av sak C-468/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Det forente
kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

Avskriving i registeret av sak C-479/98: Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-209/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Bonn):
Birgit Frings mot Blendermann GmbH.

Avskriving i registeret av sak C-312/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Italia.

Avskriving i registeret av sak C-220/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-275/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif
de Strasbourg): Société Adidas Sarragan France mot Directeur des Services fiscaux du Bas-Rhin.

Avskriving i registeret av sak C-236/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Luxembourg.

Avskriving i registeret av sak C-248/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Frankrike.

Avskriving i registeret av sak C-411/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Østerrike.

Avskriving i registeret av sak C-54/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Italia.
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Avskriving i registeret av sak C-368/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg
(Østerrike)): La Chemise Lacoste S.A. mot Coalle FA-93.

Avskriving i registeret av sak C-126/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-402/00 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Employment Tribunal,
Stratford): F. Harding mot Skandia Asset Management Ltd.

Avskriving i registeret av sak C-343/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Frankrike.

Avskriving i registeret av sak C-378/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Avskriving i registeret av sak C-335/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Storhertugdømmet
Luxembourg.

Avskriving i registeret av sak C-335/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeidshof, Antwerp):
Rijksdienst voor Pensioenen mot Wim Westenborg.

Avskriving i registeret av sak C-222/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Avskriving i registeret av sak C-125/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-105/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-225/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale Raad van
Beroep): Sociale Verzekeringsbank mot Yamna Moughit.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 8. november 2000 i forente saker T-485/93: T-491/93, T-494/93 og
T-61/98, Société anonyme Louis Dreyfus & Cie m.fl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(nødhjelp fra Fellesskapet til statene i det tidligere Sovjetunionen � anbudskonkurranse �
annullasjonssøksmål � erstatningssøksmål).

Førsteinstansdomstolens dom av 8. november 2000 i sak T-509/93: Glencore Grain Ltd mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (nødhjelp fra Fellesskapet til statene i det tidligere Sovjetunionen �
anbudskonkurranse � annullasjonssøksmål).

Førsteinstansdomstolens dom av 8. november 2000 i sak T-44/97: Piera Ghignone m.fl. mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (tjenestemenn � lønn � utplassering i en tredjestat � tilpassing av
korreksjonsfaktorer � tilbakevirkende kraft � tilbakekalling av for høye utbetalinger).

Førsteinstansdomstolens dom av 12. desember 2000 i sak T-128/98: Aéroports de Paris mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (konkurranse � luftfart � lufthavndrift � gjeldende forordning � forordning
nr. 17 og forordning (EØF) nr. 3975/87 � misbruk av dominerende stilling � avgiftsmessig
forskjellsbehandling).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. desember 2000 i sak T-105/99: Conseil des communes et régions
d�Europe (CEMR) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (fellesskapsrett � prinsippet om
fellesskapsrettens gyldighet � prinsippet om god økonomisk forvaltning � motregning mellom
Kommisjonens fordringer og beløp som skyldes i form av fellesskapsbidrag).

Førsteinstansdomstolens dom av 5. desember 2000 i sak T-197/99: Anthony Gooch mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (tjenestemenn � annullasjonssøksmål � Fellesskapets ansvar utenfor
kontraktforhold � ansettelsessted � tilbakekalling av en forvaltningbeslutning � formodning om at en
forvaltningsbeslutning er lovlig).

Førsteinstansdomstolens dom av 14. desember 2000 i sak T-352/99:  M. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (tjenestemenn � sykepermisjon � ugyldig fravær � fradrag i saksøkerens årlige ferie
� personalvedtektenes artikkel 59 og 60 � avslag om legeattest � fravær under fire dager � virkninger av
legekontroll).

Førsteinstansdomstolens dom av 5. desember 2000 i sak T-32/00: Messe München GmbH mot Kontoret
for harmonisering i Det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (KHIM) (fellesskapsvaremerke
� ordet �electronica� � absolutt hindring for registrering � manglende særpreg � særpreg � artikkel 7 nr. 1
bokstav b) og c) i forordning (EF) nr. 40/94 � Harmoniseringskontorets klagegebyr � artikkel 44 i forordning
(EF) nr. 40/94).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 7. desember 2000 i sak T-77/95 DEP: Union française de l�express
(Ufex) m.fl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (fastsettelse av utgifter som kan kreves
erstattet).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 6. desember 2000 i forente saker T-79/96, T-260/97 og T-117/98,
Camar srl og Tico srl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap og Rådet for Den Europeiske Union
(unnlatelse av å treffe avgjørelse).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 27. november 2000 i sak T-78/99 (92): Sonia Marion Elder og
Robert Dale Elder mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (fastsettelse av saksomkostninger �
nødvendige utgifter i forbindelse med sakens behandling � rettshjelpsforsikring).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 15. desember 2000 i sak T-113/99: The Galileo Company og
Galileo International LLC mot Rådet for Den Europeiske Union (annullasjonssøksmål � adgang til
prøving av sak � person som er individuelt berørt).

(1) EFT C 118 av 21.4.2001.
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Førsteinstansdomstolens beslutning av 12. desember 2000 i sak T-201/99: Royal Olympic Cruises Ltd
m.fl. mot Rådet for Den Europeiske Union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Fellesskapets
ansvar utenfor kontraktforhold � tap i forbindelse med den væpnede intervensjonen i Forbundsrepublikken
Jugoslavia � søksmålet klart ubegrunnet).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 31. oktober 2000 i sak T-84/00 R:  Laboratórios
Roussel Lda og Laboratoires Roussel Diamant SARL mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(begjæring om midlertidige forføyninger � tilbakekalling av markedsføringstillatelsene for legemidler som
inneholder stoffet clobenzorex � direktiv 75/319/EØF � uoppsettelighet � interesseavveining).

Beslutning avsagt av Førsteinstansdomstolens president 31. oktober 2000 i sak T-85/00 R: Laboratórios
Roussel Lda og Roussel Iberica SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om
midlertidige forføyninger � tilbakekalling av markedsføringstillatelsene for legemidler som inneholder
stoffet fenproporex � direktiv 75/319/EØF � uoppsettelighet � interesseavveining).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 17. november 2000 i sak T-115/00: Christiane Chvatal mot De
Europeiske Fellesskaps Domstol (annullasjons- og erstatningssøksmål � unnlatelse av å oppfylle en dom
� oppheving av dommen � ingen avgjørelse i saken).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 30. januar 2001 i sak T-215/00, SCEA La Conqueste mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (annullasjonssøksmål � forordning (EF) nr. 338/2000 �
registrering av en beskyttet geografisk betegnelse � Canard à foie gras du Sud-Ouest � allmenngyldig
rettsakt � avvisning).

Sak T-29/01: Søksmål anlagt 6. februar 2001 av Carlos Puente Martín mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-35/01: Søksmål anlagt 16. februar 2001 av Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd. mot Rådet for Den
Europeiske Union.

Sak T-36/01: Søksmål anlagt 19. februar 2001 av Glaverbel mot Kontoret for harmonisering i Det indre
marked (varemerker, mønstre og modeller).

Sak T-42/01: Søksmål anlagt 22. februar 2001 av Syndicat des employés, techniciens et cadres de la
F.G.T.B. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-43/01: Søksmål anlagt 23. februar 2001 av Jean-Jacques Rateau mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-205/96: Roland Bieber mot Europaparlamentet.

Avskriving i registeret av sak T-116/98: Compañia Transmediterránea, S.A. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-244/99: Sadam Abruzzo S.p.A. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-245/99: Sadam Castiglionese S.p.A. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-40/00: Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-107/00: Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-155/00: Achema mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-196/00: Luc Verheyden mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.


