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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

99/EES/26/01Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/KSE.1306 � Shell/Carbones de Zulia/Ruhrkohle AG)

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. júní 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 66. gr.
KSE-sáttmálans, þar sem fyrirtækin Shell Coal (Suður-Ameríku) Ltd, sem heyrir undir samstæðuna
Royal Dutch/Shell, Carbones de Zulia SA, sem tilheyrir Petrolcos de Venezuela SA, og RIG Deelneming
Maatschappij BV, sem tilheyrir Ruhrkohle-samstæðunni, breyttu sameiginlega framleiðslufyrirtækinu
Carbones del Guasare SA í fyrirtæki sem starfar að öllu leyti sem fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Royal Dutch/Shell-samstæðan: leit, framleiðsla og sala á olíu og jarðgasi, framleiðsla og sala á
kemískum efnum og framleiðsla og sala á kolum,

- Carbones de Zulia: framleiðsla og sala á olíu, jarðgasi og kolum,

- Ruhrkohle-samstæðan: framleiðsla og sala á kolum og kemískum efnum, sem og
rafmagnsframleiðsla.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið 66. gr. KSE-sáttmálans. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði varðar
frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 167, 15.6.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/KSE.1306
� Shell/Carbones de Zulia/Ruhrkohle AG, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1581 � AT&T/Unisource/AUCS)

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. júní 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Unisource NV (Unisource) öðlast í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir fyrirtækinu AT&T-Unisource
Communication Services (AUCS), áður undir sameiginlegri stjórn Unisource og AT&T Corp, með
hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Unisource: fjarskipta- og netþjónusta við netfyrirtæki, internet-þjónusta og viðskipti í Evrópu,

- AUCS: hnattræn fjarskiptaþjónusta við alþjóðafyrirtæki.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 167, 15.6.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1581
� AT&T/Unisource/AUCS, á eftirfarandi heimilisfang:

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

99/EES/26/02

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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99/EES/26/03Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1549 � Deutsche Post/ASG)

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. júní 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1 ) þar sem fyrirtækið Deutsche Post AG öðlast í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð yfir ASG AB með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Deutsche Post: bréfa- og pakkaútburðarþjónusta innanlands og milli landa,
hraðsendingarþjónusta innanlands og milli landa, farmflutningar og birgðastjórnun,

- ASG: bréfa- og pakkaútburðarþjónusta innanlands og milli landa, farmflutningar í lofti og á
sjó, sem og birgðastjórnun, einkum í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 166, 12.6.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1549
� Deutsche Post/ASG, á eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1572 � ISS/Abilis)

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. júní 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem danska fyrirtækið International Service
Systems A/S (ISS) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir
samstæðunni Dutch Abilis (Abilis) með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- ISS: þrif og tengd þjónusta,

- Abilis: þrif og tengd þjónusta.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 166, 12.6.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1572
� ISS/Abilis, á eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.

99/EES/26/04
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1551 � AT&T/MediaOne)

1. Framkvæmdastjórninni barst 9. júní 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið AT&T Corp. (AT&T) sameinast að
öllu leyti, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, fyrirtækinu MediaOne Group, Inc
(MediaOne).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- AT&T: fjarskiptaþjónusta,

- MediaOne: kapalþjónusta og farsímastarfsemi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 168, 16.6.1999. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1551
� AT&T/MediaOne, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Upphaf málsmeðferðar
(Mál nr. IV/M.1532 - BP Amoco/Atlantic Richfield)

Framkvæmdastjórnin ákvað 10.6.1999 að hefja málsmeðferð í fyrrnefndu máli eftir að hafa komist að
niðurstöðu um að verulegur vafi leikur á að tilkynnt samfylking samrýmist hinum sameiginlega markaði.
Upphaf málsmeðferðar leiðir til frekari rannsóknar að því er varðar tilkynnta samfylkingu. Ákvörðunin
byggist á c-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4046/89.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma athugasemdum
sínum varðandi fyrirhugaða samfylkingu á framfæri við sig.

Til að hægt sé að taka mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að hafa borist
framkvæmdastjórninni eigi síðar en 15 dögum eftir þessa birtingu í Stjtíð. EB C 168, 16.6.1999.
Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (32 2 296 43 01 - 296 72 44) eða
í pósti, með tilvísun til IV/M.1532 - BP Amoco/Atlantic Richfield, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt með
reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB  L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB  L 40, 13. 2. 1998, bls. 17.

99/EES/26/05

99/EES/26/06
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Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr.
EB-sáttmálans

Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt austurríska aðstoð vegna sameiginlegra rannsókna- og
þróunarverkefna opinberra rannsóknastofnana og iðnaðarins, ríkisaðstoð nr. N 696/98 (sjá nánari útlistun
í Stjtíð. EB C 159 frá 5.6.1999).

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 59/96

Holland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hætta málsmeðferð sem framkvæmdastjórnin hóf 20.11.1996
vegna aðstoðar við Océ N.V. til að þróa stafræna ljósritunarvél fyrir mikið magn (OS 120), sjá Stjtíð. EB
C 151 frá 29.5.1999.

Birting ákvarðana aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla
rekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EBE)

nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum

Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla flugrekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum(1) í A-flokki (án þeirra takmarkana
sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) og/eða B-flokki (með þeim takmörkunum sem um
getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) voru birtar í Stjtíð. EB C 168, 16.6.1999 (sjá frekari
upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Austurríki hefur veitt fjórum flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi eins
flugfélags í A-flokki.

Danmörk hefur veitt tveimur flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi.

Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla flugrekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum(1 ) í A-flokki (án þeirra takmarkana
sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) og/eða B-flokki (með þeim takmörkunum sem um
getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) voru birtar í Stjtíð. EB C 170, 17.6.1999 (sjá frekari
upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Austurríki hefur veitt einu flugfélagi í A-flokki flugrekstrarleyfi.

Breska konungsríkið hefur veitt tveimur flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað
flugrekstrarleyfi tveggja flugfélaga í A-flokki og eins í B-flokki.

Svíþjóð hefur veitt þremur flugfélögum í A-flokki flugrekstrarleyfi og einu í B-flokki og afturkallað
flugrekstrarleyfi eins flugfélags í A-flokki og tveggja í B-flokki.

(1) Stjtíð. EB L 240, 24.8.1992, bls. 1.

99/EES/26/09

99/EES/26/07

99/EES/26/08
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99/EES/26/10Skrá yfir útgefin skjöl framkvæmdastjórnarinnar

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi skjöl(*):

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 1998 um þýska aðstoð við fyrirtækið Chemieanlagenbau
Staßfurt (sjá Stjtíð. EB L 130, 26.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. ágúst 1998 um gríska aðstoð við flugfélagið Olympic Air-
ways (sjá Stjtíð. EB L 128, 21.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. september 1998 um að heimila með ákveðnum skilyrðum
ítalska aðstoð til fyrirtækisins Società Italiana per Condotte d´Acqua SpA (sjá Stjtíð. EB L 129, 22.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. október 1998 um tillögu Austurríkis um að veita styrk til
fyrirtækisins LiftgmbH (sjá Stjtíð. EB L 142, 5.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. október 1998 um þýska aðstoð við fyrirtækið Neptun
Industrie Rostock GmbH (sjá Stjtíð. EB L 144, 9.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. nóvember 1998 um franska aðstoð við fyrirtækið Nouvelle
Filature Lainière de Roubaix (sjá Stjtíð. EB L 146, 10.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. nóvember 1998 um aðstoð til skipasmíðastöðvarinnar INMA
SpA shipyard samkvæmt ítölskum lögum nr. 132/94 (sjá Stjtíð. EB L 146, 10.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. febrúar 1999 um ríkisaðstoð frá Þýskalandi til fyrirtækisins
Spindelfabrik Hartha GmbH (sjá Stjtíð. EB L 146, 10.6.1999)

Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 3. mars 1999 um samræmda eftirlitsáætlun bandalagsins fyrir árið
1999 til að tryggja að farið verði að reglum um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á korni og tilteknum
afurðum úr jurtaríkinu, þar með talið ávextir og grænmeti (sjá Stjtíð. EB L 128, 21.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. apríl 1999 um spurningareyðublað varðandi tilskipun ráðsins
96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (sjá Stjtíð. EB L 120, 8.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. apríl 1999 um málsmeðferð samkvæmt 85. og 86. gr. EB-
sáttmálans og 53. og 54. gr. EES-samningsins (Mál nr. IV/D-1/30.373 � P&I Clubs. IGA og
nr. IV/D-1/37.143 � P&I Clubs. Pooling Agreement) (sjá Stjtíð. EB L 125, 19.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. apríl 1999 um vinnuáætlun fyrir árið 1999 um próteininnihald
í helstu mjólkurvörum (sjá Stjtíð. EB L 119, 7.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. apríl 1999 um sameiginlega tæknilega reglugerð fyrir þráðlausan
stafrænan fjarskiptabúnað (DECT) til að tengja samevrópska stafræna samþætta þjónustunetinu (ISDN)
(sjá Stjtíð. EB L 119, 7.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 1999 um beitingu 9. gr. tilskipunar ráðsins 96/67/EB
gagnvart Berlin Tegel Airport (Berliner Flughafen GmbH) (sjá Stjtíð. EB L 121, 11.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 1999 um beitingu 9. gr. tilskipunar ráðsins 96/67/EB
gagnvart flugvellinum Roissy-Charles de Gaulle (sjá Stjtíð. EB L 124, 18.5.1999)

(*) Íslenska þýðingin á titlunum er til bráðabirgða.
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. apríl 1999 um breytingu á ákvörðun 87/257/EBE um skrá
yfir starfsstöðvar í Bandaríkjunum sem hafa leyfi til að flytja nýtt kjöt til bandalagsins og um breytingu
á ákvörðun ráðsins 79/542/EBE um gerð skrár yfir þriðju lönd sem aðildarríkin heimila innflutning frá á
nautgripum, svínum, nýju kjöti og kjötafurðum (sjá Stjtíð. EB L 117, 5.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. apríl 1999 um breytingu á ákvörðun 94/360/EB um að draga
úr eftirliti með tilteknum afurðum sem fluttar eru inn frá þriðju löndum, samkvæmt tilskipun ráðsins
90/675/EBE (sjá Stjtíð. EB L 117, 5.5.1999)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/39/EB frá 6. maí 1999 um breytingu á tilskipun 96/5/EB um
unnin matvæli úr korni og barnamat fyrir kornabörn og lítil börn (sjá Stjtíð. EB L 124, 18.5.1999)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/40/EB frá 6. maí 1999 um að aðlaga að tækniframförum tilskipun
ráðsins 79/622/EBE um veltigrindur á landbúnaðardráttarvélum á hjólum (kyrrstöðuprófun) (sjá Stjtíð.
EB L 124, 18.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. maí 1999 um tilteknar verndarráðstafanir hvað varðar skráð
hross frá Suður-Afríku (sjá Stjtíð. EB L 126, 20.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. maí 1999 um að samþykkja þýskar áætlanir um að útrýma
svínapest í villisvínum í Baden Württemberg og Rhineland-Palatinate (sjá Stjtíð. EB L 126, 20.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. maí 1999 um væntanleg útgjöld tiltekinna aðildarríkja árið
1999 við að koma á eftirlitskerfum í tengslum við almennu fiskveiðastefnuna (sjá Stjtíð. EB L 137,
1.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. maí 1999 um breytingu á ákvörðun 97/569/EB um
bráðabirgðalista yfir starfsstöðvar í þriðju löndum sem aðildarríkin hafa heimild til að flyta inn kjötvörur
frá (sjá Stjtíð. EB L 127, 21.5.1999)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/46/EB frá 21. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins
93/16/EBE um að greiða fyrir frjálsum flutningum lækna og um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum
þeirra, vottorðum og öðrum vitnisburði um formlega menntun og hæfi (sjá Stjtíð. EB L 139, 2.6.1999)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/50/EB frá 25. maí 1999 um breytingu á tilskipun 91/321/EBE
um ungbarnablöndur og stoðblöndur (sjá Stjtíð. EB L 139, 2.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 1999 um breytingu á ákvörðun 97/468/EB um samningu
bráðabirgðalista yfir starfsstöðvar í þriðju löndum sem aðildarríkin heimila innflutning frá á kjöti af
villtum dýrum (sjá Stjtíð. EB L 131, 27.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 1999 um breytingu á ákvörðun 97/365/EB um samningu
bráðabirgðalista yfir starfsstöðvar í þriðju löndum sem aðildarríkin heimila innflutning frá á kjöti af
nautgripum, hófdýrum, kindum og geitum (sjá Stjtíð. EB L 131, 27.5.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. maí 1999 um tímabundna stöðvun á innflutningi á jarðhnetum
og ákveðnum afurðum úr jarðhnetum sem upprunnar eru eða fluttar frá Egyptalandi (1. endursk.)
(sjá Stjtíð. EB L 139, 2.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. maí 1999 um breytingu á ákvörðun 95/108/EB um
heilbrigðisráðstafanir gegn svínapest á Sardiníu, Ítalíu (sjá Stjtíð. EB L 146, 11.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. júní 1999 um verndaraðgerðir vegna mengunar af völdum
díoxíns í tilteknum dýraafurðum sem ætlaðar eru mönnum eða dýrum (sjá Stjtíð. EB L 141, 4.6.1999)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júní 1999 um verndaraðgerðir vegna mengunar af völdum
díoxíns í tilteknum nautgripa- eða svínaafurðum sem ætlaðar eru mönnum eða dýrum (sjá Stjtíð.
EB L 142, 5.6.1999)
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt a-lið
1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Breyting á skyldu um opinbera þjónustu í tilteknu áætlunarflugi í Portúgal

Portúgölsk stjórnvöld hafa ákveðið að breyta skyldu um opinbera þjónustu í áætlunarflugi á milli Lisbon/
Bragança og Bragança/Vila Real/Lisbon í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr.
2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins(1 )(sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB C 165, 11.6.1999).

Áætlunarflug � Útboðslýsing frá Portúgal í samræmi við
d-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

um rekstur áætlunarflugs á milli Lisbon og Bragança og milli Bragança,
Vila Real og Lisbon.

Portúgal hefur ákveðið að koma á skyldu um opinbera þjónustu í áætlunarflugi á flugleiðinni á milli Lisbon
og Bragança og milli Bragança, Vila Real og Lisbon í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins (sjá
nánar í Stjtíð. EB C 166, 12.6.1999 og Stjtíð. EB S 113, 12.6.1999).

Öll útboðsgögn, ásamt reglum um tilhögun útboðsins, fást gegn 15 000 ESC þóknun hjá:

Instituto Nacional de Aviação Civil
Rua B, edificio 4
Aeroporto de Lisboa
P-1700 Lisboa

Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti, og afhendist gegn kvittun fyrir móttöku, og gildir póststimpill sem
sönnun fyrir sendingu, eða boðsend gegn kvittun, til Instituto Nacional de Aviação Civil, Rua B, edificio
4, Aeroporto de Lisboa, P-1700 Lisboa innan 30 daga frá birtingu þessarar tilkynningar í Stjtíð. EB, fyrir
kl. 17 00 að staðartíma.

Skrá yfir flugvelli sem falla undir skilgreininguna
,,alþjóðaflugvöllur bandalagsins� í 197. gr. reglugerðar

framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93

Framkvæmdastjórnin birti skrá yfir flugvelli sem falla undir skilgreininguna ,,alþjóðaflugvöllur bandalagsins�
í 197. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2454/93 í Stjtíð. EB 163, 10.6.1999 (sjá nánar
í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

99/EES/26/13

99/EES/26/11

99/EES/26/12

(1) Stjtíð. EB L 240, 24.8.1992, bls. 8.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma
framkvæmdar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/37/EB

frá 22. júní 1998 varðandi vélar(1)

(Birting á heitum og tilvísunum samhæfðra evrópska staðla sem falla undir tilskipunina)

(1) Stjtíð. EB L 207 frá 23.7.1998, bls. 1.

CEN EN 609-1

CEN EN 704

CEN EN 745

CEN EN 908

CEN EN 909

CEN EN 996/A1

CEN EN 999

CEN EN 1032/A1

CEN EN 1993

CEN EN 1837

CEN EN 1845

CEN EN ISO 11554

CEN EN 12077-2

CEN EN 12547

1999

1999

1999

1999

1998

1999

1998

1998

1998

1999

1998

1998

1998

1999

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fullgildingarár

Vélar fyrir landbúnað og skógrækt � Öryggi véla
til að kljúfa trjáboli � 1. hluti: Vélar með fleygum
til að kljúfa trjáboli

Landbúnaðarvélar � Baggatínur � Öryggi

Landbúnaðarvélar � Snúningssláttuvélar og
þústarsláttuvélar � Öryggi

Vélar fyrir landbúnað og skógrækt �
Vökvunarvélar með kefli fyrir slöngu � Öryggi

Vélar fyrir landbúnað og skógrækt �
Vökvunarvélar með snúnings- og hliðarhreyfingu
� Öryggi

Rektæki � Öryggiskröfur

Öryggi véla � Staðsetning hlífðarbúnaðar með
tilliti til nálgunarhraða líkamshluta

Vélrænn titringur - Prófunaraðferð til að kanna
titring í öllum líkamanum frá hreyfanlegum
vélbúnaði � Almennt

Ökutækjalyftur

Öryggi véla � Innbyggð lýsing í vélum

Vélar til að framleiða skófatnað � Vélar til að
móta skófatnað � Öryggiskröfur

Ljóstækni og ljóstæknibúnaður � Leysibúnaður
og skyldur búnaður � Prófunaraðferðir fyrir afl,
orku og tímaeiginleika leysigeisla

Kranar � Öryggi � Hönnunarkröfur með tilliti til
heilsuverndar og öryggis � 2. hluti: Takmörkunar
� og álestrarbúnaður

Skilvindur � Sameiginlegar öryggiskröfur

(1) OEN: Evrópsk staðlastofnun:

- CEN: 36, rue de Stassart, B-1050 Brussel, sími +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 19.

- CENELEC: 35, rue de Stassart, B-1050 Brussel, sími +32 2 519 68 71, bréfasími +32 2 519 69 19.

- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, sími +33 492 94 42 12, bréfasími +33 493 65 47 16.

99/EES/26/14
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Athugasemd:

- Allar upplýsingar varðandi fyrirliggjandi staðla má fá annaðhvort hjá evrópskum staðlasamtökum
eða innlendum staðlastofnunum en skrá(1) yfir þær er að finna í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/34/EB(2), eins og henni var breytt með tilskipun 98/48(3).

- Birting tilvísana í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins þýðir ekki að unnt sé að fá  staðlana á
öllum tungumálum bandalagsins.

 - Framkvæmdastjórnin annast uppfærslu skrárinnar(4).

(1) Stjtíð. EB L 32 frá 10.2.1996, bls. 32.

(2) Stjtíð. EB L 204 frá 21.7.1998, bls. 37.

(3) Stjtíð. EB L 217 frá 5.8.1998, bls. 18.

(4) Stjtíð. EB C 183 frá 13.6.1998, bls. 2.

Stjtíð. EB C 317 frá 15.10.1998, bls. 5.

Stjtíð. EB C 346 frá 14.11.1998, bls. 5.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.26/12 17.6.1999

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Skrá yfir skjöl er varða EES sem framkvæmdastjórnin sendi
ráðinu á tímabilinu 24.5. til 28.5.1999

Þessi skjöl fást hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna(*)

(*) Íslenska þýðingin á titlunum er til bráðabirgða.

(1) ,,EN� vísar til enska COM-skjalsins.

99/EES/26/15

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt Sent til Blað-
af fram- ráðsins síðu-
kvæmda- þann fjöldi
stjórninni
þann

COM (1999) 211 CB-CO-99-201-EN-C(1)

COM (1999) 212 CB-CO-99-202-EN-C

COM (1999) 221 CB-CO-99-225-EN-C

COM (1999) 250 CB-CO-99-249-EN-C

COM (1999) 247 CB-CO-99-240-EN-C

COM (1999) 151 CB-CO-99-255-EN-C

COM (1999) 188 CB-CO-99-181-EN-C

COM (1999) 255 CB-CO-99-256-EN-C

Breytt tillaga að ákvörðun Evrópuþingsins og
ráðsins um að samþykkja áætlun til margra ára
um að stuðla að aukinni orkunýtni (1998-2002)

Breytt tillaga að ákvörðun Evrópuþingsins og
ráðsins um að samþykkja áætlun til margra ára
um að efla endurnýjanlega orkugjafa í
bandalaginu (1998-2002)

Orðsending frá framkvæmdastjórninni � í átt
að Evrópu fyrir alla aldurshópa � stuðlað að
velsæld og samstöðu  kynslóðanna

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um samræmingu tiltekinna þátta
höfundarréttar og tengdra réttinda í
upplýsingasamfélaginu

Breytt tillaga að tilmælum Evrópuþingsins og
ráðsins um að takmarka áhrif af  rafsegulsviðum
0 Hz-300 GHz á almenning

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um úthlutun
fiskveiðiheimilda fyrir tiltekna fiskistofna og
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 48/1999 um
að ákvarða heildarveiðikvóta fyrir tiltekna
fiskistofna fyrir árið 1999 og  skilyrði fyrir
veiðunum

Tillaga að tilskipun ráðsins um markaðssetningu
á æxlunarefnum fyrir skógrækt

Tillaga að tilskipun ráðsins (EB) um aðra
breytingu á reglugerð (EB) nr. 66/98 um
tilteknar verndar- og eftirlitsaðgerðir vegna
fiskveiðistarfsemi í Antarktíku

21.5.1999 25.5.1999 14

21.5.1999 25.5.1999 17

21.5.1999 25.5.1999 28

21.5.1999 25.5.1999 29

27.5.1999 27.5.1999 33

26.5.1999 27.5.1999 10

27.5.1999 28.5.1999 42

27.5.1999 28.5.1999 7
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DÓMSTÓLLINN

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Fyrirmæli dómstólsins frá 5. mars 1999 í máli C-153/98 P: Guérin Automobiles EURL gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun � frestur til að hefja málsmeðferð � engin tilgreining á
fresti eða tiltækum lagaúrræðum).

Fyrirmæli dómstólsins frá 5. mars 1999 í máli C-154/98 P: Guérin Automobiles EURL gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun � frestur til að hefja málsmeðferð � engin tilgreining á
fresti eða tiltækum lagaúrræðum).

Mál C-62/99: Beiðni um forúrskurð frá Landesarbeitsgericht Düsseldorf samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 21. janúar 1999 í dómsmálinu Betriebsrat (vinnumálaráð) bofrost* Josef H. Boquoi
Deutschland West GmbH & Co KG gegn bofrost* Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co KG.

Mál C-71/99: Mál höfðað 1. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Sambandslýðveldinu Þýskalandi.

Mál C-77/99: Mál höfðað 3. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn 1. Oder-Plan
Architektur GmbH, 2. NCC Siab Bau GmbH og 3. Esbensen Consulting Engineers.

Mál C-78/99: Mál höfðað 3. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Frakklandi.

Mál C-83/99: Mál höfðað 8. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Konungsríkinu
Spáni.

Mál C-86/99: Beiðni um forúrskurð frá VAT and Duties Tribunals, London, samkvæmt úrskurði þess
dómstóls frá 14. janúar 1999 í dómsmálinu Freemans plc gegn Commissioners of Customs and Excise.

Mál C-87/99: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal Administratif, Stórhertogadæminu Lúxemborg (önnur
deild) samkvæmt dómi þess dómstóls frá 11. mars 1999 í dómsmálinu Patrick Zurstrassen gegn Admin-
istration des Contributions Directes.

Mál C-91/99: Mál höfðað 17. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-92/99: Mál höfðað 17. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-93/99: Mál höfðað 17. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-94/99: Beiðni um forúrskurð frá Bundesvergabeamt samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
5. mars 1999 í endurskoðunarmálsmeðferðinni ARGE Gewässerschutz gegn Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft.

Mál C-95/99: Beiðni um forúrskurð frá Bundessozialgericht samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
15. október 1998 í dómsmálinu Mervett Khalil gegn Bundesanstalt für Arbeit.

(1) Sjá Stjtíð. EB C 160, 5. 6. 1999.

99/EES/26/16
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Mál C-96/99: Beiðni um forúrskurð frá Bundessozialgericht samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
15. október 1998 í dómsmálinu Issa Chaaban gegn Bundesanstalt für Arbeit.

Mál C-97/99: Beiðni um forúrskurð frá Bundessozialgericht samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
15. október 1998 í dómsmálinu Hassan Osseili gegn Bundesanstalt für Arbeit.

Mál C-98/99: Beiðni um forúrskurð frá Bundessozialgericht samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
15. október 1998 í dómsmálinu Mohamad Nasser gegn Landeshauptstadt Stuttgart.

Mál C-100/99: Mál höfðað 17. mars 1999 af Lýðveldinu Ítalíu gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál C-101/99: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice, Queen�s Bench Division (Crown Office)
(England & Wales) samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 26. febrúar 1999 í dómsmálinu The Queen
gegn Intervention Board for Agricultural Produce, fyrir hönd: British Sugar plc.

Mál C-106/99: Mál höfðað 26. mars 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-111/99 P: Áfrýjað var 30. mars 1999 af Lech-Stahlwerke GmbH dómi uppkveðnum 21. janúar
1999 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fimmta deild með auknum fjölda dómara) í
sameinuðum málum T-129/95, T-2/96 og T-97/96 milli Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH og Lech-
Stahlwerke GmbH með stuðningi Sambandslýðveldisins Þýskalands gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna í málunum T-2/96 og T-97/96 með stuðningi hins sameinaða konungsríkis Stóra-
Bretlands og Norður-Írlands.

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna á
fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-134/94: NMH Stahlwerke GmbH gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli fyrirtækja
� fyrirkomulag upplýsingaskipta � sektir � ábyrgð á broti).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-136/94: Eurofer ASBL gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � ákvarðanir
fyrirtækjasamtaka� fyrirkomulag upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-137/94: ARBED SA gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir
fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun - markaðsskipting � fyrirkomulag
upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-138/94: COCKERILL � SAMBRE SA
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli
fyrirtækja, ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun - markaðsskipting �
fyrirkomulag upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-141/94: Thyssen Stahl AG gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli fyrirtækja,
ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun - markaðsskipting � fyrirkomulag
upplýsingaskipta).

(1) Sjá Stjtíð. EB C 160, 5. 6. 1999.
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Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-145/94: Unimétal � Société Française des
Aciers Longs SA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni �
samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun -
markaðsskipting � fyrirkomulag upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-147/94: Krupp Hoesch Stahl AG gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli fyrirtækja
� verðákvörðun - fyrirkomulag upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-148/94: Preussag Stahl AG gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli fyrirtækja,
ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun - markaðsskipting � fyrirkomulag
upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-151/94: British Steel plc gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli fyrirtækja,
ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun - markaðsskipting � fyrirkomulag
upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-156/94: Siderúrgica Aristrain Madrid, SL
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni � samningar milli
fyrirtækja, ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun - markaðsskipting �
fyrirkomulag upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. mars 1999 í máli T-157/94: Empresa Nacional Siderúrgica,
SA (Ensidesa) gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samningurinn um KSE � samkeppni �
samningar milli fyrirtækja, ákvarðanir fyrirtækjasamtaka og samstilltar aðgerðir � verðákvörðun -
markaðsskipting � fyrirkomulag upplýsingaskipta).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 20. apríl 1999 í sameinuðum málum T-305/94, T-306/94, T-307/
94, T-313/94, T-315/94/, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 og T-335/94: Limburgse
Vinyl Maatschappij NV o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni � 85. gr. EB-
sáttmálans � áhrif dóms til ógildingar á aðgerð � réttur varnarinnar - sekt).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 25. mars 1999 í máli T-102/96: Gencor Ltd gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (samkeppni � reglugerð (EB) nr. 4064/89 � ákvörðun um að lýsa samfylkingu
ósamrýmanlega hinum sameiginlega markaði � aðgerð til ógildingar � dómhæfi � lagalegir hagsmunir að
hefja málarekstur � gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89 � sameiginleg ráðandi staða - skuldbindingar).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 25. mars 1999 í máli T-37/97: Forges de Clabecq SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (KSE � ríkisaðstoð � aðgerð til ógildingar � beiðni um ólögmæti
� fimmti lagabálkur um aðstoð við stáliðnaðinn).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 25. mars 1999 í sameinuðum málum T-282/97 og T-57/98:
Antonio Giannini gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (opinberir embættismenn �
atvinnuauglýsing �skipun � fullnæging dóms dómstólsins á fyrsta dómstigi � misnotkun valds).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 14. apríl 1999 í máli T-50/98: Lars Bo Rasmussen gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (opinberir embættismenn � synjun um stöðuhækkun � mat á
sambærilegri hæfni � aðgerð til ógildingar - skaðabótamál).

Mál T-174/99: Mál höfðað þann 20. október 1998 af Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd &
Co gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-178/99: Mál höfðað þann 28. október 1998 af Fresh Marine Company AS gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
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Mál T-192/98: Mál höfðað þann 7. desember 1998 af Committee of the Cotton and Allied Textile
Industries of the European Union (EUROCOTON) gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-195/98: Mál höfðað þann 11. desember 1998 af Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG
o.fl. gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-36/99: Mál höfðað þann 11. febrúar 1999 af Lenzing Aktiengesellschaft gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-58/99: Mál höfðað þann 26. febrúar 1999 af Mukand Limited, Isibars Limited, Ferro Alloys
Corporation Limited og Viraj Impoexpo Limited gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-61/99: Mál höfðað þann 1. mars 1999 af Adriatica di Navigazione gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-62/99: Mál höfðað þann 2. mars 1999 af Dominique Rafoni, dómskipuðum stjórnanda, sem er
bústjóri Société de Distribution Mécanique et d�Automobiles (SODIMA), gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-63/99: Mál höfðað þann 3. mars 1999 af RJB Mining plc gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-64/99: Mál höfðað þann 3. mars 1999 af RJB Mining plc gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-68/99: Mál höfðað þann 5. mars 1999 af N.V. TODITEC gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-69/99: Mál höfðað þann 5. mars 1999 af Eurotica Rendez-Vous Television Danish Satellite
(DSTV) A/S gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-83/99: Mál höfðað þann 13. apríl 1999 af Carlo Ripa di Meana gegn Evrópuþinginu.

Mál T-84/99: Mál höfðað þann 13. apríl 1999 af Leoluca Orlando gegn Evrópuþinginu.

Mál T-85/99: Mál höfðað þann 13. apríl 1999 af Gastone Parigi gegn ráði Evrópusambandsins.




