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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1687 � Adecco/Olsten)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. september 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97(2), þar sem fyrirtækið Adecco SA (Adecco) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar yfirráð yfir öllu fyrirtækinu Olsten Corporation (Olsten) með kaupum á
hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Adeco: atvinnumiðlun og tengd þjónusta,

- Olsten: atvinnumiðlun 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 285, 7.10.1999. 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.1687
� Adecco/Olsten, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Upphaf málsmeðferðar
(Mál nr. IV/M.1641 � Linde/AGA)

Framkvæmdastjórnin ákvað 1.10.1999 að hefja málsmeðferð í fyrrnefndu máli eftir að hafa komist að
niðurstöðu um að verulegur vafi leiki 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 285, 7.10.1999.
Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 - 296 72 44)
eða í pósti, með tilvísun til IV/M.1641 � Linde/AGA, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1538 � Dupont/Sabanci)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. september 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97(2), þar sem fyrirtækið E.I. du Pont de Nemours and Company (Dupont) (USA) og Haci
Ömer Sabanci Holding A.S. (Sabanci)(Tyrklandi) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar yfirráð yfir nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni. Sameiginlega fyrirtækið
mun annast rannsóknir, þróun, framleiðslu og sölu á pólýestervörum í Evrópu, breska samveldinu,
Mið-Austurlöndum og Afríku.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Dupont: kemísk efni, tilbúnar trefjar, plastefni, kemísk efni til notkunar í landbúnaði, málning,
fræ, lyf og önnur efni,

- Sabanci: textílefni, pólýestervörur, kemísk efni, fjármálaþjónusta, sement, starfsemi á sviði
bílaiðnaðarins, matvæli, tóbak, smásöluiðnaður o.fl.

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.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 280, 2.10.1999. 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.1538
� Dupont/Sabanci, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussels

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1708 � Tapis Saint-Maclou/Allied Carpets Group)

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. september 1999 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97(2), þar sem fyrirtækið Tapis Saint-Maclou S.C.A sem stjórnað er af Mulliez-fjölskyldunni
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfirráð yfir allri Allied Carpets Group
plc. með opinberu yfirtökuboði sem var auglýst 8.9.1999.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Tapis Saint-Maclou S.C.A.: franskt fyrirtæki sem annast smásölu og framleiðslu á teppum og
húsgögnum í Frakklandi og Belgíu,

- Allied Carpets plc.: breskt fyrirtæki sem annast smásölu á teppum og húsgögnum í Breska
konungsríkinu.

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 282, 5.10.1999. 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.1708
� Tapis Saint-Maclou/Allied Carpets Group, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussels

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

99/EES/43/04
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1621 � Pakhoed/Van Ommeren (II))

Framkvæmdastjórnin ákvað 10.9.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1621.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1559 � STN Atlas Marine Electronics/SAIT

Radio Holland)

Framkvæmdastjórnin ákvað 8.9.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa því
yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og verður birt eftir
að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1559.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

99/EES/43/05
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1598 � Hicks, Muse, Tate & Furst Investment

Partners/Hillsdown Holdings)

Framkvæmdastjórnin ákvað 30.7.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1598.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1627 � CU Italia/Banca delle Marche/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 13.9.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1627.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1653 � Buhrmann/Corporate Express)

Framkvæmdastjórnin ákvað 8.9.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa því
yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og verður birt eftir
að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1653.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1670 � Geril/FCC Construccion/Engil)

Framkvæmdastjórnin ákvað 10.9.1999 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á portúgölsku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CPT�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 399M1670.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

99/EES/43/09
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 33/98

Spánn

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að framlengja yfirstandandi málsmeðferð sem kveðið er á um í 2. mgr.
88. gr. (áður 2. mgr. 93. gr.) EB-sáttmálans vegna nýrrar fjárveitingar til fyrirtækisins Babcock Wilcox
España SA. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 280 frá 2.10.1999.

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 80

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Spán.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 13/99

Þýskaland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. (áður 2. mgr. 93. gr.)
EB-sáttmálans vegna starfsemi Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH með tilliti til verksmiðju
og vélbúnaðar. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 280 frá 2.10.1999.

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate G.3
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 98 15

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland.
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Ríkisaðstoð

Mál nr. C 57/99
Belgía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 5. mgr. 6. gr. ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar 2496/96/KSE vegna umhverfisaðstoðar við verksmiðjuna Sidmar, stál sem
fellur innan gildissviðs samnings KSE. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 280 frá 2.10.1999.

Framkvæmdastjórnin veitir hér með aðildarríkjum EES og öðrum hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State Aid II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

Bréfasími: (+32 2) 296 95 79

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Belgíu.

Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 87. og 88. gr.
EB-sáttmálans (áður 92. og 93. gr.)

Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska ríkisaðstoð við fyrirtæki sem hafa orðið fyrir tjóni í kjölfar
óvenjumikilla illviðra, ríkisaðstoð nr. NN 144/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 259 of 11.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt áætlun um ríkisaðstoð frá Breska konungsríkinu til styrktar
rannsóknastarfsemi einstaklinga og lítilla og meðalstórra fyrirtækja, ríkisaðstoð nr. N 280/99 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB C 259 of 11.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt danska áætlun um ríkisaðstoð vegna smíði fiskiskipa sem gerð eru
út í atvinnuskyni og til að efla fjárfestingar í skipum sem miða að öryggi, verndun umhverfisins og auknum
aflagæðum, ríkisaðstoð nr. N 147/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 259 of 11.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska ríkisaðstoð vegna vátryggingaiðgjalda á sviði fiskveiða,
ríkisaðstoð nr. N 823/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 259 of 11.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenska áætlun sem ber yfirskriftina ,,Sjóður til að kynna eldisfisk
(áll, leirgedda og silungur) og rannsóknir í fiskeldi�, ríkisaðstoð nr. N 683/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB C 264 of 18.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska áætlun um ríkisaðstoð til styrktar kvikmyndaiðnaðinum,
ríkisaðstoð nr. N 4/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð til byggðaþróunar og atvinnumála
(Valencia), ríkisaðstoð nr. N 555/98 og N 565/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð um hlutastörf (Galicia), ríkisaðstoð
nr. N 155/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).
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Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt írska áætlun um ríkisaðstoð undir titlinum ,,Áætlun um
enduruppbyggingu borga� vegna uppbyggingar tiltekinna hverfa í borgum, ríkisaðstoð nr. N 563/98 (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt írska áætlun um ríkisaðstoð undir titlinum ,,Tilraunaáætlun um
enduruppbyggingu í sveitum� vegna uppbyggingar tiltekinna sveita, ríkisaðstoð nr. N 564/98 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt áætlun um ríkisaðstoð frá Breska konungsríkinu til að efla innlendan
iðnað og vöxt á Norður-Írlandi, ríkisaðstoð nr. N 579/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of
25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð vegna svæðauppbyggingar
(Andalúsía), ríkisaðstoð nr. NN 12/99 (áður N 647/98) (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð í þágu ,,Martí Renom, S.A.�
(Katalónía), ríkisaðstoð nr. N 302/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska áætlun um ríkisaðstoð vegna svæðauppbyggingar í nýju
fylkjunum, ríkisaðstoð nr. N 23/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska áætlun um ríkisaðstoð til að viðhalda og efla samkeppnishæfni
heilbrigðra fyrirtækja í Saxlandi-Anhalt, ríkisaðstoð nr. N 125/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of
25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska áætlun um ríkisaðstoð til styrktar rannsóknum og þróun í
Austur- og Vestur-Berlín, ríkisaðstoð nr. N 541/98 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð vegna tilraunafiskveiða, ríkisaðstoð
nr. N 181/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð vegna fiskeldis (skelfisksræktun)
(Galicia), ríkisaðstoð nr. N 388/99 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB C 272 of 25.9.1999).
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Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Reglur um upplýsingaskipti � tæknilegar reglugerðir

-  Tilskipun 83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæknilegra staðla og reglugerða (Stjtíð. EB L 109, 26.4.1983, bls. 8).

- Tilskipun 88/182/EBE frá 22. mars 1988 um breytingu á tilskipun 83/189/EBE (Stjtíð. EB L 81,
26.3.1988, bls. 75).

- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB frá 23. mars 1994 um aðra efnisbreytingu á tilskipun
83/189/EBE (Stjtíð. EB. L 100, 19.4.1994, bls. 30).

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni

1999-0321-DK

1999-0322-FIN

1999-0323-FIN

1999-0324-D

1999-0325-D

1999-0327-GR

1999-0328-NL

1999-0383-DK

1999-0387-A

1999-0388-D

1999-0389-D

1999-0390-NL

1999-0391-D

1999-0392-NL

1999-0393-UK

1999-0394-A

(3)(4)(5)

Drög að dreifibréfi um reglugerðir ráðsins um flokkun
úrgangs sem fellur til við byggingarvinnu í því skyni að
endurvinna hann (breyting á dreifibréfi nr. 94 frá
21. júní 1995)

Úrskurður finnska ríkisráðsins um takmarkanir á
notkun á klóruðu parafíni með stuttri keðju

Reglugerðir og leiðbeiningar á sviði járnbrautatækni
RAMO, 7. hluti umferðarstaðir

Samþykkisreglugerð Reg TP 321 ZV 049 fyrir stafræn
punkt-í-punkt fjarskiptakerfi í fastasambands-
þjónustunni á tíðnisviðinu 18 GHz. Líta ber á stafræna
fjarskiptakerfið í þessu samhengi sem allan tækjabúnað
og tengikapla sem eru nauðsynlegir vegna góðrar
starfsemi

Samþykkisforskrift Reg. TP 324 ZV 100 fyrir
fjarskiptabúnað í almennu og lokuðu
landfarstöðvarþjónustunni á tíðnisviðinu 30 MHz til
1000 MHZ

Tækniforskrift undir fyrirsögninni ,,Ákvörðun æðsta
ráðsins um kemísk efni nr. 77/99 um hámarksmagn
leyfilegs kadmíums í lindýrum�

Breyting á leiðbeiningum um handahófskenndar
afskriftir umhverfisfjárfestinga (VAMIL)

DS 452 Hitaeinangrun tæknibúnaðar

Lög um breytingu á lögum frá 1978 um holræsa-
hreinsun og holræsagjöld

Samþykkisreglugerð Reg TP 321 ZV 044 fyrir
vindprófílratsjárbúnað

Önnur fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum um áburð

Breyting á refsirétti, réttarfarslögum og fjarskiptalögum
í tengslum við nýja þróun á sviði upplýsingatækni
(tölvuafbrot II)

Drög að reglugerð um innra eftirlit með skólphreinsi-
stöðvum(Abwassereigenkontrollverordnung � EKVO)

Reglugerð frá ráðherra á sviði húsnæðis-, skipulags- og
umhverfismála um breytingu á reglugerð um
byggingarúrskurð um skilyrði fyrir tengingu í tengslum
við: 1) gildistöku á skilyrðum fyrir fyrirmynd að
tengingu á rafmagni 1996; 2: fastsetningu á nýjum
leiðbeiningum um gas

Reglugerðir um ökutæki á vegum (skrásetningarmerki)
1999

Lög um breytingu á lögum um vatnsveitu frá 1960

27.9.1999

29.9.1999

29.9.1999

4.10.1999

4.10.1999

(5)

(4)

8.11.1999

8.11.1999

22.11.1999

10.11.1999

15.11.1999

22.11.1999

15.11.1999

11.11.1999

15.11.1999
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Framkvæmdastjórnin vekur athygli á dómi frá 30. apríl 1996 í málinu ,,CIA Security�  (C-194/94) þar
sem dómstóllinn úrskurðaði að túlka bæri 8. og 9. gr. tilskipunar 83/189/EBE á þann hátt að einstaklingar
geti skírskotað til þeirra fyrir innlendum dómstól og að dómstólnum bæri skylda til að að neita að beita
innlendri tæknilegri reglugerð sem ekki hefði verið tilkynnt samkvæmt tilskipuninni.

Þessi dómur staðfestir orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 1. október 1986  (Stjtíð. EB C 245,
1.10.1986, bls. 4).

Því leiðir brot á tilkynningarskyldunni til þess að viðkomandi tæknilegar reglugerðir gilda ekki og því er
ekki hægt að framfylgja þeim gagnvart einstaklingum.

Nánari upplýsingar um tilkynningarnar fást hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær verið
birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins C 324, 30. október 1996.

(1) Ár � skráningarnúmer � upprunaaðildarríki.

(2) Á þessu tímabili er ekki heimilt að samþykkja drög.

(3) Ekkert stöðvunartímabil vegna þess að framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki sem
tilkynningarríkið bar fyrir sig.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem ráðstöfunin varðar tækniforskriftir eða aðrar kröfur í tengslum við skatta- eða
fjármálaráðstafanir samkvæmt 3. lið 2. mgr. 9. tl. 1. gr. í tilskipun 83/189/EBE.

(5) Upplýsingameðferð lokið.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Dómur dómstólsins (önnur deild) frá 10. júní 1999 í máli C-376/97 (beiðni um forúrskurð frá
Bundesverwaltungsgericht): Bezirksregierung Lüneburg gegn Karl-Heinz Wettwer (sérstakar bætur til
nautgripaframleiðenda � skylda að halda nautgripum í lágmarkstíma á bújörð umsækjanda � yfirtaka á
bújörð á þessu tímabili � áhrif á rétt til bóta).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 17. júní 1999 í máli C-75/97: Konungsríkið Belgía gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (ríkisaðstoð � skilgreining � frekari lækkun almannatryggingagjalda
í tilteknum atvinnugreinum � Maribel önnur/þriðja áætlun).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 17. júní 1999 í máli C-166/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal
de Grande Instance de Foix): Société Critouridienne de Distribution (Socridis) gegn Receveur Principal
des Douanes (innri skattlagning � 95. gr. EB-sáttmálans (nú eftir breytingu 90. gr.) � tilskipanir
92/83/EBE og 92/84/EBE � mismunandi skattlagning á vín og bjór).

Dómur dómstólsins frá 22. júní 1999 í máli C-342/97 (beiðni um forúrskurð frá Landgericht München I):
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH gegn Klijsen Handel BV (tilskipun 89/104/EBE � lög um
vörumerki � líkur á að merkjum sé ruglað saman � svipaðir hljóðeiginleikar).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 22. júní 1999 í máli C-412/97 (beiðni um forúrskurð frá Pretura
Circondariale di Bologna): ED Srl gegn Italo Fenocchio (frjálsir vöruflutningar � frelsi til að veita þjónustu
� frjálst greiðsluflæði � landslög sem banna útgáfu greiðslufyrirmæla sem nota á utan yfirráðasvæði
landsins - samrýmanleiki).

Dómur dómstólsins frá 29. júní 1999 í máli C-206/97: Konungsríkið Svíþjóð gegn ráði Evrópusambandsins
(aðild Konungsríkisins Svíþjóðar � fiskveiðar � ákvörðun á leyfilegum heildarafla á tilteknum fiski �
þorskur).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 29. júní 1999 í máli C-256/97 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de
Commerce de Bruxelles) varðandi Déménagements-Manutention Transport SA (DMT) (92. gr. EB-
sáttmálans (nú eftir breytingu 87. gr.) � hugtakið ríkisaðstoð � greiðsluheimildir opinberrar stofnunar sem
ber ábygð á innheimtu almannatryggingagjalda frá atvinnurekendum og launþegum).

Dómur dómstólsins frá 29. júní 1999 í máli C-60/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunale Civile e penale,
Mílanó): Butterfly Music Srl gegn Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED)
(höfundarréttur og tengd réttindi � tilskipun 93/98/EBE � samræming á hugtakinu vernd).

Dómur dómstólsins frá 29. júní 1999 í máli C-158/98 (beiðni um forúrskurð frá Hoge Raad der Nederlanden):
Staatssecretaris van Financiën gegn Coffeeshop ,,Siberië� vof (skattaákvæði � samræming laga � veltuskattur
- sameiginlegt fyrirkomulag á virðisaukaskatti � sjötta tilskipun - gildissvið � útvegun á töflu vegna sölu
á fíkniefnum).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 29. júní 1999 í máli C-172/98: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn Konungsríkinu Belgíu (vanefnd aðildarríkis á skuldbindingum sínum � 6. gr. EB-sáttmálans (nú eftir
breytingu 12. gr.) � staðfesturéttur � krafa um belgíska meðlimi til að stofnun fái stöðu lögaðila).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 1. júlí 1999 í máli C-155/98 P: Spyridoula Celia Alexopoulou gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun � aðgerð lýst ógrundvölluð og greinilega ekki tæk til
efnismeðferðar � embættismenn � stöðuflokkun).

DÓMSTÓLLINN

(1) Sjá Stjtíð. EB C 246, 28. 8. 1999.
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Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 1. júlí 1999 í máli C-173/98 (beiðni um forúrskurð frá Cour
d�Appel de Bruxelles): Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA gegn G-B Unic SA (vörumerki �
fullnustunot réttinda eiganda vörumerkis � samþykki eiganda).

Fyrirmæli dómstólsins frá 11. maí 1999 í máli C-325/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de Grande
Instance de Lille): Philippe Anssens gegn Directeur des Services Fiscaux du Nord (beiðni um forúrskurð
� beiðni ekki tæk til efnismeðferðar).

Fyrirmæli dómstólsins (fyrsta deild) frá 10. júní 1999 í máli C-304/98 P: W gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (opinberir embættismenn � skipun í annað starf � hagsmunir deildarinnar �
stjórnsýslumistök � ábyrgð stofnunarinnar � beiðni greinilega ekki tæk til efnismeðferðar og órökstudd).

Mál C-153/99 P: Áfrýjað var þann 23. apríl 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna dómi
uppkveðnum 25. febrúar 1999 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fjórða deild) í sameinuðum
málum T-282/97 og T-57/98 milli Antonio Giannini og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.

Mál C-154/99 P: Áfrýjað var þann 26. apríl 1999 af Corrado Politi fyrirmælum uppkveðnum 9. febrúar
1999 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (önnur deild) í máli T-124/98 milli Corrado Politi
og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.

Mál C-167/99: Mál höfðað þann 20. apríl 1999 af Evrópuþinginu gegn Société d�aménagement et
d�équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.) og borginni Strasbourg.

Mál C-174/99 P: Áfrýjað var þann 10. maí 1999 af Evrópuþinginu dómi uppkveðnum 9. mars 1999 af
dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fimmta deild) í máli T-273/97 milli Pierre Richard og
Evrópuþingsins.

Mál C-207/99 P: Áfrýjað var þann 31. maí 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna dómi
uppkveðnum 25. mars 1999 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fjórða deild) í máli
T-76/98 milli Claudine Hamptaux og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.

Mál C-214/99: Beiðni um forúrskurð frá Tampereen Käräjäoikeus samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 1. júní 1999 í málinu Neste Markkinointi Oy gegn Yötuuli Ky, Eija Ritamäki, Anna-Kaisa Jukkola og
Jari Jukkola.

Mál C-221/99: Beiðni um forúrskurð frá Ufficio del Giudice di Pace di Genova samkvæmt fyrirmælum
þess dómstóls frá 6. maí 1999 í málinu Giuseppe Conte gegn Stefania Rossi.

Mál C-222/99: Beiðni um forúrskurð frá Corte d�Appello di Roma, fyrsta einkamáladeild, samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 12. maí 1999 í málinu Ministero delle Finanze og C.A.S.E.R. SpA.

Mál C-223/99: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, þriðja
deild, samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 26. nóvember 1998 í málinu Agorà s.r.l. gegn Ente
Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Mál C-225/99: Beiðni um forúrskurð frá Centrale Raad van Beroep samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 24. mars 1999 í málinu Soziale Verzekeringsbank gegn Y. Moughit.

Mál C-226/99: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale de Genova, I. deild, samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 25. maí 1999 í málinu Siples srl, í skiptameðferð, gegn 1) Ministero delle Finanze og
2) Servizio Riscossione Tributi Concessione Provinciale Genova San Paolo Riscossioni Genova SpA.

Mál C-228/99: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, samkvæmt fyrirmælum
þess dómstóls frá 21. maí 1999 í málinu Silos e Mangimi Martini gegn Ministero delle Finanze.
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Mál C-231/99: Mál höfðað þann 16. júní 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Austurríki.

Mál C-232/99: Mál höfðað þann 17. júní 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Konungsríkinu Spáni.

Mál C-233/99: Beiðni um forúrskurð frá Københavns Byret samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
17. júní 1999 í málinu Anklagemyndigheden gegn Tonny Haugsted Hansen.

Mál C-234/99: Beiðni um forúrskurð frá Vestre Landsret samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
16. júní 1999 í málinu Niels Nygård gegn Svineafgiftsfonden.

Mál C-235/99: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice (England and Wales), Queen�s Bench
Division, Divisional Court, samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 18. desember 1999 í málinu The
Queen gegn Secretary of State for the Home Department, fyrir hönd: Eleanora Ivanova Kondova.

Mál C-236/99: Mál höfðað þann 23. júní 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Konungsríkinu Belgíu.

Mál C-237/99: Mál höfðað þann 24. júní 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu
Frakklandi.

Mál C-239/99: Beiðni um forúrskurð frá Finanzgericht Düsseldorf samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 21. júní 1999 í málinu NACHI Europe GmbH gegn Hauptzollamt Krefeld.

Mál C-240/99: Beiðni um forúrskurð frá Regeringsrätten samkvæmt dómi þess dómstóls frá 10. júní
1999 vegna beiðni um önnur réttarhöld frá Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ).

Mál C-241/99: Beiðni um forúrskurð frá Sala de lo Social, Tribunal Superior de Justicia de Galicia
samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 14. júní 1999 í dómsmálinu Confederación Intersindical Galega
(C.I.G.) og Servicio Galego de Saude (SERGAS).

Mál C-242/99: Beiðni um forúrskurð frá Sozialgericht Augsburg samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 26. apríl 1999 í dómsmálinu Johann Vogler gegn Landwirtschaftliche Alterskasse Schwaben.

Mál C-243/99: Beiðni um forúrskurð frá Landesgericht Korneuburg (Austurríki) samkvæmt fyrirmælum
þess dómstóls frá 18. júní 1999 í dómsmálinu FILA Sport S.p.A gegn Beijing Metals & Minerals Import
& Export Corp.

Mál C-246/99: Mál höfðað 1. júlí 1999 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Konungsríkinu
Danmörku.

Mál C-249/99 P: Áfrýjað var þann 2. júlí 1999 af Pescados Congelados Jogamar SL fyrirmælum
uppkveðnum 30. apríl 1999 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fimmta deild) í máli
T-311/97 milli Pescados Congelados Jogamar SL og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.

Mál C-256/99: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice (England & Wales), Queen�s Bench
Division (Crown Office) samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 14. apríl 1999 í dómsmálinu The
Queen gegn Secretary of State for the Home Department, fyrir hönd: Cheung Chiu Hung.

Mál C-460/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Verwaltungsgerichtshof): Sutterlüty GmbH
& Co gegn Vorarlberger Landersregierung.

Mál C-14/99 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Konungsríkinu Belgíu.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi (fyrsta deild) frá 19. maí 1999 í máli T-175/95: BASF Coatings AG
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni � 1. mgr. 81. gr. EB-sáttmálans (áður 1. mgr.
85. gr.)) - einkadreifingarsamningur � samhliða innflutningur).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 19. maí 1999 í máli T-176/95: Accinauto SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni � 1. mgr. 81. gr. EB-sáttmálans (áður 1. mgr. 85. gr.))
- einkadreifingarsamningur � samhliða innflutningur).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 12. maí 1999 í sameinuðum málum T-164/96, T-165/96,
T-166/96, T-167/96, T-122/97 og T-130/97: Moccia Irme SpA o.fl. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar �ríkisaðstoð � KSE-samningurinn � fimmtu leiðbeiningar um
aðstoð við stáliðnaðinn � krafa um reglulega framleiðslu í skilningi 2. mgr. 4. gr. í leiðbeiningunum um
aðstoð við stáliðnaðinn).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi (fyrsta deild með auknum fjölda dómara) frá 15. júní 1999 í máli
T-288/97: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð
til ógildingar � ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar � ríkisaðstoð � mál höfðað af ríkisstofnun � mál tækt
til efnismeðferðar).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi (önnur deild) frá 10. júní 1999 í máli T-10/98: E-Quattro Snc gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (gerðardómsákvæði � greiðsluskylda - vanskil).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi (fimmta deild) frá 22. mars 1999 í máli T-97/95 (92): Sinochem
National Chemicals Import & Export Corporation gegn ráði Evrópusambandsins (kostnaðarákvörðun).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi (fyrsta deild) frá 29. mars 1999 í máli T-77/96: Garage Massol
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni � málshöfðun gegn framkvæmdastjórninni
vegna vanrækslu á að framfylgja kvörtun � engin þörf á að dæma í málinu � beiðni um ógildingu �
skaðabótakrafa � mál greinilega ekki tækt til efnismeðferðar).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 30. mars 1999 í máli T-44/98 R II: Emesa Sugar (Free
Zone) NV gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samtök landa og yfirráðasvæða handan hafsins
� ákvarðanir 91/482/EBE og 97/803/EB � reglugerð (EB) nr. 2553/97 � málsmeðferð vegna
bráðabirgðaráðstafana � brýn þörf - vaxtajöfnun).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi (fyrsta deild) frá 29. apríl 1999 í máli T-78/98: Unione Provinciale
degli Agricoltori di Firenze o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar �
reglugerð (EB) nr. 644/98 � skráning landfræðilegu merkingarinnar ,,Tuscan� ólífuolía � hagsmunir við að
hefja málsmeðferð � máli vísað frá).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 16. apríl 1999 í máli T-142/98: Image Création SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar � afturköllun á umdeildri aðgerð � mál ekki
tekið til dómsmeðferðar).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 21. maí 1999 í sameinuðum málum T-169/98 og T-170/98:
Schiocchet gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar � ólögmæti � reglugerð
(EBE) nr. 684/92 - alþjóðlegir farþegaflutningar með langferðabifreiðum � mál ekki tækt til efnismeðferðar).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 9. mars 1999 í máli T-205/98: Clauni S.A. o.fl. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (mál greinilega ekki tækt til efnismeðferðar).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 21. júní 1999 í máli T-56/99 R: Marlines SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni � greiðsla á sekt � bankaábyrgð � málsmeðferð
vegna bráðabirgðaráðstafana � tímabundin stöðvun á gildistöku).

(1) Sjá Stjtíð. EB C 246, 28. 8. 1999.
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Mál T-100/99: Mál höfðað 24. apríl 1999 af Campina Melkunie B.V. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-105/99: Mál höfðað 28. apríl 1999 af ráði sveitarfélaga og svæða Evrópu gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-120/99: Mál höfðað 19. maí 1999 af Office for Harmonisation in the Internal Market (vörumerki
og hönnun).

Mál T-131/99: Mál höfðað 27. maí 1999 af Michael Hamilton Shaw, Timothy John Falla og WPP
Luxembourg Appeal Group Limited gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-135/99: Mál höfðað 1. júní 1999 af Taurus-Film GmbH og Co. gegn Office for Harmonisation in
the Internal Market (vörumerki og hönnun).

Mál T-136/99: Mál höfðað 1. júní 1999 af Taurus-Film GmbH og Co. gegn Office for Harmonisation in
the Internal Market (vörumerki og hönnun).

Mál T-139/99: Mál höfðað 8. júní 1999 af Alsace International Car Services (AICS) gegn Evrópuþinginu.

Mál T-141/99: Mál höfðað 10. júní 1999 af Vela s.r.l. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-142/99: Mál höfðað 10. júní 1999 af Vela s.r.l. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-147/99: Mál höfðað 18. júní 1999 af Miller NV gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-150/99: Mál höfðað 21. júní 1999 af Tecnagrind s.l. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-151/99: Mál höfðað 21. júní 1999 af Tecnagrind s.l. - Tecnalogias Agrarias e Industriales gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-152/99: Mál höfðað 24. júní 1999 af Hijos de Andrés Molina S.A. (í skiptameðferð) gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-156/99: Mál höfðað 28. júní 1999 af Nordisk Færgefart A/S gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-72/95 tekið af málaskrá: Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europa Ltd & Co. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-548/93 tekið af málaskrá: Ladbroke Racing Ltd gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-538/93 tekið af málaskrá: John Harris gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-294/93, T-392/93 og T-413/93 tekin af málaskrá: Sean Coughlan gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna og Patrick Heffernan gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-278/93 tekið af málaskrá: David Alwyn Jones og Mary Bridget Jones gegn ráði Evrópusambandsins
og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-32/96 tekið af málaskrá: Société Générale gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Sameinuð mál T-302/97 og T-303/97 tekin af málaskrá: AZ COM. og S.P.R.L. Ecole de Maîtrise Automo-
bile gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-62/97 tekið af málaskrá: Société Générale gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
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Mál T-6/97 tekið af málaskrá: Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Sameinuð mál T-153/96 og T-8/97 tekin af málaskrá: Union Carbide Corporation gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-165/98 tekið af málaskrá: Grandi Molini SpA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-149/98 tekið af málaskrá: Société Générale gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.


