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Nr.37/1

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

2000/EES/37/01
Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1973  Telecom Italia/Endesa/Unión Fenosa)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 9. ágúst 2000 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, þar sem spænska fyrirtækið Unión Fenosa Inversiones S.A. (Ufinsa), undir stjórn Unión
Eléctrica Fenosa, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar, sameiginleg yfirráð yfir
spænska fyrirtækinu Cable i Televisió de Catalunya S.A. (Menta), undir sameiginlegri stjórn Spain
Telecommunication Limited s.a.r.l., Stet International Netherlands N.V. (SIN), sem tilheyrir
fyrirtækjasamstæðunni Telecom Italia S.p.A., og Endesa Telecomunicaciones S.A. (ET), sem tilheyrir
Endesa S.A., með hlutabréfakaupum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Menta: fjarskipti,

-

SIN: fjarskipti,

-

Ufinsa: ráðgjöf, verkfræðiþjónusta, fjarskiptaþjónusta, iðnaður, námuvinnsla og fasteignasala,

-

ET: fjarskipti á Spáni.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 235, 17.8.2000. 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. COMP/M.1973
 Telecom Italia/Endesa/Unión Fenosa, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL

(1)

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

ÍSLENSK útgáfa

Nr.37/2

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
2000/EES/37/02
(Mál nr. COMP/JV.51  Bertelsmann/Mondadori/BOL Italia)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. ágúst 2000 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, þar sem félögin Bertelsmann AG og Arnoldo Mondadori Editore SpA, sem tilheyrir
Fininvest fyrirtrækjahópnum, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar, sameiginleg
yfirráð yfir öllu fyrirtækinu BOL Italia S.p.A. sem er fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Bertelsmann AG: prentun, útgáfa og dreifing bóka og tímarita, bókaklúbbar, útgáfa og dreifing
tónlistar og hjóðrita og einkasjónvarp ásamt tengdri þjónustu,

-

Arnoldo Mondadori SpA: útgáfa bóka og tímarita, grafík og prentun ásamt beinni
markaðssetningu bóka,

-

Fininvest: sjónvarp og tengd þjónusta, framleiðsla og dreifing kvikmynda, auglýsingar og
fjármálaþjónusta,

-

BOL Italia S.p.A.: beinlínutengd sala bóka á ítölsku um Netið og einnig tónlistarsnældna,
geisladiska og margmiðlunargeisladiska, VHS og DVD um heim allan.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 232, 12.8.2000. 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. COMP/JV.51 
Bertelsmann/Mondadori/BOL Italia, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate C  Information, Communication and Multimedia
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EES/37/03
Ný tilkynning um áður tilkynnta samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1783  ZF Gotha/Graziono Transmissioni/JV)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 25. maí 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin ZF Gotha GmbH í Gotha Þýskalandi,
sem er undir stjórn ZF Friedrichshafen AG í Friedrichshafen Þýskalandi, og Graziano Transmissioni
S.p.A. í Rivoli-Cascine Vica Ítalíu, sem er undir stjórn Saurer AG í Arbon Sviss, öðlast, í skilningi bliðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu ZF Graziano Materials
Handling Components GmbH í Þýskalandi með kaupum á hlutum í nýstofnuðu félagi sem er
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

(1)

ZF Gotha: gírkassar og íhlutir í lyftara, sem eru jafnframt ökutæki, með áherslu á drifeiningar
og kerfi fyrir rafmagnsþungaflutningatæki,

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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-

-

Nr.37/3

Graziano Transmissioni: gírkassar og íhlutir í lyftara, sem eru jafnframt ökutæki, með áherslu
á gírkassa með aflskiptingu, sambyggða gískassa og drif og drifása fyrir rafmagnsknúna hreyfla
og brunahreyfla,
ZF Graziano Materials Handling Components: drifeiningar og kerfi fyrir rafmagnsþungaflutningatæki, aðrir íhlutir fyrir lyftara.

3.

Tilkynningin var lýst ófullnægjandi 30. júní 2000. Viðkomandi fyrirtæki hafa nú lagt fram frekari
nauðsynlegar upplýsingar og varð tilkynningin fullnægjandi í skilningi 1. mgr. 10. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89 hinn 31. júlí 2000. Þar með öðlaðist tilkynningin gildi 1. ágúst 2000.

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 231, 11.8.2000. 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. COMP/M.1783
 ZF Gotha/Graziono Transmissioni/JV, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2033  Metso/Svedala)

2000/EES/37/04

1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem Metso Corporation (Metso) í Helsinki
Finnlandi öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, full yfirráð yfir Svedala Industri
AB (Svedala) í Málmey í Svíþjóð með yfirtökuboði sem tilkynnt var um 21. júní 2000.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

-

Metso: verkfræðistarfsemi á sviði vinnslu; þróun og framleiðsla tækjabúnaðar. Starfsemi
Metso er einkum á sviði grjót- og jarðefnavinnsluvéla í gegnum Nordberg-deild fyrirtækisins.
Metso er einnig birgir fyrir sjálfstýri- og stjórnkerfi og vélbúnað fyrir kvoðu- og pappírsframleiðslu,
Svedala: tækjabúnaður fyrir byggingastarfsemi og jarðefnavinnslu.
Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur
verið, geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta
atriði frestað um sinn.

3.

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

4.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 232, 12.8.2000. 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. COMP/M.2033
 Metso/Svedala, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Nr.37/4
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17.8.2000

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
2000/EES/37/05
(Mál nr. COMP/M.2075  Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 2. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem Jupiter International Group Plc (Jupiter),
sem er félag með aðalstövar í Breska konungsríkinu og undir stjórn þýska bankans Commerzbank
AG, M & G (M&G), sem er félag með aðalstövar í Breska konungsríkinu og undir stjórn Prudential plc, bandaríska félagið Newhouse Capital Partners LLC (Newhouse), sem er undir stjórn US
Nationwide Mutual Insurance Company, og Scudder Investments Holdings Limited (Scudder),
sem er félag með aðalstövar í Breska konungsríkinu og undir stjórn svissneska félagsins Zurich
Financial Services, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð,
með kaupum á hlutum, yfir nýstofnuðu félagi, Cofunds Limited (CFL), sem er fyrirtæki um
sameiginlegt verkefni.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

CFL: óháður aðili með sölu verðbréfasjóða á Netinu til almennings gegnum óháða milliliði,

-

Jupiter: umsýsla á sviði fjárfestinga og sjóða,

-

M & G: umsýsla á sviði fjárfestinga og sjóða,

-

Newhouse: fjárfestingar með áhættufé,

-

Scudder: umsýsla á sviði fjárfestinga og sjóða.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 231, 11.8.2000. 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. COMP/M.2075
 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G/JV, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2099  Hutchison/NTT
DoCoMo/KPN Mobile- JV)

Nr.37/5

2000/EES/37/06

1.

Framkvæmdastjórninni barst 3. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin Hutchison Whampoa Limited í
Hong Kong, NTT DoCoMo, Inc í Japan, sem tilheyrir NTT-fyrirtækljahópnum, og KPN Mobile
N.V. í Hollandi, sem tilheyrir KPN-fyrirtækjahópnum, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir bresku fyrirtækjunum Hutchison 3G UK Holdings
Limited og Hutchison 3G UK Limited með kaupum á hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Hutchison: fjarskipti, smásala, orka og grunnvirki,

-

NTT Group: fjarskipti,

-

KPN Group: fjarskipti,

-

Hutchison 3G UK: farsímatækni af þriðju kynslóð í Breska konungsríkinu.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 229, 10.8.2000. 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. COMP/M.2099
 Hutchison/NTT DoCoMo/KPN Mobile- JV, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
2000/EES/37/07
(Mál nr. COMP/M.2114  Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem hollenska fyrirtækið Sanpaolo Private
Equity Scheme BV (Sipes), sem tilheyrir Sanpaolo IMI-fyrirtækljahópnum, og fyrirtækið MWCR
Lux Sarl. (MWCR Lux í Lúxemborg), sem tilheyrir Schroders-fyrirtækjahópnum, öðlast, í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir tveimur ítölskum fyrirtækjum,
Omega Bilance S.p.a. (Omega) og C.E.G. di Macchi & Piantanida (C.E.G.) með kaupum á
hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Sipes: bankastarfsemi og fjármálaþjónusta,

-

MWCR Lux: fjármálaþjónusta og bankastarfsemi á sviði fjárfestinga,

-

Omega: framleiðsla og heildsala voga og annars vigtarbúnaðar,

-

C.E.G.: framleiðsla og heildsala skera og hakkavéla.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 232, 12.8.2000. 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. COMP/M.2114
 Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EES/37/08
Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2045  Salzgitter/Mannesmann-Röhrenwerke,
ECSC, 1336 Mannesmann/Röhrenwerke)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 1. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Salzgitter AG öðlast, í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, full yfirráð yfir fyrirtækinu Mannesmann-Röhrenwerke
AG með kaupum á hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

(1)

-

Salzgitter AG: stálvörur og stálrör,

-

Mannesmann-Röhrenwerke AG: stálplötur, stálpípur og -rör.

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 232, 12.8.2000. 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. COMP/M.2045
 Salzgitter/Mannesmann-Röhrenwerke, ECSC, 1336 Mannesmann/Röhrenwerke, á eftirfarandi
heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2076  Ifil/Alpitour)

2000/EES/37/09

1.

Framkvæmdastjórninni barst 8. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Ifil á Ítalíu, sem er undir stjórn
Giovanni Agnelli & C. Sapaz (GAC), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, full
yfirráð yfir Alpitour á Ítalíu með kaupum á hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Ifil: á ýmsum sviðum, meðal annars í ferðaþjónustu,

-

Alpitour: í ferðaþjónustu.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 234, 15.8.2000. 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. COMP/M.2076
 Ifil/Alpitour, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).

ÍSLENSK útgáfa

Nr.37/8

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

17.8.2000

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
2000/EES/37/10
(Mál nr. COMP/M.2087  Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem franska fyrirtækið Feu Vert S.A. (Feu Vert),
sem tilheyrir fyrirtækjahópnum Monnoyeur, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir spænska fyrirtækinu Autocenter Delauto S.A. (Delauto), sem er
undir stjórn spænska fyrirtækisins Centros Comerciales Pryca S.A. (Pryca), sem tilheyrir franska
fyrirtækjahópnum Carrefour, með kaupum á hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

Feu Vert: íhlutir í bifreiðar og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum,

-

Delauto: íhlutir í bifreiðar og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum,

-

Pryca: smásala neytendavöru til daglegra þarfa.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 234, 15.8.2000. 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. COMP/M.2087
 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

2000/EES/37/11
Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2120  Toyota Motor Corporation/Toyota GB)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem Toyota Motor Corporation í Japan öðlast,
í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, full yfirráð, eitt og sér, yfir Toyota (GB) PLC í
Breska konungsríkinu með kaupum á hlutum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

3.

(1)

-

Toyota Motor Corporation: framleiðsla, sala, leiga og viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og
skipum,

-

Toyota (GB) PLC: dreifing, sala og tryggingar Toyota-ökutækja og varahluta í Breska
konungsríkinu.

Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur
verið, geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði
frestað um sinn.
Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 234, 15.8.2000. 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. COMP/M.2120
 Toyota Motor Corporation/Toyota GB, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2122  BAT/CapGemini/Ciberion)

2000/EES/37/12

1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. ágúst 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækin British American Ventures
Limited (BAV), sem er undir stjórn British American Tobacco (BAT), og Cap Gemini Ernst &
Young UK Limited (CGEY), sem er undir stjórn Cap Gemini S.A. (Cap Gemini), öðlast, í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Ciberion með
kaupum á hlutum í nýstofnuðu félagi sem er fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

BAV: eignarhaldsfélag á sviði fjárfestinga,

-

BAT: framleiðsla og sala tóbaksvarnings,

-

CGEY: ráðgjöf og fagleg þjónusta sem tengist upplýsingatækni,

-

Cap Gemini: ráðgjöf og fagleg þjónusta sem tengist upplýsingatækni,

-

Ciberion: þjónusta á sviði upplýsingatækni.

3.

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

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum um fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.
Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá dagsetningu þessarar
útgáfu í Stjtíð. EB C 234, 15.8.2000. 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. COMP/M.2122
 BAT/CapGemini/Ciberion, á eftirfarandi heimilisfang:
European Commission
Competition DG
Directorate B  Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1)

Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í 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, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17).
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Nr.37/10
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Tilkynning samkvæmt 3. mgr. 19. gr. reglugerðar ráðsins
nr. 17(1) - Mál 34.950  Eco-Emballages

17.8.2000

2000/EES/37/13

Þann 17. desember 1993 tilkynnti Eco-Emballages SA, fyrirtæki staðsett í Levallois-Perret, Frakklandi,
framkvæmdastjórninni um ýmsa samninga í þeim tilgangi að hún veitti þeim neikvætt vottorð, eða að
öðrum kosti undanþágu. Með bréfi dags. 12. apríl 1999 fór Eco-Emballages fram á að ákörðunin um
undanþágu yrði afturvirk (sjá nánar í Stjtíð. EB C 227 frá 9.8.2000.
Framkvæmdastjórnin áformar að taka þá afstöðu að hreyfa ekki mótmælum við tilkynntum samningum
samkvæmt 81. gr. EB-sáttmálans og 53. gr. EES-samningsins. Áður en hún tekur endanlega ákvörðun
gefur hún öllum þriðju aðilum sem hagsmuna eiga að gæta kost á að senda athugasemdir sínar, innan eins
mánaðar frá birtingu þessarar tilkynningar í Stjtíð. EB C 227, 9.8.200, með tilvísun til 34.950  EcoEmballages, á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate D - Services
200 Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.
Bréfasími: +32 2 295 30 80

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 19/2000
Þýskaland

2000/EES/37/14

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans vegna
aðstoðar í þágu Techniche Glaswerke Ilmenau GmbH. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 217 frá 29.7.2000.
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) 299 27 58
Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland. Heimilt er að fara skriflega fram á að farið
verði með heiti þess hagsmunaaðila sem leggur fram athugasemdir sem trúnaðarmál, enda sé beiðnin
rökstudd.

(1)

Stjtíð. EB L 13, 21.2.1962, bls. 204.
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 27/2000
Þýskaland

Nr.37/11

2000/EES/37/15

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans vegna
aðstoðar í þágu Deckel Maho Seebach GmbH. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 217 frá 29.7.2000.
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) 299 27 58
Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland. Heimilt er að fara skriflega fram á að farið
verði með heiti þess hagsmunaaðila sem leggur fram athugasemdir sem trúnaðarmál, enda sé beiðnin
rökstudd.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 29/2000
Belgía

2000/EES/37/16

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans vegna
aðstoðar í þágu Ford Genk. Sjá nánar í Stjtíð. EB C 217 frá 29.7.2000.
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-1
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Bréfasími: (+32 2) 296 95 79
Athugasemdunum verður komið á framfæri við Belgíu. Heimilt er að fara skriflega fram á að farið verði
með heiti þess hagsmunaaðila sem leggur fram athugasemdir sem trúnaðarmál, enda sé beiðnin rökstudd.
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Nr.37/12
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

17.8.2000

2000/EES/37/17

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 6. apríl 2000 í máli C-286/95 P: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn Imperial Chemical Industries plc (ICI) (áfrýjun  málshöfðun til ógildingar 
málsástæður  brot á grundvallarmálsmeðferðarkröfum  vanræksla á að löggilda ákvörðun stjórnarráðs
framkvæmdastjóra  mál sem dómstóllinn getur tekið fyrir að eigin frumkvæði).
Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 6. apríl 2000 í sameinuðum málum C-287/95 P og C-288/95 P:
Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Solvay SA (áfrýjun  málshöfðun til ógildingar 
málsástæður  brot á grundvallarmálsmeðferðarkröfum  vanræksla á að löggilda ákvörðun stjórnarráðs
framkvæmdastjóra  mál sem dómstóllinn getur tekið fyrir að eigin frumkvæði).
Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 6. apríl 2000 í máli C-443/97: Konungsríkið Spánn gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samræming á skipulagsskjölum  eigin leiðbeiningar
framkvæmdastjórnarinnar  hreinar fjármálaleiðréttingar).
Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 6. apríl 2000 í máli C-256/98: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Frakklandi (vanræksla aðildarríkis á að uppfylla skuldbindingar
sínar  tilskipun 92/43/EBE  verndun náttúrulegra heimkynna villtra plantna og dýra).
Dómur dómstólsins (fyrsta deild) frá 6. apríl 2000 í máli C-383/98 (beiðni um forúrskurð frá Oberster
Gerichtshof): The Polo/Lauren Company LP gegn PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight
Forwarders (sameiginleg stefna í viðskiptum  reglugerð (EB) nr. 3295/94  bann við tollafgreiðslu vegna
innflutnings til
frjálsrar dreifingar, útflutnings, endurútflutnings eða frestun tollafgreiðslu á fölsuðum og stolnum
höfundarréttarvörum  gildi bannsins gagnvart vörum sem eru futtar utanlands - lögmæti).
Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-176/96 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de
Première Instance de Bruxelles): Jyri Lehtonen og Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL gegn Fédération
Royale Belge des Sociétés de Basket-ball ASBL (FRBSB) (frjáls för launþega  samkeppnisreglur fyrir
fyrirtæki  atvinnumenn í körfuhnattleik  íþróttareglur um flutning á leikmönnum frá öðrum aðildarríkjum).
Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-292/97 (beiðni um forúrskurð frá
Regeringsrätten): Mál höfðað af Kjell Karlsson o.fl. (viðbótargjöld á mjólk mjólkurkvótafyrirkomulag í
Svíþjóð  upprunaleg úthlutun á mjólkurkvótum  innlendar reglur  túlkun á tilskipun (EBE) nr. 3950/
92  meginreglan um jafna málsmeðferð).
Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-251/98 (beiðni um forúrskurð frá Gerechtshof
te s-Gravenhage): C. Baars gegn Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem
(staðfesturéttur  eignir sem fjárfestar eru í hlutabréfum fyrirtækis sem hefur aðsetur í aðildarríkinu þar
sem skatturinn er lagður á það - undanþága frá eignaskatti  eignir sem fjárfestar eru í hlutabréfum í
fyrirtækjum sem eru með staðfestu í öðru aðildarríki  engin undanþága).
Dómur dómstólsins (fyrsta deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-420/98 (beiðni um forúrskurð frá Nederlandse
Raad van State): W.N. gegn Staatssecretaris van Financiën (samræming á lögum  tilskipun 77/799/EBE
 gagnkvæm aðstoð milli yfirvalda aðildarríkjanna á sviði beinnar skattlagningar  sjálfkrafa miðlun
upplýsinga).
Dómur dómstólsins (þriðja deild) frá 13. apríl 2000 í máli C-123/99: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Grikklandi (vanræksla aðildarríkis á að uppfylla skuldbindingar
sínar  vanræksla á að taka tilskipun 94/62/EB upp í landslög).
Mál C-104/00 P: Áfrýjað var þann 20. mars 2000 af DKV Deutsche Krankenversicherung AG dómi
uppkveðnum þann 12. janúar 2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fjórða deild) í máli
T-19/99 milli DKV Deutsche Krankenversicherung AG og Skrifstofunnar fyrir samræmingu á hinum
innra markaði (vörumerki og hönnun).
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Mál C-114/00: Mál höfðað 27. mars 2000 af konungsríkinu Spáni gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
Mál C-139/00: Mál höfðað 11. apríl 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu
Spáni.
Mál C-151/00: Mál höfðað 19. apríl 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Frakklandi.
Mál C-153/00: Beiðni um forúrskurð frá saksóknara við Rechtbank van Eerste Aanleg, Turnhout,
samkvæmt fyrirmælum frá 13. apríl 2000 í sakamáli á hendur P. der Weduwe.
Mál C-161/00: Mál höfðað 27. apríl 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
sambandslýðveldinu Þýskalandi.
Mál C-164/00: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice (England & Wales), Queens Bench
Division, samkvæmt ákvörðun þess dómstóls frá 1. mars 2000 í málinu Katia Beckman gegn Dynamco
Whicheloe Macfarlane Ltd.
Mál C-166/00: Mál höfðað 8. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Grikklandi.
Mál C-167/00: Beiðni um forúrskurð frá Oberster Gerichtshof (Austurríki) samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 13. apríl 2000 í málinu Verein für Konsumenteninformation gegn Karl Heinz Henkel.
Mál C-168/00: Beiðni um forúrskurð frá Landesgericht, Linz, Austurríki, samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 6. apríl 2000 í málinu Simone Leitner, undir lögaldri, gegn TUI Deutschland GmbH & Co.
K G.
Mál C-171/00 P: Áfrýjað var þann 10. maí 2000 af Alain Libéros dómi uppkveðnum þann 9. mars 2000
af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (einn dómari) í máli T-29/97 milli Alain Libéros og
framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.
Mál C-173/00: Beiðni um forúrskurð frá Consiglio di Stato, fjórðu deild, samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 12. nóvember 1999 í málinu ANAS  Ente Nazionale per le Strade gegn SCA RL CMC
Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna, SpA ICLA Costruzioni Generali og SpA Impresa Toto e
Toto.
Mál C-174/00: Beiðni um forúrskurð frá Hoge Raad der Nederlanden samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 3. maí 2000 í málinu Kennemer Golf & Country Club gegn Inspecteur Belastingdienst
Particulieren/-Ondernemingen Haarlem.
Mál C-181/00: Beiðni um forúrskurð frá Supremo Tribunal Administrativo, fyrstu deild fullskipaður
dómur, samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 13. apríl 2000 í málinu Flightline Ltd gegn Secretário de
Estado dos Transportes e Comunicações og TAP  Transportes Aéreos Portugueses, SA.
Mál C-183/00: Beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 5 de Oviedo
samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 13. apríl 2000 í málinu Victoria Gonzáles Sánchez gegn Medicina
Asturiana SA.
Mál C-184/00: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal de Première Instance, Charleroi, Belgíu, samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 11. maí 2000 í málinu ASBL Office des Produits Wallons gegn belgíska
ríkinu.
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Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 6. apríl 2000 í máli T-43/98 R II: Emesa Sugar (Free
Zone) NV gegn ráði Evrópusambandsins (samstarfsfyrirkomulag fyrir lönd og yfirráðasvæði handan
hafsins  ákvarðanir 91/482/EBE og 97/803/EB  málsmeðferð vegna bráðabirgðaaðgerða  ekki þörf á
úrskurði).
Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 6. apríl 2000 í máli T-44/98 R II: Emesa Sugar (Free
Zone) NV gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samstarfsfyrirkomulag fyrir lönd og
yfirráðasvæði handan hafsins  tilskipanir 91/482/EBE og 97/803/EB  málsmeðferð vegna
bráðabirgðaaðgerða).
Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 10. apríl 2000 í máli T-361/99: Karl L. Meyer gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna og Fjárfestingarbanka Evrópu (mál greinilega ekki tækt til
efnismeðferða).
Mál T-107/00: Mál höfðað 26. apríl 2000 af Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
Mál T-109/00: Mál höfðað 26. apríl 2000 af Bernd Schmidt gegn ráði Evrópusambandsins.
Mál T-111/00: Mál höfðað 2. maí 2000 af British American Tobacco International (Investments) limited
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
Mál T-112/00: Mál höfðað 2. maí 2000 af Iberotam S.A. og sjö öðrum gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
Mál T-114/00: Mál höfðað 2. maí 2000 af Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum e.V. (ARE) gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
Mál T-117/00: Mál höfðað 3. maí 2000 af The Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-118/00: Mál höfðað 3. maí 2000 af Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-119/00: Mál höfðað 3. maí 2000 af The Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-120/00: Mál höfðað 3. maí 2000 af The Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-121/00: Mál höfðað 3. maí 2000 af The Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-122/00: Mál höfðað 8. maí 2000 af K & N Efthymiadis S.A. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
Mál T-123/00: Mál höfðað 9. maí 2000 af Dr. Karl Thomae GmbH gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
Mál T-124/00: Mál höfðað 9. maí 2000 af Federazione Associazioni Imprese Distribuzione (FAID Federdistrubizione) o.fl gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
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Mál T-126/00: Mál höfðað 10. maí 2000 af Confederazione Generale dellIndustria Italiana (Confindustria)
o.fl. gegn Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
Mál T-128/00: Mál höfðað 12. maí 2000 af The Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-129/00: Mál höfðað 12. maí 2000 af The Procter & Gamble Company gegn Skrifstofu hins innri
markaðar.
Mál T-132/00: Mál höfðað 17. maí 2000 af Gerot Pharmazeutika GmbH gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
Mál T-137/00: Mál höfðað 22. maí 2000 af Cambridge Healthcare Supplies Limited gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
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