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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2300 � YLE/TDF/Digital/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. mars 2001 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 franska fyrirtækið Télédiffusion de France SA (TDF) öðlast, í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir finnska fyrirtækinu Digita Oy
(Digita) með kaupum á hlutabréfum. Sem stendur er Digita stjórnað af finnska fyrirtækinu Yleisradio
Oy (YLE).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Digita: dreifing og sending á útvarps- og sjónvarpsefni um jarðstöðvar, þjónusta í tengslum við
gagnaflutninga, leiga á rými fyrir loftnet og búnað, tækniráðgjöf, byggingarstarfsemi,
viðhaldsþjónusta og tengd þjónusta í Finnlandi,

- TDF: alþjóðafyrirtæki sem útvegar þráðlausar lausnir fyrir útvarps- og fjarskiptafyrirtæki.
Dótturfyrirtæki France Télécom SA og móðurfyrirtæki finnska fyrirtækisins Telemast Nor-
dic Oy (Telemast) sem útvegar flutnings- og dreifingarþjónustu fyrir útvarpsefni í Finnlandi,

- YLE: útvarpsþjónusta við almenning í Finnlandi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (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 99, 29.3.2001. 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.2300 � YLE/TDF/Digital/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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 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.

2001/EES/18/01
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2394 � SCI Systems/Nokia Networks)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. mars 2001 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 SCI Systems Inc. (SCI) öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir framleiðslu á þröngbandsaðgangsvörum og TRX (sendi/
móttöku) �einingum fyrir Nokia Networks� ,,Talk Family�- grunnstöðvar (markviðskiptin) frá
Nokia Networks og Nokia UK, með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- SCI: útvegar þjónustu á framleiðslusviði,

- Nokia: samskiptalausnir fyrir farsíma- og fastasambandsnetið,

- markviðskiptin: framleiðsla á þröngbandsaðgangsvörum og TRX (sendi/móttöku) �einingum
fyrir Nokia Networks� ,,Talk Family�- grunnstöðvar.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/
89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt málsmeðferðinni
sem kveðið er á um í henni.

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 100, 30.3.2001. 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.2394 � SCI Systems/Nokia Networks, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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 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.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
(Mál nr. COMP/38.089 � TF6 og Série Club)

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. febrúar 2001 tilkynning, samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
nr. 17, um samninga milli Télévision francaise 1 og Métropole Télévision um stofnun tveggja
fyrirtækja um sameiginlegt verkefni. Markmið þessara fyrirtækja er að koma á tveimur rásum með
sérhæfðu efni TF6 og Série Club.

2. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að tilkynntir samningar geti fallið undir
gildissvið reglugerðar nr. 17.

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

4. Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan 10 daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 103, 3.4.2001. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 98 04) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/38.089, á eftirfarandi
heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Direktorat C
Media and Music Publishing Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

2001/EES/18/03
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Tilkynning um samstarfssamning
(Mál nr. COMP/38.091/F1 - Electrabel/EDF/Endesa/Enel/

Iberdrola/National Grid/Nuon/RWE/Scottish Power/
United Utilities/Vattenfall - Eutilia)

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. febrúar 2001 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
nr. 17(1) um samninga milli Electrabel SA (Belgíu), Électricité de France (Frakklandi), Endesa Net
Factory SL (Spáni), Enel SpA (Ítalíu), Iberdrola SA (Spáni), National Grid Holdings Limited
(Breska konungsríkinu), NV Nuon (Hollandi), RWE Systems AG (Þýskalandi), Scottish Power
UK plc (Breska konungsríkinu), United Utilities BV (Hollandi) og Vattenfall AB (Svíþjóð),  um
stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni undir heitinu Eutilia (http://www.eutilia.com), sem er
rafrænt markaðstorg fyrir viðskipti með vörur og þjónustu á sviði rafmagnsiðnaðarins.

2. Fyrirtækið um sameiginlega verkefnið mun reka viðamikið rafrænt beinlínumarkaðstorg fyrir kaup
á vörum og þjónustu á sviði rafveitu og síðar einnig fyrir vörur og þjónustu á öðrum sviðum. Síðar
kann það að færa út starfsemi sína þannig að hún taki til sameiningarstarfsemi, stuðningsþjónustu
í tengslum við viðskipti og móttökuþjónustu. Eutilia verður öllum opin á viðkomandi sviðum þar
með talið rafmagnsveitum og birgjum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að tilkynntur samstarfssamningur geti
fallið undir gildissvið reglugerðar nr. 17.

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

5. Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan 15 virkra daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 100, 30.3.2001. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 295 01 28) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/38.091/F1, á
eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
70, rue Joseph II
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB 13, 21.2.1962, bls. 204/62.

2001/EES/18/04
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Upphaf málsmeðferðar
(Mál nr. COMP/M.2314 � BASF/Pantochim/Eurodiol)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.3.2001 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 á tilkynntri 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  102, 31.3.2001.
Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 - 296 72 44)
eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.2314 � BASF/Pantochim/Eurodiol, á eftirfarandi heimilisfang:

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

Ný tilkynning um áður tilkynnta samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2345 � Deutsche BP/Erdölchemie)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23.2.2001 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 BP Deutschland GmbH, sem stjórnað er af BP Amoco plc öðlast
í  skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfirráð yfir öllu fyrirtækinu Erdölchemie
GmbH, með kaupum á verðbréfum.

2. Tilkynningin var lýst ófullnægjandi 21.3.2001. Viðkomandi fyrirtæki hafa nú lagt fram nánari
upplýsingar og varð tilkynningin fullnægjandi í skilningi 1. mgr. 10. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr.
4064/89 þann 22.3.2001. Þar með öðlaðist tilkynningin gildi 22.3.2001.

3. 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 99, 29.3.2001. 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.2345 � Deutsche BP/Erdölchemie, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
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.

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

2001/EES/18/05

2001/EES/18/06
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2356 � Hermes/Codan/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 12.3.2001 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 301M2356.
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 427 18, bréfasími: +352 2929 427 09.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2249 � Marconi/RTS/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 23.3.2001 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 301M2249.
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

2001/EES/18/07
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2269 � Sasol/Condea)

Framkvæmdastjórnin ákvað 30.1.2001 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 301M2269.
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. COMP/M.2323 � HSBC-CCF/Banque Hervet)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.3.2001 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 frönsku 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 ,,CFR�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 301M2323.
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

2001/EES/18/09
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2330 � Cargill/Banks)

Framkvæmdastjórnin ákvað 9.3.2001 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 301M2330.
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. COMP/M.2339 � Conforama/Salzam Mercatone)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.3.2001 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 frönsku 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 ,,CFR�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 301M2339.
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

2001/EES/18/11

2001/EES/18/12
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2368 � Gilde/CapVis/Soudronic)

Framkvæmdastjórnin ákvað 16.3.2001 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 301M2368.
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

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar um drög að tilskipun
um samkeppni á mörkuðum fyrir rafræna samskiptaþjónustu

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt drög að tilskipun framkvæmdastjórnarinnar um samkeppni á
mörkuðum fyrir rafræna samskiptaþjónustu.

Framkvæmdastjórnin ætlar að samþykkja tilskipunina eftir að hafa skoðað athugasemdir frá öllum
hagsmunaaðilum.

Framkvæmdastjórnin gefur öllum þeim sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma athugasemdum sínum
varðandi drögin að tilskipuninni á framfæri við sig, en þau birtust í Stjtíð. EB C 96, 27.3.2001.

Athugsemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tveggja mánaða frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 96, 27.3.2001. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. (32-2) 296 98 19), tölvupósti: Lambros.Papadias@cec.eu.int, eða pósti á eftirfarandi
heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Unit C1
Office J-70 2/271
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel.

2001/EES/18/13
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Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Reglur um upplýsingaskipti � tæknilegar reglugerðir

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða og reglna um þjónustuskrifstofur
upplýsingasamfélagsins (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37 og Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18).

Tilkynningar um drög að innlendum tæknilegum reglugerðum sem hafa borist  framkvæmdastjórninni.

2001/125/FIN

2001/126/NL

2001/127/F

2001/128/D

2001/129/S

2001/130/UK

2001/132/DK

2001/133/DK

2001/134/E

2001/135/FIN

2001/137/FIN

Lög um rafrænar undirskriftir

Reglugerð frá ráðherra á sviði samgangna og opinberra
verkframkvæmda um breytingu á reglugerð um
flutninga á hættulegum vörum á landi í tengslum við
framkvæmd á Evrópusamningnum um
millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
(ADR)og tilskipun 2001/7/EB

Drög að úrskurði um merkingu á fiski og skelfiski

Önnur fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum um
umbúðir

Forskriftir landbúnaðarráðsins um valfrjálst og
fyrirbyggjandi heilbrigðiseftirlit að því er varðar
salmónellu í nautgripum

Bresk radíótengisniðskrafa 2037 fyrir skönnunarfjar-
mælingarbúnað og farstýrð kerfi sem starfa á
tíðnisviðinu 457.5 MHz til 464.0 MHz sem stjórnað er
af fjarskiptamálastofnuninni

Fyrirmæli um brunavarnir í samkomutjöldum,
samkomuhúsum, sölusvæðum og tjaldsvæðum sem ekki
falla undir reglugerðir um tjaldsvæði

Tæknileg reglugerð um samkomutjöld, samkomuhús,
sölusvæði og tjaldsvæði sem ekki falla undir reglugerðir
um tjaldsvæði

Drög að konunglegum úrskurði um bann við
markaðssetningu á tilteknum leysivörum

Drög að úrskurði um reglugerðir um spilakassa og -sali

Úrskurður innanríkisráðherra um björgunarbíla

11.6.2001

11.6.2001

11.6.2001

18.6.2001

18.6.2001

18.6.2001

18.6.2001

18.6.2001

20.6.2001

20.6.2001

21.6.2001

(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 þriðja undirlið annarrar málsgreinar 11. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/34/EB.

(5) Upplýsingameðferð lokið.

2001/EES/18/15
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Framkvæmdastjórnin vekur athygli á dómi frá 30. apríl 1996 í málinu ,,CIA Security�  (C-194/94 �
Dómasafn I, bls. 2201) þar sem dómstóllinn úrskurðaði að túlka bæri 8. og 9. gr. tilskipunar 98/34/EB
(áður 83/189/EBE) á þann hátt að einstaklingar geti skírskotað til þeirra fyrir innlendum dómstóli 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 sem eru taldar upp hér að
aftan.

SKRÁ YFIR STJÓRNSÝSLUDEILDIR SEM ANNAST UMSÝSLU VEGNA
TILSKIPUNAR 98/34/EB

BELGÍA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Brussels

Me Hombert
Sími: (32-2) 738 01 10
Bréfasími: (32-2) 733 42 64
X 4 0 0 : O = G W; P = C E C ; A = R T T; C = B E ; D D A : R F C -
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Tölvupóstfang: cibelnor@ibn.be

Me Descamps
Sími: (32 2) 206 46 89
Bréfasími: (32 2) 206 57 45
Tölvupóstfang: normtech@pophost.eunet.be

DANMÖRK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Hr. Keld Dybkjær
Sími: (45) 35 46 62 85
Bréfasími: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Tölvupóstfang: kd@efs.dk

ÞÝSKALAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn
Herr Shirmer
Sími: (49 228) 615 43 98
Bréfasími: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Tölvupóstfang: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GRIKKLAND

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Sími: (30 1) 778 17 31
Bréfasími: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens
Mr. E. Melagrakis
Sími: (30 1) 212 03 00
Bréfasími: (30 1) 228 62 19
Tölvupóstfang: 83189@elot.gr
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SPÁNN

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2 a , Despacho 6276
E-28006 Madrid

Mrs. Nieves García Pérez
Sími: (34-91) 379 83 32

Mrs. María Ángeles Martínez Álvarez
Sími: (34-91) 379 84 64
Bréfasími: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRAKKLAND

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris
Me Piau
Sími: (33 1) 43 19 51 43
Bréfasími: (33 1) 43 19 50 44
Tölvupóstfang: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

ÍRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Mr. Owen Byrne
Sími: (353 1) 807 38 66
Bréfasími: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Tölvupóstfang: byrneo@nsai.ie

ÍTALÍA

Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Mr. P. Cavanna
Sími: (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-
ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Mr. E. Castiglioni
Sími: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Bréfasími: (39 06) 47 88 77 48
Tölvupóstfang: Castiglioni@minindustria.it

LÚXEMBORG

SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L-2010 Luxembourg

M.  J.P. Hoffmann
Sími: (352) 46 97 46 1
Bréfasími: (352) 22 25 24
Tölvupóstfang: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

HOLLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Mh. IJ. G. van der Heide
Sími: (31 50) 523 91 78
Bréfasími: (31 50) 523 92 19

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

AUSTURRÍKI

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

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

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Mrs. Cândida Pires
Sími: (351 1) 294 81 00
Bréfasími: (351 1) 294 81 32

X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINNLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (P.O. Box 230)
FIN-00171 Helsinki

Mr. Petri Kuurma
Sími: (358 9) 160 36 27
Bréfasími: (358 9) 160 40 22

Tölvupóstfang: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vefsetur: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVÍÞJÓÐ

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Mrs. Kerstin Carlsson
Sími: (46) 86 90 48 00
Bréfasími: (46) 86 90 48 40
Tölvupóstfang: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vefsetur: http://www.kommers.se

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady
Sími: (44) 17 12 15 14 88
Bréfasími: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
Tölvupóstfang: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vefsetur: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA � ESA

Eftirlitsstofnun EFTA  (DRAFTTECHREGESA)

Rue de Trèves 74
1040 Bruxelles
Sími: + 32 2 286 1811
Bréfasími: +32 2 286 1800

Tölvupóstfang: DRAFTTECHREGESA @surv.efta.be
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 23. nóvember 2000 í máli C-421/98: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu Spáni (samningsbrot � 2. og 10. gr. tilskipunar 85/384/EBE �
takmarkanir á að starfa sem arkitekt samkvæmt skilgreiningu á starfseminni í aðildarríki þar sem
prófskírteinið var gefið út).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 30. nóvember 2000 í máli C-195/98 (beiðni um forúrskurð frá
Oberster Gerichtshof): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst gegn
lýðveldinu Austurríki (177. gr. EB-sáttmálans (nú 234. gr.) � skilgreining á ,,dómstóll í aðildarríki� � frjáls
för fólks � jöfn málsmeðferð � forréttindi vegna starfsaldurs � hluti af starfsævi í útöndum).

Dómur dómstólsins (þriðja deild) frá 30. nóvember 2000 í máli C-384/99: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu Belgíu (samningsbrot � fjarskipti � samtenging neta �
rekstrarsamhæfi � veiting altækrar þjónustu).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 7. desember 2000 í máli C-324/98 (beiðni um forúrskurð frá
Bundesvergabeamt): Telaustria Verlags GesmbH, Telefonadress GmbH gegn Telekom Austria AG, áður
Post & Telekom Austria AG (samningar um opinbera þjónustu � tilskipun 92/50/EBE � samningar um
opinbera þjónustu á sviði fjarskipta � tilskipun 93/38/EBE � sérleyfi á opinberri þjónustu).

Fyrirmæli dómstólsins (önnur deild) frá 19. september 2000 í máli C-89/00 (beiðni um forúrskurð frá
Verwaltungsgericht Berlin): Bülent Recep Bicakci o.fl. gegn Land Berlin (3. mgr. 104. gr.
málsmeðferðarreglnanna � sama spurning).

Mál C-33/01: Mál höfðað 24. janúar 2001 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  gegn lýðveldinu
Grikklandi.

Mál C-18/01: Beiðni um forúrskurð frá Kilpailuneuvosto samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
14. desember 2000 í málinu Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivonen
Oy og Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa gegn Varkauden Taitotalo Oy.

Mál C-40/01: Beiðni um forúrskurð frá Hoge Raad der Nederlanden samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 26. janúar 2001 í málinu Ansul B.V. gegn Ajax Brandbeveiliging B.V.

Mál C-43/01 P: Áfrýjað var þann 1. febrúar 2001 af Sandro Cognigni dómi uppkveðnum   30. nóvember
2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fyrsta deild) í máli T-314/00 milli Sandro
Cognigni og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna .

Mál C-48/01: Mál höfðað 5. febrúar 2001 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  gegn Írlandi.

Mál C-50/01: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale di Siena samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
26. janúar 2001 málinu Milena Castellani gegn Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Mál C-56/01: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Nanterre samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 23. nóvember 2000 í málinu Patricia Inizan gegn Caisse primaire d�assurance
maladie des Hauts de Seine.

(1) Sjá Stjtíð. EB C 95, 24.3.2001.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna
á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 26. október 2000 í máli T-41/96: Bayer AG gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  (samkeppni � samhliða innflutningur � 1. mgr. 85. gr. EB-
sáttmálans (nú 1. mgr. 81. gr.) � merking á ,,samningur milli fyrirtækja � sönnun fyrir að samningur liggi
fyrir � lyfjamarkaðurinn).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 8. nóvember 2000 í máli T-175/97: Bernard Bareyt o.fl. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (embættismenn � tímabundin ráðning � laun � ráðning til starfa
í þriðja landi  � leiðrétting á vægi � afturvirkni � endurgreiðsla á umframgreiðslu).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 29. nóvember 2000 í máli T-213/97: Comité des industries du
coton et des fibres connexes de l�Union européenne (Eurocoton) o.fl. gegn ráði Evrópusambandsins
(undirboð � vanræksla ráðsins á að samþykkja endanleg gjöld � aðgerð til ógildingar � aðgerð sem gefur
ástæðu til málssóknar  - skaðabótamál).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 8. nóvember 2000 í máli T-158/98: Bernard Bareyt o.fl. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (embættismenn � tímabundin ráðning � ráðning til starfa í þriðja
landi � laun � ákvörðun á sérstöku vægi fyrir Naka (Japan) � afturvirkni � endurgreiðsla á umframgreiðslu).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 8. nóvember 2000 í máli T-210/98: E gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (embættismenn � barnabætur � tvöfaldar barnabætur fyrir barn sem er fatlað andlega
eða líkamlega � tímabundin stöðvun - endurheimt óréttmætrar greiðslu).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 26. október 2000 í sameinuðum málum T-83/99, T-84/99 og
T-85/99: Carlo Ripa di Meana o.fl.  gegn Evrópuþinginu (þingmenn  Evrópuþingsins �
bráðabirgðaeftirlaunasjóður � frestur til að leggja inn umsókn � þekking  � mál tækt til efnismeðferðar).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 26. október 2000 í máli T-138/99: Luc Verheyden gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  (embættismenn � stjórnsýslumál � frestir � ný málsatvik -
stöðuhækkun � samanburður á hæfileikum).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 21. nóvember 2000 í máli T-214/99: Manuel Tomás Carrasco
Benítez gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  (embættismenn � ráðning � aðgangur  að innri
samkeppnisprófum � samkeppnistilkynning � skilyrði sem gilda um starfsaldur � starfsreynsla
umsækjanda).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 12. desember 2000 í máli T-11/00: Michel Hautem gegn
Fjárfestingarbanka Evrópu (embættismenn � brottvikning úr starfi � vanræksla á að hlíta ógildingardómi
� 223. gr. EB-sáttmálans � ósamningsbundin ábyrgð bandalagsins � enginn efnislegur skaði - bætur).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 15. nóvember 2000 í máli T-20/00: Ivo Camacho-Fernandes
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  (embættismenn � atvinnusjúkdómur � áhrif af asbesti og
öðrum efnum � skipulagsskortur að áliti læknanefndarinnar �útivistarmál).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 21. nóvember 2000 í máli T-23/00: A gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (embættismenn � hegningardómur kveðinn upp af innlendum dómstól � agabrot �
brottvikning úr starfi).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 17. nóvember 2000 í máli T-200/99: Alberto Martinelli gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (embættismenn � engin starfsmannaskýrsla � skaðabótamál �
mál ekki tækt til efnismeðferðar � þegjandi höfnun á beiðni sem ekki var rekið á eftir innan tilskilins frests
� skýr staðfesting á þeirri höfnun - tjón).

(1) Sjá Stjtíð. EB C 95, 24.3.2001.
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Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 24. október 2000 í máli T-27/00: Starfsmannanefnd Seðlabanka
Evrópu o.fl. gegn Seðlabanka Evrópu (ECB) (starfsmenn Seðlabanka Evrópu � stjórnsýsludreifibréf �
frestur til að hefja mál � mál ekki tækt til efnismeðferðar).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 19. október 2000 í máli T-141/00 R: Laboratoires
pharmaceutiques Trenker SA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna  (málsmeðferð fyrir tímabundna
undanþágu � afturköllun á markaðsleyfi fyrir lyf handa mönnum sem inniheldur efnið ,,amfepramon� �
tilskipun 75/319/EBE � flýtimeðferð � mat á hagsmunum).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 15. nóvember 2000 í máli T-157/00, Nicole Robert gegn
Evrópuþinginu (embættismenn � áður stjórnsýslumál � frestir � mál höfðað áður en kvörtun var vísað frá
� mál ekki tækt til efnismeðferðar).

Mál T-381/00: Mál höfðað 20. desember 2000 af Franz-Martin Wasmeier gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-389/00: Mál höfðað 27. desember 2000 af Campina Melkunie B.V. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-2/01: Mál höfðað 4. janúar 2001 af Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-3/01: Mál höfðað 4. janúar 2001 af Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) NV gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-5/01: Mál höfðað 4. janúar 2001 af Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola � I.N.I.P.A.
o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna .

Mál T-7/01: Mál höfðað 12. janúar 2001 af Norman Pyres gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-9/01: Mál höfðað 19. janúar 2001 af Michael Becker gegn Endurskoðunarrétti Evrópu.

Mál T-11/01: Mál höfðað 22. janúar 2001 af Catherine Mascetti gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-12/01: Mál höfðað 22. janúar 2001 af Cristina Ascatigno Battistella gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-13/01: Mál höfðað 22. janúar 2001 af Daniele Riva gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-14/01: Mál höfðað 22. janúar 2001 af Fiorenzo Rizzello gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-15/01: Mál höfðað 22. janúar 2001 af Stefano Benini gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-17/01: Mál höfðað 24. janúar 2001 af Georgios Rounis gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-23/01: Mál höfðað 26. janúar 2001 af Eugene Emile Marie Kimman gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-24/01: Mál höfðað 30. janúar 2001 af Claire Staelen gegn Evrópuþinginu og ráði Evrópusambandsins.

Mál T-19/00 tekið af málaskrá: Jean Demaeght o.fl. gegn dómstól Evrópubandalaganna.
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Mál T-72/00 tekið af málaskrá: Steffen Skovmand gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-143/00 tekið af málaskrá: Sylvia Haupt gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-237/00 R tekið af málaskrá: Patrick Reynolds gegn Evrópuþinginu.


