Αριθ. C 44/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2 . 2. 95

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 10. 2. 1995

(95/C 44/02)

Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στα γραφεία πώλησης, οι διευθύνσεις των οποίων παρατίθενται στην
τελευταία σελίδα τον εξώφύλλου

Κωδικός

Αριθμός καταλόγου

Τίτλος

Ημερομηνία
έκδοσης από
την

Επιτροπή

Ημερομηνία
διαβίβασης στο
Συμβούλιο

Αριθμός
σελίδων

COM(95) 11

CB-CO-95-018-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
σχετικά με τη δωρεάν διανομή, εκτός της Κοι
νότητας, οπωροκηπευτικών που αποσύρονται
από την αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου
εμπορίας 1994-1995

3 . 2. 1995

6. 2. 1995

8

COM(95) 14

CB-CO-95-020-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κατάλογου των
χωρών στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 519/94

3 . 2. 1995

6. 2. 1995

β

COM(95) 27

CB-CO-95-034-GR-C

Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του
Συμβουλίου σχετικά με τις εισφορές στον
ευρωπαϊκό οργανισμό για την αξιολόγηση των
φαρμάκων (2)

3 . 2. 1995

6. 2. 1995

4

COM(95) 15

CB-CO-95-026-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1799/94 σχετικά με το ιδιαίτερο καθε
στώς εισαγωγών αραβοσίτου και σόργου στην
Ισπανία για το έτος 1994

7 . 2. 1995

8. 2. 1995

6

COM(95) 18

CB-CO-95-023-GR-C

Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμ
βουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων
Πολιτειών για τις δημόσιες συμβάσεις (2)

7. 2. 1995

8 . 2. 1995

21

COM(95) 3

CB-CO-95-039-GR-C

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εμβά
θυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Μεξικού

8 . 2. 1995

9. 2. 1995

16

COM(95) 19

CB-CO-95-027-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την επέκταση στις περιόδους 1991 /92 και
1992/93 της αυξήσεως που αποφασίστηκε για
τις περιόδους 1993/94 και 1994/95 των συνο
λικών ποσοτήτων που καθορίστηκαν για την
Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία στο
πλαίσιο του καθεστώτος της συμπληρωματικής
εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων (2)

8 . 2. 1995

9. 2. 1995

6

COM(95) 20

CB-CO-95-028-GR-C

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 620/71 περί θεσπίσεως των διατάξεων
πλαισίων για τις συμβάσεις πωλήσεως του
λίνου και της κανάβεως σε άχυρο

8. 2. 1995

9 . 2. 1995

6

2 . 2. 95

Κωδικός

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

EL

Τίτλος

Αριθμός καταλόγου

Αριθ. C 44/3

Ημερομηνία
έκδοσης από
την

Επιτροπή

Ημερομηνία
διαβίβασης στο
Συμβούλιο

Αριθμός
σελίδων

COM(95) 22

CB-CO-95-03 1 -GR-C

Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του
Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών και προ
σωρινών μέτρων σχετικά με την πρόσληψη
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με
την ευκαιρία της προσχώρησης της Αυστρίας,
της Φινλανδίας και της Σουηδίας (2)

8 . 2. 1995

10. 2. 1995

5

COM(95) 23

CB-CO-95-040-GR-C

Καταπολέμησης της απάτης — Πρόγραμμα
εργασίας 1995

8 . 2. 1995

10. 2. 1995

12

(') Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει δελτίο συνεπειών για τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
(2) Το έγγραφο αυτό θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(3) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

Σημείωση: Τα έγγραφα COM διατίθενται με γενική ή θεματική συνδρομή, καθώς επίσης και κατά τεύχος - στην περίπτωση αυτή, η τιμή είναι ανά
λογη προς τον αριθμό των σελίδων.

Προηγουμένη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση αριθ. IV/M .518 — Winterthur/Schweizer Rück)
(95/C 44/03)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1 . Στις 13 Φεβρουαρίου 1995, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου ('), με την οποία η
επιχείρηση «Winterthur» Schweizeriche Versicherungs-Gesellschaft αποκτά με την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 16 του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου των επιχειρήσεων της Schweiz
Assicurazione SpA, Schweiz Vita SpA, Schweiz Compania Anônima Española de Seguros y Reaseguros

και La Equitativa, SA, με αγορά μετοχών από την Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft.
2. O οικονομικός τομέας της συγκέντρωσης είναι οι ασφαλίσεις, κυρίως στην Ιταλία, Ισπανία και
Πορτογαλία.
3. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις,
επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4. H Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για
την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερο
μηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά IV/M.518 — Winterthur/Schweizer Rück. Οι
παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τέλεφαξ [τέλεφαξ αριθ. (32-2) 296 43 01 ] ή
ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση :
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,
Avenue de Cortenberg 150,
B- 1 049 Brussels .

(') EE αριθ. L 395 της 30. 12. 1989 " διορθωτικό EE αριθ. L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13 .

