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Voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende gratis uitdeling buiten de Ge
meenschap van in het verkoopseizoen
1994-1995 uit de markt genomen groenten

3 . 2 . 1995

6 . 2 . 1995

8

en fruit

COM(95) 14

CB-CO-95-020-NL-C

Voorstel voor een verordening van de Raad
tot wijziging van de lijst van landen in bij
lage I bij Verordening (EG) 519/94

3 . 2 . 1995

6 . 2 . 1995

6

COM(95) 27

CB-CO-95-034-NL-C

Gewijzigd voorstel voor een verordening
van de Raad inzake de vergoedingen die
aan het Europees Bureau voor de genees
middelenbeoordeling dienen te worden be

3 . 2 . 1995

6 . 2 . 1995

4

taald (2)

COM(95) 15

CB-CO-95-026-NL-C

Voorstel voor een verordening van de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1799/94 inzake de bijzondere regeling voor
de invoer van maïs en sorgho in Spanje voor
het jaar 1994

7 . 2 . 1995

8 . 2 . 1995

6

COM(95) 18

CB-CO-95-023-NL-C

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van
de Raad betreffende de sluiting van een

7 . 2 . 1995

8 . 2 . 1995

21

8 . 2 . 1995

9 . 2 . 1995

16

Overeenkomst in de vorm van een briefwis

seling tussen de Europese Gemeenschap en
de Verenigde Staten inzake overheidsop
drachten (1)

COM(95) 3

CB-CO-95-OOO-NL-C

Mededeling van de Commissie aan de Raad
en het Europees Parlement — Versterking
van de betrekkingen tussen de Europese
Unie en Mexico

4

%

COM(95) 19

CB-CO-95-027-NL-C

Voorstel voor een verordening van de Raad
houdende uitbreiding tot de periodes
1991 / 1992 en 1992/1993 van de voor de pe
riodes 1993/ 1994 en 1994/ 1995 vastgestelde
verhoging van de totale hoeveelheden die in
het kader van de regeling inzake de extra
heffing in de sector melk en zuivelprodukten
voor Griekenland, Spanje en Italië van toe
passing zijn (2)

8 . 2 . 1995

9 . 2 . 1995

6

COM(95) 20

CB-CO-95-028-NL-C

Voorstel voor een verordening van de Raad
houdende wijziging van Verordening (EEG)
nr. 620/71 tot vaststelling van kadeibepalin
gen voor verkoopcontracten voor strovlas en

8 . 2 . 1995

9 . 2 . 1995

6

nennepstro

21.2.95
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COM(95) 22

CB-CO-95-03 1 - NL-C

Gewijzigd voorstel voor een verordening
van de Raad tot instelling van bijzondere tij
delijke maatregelen betreffende de aanwer
ving van ambtenaren van de Europese Ge
meenschappen naar aanleiding van de toe
treding van Oostenrijk, Finland en Zwe
den (2)

8 . 2 . 1995

10 . 2 . 1995

5

COM(95) 23

CB-CO-95-040-NL-C

Fraudebestrijding — Werkprogramma 1995

8 . 2 . 1995

10 . 2 . 1995

12

(*) Dit document bevat een nota „Gevolgen van het voorstel voor bedrijven, en in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)*\
(2) Dit document zal in het Publikatieblad worden gepubliceerd.
(J) Voor de EER relevante tekst.

NB: Op de COM-documenten kan een volledig of een selectief abonnement worden genomen. Indien zij per nummer worden besteld, wordt
de prijs bepaald door het aantal bladzijden.

Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak nr. IV/M.518 — Winterthur/ Schweizer Rück)
(95/C 44/03)
(Voor de EER relevante tekst)

1 . Op 13 februari 1995 ontving de Commissie een aanmelding van een beoogde concentratie
in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (') waarin werd
medegedeeld dat de onderneming „Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft in

de zin van artikel 3, lid 1 , onder b), van de genoemde verordening zeggenschap verkrijgt over
Schweiz Assicurazione SpA, Schweiz Vita SpA, Schweiz Compaflia Anónima Espaiïola de Se
guros y Reaseguros en La Equitativa SA door de aankoop van aandelen van Schweizerische
Rückversicherungs-Gesellschaft.
2 . De desbetreffende economische sector is verzekeringen, vooral in Italië, Spanje en Portu
gal.

3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde
concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten
aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten

aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekend
making hebben bereikt. Zij kunnen per telefax ((32-2) 296 43 01 ) of per post, onder vermelding
van referentie IV/M.518 — Winterthur/Schweizer Rück, aan onderstaand adres worden toe

gezonden :
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV),
Task Force Fusiecontrole,

Kortenberglaan 150,
B-1049 Brussel .

(') PB nr. L 395 van 30. 12. 1989 ; gewijzigde versie : PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990, blz. 13.

