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Meddelande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla
(97 /C 303 / 06)

Kommissionen meddelar att nedan angivna antidumpningsåtgärder inom snart kommer att
upphöra .

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG ) nr 384/96
av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i
Europeiska gemenskapen (') och artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 2380/95 av den 2 okto
ber 1995 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull på import av skrivpapperskopiatorer
med ursprung i Japan (2 ).
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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende nr IV/M.923 — Deutsche Bank/Dresdner Bank/ESG)
(97/C 303 / 07 )
(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 23 juni 1997 att inte göra invändningar mot den anmälda kon
centrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Detta be
slut grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89. Beslutet i sin helhet
finns endast på tyska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemlig
heter har avlägsnats . Det kommer att finnas tillgängligt

— i skriftlig form och kan fås från Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publika
tioner (se förteckningen på sista sidan),
— i elektronisk form i " CDE"-versionen i CELEX databas med CELEX-nummer 397M0923 .

CELEX är den databas som innehåller Europeiska gemenskapens lagstiftning. För ytter
ligare information rörande abonnemang, kontakta :
EUR-OP

Information, marknadsföring och PR (OP/ 4B)
2 , rue Mercier

L-2985 Luxemburg
Tfn + 352 29 29 424 55 , fax + 352 29 29 427 63

