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Meddelelse om forlængelse af gyldighedsperioden for EF-rammebestemmelserne for statsstłtte til
motorkłretłjsindustrien
(2000/C 258/07)
(EØS-relevant tekst)

Gyldighedsperioden for EF-rammebestemmelserne for statsstłtte til motorkłretłjsindustrien forlænges
indtil 31. december 2001, med fłlgende ændringer:
1) Teksten i punkt 2.6 ændres til: »De tidligere rammebestemmelser, der trådte i kraft den 1. januar 1998
for en treårig periode, vil danne grundlag for vurdering af stłtteprojekter, der anmeldes inden den 31.
december 2000, og hvis forenelighed Kommissionen endnu ikke har taget stilling til, eller for hvilke
Kommissionen inden denne dato har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.
Disse rammebestemmelser træder i kraft 1. januar 2001 og vil være gyldige i et år, med forbehold af
nedenstående afsnit. I denne periode vil Kommissionen tage stilling til, om der skal vedtages nye
rammebestemmelser, bl.a. i lyset af udviklingen i de multisektorale rammebestemmelser.
Disse rammebestemmelser vil danne grundlag for vurdering af stłtteprojekter, der anmeldes inden 31.
december 2001, og hvis forenelighed Kommissionen endnu ikke har taget stilling til, eller for hvilke
Kommissionen inden denne dato har indledt proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2«.
2) Teksten i fodnote 18 ændres til: »På nuværende tidspunkt i EFT C 288 af 9.10.1999«.
3) Ordet »ECU« ændres til »EUR« i hele teksten.
Medlemsstaterne er blevet underrettet herom.

Offentliggłrelse af medlemsstaternes afgłrelser om at udstede eller tilbagekalde licenser i henhold
til artikel 13, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber (1) (2)
(2000/C 258/08)
(EØS-relevant tekst)

TYSKLAND

Tilbagekaldte licenser
Kategori B: Licenser udstedt til luftfartsselskaber, der opfylder de kriterier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 7, litra a),
i forordning (EØF) nr. 2407/92
Luftfartsselskabets navn

Hofmann Hubschrauber Flugdienst

Luftfartsselskabets adresse

Heesbergstraße 1, D-47199 Duisburg

(1) EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.
(2) Meddelt til Kommissionen fłr den 31. august 2000.
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