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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Varighed og revision af rammebestemmelserne

Kommissionen vil følge disse rammebestemmelser
i sin vurdering af støtte til redning og omstruktu

23 . 12 . 94

rering af kriseramte virksomheder i en periode på
tre år at regne fra datoen for offentliggørelsen
heraf. Inden udgangen af denne periode tages
rammebestemmelserne op til revision.

Meddelelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om ajourføring af meddelelsen
fra 1986 vedrørende aftaler af ringe betydning
(94/C 368 /06)

Kommissionen har besluttet at ajourføre sin meddelelse fra 1986 vedrørende aftaler af ringe
betydning, som ikke falder ind under artikel 85, stk. 1 , i traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab (*), ved at hæve tærskelen for omsætningsbeløbet, inden for
hvilken virksomhederne kan nyde godt af fordelene ved anvendelsen af denne meddelelse, til
300 mio. ECU.

Derfor ændres beløbet i punkt 7, andet afsnit, af denne meddelelse fra 200 mio. ECU til 300
mio. ECU.

C) EFT nr. C 231 af 12 . 9. 1986, s. 2.

Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion
(Sag IV/M.529 — GEC/VSEL)
(94/C 368 /07)
(Tekst af betydning for EØS)

Den 7. december 1994 besluttede Kommissionen ikke at modsætte sig ovennævnte fusion, idet
den erklærede den forenelig med det fælles marked. Denne beslutning er baseret på artikel 6,
stk. 1 , litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 ('). Tredjemand, der godtgør en
tilstrækkelig interesse i sagen, kan få udleveret en kopi af beslutningen ved skriftlig henvendelse
til :

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Generaldirektoratet for Konkurrence (GD IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

Fax nr.: (32-2) 296 43 01 .

(*) EFT nr. L 395 af 30. 12. 1989 ; revideret udgave : EFT nr. L 257 af 21 . 9. 1990, s. 13 .

