Αριθ. C 368/20

4.4.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διάρκεια και επανεξέταση των κατευθυντήριων
γραμμών

H Επιτροπή θα ακολουθήσει της παρούσες κατευθυ
ντήριες γραμμές κατά την εκτίμηση των ενισχύσεων

23 . 12. 94

για τη διάσωση ή την αναδιάρθρωση προβληματικών
επιχειρήσεων επί τρία έτη από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους. Πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου
θα επανεξετάσει τη λειτουργία των κατευθυντήριων
γραμμών.

Ενημέρωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την αναθεώρηση της
ανακοίνωσης του 1986 για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας
(94/C 368 /06)

H Επιτροπή αποφάσισε να αναθεωρήσει την ανακοίνωση της του 1986 σχετικά με τις συμφωνίες
ήσσονος σημασίας τις οποίες δεν αφορά το άρθρο 85, παράγραφος 1 της συνθήκης για την ιδρύση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 0 αυξάνοντας σε 300 εκατομμύρια ECU το όριο κάτω από το οποίο οι
επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της
ανακοίνωσης αυτής.

Κατά συνέπεια το ποσό των 200 εκατομμυρίων ECU που αναγράφεται στο σημείο 7 δεύτερο εδάφιο
της ανακοίνωσης αυτής αντικαθίσταται από το ποσό των 300 εκατομμυρίων ECU.

C) ΕΕ αριθ. C 231 της 12. 9. 1986, σ. 2.

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση αριθ. IV/M.529 — GEC/VSEL)
(94/C 368 /07)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 7 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την ανωτέρω
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την αναγνωρίσει ως σύμφωνη με την κοινή αγορά. H απόφαση
αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του
Συμβουλίου (*). Τρίτα μέρη, για τα οποία η υπόθεση παρουσιάζει επαρκές ενδιαφέρον, μπορούν να
έχουν αντίγραφο της απόφασης υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην :
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,
Avenue de Cortenberg 150,
B- 1 049 Bruxelles.

Αριθμός τέλεφαξ : (32-2) 296 43 01 .

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

