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(Резолюции, препоръки и становища)

СТАНОВИЩА

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 18 ноември 2008 година
по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на
депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане
(CON/2008/70)
(2008/C 314/01)
Въведение и правно основаниe
На 24 октомври 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз
за становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и
срока за изплащане (1) (наричана по-долу „предложената директива“).
ЕЦБ е компетентна да даде становище относно предложената директива на основание член 105, параграф 4
от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно
изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.

Общи забележки

1.1. ЕЦБ отбелязва, че настоящата криза на финансовите пазари показа, че схемите за гарантиранe на
депозити са жизненоважни за поддържане на доверието на вложителите и следователно за запазване на
финансовата стабилност. ЕЦБ подкрепя основната цел за засилване на доверието на вложителите и
разбира, че от съображения за спешност предложената директива се фокусира върху увеличаване на
гарантирания размер по националните схеми за гарантиране на депозити (наричани по-долу „национални схеми“), в съответствие със заключенията на Съвета по икономическите и финансови въпроси
(ECOFIN) от 7 октомври 2008 г. (2), намаляване на срока за изплащане и прекратяване на настоящата
възможност за самоучастие.
1.2. Същевременно ЕЦБ подкрепя намерението на Комисията да продължи работата по сближаване на националните схеми, като отдели особено внимание на хармонизирането на механизмите за финансирането
им, и да представи доклад по въпроса на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2009 г. (3)
С оглед на важността на мерките за финансиране на националните схеми за ефективността на мрежата за
финансова сигурност и за запазване на финансовата стабилност, ЕЦБ очаква да допринесе за бъдещата
работа на Комисията в тази област и насърчава навременното завършване на доклада на Комисията. В
(1) COM(2008) 661 окончателен.
(2) Виж прессъобщение за 2894-то заседание на Съвета (13784/08), намиращо се на уебсайта на Съвета: www.consilium.
europa.eu, споменато в шестия параграф на раздел 1 от обяснителния меморандум към предложената директива.
(3) Член 12 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 6 от предложената директива; виж съображения 1 и 7 от
предложената директива.
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тази връзка, ЕЦБ подчертава че мерките за финансиране на националните схеми следва да съответстват
inter alia на забраната за парично финансиране, установена в Договора, и по-специално на забраната за
националните централни банки да предоставят овърдрафти или всеки друг вид кредитно улеснение по
смисъла на член 101 от Договора (1), както по-подробно е разгледано в предишни становища на ЕЦБ
относно национални законодателни проекти (2) и в докладите за сближаване на ЕЦБ (3).
2.

Специфични забележки

2.1. Покритие на нивото на гарантиране
ЕЦБ приветства увеличаването на минималния размер на гарантираните депозити до 50 000 EUR до
края на 2008 г. и допълнителното увеличаване до 100 000 EUR (4), както е споменато в заключенията
на Съвета от 7 октомври 2008 г. (5) Същевременно, ЕЦБ подчертава, че всяко увеличаване на гарантирания размер, превишаващо последната от посочените по-горе суми, следва да бъде предшествано от
тясно съгласуване на ниво ЕС, тъй като съществени различия между националните мерки могат да имат
последици с обратен ефект и да създадат изкривяване на единния пазар.
2.2. Намаляване на срока за изплащане
ЕЦБ приветства намерението за значително намаляване на срока за изплащане на гарантирани депозити,
чрез което се засилва доверието на вложителите (6). В тази връзка, ЕЦБ би искала до подчертае, че
последният анализ на международно ниво показа, че бързото изплащане на вземанията на вложителите
е от съществено значение за ефективната защита на депозитите. Същевременно следва да се предприеме
прагматичен подход за въвеждане на необходимото намаляване на срока за изплащане, като по този
начин се запазва доверието в схемите за гарантиране на депозити. Това означава създаване на ефективни
оперативни процеси за проверяване на вземания и изплащане на вложителите, както и осигуряване наличието на достатъчно финансиране. По-специално, необходимо е да се създадат процедури, така че ако
фалира банка, която оперира на трансгранична основа, вложителите да получат изплащане също толкова
ефективно, както ако фалиралата банка оперираше само в една държава-членка. ЕЦБ предлага освен това,
планираната от Комисията оценка на възможността да се хармонизират допълнително мерките за финансиране, използвани от националните схеми, да бъде придружена от преглед на ефективността на
процедурите за изплащане. Накрая и в допълнение към намаляването на срока за изплащане, ЕЦБ
посочва, че общественото доверие в схемите за гарантиране на депозити би могло да се засили чрез повишаване на осведомеността на вложителите по отношение на условията за защита на депозитите, inter alia
чрез подходящо оповестяване на тези условия от кредитните институции.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 ноември 2008 година.
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

(1) Тълкувано в съответствие с Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. за уточняване на дефинициите за
прилагането на забраните, посочени в член 104 и член 104б, параграф 1 от Договора (ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1).
(2) Виж параграфи 11-14 от Становище на ЕЦБ CON/2001/32 от 11 октомври 2001 г. по искане на португалското министерство на финансите относно проект на декрет-закон за изменение на правната рамка за кредитни институции и финансови
дружества; параграфи 11-13 от Становище CON/2005/50 на ЕЦБ от 1 декември 2005 г. по искане на Národná banka
Slovenska относно проектозакон за изменение на Закон № 118/1996 Coll. относно защитата на банкови депозити и относно
изменения на някои други определени закони, съгласно последното изменение; параграфи 2.1-2.3 от
Становище CON/2007/26 на ЕЦБ от 27 август 2007 г. по искане на полския министър на финансите относно проектозакон,
изменящ Закона за фонда за банково гарантиране; и параграфи 2.2-2.8 от Становище CON/2008/5 на ЕЦБ от 17 януари
2008 г. по искане на полския министър на финансите относно проектозакон, изменящ Закона за фонда за банково
гарантиране.
(3) Виж например Доклад за сближаване на ЕЦБ от декември 2006 г., стр. 35.
(4) Член 7, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 3, буква а) от предложената директива и допълнен с
член 2, параграф 1, първа и втора алинеи на предложената директива, предвижда прилагане със задна дата на увеличения
гарантиран размер на депозитите от 15 октомври 2008 г.; виж съображение 3 от предложената директива и раздел 5.3 от
обяснителния меморандум към предложената директива.
(5) Съветът постигна съгласие, че „всички държави-членки ще предоставят първоначално за период от една година гаранция за
защита на депозитите за физически лица до размер най-малко от 50 000 EUR, като отбеляза, че много държави-членки са
взели решение да повишат тяхната минимална защитена сума до 100 000 EUR“.
(6) Член 1, параграф 3 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 1 от предложената директива, и член 10, параграфи 1 и 2 от Директива 94/19/ЕО, изменен с член 1, параграф 5 от предложената директива; виж съображение 5 от
предложената директива и раздел 5.1 от обяснителния меморандум към предложената директива.
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ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОМИСИЯ
ЕВРОЮСТ
Информация във връзка с „Практическо споразумение относно договореностите за сътрудничество
между Евроюст и OЛАФ“
(2008/C 314/02)
На 24 септември 2008 г. Евроюст, органът на Европейския съюз в областта на съдебното сътрудничество, и
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) подписаха практическо споразумение за допълнително
подобряване на координацията и сътрудничеството помежду си в борбата с финансовите измами, корупцията
и всички други престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейската общност. Практическото
споразумение регулира условията за тясно и засилено сътрудничество и разпоредбите за обмен на общи и
лични данни. Споразумението бе одобрено от Съвета на 25 юли 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF
EUROJUST AND OLAF,
Hereinafter referred to as „the Parties“,
Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April
1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom)
No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud,
corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial
interests;
Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;
After consulting the European Data Protection Supervisor;
Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and
maintain close co-operation with OLAF;
Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of
information;
Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the
Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in
particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;
Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;
Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to
make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European
Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:
CHAPTER 1
DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT
ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION
Point 1
Definitions
For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:
1. „Eurojust Decision“ means the Council Decision of 28 February
2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against
serious crime (1);
2. „Rules of Procedure of Eurojust“ means the Rules of Procedure of
Eurojust (2);
3. „Eurojust“ means the unit set up by the Eurojust Decision;
4. „OLAF“ means the European Anti-Fraud Office established by the
Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC)
No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom)
No 1074/1999 (5);
5. „President of the College“ means the President as elected by the
College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;
6. „Director of OLAF“ means the Director, as referred to in Article 12
of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom)
No 1074/1999;
7. „College“ means the College of Eurojust, as referred to in Article 10
of the Eurojust Decision;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.
OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.
OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

8. „Eurojust National Member“ means the national member seconded
to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of
the Eurojust Decision;
9. „Assistant“ means a person who may assist each Eurojust National
Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision,
unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;
10. „Administrative Director“ means the Administrative Director as
referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;
11. „Eurojust Staff“ means the staff referred to in Article 30 of the
Eurojust Decision;
12. „Competent OLAF Unit“ means the unit within OLAF, whose tasks
comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;
13. „OLAF Staff“ means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the
European Anti-fraud Office (OLAF);
14. „Data Protection Provisions“ means, within Eurojust, the applicable
data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the
Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal
Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC)
No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data by the Community institutions and
bodies and on the free movement of such data (7);
15. „Personal Data“ means any information relating to an identified or
identifiable natural person: an identifiable person is one who can be
identified, directly or indirectly, in particular by reference to an
identification number or to one or more factors specific to his
physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;
(6) OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.
(7) OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.
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16. „Processing“ of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by
automatic means, such as collection, recording, organisation,
storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available,
alignment or combination, blocking, erasure or destruction;
17. „Case Summary“ means general information on a case dealt with
either by Eurojust or OLAF and describing the main features of
elements of the case, but without containing any Personal Data;
18. „Joint Investigation Team“ means a Joint Investigation Team, as
referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters between the Member States of the European
Union (1) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint
Investigation Teams (2).
Point 2
Purpose of

the Practical Agreement on arrangements of
cooperation

1. The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other
criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a
close co-operation between the Parties. The co-operation will take
place with due regard to transparency, complementarity of tasks and
coordination of efforts.
2. This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not
modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend
the legal framework governing Eurojust or OLAF.
CHAPTER 2
CO-OPERATION
Point 3
Regular contacts and co-operation

C 314/5

(d) to identify individual or joint activities, if any, that need to be
taken thereafter with a view to a more efficient and better use of
the resources of the Parties;
(e) to help in coordinating the Parties' support and assistance of the
national judicial authorities and of the authorities in charge of
investigations and prosecutions.
5. If necessary to improve co-operation, the teams may invite other
Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and
OLAF Staff to take part in a meeting.
6. The designation of teams does not have any effect on direct contacts
of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the
Eurojust National Members concerned and vice versa.
Point 4
General rules on operational co-operation
1. The Parties may collaborate in accordance with their respective
competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the
exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate
cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the
exchange of operational information in accordance with Point 6, the
participation in operational meetings in accordance with Point 8 and
the provision of such mutual assistance and advice as may be useful
to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.
2. Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the
protection of the European Communities' financial interests,
Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust
Decision that the competent authorities of the Member States
concerned do not oppose the collaboration in such case.
3. Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication
will take place directly between the person(s) or, as the case may be,
the College in charge of the case.

1. The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they
will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust
National Members and/or their Assistants and for OLAF of the
Competent OLAF Unit.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having
taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case
may be, the College in charge of the case and his/her/their contact
details.

2. The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be
chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of
an agenda agreed on beforehand.

4. The Parties will inform each other of any action taken, responses
received or other relevant developments or encountered difficulties in
cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

3. The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5
and provide general feedback on the progress made and the activities
performed in cases exchanged between the Parties with a view to
reinforcing, if necessary, the co-operation.
4. Moreover, the meetings and further contacts between the teams are
intended
(a) to reinforce common strategies on cases and to resolve practical
problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;
(b) to consult on matters of common interest in order to allow the
Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their
activities;
(c) to support the development of priorities and strategies which are
complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of
both Parties and the overall objective of enhancing the fight
against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal
activities affecting the European Communities' financial interests
within their respective competences;
(1) OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.
(2) OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.

Point 5
Exchange of Case Summaries
1. With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the
Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under
their respective competences where:
— in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud,
corruption or any criminal offence affecting the European
Communities' financial interests,
— in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of
two or more Member States, or where the case concerns a
Member State and the Community.
Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the
transmission of a Case Summary constitutes a request to the other
Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.
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2. As soon as the requested Party has decided that a specific case, for
which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:
— in respect of Eurojust, the College and/or the National
Member(s) concerned,
— in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the
Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for
the case
will inform the other Party of this decision without undue delay.
Information will also be provided when the requested Party decides
that a case is not appropriate for co-operation.
3. Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party
to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries
beforehand.
Point 6
Exchange of case-related information
1. When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any
necessary information, including personal data, in order to achieve
the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place
within the limits of their respective competences and as far as
allowed under their respective legal framework and this Practical
Agreement on arrangements of cooperation.

9.12.2008 г.

2. OLAF may also participate in strategic meetings, organised by
Eurojust, dealing with the protection of the European Communities'
financial interests, at the invitation of the President of the College
and with the approval of the Eurojust National Members concerned.
3. OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request
provided that the competent national authorities concerned do not
oppose such participation.
4. Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative
Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates
and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.
Point 9
Joint Investigation Teams
1. If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team
set up by the Member States related to fraud, corruption or any
criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and
propose to the Member States to consider inviting the other Party to
participate in the Joint Investigation Team.
2. The Parties may assist the Member States in the setting up of the
Joint Investigation Team.

2. The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for
which the information is requested. In the case of a spontaneous
transfer of information, the Party providing information will notify
the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3. Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to
the national authorities of the Member States the setting up of Joint
Investigation Teams when the information they possess shows the
usefulness of doing so.

3. Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

Point 10

— directly to the College, when the case falls within the competence
of the College, or
— directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the
case falls within the competence of one or more of the Eurojust
National Members.
4. The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case
may transmit personal data to OLAF.
5. Information not containing Personal Data can be exchanged between
the Parties also via other channels, in particular via the teams.
Point 7
Exchange of strategic information
Within the limits of their respective competences, the Parties will
exchange strategic information necessary for the accomplishment of the
missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:
— trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal
activities affecting the European Communities' financial interests,
— operational structures of the organisations implicated in these
activities, as well as the links existing between these organisations
operating inside or outside the European Union,
— strategies, modus operandi, techniques and the financing of these
organisations.
Point 8
Operational and strategic meetings
1. When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases
the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the
Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the
President of the College.

Co-operation in the field of professional training, seminars and
workshops
The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars
and workshops:
— by informing each other of relevant activities which they organise
and which may be of common interest, and, when appropriate, by
inviting each other to these activities,
— by organising joint activities in this field.
CHAPTER 3
PROTECTION OF PERSONAL DATA
Point 11
General principles
1. The transmission of Personal Data between the Parties and their
Processing will take place in accordance with:
— in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of
Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at
Eurojust,
— in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the
European Parliament and of the Council of 18 December 2000
on the protection of individuals with regard to the processing of
Personal Data by the Community institutions and bodies and on
the free movement of such data.
2. When transmitting the information, the Party may notify the other
Party of any restriction on the use of the provided information. This
includes possible access restrictions, restrictions on transmission to
the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage,
when the need for such restrictions becomes apparent after the
transfer.
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3. As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties
may further process information obtained from the other Party
under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for
the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement
on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

C 314/7
Point 16

Time limits for the storage of Personal Data
Personal Data will be stored in accordance with the respective laws
applicable to the Parties.

Point 12
Documentation

CHAPTER 4

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of
Personal Data communicated to the other Party under this Practical
Agreement on arrangements of cooperation.

FINAL PROVISIONS
Point 17
Evaluation of co-operation

Point 13
Data security

1. During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will
evaluate periodically the application of this Practical Agreement on
arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the
respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against
accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The
Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal
Data can have access to such data.

2. The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at
least once a year to oversee the evaluation process conducted by the
teams.

Point 14

3. The Parties will provide information on their collaboration in their
respective annual reports.

Rights of data subjects
Point 18
The transmitting Party will be consulted by the other Party before it
takes a final decision on the request by an individual to have access to,
and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data
concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection
Provisions of the Party to which the request is addressed.
Point 15
Correction and deletion of information
1. Each Party will immediately inform the other Party in all cases where
information which has been transmitted to or received from that
Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform
the other Party in cases where it emerges that the information should
not have been transmitted.
2. When the transmitting Party informs the receiving Party that it has
corrected or deleted information previously transmitted, or that the
information should not have been transmitted, the receiving Party
will correct or delete the information accordingly.

Amendments
1. This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be
amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that
these amendments are approved in accordance with the procedures
established for obtaining approval for this Practical Agreement on
arrangements of cooperation.
2. The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at
the request of either of them.
Point 19
Relation to other instruments
This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the
Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated
14 April 2003.

3. When a Party has reason to assume that information received from
the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform
the other Party. This Party will verify the data and inform the other
Party of the outcome of such verification.

Entry into force

4. In cases where Personal Data received from a Party and transmitted
onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the
onward transmitting Party will inform that third party thereof.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into
force on the first day after its signature.

Point 20

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English
language.
For Eurojust

For OLAF

José Luís LOPES DA MOTA

Franz-Hermann BRÜNER

President

Director
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IV
(Информация)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОМИСИЯ
Обменен курс на еврото (1)
8 декември 2008 г.
(2008/C 314/03)
1 евро =
Валута

USD

щатски долар

Обменен курс

1,2854
120,10

Валута

Обменен курс

TRY

турска лира

2,0341

JPY

японска йена

AUD

австралийски долар

1,9377

DKK

датска крона

7,4497

CAD

канадски долар

1,6067

GBP

лира стерлинг

0,86510

HKD

хонконгски долар

9,9633

SEK

шведска крона

10,4150

NZD

новозеландски долар

2,3690

CHF

швейцарски франк

1,5590

SGD

сингапурски долар

1,9400

ISK

исландска крона

KRW

южнокорейски вон

NOK

норвежка крона

290,00
9,1270

ZAR

южноафрикански ранд

BGN

български лев

1,9558

CNY

китайски юан рен-мин-би

CZK

чешка крона

25,712

HRK

хърватска куна

EEK

естонска крона

15,6466

IDR

индонезийска рупия

264,45

1 865,53
13,1246
8,8436
7,1948
14 974,91

HUF

унгарски форинт

MYR

малайзийски рингит

LTL

литовски лит

3,4528

PHP

филипинско песо

62,470

LVL

латвийски лат

0,7093

RUB

руска рубла

36,0075

PLN

полска злота

3,8875

THB

тайландски бат

45,702

RON

румънска лея

3,8795

BRL

бразилски реaл

SKK

словашка крона

MXN

мексиканско пeсо

30,195

(1) Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.

4,6756

3,1580
17,3209
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88
от Договора за ЕО националните помощи за регионални инвестиции
(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 314/04)

Помощ №

XR 16/08

Държава-членка

Полша

Регион

Lubuskie

Наименование на схемата за помощи
или име на предприятието-получател
на добавката от помощи ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta
Gorzowa Wlkp.

Правно основание

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).
Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w
sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w
obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Годишен бюджет

1 милион PLN

Максимален интензитет на помощта

50 %
В съответствие с член 4 от регламента

Дата на изпълнение

9.6.2007 г.

Времетраене

31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички сектори, които имат право да кандидатстват за помощ за регионални
инвестиции

Название и адрес на предоставящия
орган

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3–4
PL-66-400 Gorzów Wlkp
tel. (48-95) 721 95 27
e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Интернет адреса на публикацията на
схемата за помощта

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Други сведения

—

C 314/9
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Помощ №

XR 41/08

Държава-членка

Белгия

Регион

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et
Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal,
Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne,
Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne,
Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Наименование на схемата за помощи
или име на предприятието-получател
на добавката от помощи ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif
convergence

Правно основание

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004
relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté
du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006
portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en
faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008;
Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour
la période 2007-2013

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Годишен бюджет

18,7 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта

15 %
В съответствие с член 4 от регламента

Дата на изпълнение

8.2.2008 г.

Времетраене

31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички сектори, които имат право да кандидатстват за помощ за регионални
инвестиции

Название и адрес на предоставящия
орган

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi
Direction de la Politique économique
Place de la Wallonie, 1, bât. 1
B-5100 Jambes

Интернет адреса на публикацията на
схемата за помощта

http://wallex.wallonie.be

Други сведения

—

9.12.2008 г.
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V
(Обявления)

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

КОМИСИЯ
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата
рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности
(2008/C 314/05)
С настоящото известие се отправя покана за представяне на предложения в рамките на работната програма
„Капацитет“ на Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с изложената по-долу покана.
Специална програма „Капацитет“:
Част:
Номер на поканата:

Инфраструктури за научни изследвания
FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Настоящата покана за представяне на предложения е свързана с работната програма, приета с
Решение C(2008) 4566 на Комисията от 26 август 2008 г.
Информация за бюджета, крайните срокове и условията на поканата, работната програма и указанията за
кандидатите относно начина на представяне на предложенията са на разположение на интернет страницата
на CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

C 314/11
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ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА
ПОЛИТИКА

КОМИСИЯ
Предложение за приключване на процедурата по жалба 2007/2001
(2008/C 314/06)
Европейската комисия получи множество жалби относно дискриминационен данък, събиран в Румъния, при
първа регистрация на моторно превозно средство на нейна територия. Генералният секретариат на
Европейската комисия регистрира голям брой жалби и писма във връзка с това. Регистрираните под
номера 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 жалби и другите писма от засегнати граждани на ЕС бяха обработени в рамките на общо досие с референтен номер 2007/2001.

Отговорният департамент на Комисията приключи разследването си на гореспоменатия случай. За да информира по подходящ начин жалбоподателите и всички други заинтересовани лица, Комисията реши да публикува настоящото обявление за приключване на процедурата по жалбата.

Въпреки че е ясно, че на общностно равнище няма хармонизация на данъците, свързани с леките автомобили,
и че при това положение държавите-членки могат да налагат такива данъци и да решават относно размера и
методите на прилагането им, все пак съществуват ограничения в разпоредбите на Договора за създаване на
Европейската общност (ДЕО), и по-специално член 90 от него, в който се забранява всякакво дискриминационно облагане на продукти с произход от други държави-членки.

Изглежда че, разпоредбите в румънското право, свързани с данъка за регистрация на автомобил, не съответстват на член 90 от ДЕО. Ето защо на 23 март 2007 г. Комисията започна процедура за нарушение, като
изпрати на Румъния официално уведомително писмо (IP/07/372). Комисията се позовава на съдебната практика на Съда на Европейските общности, който систематично постановява, че когато данъкът се налага
еднократно върху нови и употребявани моторни превозни средства, дължимата сума за моторни превозни
средства „втора употреба“, които се внасят от друга държава-членка, не бива никога да превишава остатъчния
данък, включен в пазарната стойност на подобен употребяван автомобил, който вече е регистриран във
въпросната държава-членка, когато е бил нов. С оглед на това държавите-членки трябва да вземат предвид
амортизацията на внесените употребявани моторни превозни средства.

Румъния прие официалното уведомително писмо и разработи общи насоки, според които бяха изготвени
необходимите изменения, както и формула за изчисление на данъка за регистрация на автомобил и стойностите, които да се използват за тази цел, включително таблица с фиксирани стойности за амортизация.
Необходимите изменения обаче не бяха приети навреме.

На 28 ноември 2007 г. Комисията адресира до Румъния мотивирано становище, в което се изискваше държавата да се съобрази с правото на Общността във връзка с тълкуването на Съда (IP/07/1799). Последваха
редица съвещания по технически въпроси и дискусии върху варианти на проектозаконодателство, които
доведоха до приемането на 21 април 2008 г. на Извънредна наредба № 50/2008 (публикувана в
Официалния вестник на Румъния на 25 април 2008 г.), чрез която се изменя оспорвания закон. Румънското
правителство одобри също така методологичните норми за прилагане на Извънредна наредба № 50/2008,
като включи нейния дял V. Определяне на реалната амортизация на използвано превозно средство, когато се
оспорва размера на данъка, в прилагането на подобрената таблица с фиксирани стойности, съдържаща се в
приложение 4 към извънредната наредба. Това гарантира, че реалната амортизация на употребяваните
моторни превозни средства се взема предвид, когато се изчислява размера на дължимия данък за регистрация.
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Освен това с гореспоменатия румънски законодателен акт бе отстранен дискриминационен корелационен
коефициент, бе установено подходящо определение за „ново моторно превозно средство“, а на данъкоплатците
бе предоставено право автомобилите им да преминат индивидуални прегледи, за да се определи истинската
им амортизация. Накрая, с приетия законодателен акт бяха оповестени критериите, въз основа на които се
определя амортизацията на употребявани моторни превозни средства.
С оглед на гореизложената информация отговорният департамент на Комисията смята, че румънските органи
са предприели необходимите стъпки, за да гарантират съобразяване с правото на Общността, и изглежда, че
сега румънското законодателство за данъците за регистрация на автомобили е приведено в съответствие с
член 90 от Договора за ЕО.
По тази причина отговорният департамент ще предложи на Комисията съответният случай на жалба да бъде
приключен.
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ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА
КОНКУРЕНЦИЯ

КОМИСИЯ
Предварително уведомление за концентрация
(Дело COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)
(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 314/07)
1.
На 2 декември 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 и
вследствие на препращане съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез
която предприятие Arizona Chemical GmbH („Arizona“, Германия), собственост на група Arizona Chemical
group, придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета контрол над цялото
предприятие Abieta Chemie GmbH („Abieta“, Германия) посредством покупка на акции.
2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

— за предприятие Arizona: рафиниране, преработка и продажба на химикали от био масла,
— за предприятие Abieta: производство и продажба на сапуни от колофон, използвани като емулгатори.
3.
След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да
попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.
4.
Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят пред нея евентуалните си забележки
по планираната операция.
Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по
пощата с позоваване на COMP/M.5358 — Arizona/Abieta на следния адрес:
European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ
Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на последното
изменение на цитираните актове.
Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове, се отнасят към
актуалната версия на съответния акт.

