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C 126/1

I
(Informace)

KOMISE

Směnné kurzy vůči euro (1)
24. května 2005
(2005/C 126/01)
1 euro =
měna

směnný kurz

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

7,4484

GBP

britská libra

SEK

švédská koruna

CHF

švýcarský frank

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

8,0885

BGN

bulharský lev

1,9620

CYP

kyperská libra

0,5767

CZK

česká koruna

EEK

estonská koruna

HUF

maďarský forint

1,2617

měna

směnný kurz

SIT

slovinský tolar

SKK

slovenská koruna

TRY

turecká lira

0,68765

AUD

australský dolar

1,6527

9,1812

CAD

kanadský dolar

1,5893

1,5467

HKD

hongkongský dolar

9,8146

NZD

novozélandský dolar

1,7662

SGD

singapurský dolar

2,0877

KRW

jihokorejský won

ZAR

jihoafrický rand

CNY

čínský juan

HRK

chorvatská kuna
indonéská rupie

135,39

81,03

30,351
15,6466
253,90

239,48
38,975
1,7504

1 262,84
8,2052
10,4425
7,3130

LTL

litevský litas

3,4528

IDR

LVL

lotyšský latas

0,6960

MYR

malajsijský ringgit

MTL

maltská lira

0,4293

PHP

filipínské peso

68,794

4,1808

RUB

ruský rubl

35,3360

THB

thajský baht

50,487

PLN

polský zlotý

ROL

rumunský lei

36 163

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.

11 948,30
4,794
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Informační procedura – Technické předpisy
(2005/C 126/02)
(Text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování
informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti.
(Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37; Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

Oznámení o návrzích národních technických předpisů, které obdržela Komise
Reference (1)

Název

Konec tříměsíčního období
pozastavení prací (2)

2005/0188/NL

Úprava zástupce ministra osídlení, územního plánování a dozoru nad životním prostředím
obsahující předpisy pro subvenci nahrazení nebo upravení naftových motorů pro vnitrozemské
lodě (Úprava o subvenci naftových motorů pro vnitrozemské lodě)

(4)

2005/0189/SK

Výnos Ministerstva zemědělství Slovenské republiky a Ministerstva zdravotnictví Slovenské
republiky, kterým se vydává hlava Potravinového kodexu Slovenské republiky upravující
pochutiny

27. 7. 2005

2005/0190/F

Návrh technických předpisů Správy Gaz-Electricité v Sallanches, použitelných pro potrubí na
rozvod plynu, při aplikaci ustanovení č. 2004-555 z 15. června 2004 o technických předpisech, aplikovatelných pro potrubí a připojení přepravních, rozvodných a skladovacích zařízení
pro plyn

28. 7. 2005

2005/0191/A

Specifikace výkonů pro vodohospodářské stavby v sídlech – zkr. LB – SW, verze 05

28. 7. 2005

2005/0192/F

Návrh technických předpisů Správy Gaz-Electricité v Bonneville, použitelných pro potrubí na
rozvod plynu, při aplikaci ustanovení č. 2004-555 z 15. června 2004 o technických předpisech, použitelných pro potrubí a připojení přepravních, rozvodných a skladovacích zařízení
pro plyn

28. 7. 2005

2005/0193/F

Návrh technických předpisů Městské správy Gaz Electricité v Carmaux, použitelných pro
potrubí na rozvod plynu, při aplikaci ustanovení č. 2004-555 z 15. června 2004 o technických
předpisech, použitelných pro potrubí a připojení přepravních, rozvodných a skladovacích zařízení pro plyn

28. 7. 2005

2005/0194/PL

Návrh nařízení ministra infrastruktury ve věci všeobecných technických podmínek pro provozování kolejových vozidel

28. 7. 2005

2005/0195/B

Návrh královského výnosu pro stanovení specifikací a registrace čtecí aparatury pro elektronickou kartu totožnosti a sociální kartu totožnosti

29. 7. 2005

2005/0196/UK

Nařízení o motorových vozidlech (Výměna katalyzátorových směšovačů) 2005

29. 7. 2005

2005/0197/D

Zákon ke zjednodušení dohledu nad odpady podle právních předpisů o odpadech

29. 7. 2005

2005/0198/IRL

Nařízení o medicínských produktech (Předepisování a kontrola dodávek) (Pozměňující návrh),
2005

29. 7. 2005

2005/0199/D

Vyhláška ke zjednodušení dohledu podle právních předpisů o odpadech

29. 7. 2005

2005/0200/CZ

Návrh – zákon o léčivech

3. 8. 2005

2005/0201/UK

IR 2036 – Požadavek Spojeného království č. 2036 na rozhraní (verze 2.0) pro Služby pro
sledování přínosu mobilních dat

4. 8. 2005

2005/0202/D

Homeopatická kniha léků – HKL 2005

4. 8. 2005

(1)
(2)
(3)
(4)

Rok – registrační číslo – členský stát, z něhož návrh pochází.
Období, během kterého nemůže být návrh přijat.
Bez období pozastavení prací, protože Komise přijímá naléhavé důvody, na které se členský stát odvolává.
Bez období pozastavení prací, protože opatření se v souladu s třetí odrážkou druhého odstavce čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES týká technických specifikací nebo
pravidel pro služby či jiných požadavků souvisejících s daňovými nebo finančními opatřeními.
5
( ) Informační procedura byla uzavřena.
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Komise upozorňuje na rozsudek vydaný dne 30. dubna 1996 v právní věci „CIA Security“ (C-194/94 –
Sb. rozh. 1996 I, s. 2201), v němž Soudní dvůr rozhodl, že články 8 a 9 směrnice 98/34/ES (dříve
83/189/EHS) mají být interpretovány tak, že na ně osoby mohou spoléhat před národními soudy, které se
musí zdržet aplikace technického předpisu, který nebyl oznámen v souladu s touto směrnicí.
Tento rozsudek potvrzuje sdělení Komise ze dne 1. října 1986 (Úř. věst. C 245, 1.10.1986, s. 4).
Z toho vyplývá, že porušení oznamovací povinnosti způsobuje neplatnost dotyčných technických předpisů,
a tudíž i jejich nevynutitelnost ve vztahu k jednotlivým osobám.
Pro více informací o proceduře oznamování si můžete napsat na adresu:
European Commission
DG Enterprise and Industry, Unit C3
B-1049 Brussels
E-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int
Můžete též navštívit webové stránky: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Pokud potřebujete další informace o těchto oznámeních, kontaktujte laskavě níže uvedené národní
instituce:
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SOUPIS NÁRODNÍCH INSTITUCÍ ZODPOVĚDNÝCH ZA SPRÁVU SMĚRNICE 98/34/ES

BELGIE
BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III – 4ème étage
boulevard du Roi Albert II / 16
B-1000 Bruxelles
Paní Pascaline Descamps
Tel.: (32) 2 206 46 89
Fax: (32) 2 206 57 46
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be
Obecný e-mail: belnotif@mineco.fgov.be
Webové stránky: http://www.mineco.fgov.be
ČESKÁ REPUBLIKA
Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P. O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2
Paní Helena Fofonková
Tel.: (420) 224 907 125
Fax: (420) 224 907 122
E-mail: fofonkova@unmz.cz
Obecný e-mail: eu9834@unmz.cz
Webové stránky: http://www.unmz.cz
DÁNSKO
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)
Tel.: (45) 35 46 66 89 (přímý)
Fax: (45) 35 46 62 03
E-mail: Paní Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk
Společná schránka pro oznamovací zprávy - noti@ebst.dk

Pan Margus Alver
Tel.: (372) 6 256 405
Fax: (372) 6 313 660
E-mail: margus.alver@mkm.ee
Obecný e-mail: el.teavitamine@mkm.ee
ŘECKO
Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
GR-101 92 ATHENS
Tel.: (30) 210 696 98 63
Fax: (30) 210 696 91 06
ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 ATHENS
Tel.: (30) 210 212 03 01
Fax: (30) 210 228 62 19
E-mail: 83189in@elot.gr
Webové stránky: http://www.elot.gr
ŠPANĚLSKO
Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218
E-28006 MADRID
Pan Angel Silván Torregrosa
Tel.: (34) 91 379 83 32
Paní Esther Pérez Peláez
Technical Advisor
E-mail: esther.perez@ue.mae.es
Tel.: (34) 91 379 84 64
Fax: (34) 91 379 84 01
E-mail: d83-189@ue.mae.es

Webové stránky: http://www.ebst.dk/Notifikationer
FRANCIE
NĚMECKO
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat XA2
Scharnhorststr. 34 - 37
D-10115 Berlin
Paní Christina Jäckel
Tel.: (49) 30 2014 6353
Fax: (49) 30 2014 5379
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de
Webové stránky: http://www.bmwa.bund.de
ESTONSKO
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et
des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété
industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Paní Suzanne Piau
Tel.: (33) 1 53 44 97 04
Fax: (33) 1 53 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Paní Françoise Ouvrard
Tel.: (33) 1 53 44 97 05
Fax: (33) 1 53 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr
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IRSKO
NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Pan Tony Losty
Tel.: (353) 1 807 38 80
Fax: (353) 1 807 38 38
E-mail: tony.losty@nsai.ie
Webové stránky: http://www.nsai.ie
ITÁLIE
Ministero delle attività produttive
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ufficio F1 - Ispettorato tecnico dell'industria
Via Molise 2
I-00187 Roma
Pan Vincenzo Correggia
Tel.: (39) 06 47 05 22 05
Fax: (39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it
Pan Enrico Castiglioni
Tel.: (39) 06 47 05 26 69
Fax: (39) 06 47 88 77 48
E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it
E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Paní Agra Ločmele
Senior Officer of the Division of the Commercial Normative,
SOLVIT and Notification
E-mail: agra.locmele@em.gov.lv
Tel.: (371) 7031236
Fax: (371) 7280882
E-mail: notification@em.gov.lv
LITVA
Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius
Paní Daiva Lesickiene
Tel.: (370) 5 2709347
Fax: (370) 5 2709367
E-mail: dir9834@lsd.lt
Webové stránky: http://www.lsd.lt
LUCEMBURSKO
SEE - Service de l'Energie de l'Etat
34, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 10
L-2010 Luxembourg
Pan J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24

Webové stránky: http://www.minindustria.it

E-mail: see.direction@eg.etat.lu
Webové stránky: http://www.see.lu

KYPR

MAĎARSKO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Hungarian Notification Centre –
Ministry of Economy and Transport
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1055

Tel.: (357) 22 409313 or (357) 22 375053
Fax: (357) 22 754103
Pan Antonis Ioannou
Tel.: (357) 22 409409
Fax: (357) 22 754103
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy
Paní Thea Andreou
Tel.: (357) 22 409 404
Fax: (357) 22 754 103
E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy
Obecný e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Webové stránky: http://www.cys.mcit.gov.cy
LOTYŠSKO
Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification
Internal Market Department of the
Ministry of Economics of the Republic of Latvia
55, Brvibas str.
Riga
LV-1519

C 126/5

Pan Zsolt Fazekas
E-mail: fazekaszs@gkm.hu
Tel.: (36) 1 374 2873
Fax: (36) 1 473 1622
E-mail: notification@gkm.hu
Webové stránky: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm
MALTA
Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta
Tel.: (356) 2124 2420
Fax: (356) 2124 2406
Paní Lorna Cachia
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt
Obecný e-mail: notification@msa.org.mt
Webové stránky: http://www.msa.org.mt
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NIZOZEMÍ

SLOVINSKO

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

SIST – Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana

Pan Ebel van der Heide
Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Paní Vesna Stražišar

Paní Hennie Boekema
Tel.: (31) 50 5 23 21 35

SLOVENSKO

Paní Tineke Elzer
Tel.: (31) 50 5 23 21 33
Fax: (31) 50 5 23 21 59
Obecný e-mail:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl
RAKOUSKO
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien
Paní Brigitte Wikgolm
Tel.: (43) 1 711 00 58 96
Fax: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80
E-mail: not9834@bmwa.gv.at
Webové stránky: http://www.bmwa.gv.at
POLSKO
Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Paní Barbara Nieciak
Tel.: (48) 22 693 54 07
Fax: (48) 22 693 40 28
E-mail: barnie@mg.gov.pl
Paní Agata Gągor
Tel.: (48) 22 693 56 90
Obecný e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

Tel.: (386) 1 478 3041
Fax: (386) 1 478 3098
E-mail: contact@sist.si

Paní Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak
Republic
Štefanovičova 3
SK-814 39 Bratislava
Tel.: (421) 2 5249 3521
Fax: (421) 2 5249 1050
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk
FINSKO
Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)
Visitor address:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
and
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki
Poštovní adresa:
PO Box 32
FIN-00023 Government
Pan Henri Backman
Tel.: (358) 9 1606 36 27
Fax: (358) 9 1606 46 22
E-mail: henri.backman@ktm.fi
Paní Katri Amper
Obecný e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi
Webové stránky: http://www.ktm.fi
ŠVÉDSKO

Instituto Portugês da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm

Paní Cândida Pires
Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00
Fax: (351) 21 294 82 23
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Paní Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Obecný e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Obecný e-mail: 9834@kommers.se

Webové stránky: http://www.ipq.pt

Webové stránky: http://www.kommers.se

PORTUGALSKO
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SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom
Pan Philip Plumb
Tel.: (44) 2072151488
Fax: (44) 2072151529
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
Obecný e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk
Webové stránky: http://www.dti.gov.uk/strd

Úřední věstník Evropské unie
EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue de Trêves 74
B-1040 Bruxelles
Paní Kathleen Byrne
Tel.: (32) 2 286 17 34
Fax: (32) 2 286 17 42
E-mail: kathleen.byrne@efta.int
Obecný e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Webové stránky: http://www.efta.int

ESVO – Kontrolní úřad ESVO
EFTA Surveillance Authority
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles
Paní Adinda Batsleer
Tel.: (32) 2 286 18 61
Fax: (32) 2 286 18 00
E-mail: aba@eftasurv.int
Paní Tuija Ristiluoma
Tel.: (32) 2 286 18 71
Fax: (32) 2 286 18 00
E-mail: tri@eftasurv.int
Obecný e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Webové stránky: http://www.eftasurv.int

TURECKO
Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari no 36
06510
Emek - Ankara
Pan Saadettin Doğan
Tel.: (90) 312 212 58 99
(90) 312 204 81 02
Fax: (90) 312 212 87 68
E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr
Webové stránky: http://www.dtm.gov.tr
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Případ č. j. COMP/M.3814 – RR Donnelley/Astron)
Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení
(2005/C 126/03)
(Text s významem pro EHP)

1.
Komise obdržela dne 10. května 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik RRD Inks Limited („RRD Inks“, Spojené království) kontrolovaný
RR Donnelley & Sons Company („RRD“, USA) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává
kontrolu nad celým podnikem Astron Group Limited („Astron“, Spojené království) na základě nákupu
akcií.
2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

— podniku RR Donnelley: mezinárodní tiskárenské služby, tisk novin, časopisů, katalogů, seznamů, knih
atd. v Evropě;
— podniku Astron: outsourcing služeb v oblasti nakládání s dokumenty, archivování dokumentů a dat,
tiskařské služby.
3.
Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES)
č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise
o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba
uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.
4.
Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla
jednacího COMP/M.3814 – RR Donnelley/Astron, na následující adresu:
Evropská komise
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evidence fúzí
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Případ č. j. COMP/M.3797 – CGE/AMGA/SMAT/SAP)
Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení
(2005/C 126/04)
(Text s významem pro EHP)

1.
Komise obdržela dne 17. května 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Compagnie Générale des Eaux („CGE“ Francie) patřící do skupiny
Veolia Environment („VE“, Francie) ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává společnou
kontrolu nad podnikem Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Itálie),
v současnosti společně kontrolovaným podniky Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A („AMGA“, Itálie)
a Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. („SMAT“, Itálie), na základě veřejné nabídky na koupi akcií
zveřejněné dne 4. května 2005.
2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

— podniku AMGA: poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství tzv. „integrovaný vodní cyklus“,
výroba a prodej, správa rozvodné sítě plynu a telekomunikací. AMGA je aktivní pouze v Itálii;
— podniku SMAT: poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství tzv. „integrovaný vodní cyklus“
v Itálii;
— podniku CGE: aktivní ve vodním sektoru, energetických službách, odpadovém hospodářství, recyklaci,
přepravy pasažérů;
— podniku SAP: poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství tzv. „integrovaný vodní cyklus“ v Itálii.
3.
Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES)
č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise
o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba
uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.
4.
Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla
jednacího COMP/M.3797 – CGE/AMGA/SMAT/SAP, na následující adresu:
Evropská komise
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evidence fúzí
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(2005/C 126/05)
(Text s významem pro EHP)

Datum přijetí rozhodnutí: 2. června 2004
Členský stát: Francie
Podpora č.: E 46/2001

Cíl: Rozvinout kombinovanou dopravu s cílem přesunout
přepravu nákladu ze silniční dopravy na jiné druhy dopravy.
Plánovaná opatření pomohou splnit vnitrostátní a evropský cíl
z Kjóta

Cíl: Sociální podpora

Právní základ: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung
von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Právní základ: Article 995-15o du code général des impôts

Rozpočet: 18 milionů EUR

Doba trvání: Neomezena

Doba trvání: 2003 – 2008

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Název: Osvobození smluv o zdravotním pojištění od daně

Datum rozhodnutí: 19. ledna 2005
Členský stát: Finsko
Podpora č.: N 70/2004
Název: Osvobození od platby srážkové daně z příjmu
a náhrada za sociální příspěvky pro námořníky v námořní
dopravě
Cíl: Zabezpečit zaměstnání námořníků plavících se v rámci
EHP na palubě finských osobních plavidel a zachovat námořnické know-how uvnitř Společenství
Právní základ: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki
n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004
Rozpočet: Přibližně 50 milionů eur za rok

Datum přijetí rozhodnutí: 26. července 2000
Členský stát: Belgie
Podpora č.: N 142/00
Název: Podpora obchodního námořnictva, odvětví bagrování
a remorkáže
Cíl: Belgické orgány mají v úmyslu podpořit prostřednictvím
osvobození od daně ze mzdy rozvoj obchodního námořnictva,
bagrování a remorkáže na moři a bojovat proti konkurenci ze
zemí mimo Evropskou unii.
Právní základ: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24
december 1999

Trvání: 5 let (2005 – 2009)

Rozpočet: Podpora obchodního námořnictva a odvětví bagrování: 151 milionů BF (3,7 milionů eur) ročně

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

Podpora remorkáže: 120 milionů BF (3 miliony eur) ročně

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Míra nebo částka podpory: Osvobození od srážky ze mzdy
pro námořníky, kteří jsou povinni platit daň z příjmu v Belgii
a kteří jsou zaměstnáni palubě zaregistrovaných plavidel plujících pod vlajkou členského státu.
Doba trvání: Neomezená

Datum přijetí rozhodnutí: 8. září 2004
Členský stát: Rakousko

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

Podpora č.: N 140/2004

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Název: Program podpory pro kombinovanou dopravu po
silnici, železnici a vodních cestách
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Datum přijetí rozhodnutí: 16. listopadu 2004

Datum přijetí rozhodnutí: 14. prosince 2004

Členský stát: Spojené království – Skotsko

Členský stát: Belgie

Podpora č.: N 307/2004

Podpora č.: N 496/04

Název: Široké pásmo ve Skotsku – venkovské a odlehlé oblasti

Název: Podpora Vlámského společenství Belgie kinematografické a audiovizuální produkci – Vlaams Audiovisueel Fonds
vzw

Cíl: Podpořit zpřístupnění širokopásmových telekomunikačních služeb ve venkovských a odlehlých oblastech ve Skotsku
(odvětví telekomunikací)
Právní základ: Section 53 of the Scotland Act 1998
Rozpočet: Státní zásah ve výši 12 až 17 milionů GBP

Cíl: Kinematografie
Právní základ: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee
te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel
Fonds.

Míra nebo částka podpory: Není známo. Podléhá mechanismu zpětných plateb.

Rozpočet: 12 000 000 EUR + 500 000 EUR na rok 2004.

Doba trvání: 3 až 5 let

Doba trvání: Do konce roku 2005

Další informace: Poskytovatel vybraný pro poskytování
služby je na nediskriminačním základě povinen poskytnout
přístup k telekomunikační síti dalším poskytovatelům.

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

Míra podpory: Proměnlivá, vždy nižší než 50 %

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Datum přijetí rozhodnutí: 7. prosince 2000
Členský stát: Francie
Datum přijetí rozhodnutí: 21. ledna 2004
Členský stát: Francie
Podpora č.: N 421/2003
Název: Podpora pro francouzský uhelný průmysl za účelem
pokrytí nákladů na uzavření za rok 2003
Cíl: Pokrýt náklady na zastavení veškeré hlubinné těžby
černého uhlí ve Francii s přihlédnutím k sociálním
a regionálním důsledkům
Právní základ: Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 ze dne
23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu
Rozpočet: 916,4 milionů EUR
Doba trvání: 2003
Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Podpora č.: N 593/2000
Název: Náhrada podílu daně z podnikání připadajícího na
provoz na moři (místní daň)
Cíl: Náhrada podílu daně z podnikání připadajícího na provoz
na moři majitelům obchodních lodí má za cíl podpořit konkurenceschopnost francouzského loďstva vůči hospodářské
soutěži vně Evropské unie.
Právní základ: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier
1999.
Rozpočet: Na rok 2001: 100 000 000 FF (15,2 milionu eur);
92 000 000 FF (14,02 milionu eur) od roku 2003
Míra nebo částka podpory: 100 % podílu daně z podnikání
připadajícího na provoz na moři, zaplacené každým podnikem,
který byl příjemcem podpory v předchozím daňovém roce
Doba trvání: Neomezená
Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Datum přijetí rozhodnutí: 19. ledna 2005

Další informace: Forma podpory: Kapitálové granty

Členský stát: Německo

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

Podpora č.: N 644i/2002

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Název: Rozvoj obecní hospodářské infrastruktury podle
části II, oddílu 7 rámcového plánu podle společného schématu
federální vláda/spolkové země na podporu regionálních hospodářských struktur:
i) Výstavba nebo rozvoj regionálních letišť
Cíl: Zlepšit regionální infrastrukturu letišť pro zajištění vhodných podmínek pro hospodářské činnosti a průmyslové investice.
Právní základ: Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der
regionalen Wirftschaftsstruktur vom 6 Oktober 1969 in
Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II
Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA.“

Datum přijetí rozhodnutí: 31. ledna 2001
Členský stát: Francie
Podpora č.: N 766/2000
Název: Náhrada povinných sociálních příspěvků od zaměstnavatelů společnostem námořní dopravy
Cíl: Podporovat konkurenceschopnost francouzských rejdařství
proti konkurenci z vnějšku Evropské unie.
Právní základ: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999
Rozpočet: 215 milionů francouzských franků (32,7 milionů
eur) za rok
Výše nebo částka podpory: Proměnlivá, může dosáhnout až
100 % příspěvku, který vyplatil podnik v předchozím roce.

Rozpočet: Celková podpora podle společného schématu
dosáhne přibližně částky 5 miliard eur, z nichž pouze část je
určena pro uvedené opatření (odhadem 10 milionů eur ročně).

Doba trvání: Neomezená

Trvání: 2004 – 2006

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Závazné jazykové znění (závazná jazyková znění) rozhodnutí
bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Případ č. j. COMP/M.3815 – 3i Group/Carema)
Případ, který může být posouzen ve zjednodušeném řízení
(2005/C 126/06)
(Text s významem pro EHP)

1.
Komise obdržela dne 17. května 2005 oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik 3i Group plc („3i Group“, Spojené království) ve smyslu čl. 3
odst. 1 písm. b) nařízení Rady získává kontrolu nad celým podnikem Carema Vård och Omsorg AB
(„Carema“, Švédsko) na základě nákupu cenných papírů.
2.

Předmět podnikání příslušných podniků je:

— podniku 3i Group: společnost rizikového kapitálu,
— podniku Carema: poskytovatel zdravotnických a pečovatelských služeb.
3.
Komise po předběžném přezkoumání zjistila, že se na oznamovanou transakci vztahuje nařízení (ES)
č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. Podle oznámení Komise
o zjednodušeném řízení pro posuzování některých spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba
uvést, že tento případ může být posouzen v řízení dle tohoto oznámení.
4.
Komise vyzývá dotčené třetí strany, aby Komisi předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (32-2) 296 43 01 nebo 296 72 44) či poštou, s uvedením čísla
jednacího COMP/M.3815 – 3i Group/Carema, na následující adresu:
Evropská komise
Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evidence fúzí
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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Zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných
označení a označení původu
(2005/C 126/07)
Toto zveřejnění zakládá právo podávat námitky podle článků 7 a 12d uvedeného nařízení. Jakákoli
námitka proti této žádosti musí být podána do 6 měsíců ode dne tohoto zveřejnění prostřednictvím
příslušného orgánu členského státu, členského státu Světové obchodní organizace (WTO) nebo třetí země
uznané podle čl. 12 odst. 3. Zveřejnění je odůvodněno následujícími skutečnostmi, uvedenými zejména
pod bodem 4.6, díky kterým se žádost považuje za odůvodněnou podle nařízení (EHS) č. 2081/92.

SUMÁŘ
NAŘÍZENÍ RADY (EHS ) č. 2081/92
„SALAME CREMONA“
ES č.: IT/00265/27.12.2002
CHOP ( ) CHZO ( X )
Tento stručný výkaz je vytvořen za účelem podání informací. Podrobné informace určené především pro
výrobce produktů chráněných CHOP A CHZO, získáte v úplné verzi specifikace, a to buď na národní
úrovni nebo od úřadů Evropské komise. (1)
1.

Zodpovědný úřad v členském státu:
Název:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresa: Via XX Settembre n. 20, 00187 ROMA

2.

Tel.:

(06) 4819968,

Fax:

(06) 42013126

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

Skupina:
2.1 Název:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2 Adresa:

Piazza Zelioli Lanzini 1, 26100 CREMONA

Tel./fax:
2.3 Zastoupení:
3.

(0372) 598251
výrobci/zpracovatelé (x) ostatní ( )

Druh produktu:
Třída 1.2: Masné výrobky

4.

Specifikace:
(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2):

4.1 N á z e v :
„Salame Cremona“
(1) Evropská komise – Generální ředitelství - zemědělství – Oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů –
B-1049 Brusel
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4.2 Pop i s:
„Salame Cremona“ je uzenářský, přírodně balený a zrající syrový výrobek, který v okamžiku uvedení
na spotřební trh vykazuje následující vlastnosti:
Fyzikálně-morfologické vlastnosti
Hmotnost na konci zrání je nejméně 500 g
Průměr v okamžiku výroby je nejméně 65 mm
Délka v okamžiku výroby je nejméně 150 mm
Chemické a chemicko-fyzikální vlastnosti
Proteiny celkem:

min. 20,0 %

Poměr kolagenu/proteiny: max. 0,10
Poměr vody/proteiny:

max. 2,00

Poměr tuky/proteiny:

max. 2,00

pH:

větší nebo rovno 5,20

Mikrobiologické vlastnosti
Mezofilní mikrobiální kontaminace: > 1 x 10 v sedmé jednotce vytváří kolonie na gram s převahou
laktobacilů a koků.
Organoleptické vlastnosti
Vnější vzhled: válcovitý tvar s nepravidelnými úseky.
Konzistence: produkt musí být kompaktní s jemnou konzistencí.
Vzhled na řezu: plátek je kompaktní a homogenní, charakterizuje jej typická mozaika z částí svaloviny
a tuku, nelze však jasně určit jejich ohraničení („rozpitý“ vzhled). V produktu se nenacházejí
významným způsobem vazivové tkáně.
Barva: sytě červená.
Vůně: typická kořenitá vůně.
4.3 Z e mě pi sná oblast:
Oblast výroby salámu „Salame Cremona“ zahrnuje území následujících krajů: Lombardie, Emilia
Romagna, Piemont a Benátsko.
4.4 Dů ka z p ů vodu:
Základní historické dokumenty, které jasným a přesným způsobem potvrzují původ tohoto výrobku
a jeho silné územní vazby, spadají do roku 1231 a jsou uloženy v Cremonském státním archivu. Tyto
dokumenty potvrzují obchodování s vepřovým masem a s masnými výrobky mezi cremonským
územím a okolními státy. Dokumenty z období renesance nacházející se v sériích „Literarum“
a „Fragmentorum“ jednoznačně prokazuje přítomnost a především důležitost tohoto „salámového“
výrobku na území jeho výroby uvedeném ve specifikaci. Ve zprávách sepsaných u příležitosti návštěvy
biskupa Cesara Speciana (1599 – 1606) v ženských klášterech na tomto území vyplývá ze „způsobu
každodenního života“, že bylo „ve dnech, kdy se jí tučné pokrmy“, rozdělováno do klášterů i určité množství
salámu.
I dnes je salám „Salame Cremona“ stále více tradičně přítomen na hlavních zemědělsko-potravinářských veletrzích Lombardie a Pádské nížiny. Sociálněhospodářské prostředí dokládá přítomnost
mnoha producentů, kteří se věnují zpracování vepřového masa, které se rozvíjelo v Pádské nížině
v návaznosti na vynikající integraci s mlékárenským a sýrařským průmyslem a na pěstování obilnin
(především kukuřice).

C 126/15

C 126/16

CS

Úřední věstník Evropské unie

4.5 Z p ů sob p r odu kc e :
Základní výrobní postup je následující: suroviny pro výrobu tohoto výrobku označeného chráněným
zeměpisným označením musí pocházet z prasat narozených, chovaných a poražených v následujících
krajích: Friulsko-Julské Benátsko, Benátsko, Lombardie, Piemont, Emiglia Romagna, Umbrie,
Toskánsko, Marche, Abruzzo, Lazio a Molise. K produkci mohou být využívány prasata tradičních ras:
Large White Italiana a Landrace Italiana tak, jak byla vyšlechtěna podle Italské genealogické knihy
nebo z dalších generací prasat stejných ras; dalších generací prasat rasy Duroc Italiana tak, jak byly
vyšlechtěny podle Italské genealogické knihy (Libro Genealogico Italiano); dalších generací prasat
jiných ras nebo z hybridních prasat za podmínky, že pocházejí ze systémů křížení a šlechtění, která
nejsou v rozporu se systémy uvedenými v Italské genealogické knize pro chov jatečních prasat.
Prasata jsou odvážena na jatka až po uplynutí devátého měsíce, nikoliv však po patnáctém měsíci po
narození. Průměrná hmotnost jednotlivých kusů odvážených na jatka musí být v rozmezí 144 až
176 kg.
Vepřové maso určené pro zpracování základní hmoty se získává ze svaloviny poraženého kusu a z částí
svaloviny a tuků.
Přísady: sůl, koření, celý nebo hrubě mletý pepř, lisovaný nebo utřený česnek.
Případné další přísady: bílé nebo červené zralé víno, cukr anebo dextróza anebo fruktóza anebo
laktóza, kultury pro nastartování fermentace, nitrid sodný anebo draselný, kyselina askorbová a její
sodná sůl.
Zakázána jsou masa oddělovaná mechanicky.
Příprava: svalové a tukové části se pečlivě opracují odstraněním vazových tkání větších rozměrů,
měkké tukové tkáně, tukových ložisek a silných vazových kmenů. Mletí se provádí mlýnkem na maso
s otvory formy o rozměru 6 mm. Teplota masa při mletí musí být vyšší než 0 °C; solení se provádí
během mletí; po získání rozemleté hmoty se přidávají další přísady a arómata. Promíchání se provádí
po delší dobu v podtlakových strojích nebo ve strojích s atmosférickým tlakem. Salám „Salame
Cremona“ je balen do přírodních vepřových, hovězích, koňských nebo skopových střev o průměru na
konci nejméně 65 mm. Vázání se provádí provázkem ručně nebo mechanicky. Skladování výrobků
v boxu je povoleno pouze po maximální dobu jednoho dne s teplotou od 2 °C do 10 °C. Sušení se
provádí za tepla při teplotě od 15 °C do 25 °C.
Zrání probíhá v dostatečně ventilovaných prostorách při teplotě od 11 °C do 60 °C po dobu nejméně
pěti týdnů. Období zrání se mění v závislosti na koncovém průměru střeva.
Tento produkt označený chráněným zeměpisným označením je povolen ke spotřebě v jednotlivých
kusech, je balen vakuově nebo v ochranné atmosféře, a to v celku, v kusech nebo v plátcích.
Subjekty, které hodlají vyrábět tento salám s chráněným zeměpisným označením „Salame Cremona“,
musí přísně dodržovat předpisy stanovené EU.
Činnosti výroby, balení nebo dělení musí probíhat pod dohledem kontrolního subjektu uvedeného
v článku 7 specifikace výlučně ve výrobním území uvedeném v článku 3 specifikace, aby byla zajištěna kontrola a monitorování procesů výroby a aby nedocházelo ke změnám v kvalitativních vlastnostech tohoto výrobku.
4.6 Sou vi slosti :
Výroba salámů úzce souvisí s chovem prasat, který je na tomto území přítomen již od římského
období. Salám „Salame Cremona“ představuje těsnou a ustálenou vazbu s prostředím, která pro něj
vyplývá z jeho zavedení nejdříve na území oblasti Cremona a poté v Pádské nížině, a dále z chovu
prasat souvisejícího se sýrárnami a s pěstováním kukuřice.
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Tato dokonalá a úspěšná souhra mezi chovem skotu na mléko a chovu prasat společně s pěstováním
obilovin nachází již po dlouhou dobu v tomto bezvětrném podnebí bohatém na mlhy, vynikajícího
spojence, který pomáhá těmto uzenářským výrobkům určeným ke zrání, jako jsou salámy, získat
jejich ojedinělé vlastnosti měkkosti, krémovitosti a vynikající aromatičnost. Území produkce salámu
„Salame Cremona“ se díky svým podologickým vlastnostem, typickými pro oblasti záplavového území,
již po mnoho staletí využívá pro chov prasat, nejdříve v tzv. rodinném systému a poté na profesionální úrovni. Oblasti, které se věnují výrobě tohoto výrobku, mají dobré povětrnostní podmínky se
značnou přítomností mlh, s vysokým stupněm vlhkosti a s malou větrností, které napomáhají vynikajícímu zrání uzenářských výrobků tak, jako je tomu u salámu „Salame Cremona“.
Krajina území výroby je velmi jednotvárná v části, která ohraničuje Pádskou nížinu: pouze rovinná,
protknutá řekami a kanály, přítomnou vegetací, zvláště travinami a kukuřicí.
Podnebí je na celém území výroby charakterizováno poměrně tuhými, velmi vlhkými a mlhavými
podzimy a zimami, jaro přináší mírné teploty a deště, zatímco léto se odlišuje pro své poměrně
vysoké teplotami a častými krátkými ale prudkými dešti. Prasata byla pro Pádskou nížinu a pro okolní
údolí vynikajícím chovným zvířetem pro to nejlepší využití vypěstované kukuřice a odpadu ze zpracování mléka. Toto území výroby se vždy jevilo jako ideální pro výrobu surovin (kukuřice a mléčná
syrovátka) tak pro zpracování a konzervaci vepřového masa, především salámu „Salame Cremona“,
který vyžaduje velmi vlhké a málo větrné podnebí, jež dodává výrobkům specifické jakostní vlastnosti.
Veškeré výše uvedené územní charakteristiky by nemohly salámu „Salame Cremona“ poskytnout
takové jakostní vlastnosti, pokud by nedošlo k přispění lidského faktoru, který na tomto území výroby
věděl, jak vytříbit tyto zcela ojedinělé výrobní technologie a zrání salámů.
Ještě dnes se salám „Salame Cremona“ vyrábí postupy, které plně respektují tradici a které se velmi
dobře doplňují novými technologiemi zaváděnými pro zpracování masa.
Faktor prostředí ovlivněný podnebím a lidský faktor, který je charakteristický odbornou dovedností
pracovníků určených pro výrobu salámu „Salame Cremona“, zůstávají i dnes základními
a nenahraditelnými prvky, které zajišťují jedinečnou pověst tohoto výrobku.
Ve skutečnosti se salám „Salame Cremona“ těšil a těší se dodnes významného věhlasu a pověsti tak,
jak je potvrzováno již tradiční přítomností na zemědělsko-potravinářských veletrzích v Pádské nížině
a jak dokazuje jeho neodmyslitelná přítomnost na hlavních trzích na území státu a v zahraničí.
Tato skutečnost je dále dokumentována uvedením salámu „Salame Cremona“ na seznamy hlavních
zemědělsko-potravinářských výrobků s označením italského původu nacházejících se v přílohách
k dvoustranným dohodám uzavřeným mezi Itálií a jinými evropskými zeměmi v letech 1950 – 1970
(Německo, Francie, Rakousko, Španělsko) v otázkách ochrany zeměpisného označování původu.
4.7 K ontr o lní or g á n:
Název:

Istituto Parma Qualità – I.P.Q.

Adresa: Via Roma, 82/c, 43013 LANGHIRANO (PR)
4.8 O z na č ení :
Na etiketě musí být uvedeny čitelnými a nesmazatelnými písmeny o větší velikosti, než jsou písmena
jiných označení, následující údaje: „Salame Cremona“ a „Indicazione Geografica Protetta“ a/nebo ve
zkratce „IGP“. Tento poslední údaj musí být přeložen do jazyka, pod kterým je výrobek obchodován.
Je zakázáno přidávat další označení jakékoliv vlastnosti, která by nebyla výslovně povolena.
Je přesto povoleno uvádění údajů, které odkazují na jména, obchodní firmy nebo soukromé obchodní
značky, které však nemají propagující význam a nepřivádějí kupující v omyl.
Na etiketě musí být dále uveden symbol Společenství, jak je stanoveno v článku 1 nařízení Komise
(ES) č. 1276/98.
4.9 N á r odní p oža da vky : —
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III
(Oznámení)

EVROPSKÝ PARLAMENT

ROZHODNUTÍ
(2005/C 126/08)
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU

S OHLEDEM NA služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců
Společenství stanovených nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004, a zejména na článek 30 služebního řádu,
S OHLEDEM NA rozhodnutí předsednictva o určení orgánu oprávněného ke jmenování, naposledy pozměněné dne 26. října 2004,
S OHLEDEM NA výsledky všeobecného výběrového řízení EUR/C/135,
S OHLEDEM NA stanovisko smíšeného výboru, předložené na jeho schůzi dne 13. dubna 2005,
ROZHODL

Jediný článek
Doba platnosti seznamu rezerv všeobecného výběrového řízení č. EUR/C/135 je prodloužena do 31. prosince 2005.

Lucemburk, 10. května 2005
Julian PRIESTLEY

25.5.2005

CS

Úřední věstník Evropské unie

KOMISE
Výzva k předkládání návrhů 2005 v oblasti spolupráce Společenství proti havarijnímu nebo záměrnému znečišťování moře
(2005/C 126/09)
I.1 Účelem této výzvy k předkládání návrhů je identifikovat aktivity, jež mohou být způsobilé pro finanční
podporu od Evropské komise, Generálního ředitelství pro životní prostředí. Tato podpora by měla
formu spolufinancování.
I.2 Dotyčné oblasti a povaha a obsah aktivit (jakož i podmínky pro udělení podpory a formuláře žádosti)
jsou stanoveny v dokumentaci související s výzvou k předkládání návrhů. Tuto dokumentaci lze prostudovat na internetové stránce Europa na adrese:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
I.3 Postup pro předkládání a zkoumání návrhů:
Výzva k předkládání návrhů je otevřena do dne 31. července 2005.
Pro posouzení návrhu je stanoven následující postup s orientačním harmonogramem:
— převzetí, zaznamenání a potvrzení o převzetí ze strany Komise,
— zkoumání útvary Komise,
— formulace konečného rozhodnutí a sdělení výsledku žadateli.
Úspěšní kandidáti budou vybráni na základě kritérií stanovených v dokumentaci týkající se této výzvy
k předkládání návrhů a v rámci dostupného rozpočtu.
Celé řízení je přísně důvěrné. V případě schválení Komisí bude mezi Komisí a stranou, která překládá
návrh, uzavřena smlouva (vyčíslená v eurech).
Rozhodnutí Komise je konečné.

C 126/19

C 126/20

Úřední věstník Evropské unie

CS

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – PROGRAM E-UČENÍ – GŘ EAC/23/05
(2005/C 126/10)
1. Oblast působnosti

Tato výzva k předkládání návrhů je zaměřena na tři ze čtyř intervenčních oblastí programu e-učení:

a) Podpora počítačové gramotnosti

— Identifikace, hodnocení, podávání zpráv a šíření osvědčených postupů na podporu počítačové
gramotnosti týkajících se koncepčních i praktických problémů, které zahrnují oblast od porozumění
počítačové gramotnosti po stanovení podpůrných akcí pro určité cílové skupiny – např. umožnění
přístupu k informačním počítačovým zdrojům on-line i off-line osobám, které nemají snadný
přístup k informačním a komunikačním technologiím, nebo podpora počítačové gramotnosti
v rámci celoživotního učení. Návrhy se mohou mimo jiné vztahovat na podporu akcí pro počítačovou gramotnost navazujících na osvědčené postupy.
— Koncept a provádění propagačních akcí prostřednictvím evropských sítí v této oblasti. Tento
program podpoří akce prováděné evropskými sítěmi, sdruženími, veřejnými orgány, partnerstvími
mezi veřejným a soukromým sektorem atd., a proto usnadní kontakty a výměny osvědčených
postupů mezi nimi.

b) Evropská virtuální vzdělávací zařízení

— Úplnou prioritou je sdílení a předávání zkušeností, identifikace, vývoj a šíření osvědčených postupů
zaměřených na vzory a postupy, které mají velký význam pro účinnou integraci informačních
a komunikačních technologií ve vzdělávacích systémech a systémech odborného vzdělávání, a které
jsou určeny pro mezinárodní virtuální vzdělávací zařízení.
— Další prioritou jsou evropské projekty pro virtuální mobilitu, které staví na dohodách o spolupráci
(a rozšiřují je) uzavřených mezi zařízeními vysokoškolského vzdělávání a na institucionalizovaných,
tématických nebo jiných sítích, které mají důležitou funkci při podporování virtuálních vzdělávacích
zařízení. Tyto návrhy by měly usnadnit účinný a udržitelný vývoj vycházející z boloňského procesu
a jeho operačních nástrojů (Evropský kreditní systém uznávání, kvalita…) a podpořit dlouhodobá
partnerství založená na vhodných organizačních a hospodářských vzorech.

c) Průřezové akce

Návrhy, které se vztahují k této části výzvy, poskytnou integrované, koherentní a praktické služby
konečným uživatelům e-učení – např. učitelům, instruktorům a samotným učícím se osobám – aby tito
uživatelé mohli účinně využívat digitálního obsahu při výuce (obsah e-učení). Návrhy musí nabízet
informační služby nebo podpůrné výukové služby nebo obojí:
— Informační služby pro konečné uživatele týkající se praktické stránky využívání obsahů e-učení
a údaje o tom, kde lze nalézt další informace, rady a pomoc.
— Podpůrné výukové služby pro konečné uživatele, aby mohli využívat obsahu e-učení.
Čtvrtá intervenční oblast, elektronické partnerství evropských škol a podpora vzdělávání učitelů,
bude předmětem zvláštních omezených výzev k předkládání návrhů.
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2. Způsobilost žadatelů
Koordinační/podpůrné zařízení a ostatní zúčastněné organizace musí mít právní totožnost. Koordinační/
podpůrná organizace a partnerské organizace musí být usazeny v jednom z těchto států: v jednom
z 25 členských států EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Bulharsku.
Podmínky a podrobná pravidla pro účast států EHS a Bulharska na programu se stanoví v souladu
s příslušnými ustanoveními smluv, kterými se řídí vztahy mezi Společenstvím a těmito zeměmi.
3. Rozpočet a doba trvání návrhu

Název

Dostupné rozpočtové
prostředky na akci

% financování
celkových
způsobilých
nákladů

Maximální výše
financování
Společenstvím

170 000 EUR

300 000 EUR

Počítačová gramotnost

1,3 milionů EUR

Evropská virtuální vzdělávací zařízení

4,1 milionů EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

1 milion EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Průřezové akce

maximálně
80 %

Průměrné financování
Společenstvím

Doba trvání každého návrhu bude mezi 12 a 24 měsíci. Nárok na podporu Komise mají náklady, které
začnou od 1. ledna 2006.
4. Datum uzávěrky pro předkládání návrhů: 4. července 2005
5. Předkládání žádostí
Celkovou dokumentaci a další údaje k této výzvě k předkládání návrhů naleznete na této internetové
adrese:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

