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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/01)

Datum přijetí rozhodnutí

30. 5. 2008

Podpora č.

N 816/06

Členský stát

Spojené království

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

R&D Tax Credits for SMEs

Právní základ

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 300 mil. GBP

Míra podpory

25 %

Délka trvání programu

1. 4. 2008-30. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

HM Revenue & Customs
100 Parliament Street
London SW1A 2BQ
United Kingdom

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 178/1

C 178/2

Úřední věstník Evropské unie

CS

Datum přijetí rozhodnutí

6. 8. 2007

Podpora č.

N 825/06

Členský stát

Nizozemsko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Právní základ

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Ochrana životního prostředí, inovace

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 1,1 mil. EUR

Míra podpory

40 %

Délka trvání programu

—

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Ministerie van Landbouw

Další informace

—

Natuur en Voedselkwaliteit

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

30. 5. 2008

Podpora č.

N 33/07

Členský stát

Spojené království

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Právní základ

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 300 mil. GBP

15.7.2008

15.7.2008
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Míra podpory

25 %

Délka trvání programu

1. 4. 2008-30. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

HM Revenue & Customs
100 Parliament Street
London SW1A 2BQ
United Kingdom

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

30. 5. 2008

Podpora č.

N 34/07

Členský stát

Spojené království

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Právní základ

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 20 mil. GBP

Míra podpory

12 %

Délka trvání programu

1. 4. 2008-30. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

HM Revenue & Customs
100 Parliament Street
London SW1A 2BQ
United Kingdom

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 178/3

C 178/4

CS

Úřední věstník Evropské unie
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/02)
Dne 28. února 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v němčině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5030. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/03)
Dne 3. března 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v němčině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5054. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

15.7.2008

15.7.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5108 – Sofinco/Agos)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/04)
Dne 22. května 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze ve francouzštině a bude uveřejněn poté, co bude
zbaven obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5108. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes Internet (http://eur-lex.europa.eu).

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/05)
Dne 23. června 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5062. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

C 178/5

C 178/6

CS

Úřední věstník Evropské unie
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/06)
Dne 17. června 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5145. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/07)
Dne 27. června 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5208. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

15.7.2008

15.7.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/08)
Dne 19. května 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5099. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/09)
Dne 6. srpna 2007 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32007M4727. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

C 178/7

C 178/8

CS

Úřední věstník Evropské unie
Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/10)
Dne 31. ledna 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5002. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/11)
Dne 3. dubna 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5085. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).
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Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ č. COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/12)
Dne 15. února 2008 se Komise rozhodla nevznést námitky proti výše uvedenému spojení a prohlásit ho za
slučitelné se společným trhem. Toto rozhodnutí je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 139/2004. Celý text rozhodnutí je přístupný pouze v angličtině a bude uveřejněn poté, co bude zbaven
obchodního tajemství, které může případně obsahovat. Text bude dosažitelný:
— na webové stránce Europa – hospodářská soutěž (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/).
Tato webová stránka umožňuje vyhledat jednotlivá rozhodnutí o spojení, a to včetně společnosti, čísla
případu, data a indexu odvětví hospodářství,
— v elektronické podobě na webové stránce EUR-Lex, pod dokumentem č. 32008M5015. EUR-Lex
umožňuje přístup k Evropskému právu přes internet (http://eur-lex.europa.eu).

C 178/9

C 178/10

Úřední věstník Evropské unie

CS

15.7.2008

IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
14. července 2008
(2008/C 178/13)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

GBP
SEK

směnný kurz

1,5847

měna

směnný kurz

TRY

turecká lira

1,9230

AUD

australský dolar

1,6369

7,4607

CAD

kanadský dolar

1,5995

britská libra

0,79750

HKD

hongkongský dolar

12,3657

švédská koruna

9,4674

NZD

novozélandský dolar

2,0830

1,6232

SGD

singapurský dolar

KRW

jihokorejský won

169,24

CHF

švýcarský frank

ISK

islandská koruna

NOK

norská koruna

8,0525

ZAR

jihoafrický rand

12,0730

BGN

bulharský lev

1,9558

CNY

čínský juan

10,8473

CZK

česká koruna

23,310

HRK

chorvatská kuna

EEK

estonská koruna

15,6466

IDR

indonéská rupie

HUF

maďarský forint

MYR

malajsijský ringgit

121,55

230,21

2,1485
1 592,62

7,2325
14 502,38
5,1194

LTL

litevský litas

3,4528

PHP

filipínské peso

LVL

lotyšský latas

0,7028

RUB

ruský rubl

36,8440

PLN

polský zlotý

3,2533

THB

thajský baht

53,325

3,5754

BRL

brazilský real

2,5316

MXN

mexické peso

16,3002

RON

rumunský lei

SKK

slovenská koruna

30,295

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

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení
Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým
a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(2008/C 178/14)

Číslo podpory

XA 8/08

Členský stát

Dánsko

Region

—

Název režimu podpory nebo název
podniku, který je příjemcem jednotlivé
podpory

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Právní základ

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

Roční výdaje plánované v rámci
režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté
podniku

300 000 DKK

Maximální míra podpory

100 %

Datum uskutečnění

Poté, co Komise režim zaregistruje podle nařízení (ES) č. 1857/2006

Doba trvání režimu podpory nebo
poskytování jednotlivé podpory

31. prosinec 2008

Cíl podpory

Publikace specializovaného periodika o ovcích. Podpora se uděluje na základě
čl. 15 odst. 2 písm. d) bodu iii)

Dotčené/á odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Fåreafgiftsfonden
Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal
DK-1620 København V

Adresa internetových stránek

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Další informace

—

Číslo podpory

XA 9/08

Členský stát

Dánsko

Region

—

C 178/11
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Název režimu podpory nebo název
podniku, který je příjemcem jednotlivé
podpory

Dyrlægerådgivning

Právní základ

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

Roční výdaje plánované v rámci
režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté
podniku

100 000 DKK

Maximální míra podpory

100 %

Datum uskutečnění

Poté, co Komise režim zaregistruje podle nařízení (ES) č. 1857/2006

Doba trvání režimu podpory nebo
poskytování jednotlivé podpory

31. prosinec 2008

Cíl podpory

Poradenské služby podle čl. 15 odst. 2 písm. c)

Dotčené/á odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adresa internetových stránek

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Další informace

—

Číslo podpory

XA 10/08

Členský stát

Dánsko

Region

—

Název režimu podpory nebo název
podniku, který je příjemcem jednotlivé
podpory

Distriktsforedrag for fåreholdere

Právní základ

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

Roční výdaje plánované v rámci
režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté
podniku

14 000 DKK

Maximální míra podpory

100 %

Datum uskutečnění

Poté, co Komise režim zaregistruje podle nařízení (ES) č. 1857/2006

Doba trvání režimu podpory nebo
poskytování jednotlivé podpory

31. prosinec 2008

15.7.2008
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Cíl podpory

Poradenské služby podle čl. 15 odst. 2 písm. c)

Dotčené/á odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adresa internetových stránek

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Další informace

—

Číslo podpory

XA 11/08

Členský stát

Dánsko

Region

—

Název režimu podpory nebo název
podniku, který je příjemcem jednotlivé
podpory

Temadage for nystartede fåreholdere

Právní základ

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

Roční výdaje plánované v rámci
režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté
podniku

20 000 DKK

Maximální míra podpory

100 %

Datum uskutečnění

Poté, co Komise režim zaregistruje podle nařízení (ES) č. 1857/2006

Doba trvání režimu podpory nebo
poskytování jednotlivé podpory

31. prosinec 2008

Cíl podpory

Školení zemědělců podle čl. 15 odst. 2 písm. a) bodů i) a ii)

Dotčené/á odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adresa internetových stránek

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Další informace

—

Číslo podpory

XA 12/08

Členský stát

Dánsko

Region

—
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Název režimu podpory nebo název
podniku, který je příjemcem jednotlivé
podpory

Temadage om avlsredskaber

Právní základ

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 297 af 28. april 2004

Roční výdaje plánované v rámci
režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté
podniku

10 000 DKK

Maximální míra podpory

100 %

Datum uskutečnění

Poté, co Komise režim zaregistruje podle nařízení (ES) č. 1857/2006

Doba trvání režimu podpory nebo
poskytování jednotlivé podpory

31. prosinec 2008

Cíl podpory

Školení zemědělců podle čl. 15 odst. 2 písm. a) bodů i) a ii)

Dotčené/á odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Fåreafgiftsfonden
Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A
DK-1620 København V

Adresa internetových stránek

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Další informace

—
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C 178/15

Zveřejnění rozhodnutí členských států o vydání nebo zrušení provozních licencí podle čl. 13 odst. 4
nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 o vydávání licencí leteckým dopravcům (1) (2)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/15)
Provozní licence vydané
Kategorie A: Provozní licence bez omezení podle čl. 5 odst. 7 písm. a) nařízení (EHS) č. 2407/92
NĚMECKO

Název leteckého dopravce

Sylt Air GmbH
(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter
GmbH)

Adresa leteckého dopravce

Povolení přepravovat

Flughafen, Gebäude 101a
D-25980 Sylt-Ost/OT
Tinnum

Cestující, pošta, náklad

Platnost
rozhodnutí od

5. 6. 2008

RAKOUSKO

Název leteckého dopravce

Air Sylhet AG

Adresa leteckého dopravce

Kärntnerring 17/24
A-1010 Wien

Povolení přepravovat

Platnost
rozhodnutí od

Cestující, pošta, náklad

29. 5. 2008

Povolení přepravovat

Platnost
rozhodnutí od

DÁNSKO

Název leteckého dopravce

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Adresa leteckého dopravce

Københavns Lufthaven Syd
DK-2791 Dragør

Cestující, pošta, náklad

9. 5. 2008

ŘECKO

Název leteckého dopravce

Interjet AE

Adresa leteckého dopravce

Povolení přepravovat

Platnost
rozhodnutí od

Attik Odos 40.2th km
SEA 1, Mesogeion Bldg 7
GR-19002 Paiania

Cestující, pošta, náklad

12. 5. 2008

Kategorie B: Provozní licence včetně omezení podle čl. 5 odst. 7 písm. a) nařízení (EHS) č. 2407/92
NĚMECKO

Název leteckého dopravce

BSF Swissphoto GmbH
(BSF Luftbild GmbH)

Adresa leteckého dopravce

Povolení přepravovat

Am Flughafen Schönefeld
Mittelstr. 7
D-12529 Schönefeld

Cestující, pošta, náklad

(1) Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 1.
(2) Sděleno Evropské komisi před 31. srpnem 2005.

Platnost
rozhodnutí od

5. 6. 2008
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RAKOUSKO
Název leteckého dopravce

Adresa leteckého dopravce

Povolení přepravovat

Platnost
rozhodnutí od

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG
A-1100 Wien

Cestující, pošta, náklad

8. 5. 2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47
A-8010 Graz

Cestující, pošta, náklad

2. 6. 2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37
A-9020 Klagenfurt

Cestující, pošta, náklad

16. 6. 2008

Povolení přepravovat

Platnost
rozhodnutí od

Cestující, pošta, náklad

20. 5. 2008

Povolení přepravovat

Platnost
rozhodnutí od

ŠPANĚLSKO
Název leteckého dopravce

MAC Aviation S.A.

Adresa leteckého dopravce

Aeropuerto de Zaragoza
Zona Modular
E-50190 Zaragoza
RUMUNSKO

Název leteckého dopravce

S.C. Special Air Services S.R.L.

Adresa leteckého dopravce

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str.,
sector 1
Bucharest — Romania

Cestující, pošta, náklad

1. 4. 2008
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C 178/17

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 92/75/EHS o uvádění spotřeby energie a jiných
zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích
o výrobku
(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)
(2008/C 178/16)

Odkaz a název harmonizované normy
(a referenční dokument)

Odkaz na
nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy
(poznámka 1)

CEN

EN 153:2006
Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro
domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost a jejich kombinací, napájených ze sítě

EN 153:1995

30. 6. 2008

CEN

EN 14511-1:2007
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny a definice

EN 14511-1:2004

31. 5. 2008

CEN

EN 14511-2:2007
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky

EN 14511-2:2004

31. 5. 2008

CEN

EN 14511-3:2007
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody

EN 14511-3:2004

31. 5. 2008

CEN

EN 14511-4:2007
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky

EN 14511-4:2004

31. 5. 2008

ESO (1)

(1) ESO: Evropské organizace pro normalizaci:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel, tel. (32-2) 519 08 68; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Pozn. 1 Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti („dup“) stanovené
Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že
v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.
Pozn. 3 Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny,
pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma
EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky
směrnice.

POZNÁMKA:
— Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci
nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/34/ES (1), ve znění směrnice 98/48/ES (2).
(1) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.
(2) Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.
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— Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve
všech jazycích Společenství.
Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
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V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

RADA
OZNÁMENÍ O VOLNÉM MÍSTĚ
RADA EVROPSKÉ UNIE
VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ref. CONS/AD/430
ADMINISTRÁTOR
(2008/C 178/17)
Generální sekretariát Rady Evropské unie vyhlašuje veřejné výběrové řízení (na základě diplomů a ústního pohovoru) s cílem vypracovat seznam kandidátů pro přijetí v oblasti evropské bezpečnostní a obranné politiky
(EBOP). Výběrové řízení se týká dvou profilů (profil 1: hlavní strategický plánovač operací a misí pro řešení
krizí; profil 2: hlavní plánovač v oblasti rozvoje schopností: vojenská/civilní oblast/oblast vesmíru). U obou
profilů proběhne nábor na pozice v platové třídě AD 9.
U obou profilů je podmínkou pro účast v tomto výběrovém řízení úplné vysokoškolské vzdělání, které je
doloženo diplomem. V případě profilu 1 je rovněž nezbytné mít pracovní zkušenost v délce alespoň 10 let
v oblasti řešení krizí nebo obrany, včetně pracovní zkušenosti s řešením krizí mezinárodními organizacemi.
Alespoň tři roky z této pracovní zkušenosti musí být v oblasti plánování na politicko-strategické úrovni.
V případě profilu 2 je rovněž nezbytné mít pracovní zkušenost v délce alespoň 10 let v útvaru obranného
plánování na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni nebo v plánování civilních nebo vojenských schopností
na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni nebo v oblasti koncepce či provozu vesmírných nebo specializovaných informačních systémů pro účely bezpečnosti.
Toto oznámení o výběrovém řízení na volné místo je zveřejněno pouze v anglickém a francouzském jazyce.
Úplné znění se nachází v Úředním věstníku C 178 A v těchto dvou jazycích.
Další informace o výběrovém řízení na volné místo lze nalézt také prostřednictvím internetových stránek
Rady na adrese:
http://www.consilium.europa.eu/concours
Termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 19. září 2008, rozhodující je datum na otisku poštovního
razítka.
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OZNÁMENÍ O VOLNÉM MÍSTĚ
RADA EVROPSKÉ UNIE
VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ref. CONS/AD/431
ADMINISTRÁTOR
(2008/C 178/18)

Generální sekretariát Rady Evropské unie vyhlašuje veřejné výběrové řízení (na základě diplomů a ústního pohovoru) s cílem vypracovat seznam kandidátů pro přijetí na pozici administrátora v platové třídě AD 9 (hlavní
administrátor) v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Úkoly na této pozici se týkají zejména rozvíjení
politiky v oblasti bezpečnosti informačních systémů a vypracovávání směrnic a pokynů pro provádění této
politiky, jakož i homologace těchto systémů.
Podmínkou pro účast v tomto výběrovém řízení je úplné vysokoškolské vzdělání, které je doloženo
diplomem. Rovněž je nezbytné mít po obdržení výše uvedeného diplomu pracovní zkušenost v délce
alespoň 10 let na pozici, jejíž pracovní náplň přímo souvisí s bezpečností informačních systémů.
Toto oznámení o výběrovém řízení na volné místo je zveřejněno pouze v anglickém a francouzském jazyce.
Úplné znění se nachází v Úředním věstníku C 178 A v těchto dvou jazycích.
Další informace o výběrovém řízení na volné místo lze také nalézt prostřednictvím internetových stránek
Rady na adrese:
http://www.consilium.europa.eu/concours
Termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 19. září 2008, rozhodující je datum na otisku poštovního
razítka.
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Úřední věstník Evropské unie
OZNÁMENÍ O VOLNÉM MÍSTĚ
RADA EVROPSKÉ UNIE
VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Ref. CONS/AD/432
ADMINISTRÁTOR
(2008/C 178/19)

Generální sekretariát Rady Evropské unie vyhlašuje veřejné výběrové řízení (na základě diplomů a ústního pohovoru) s cílem vypracovat seznam kandidátů pro přijetí na pozici administrátora v platové třídě AD 7 v oblasti
bezpečnosti informačních systémů. Administrátor bude plnit úkoly v rámci útvarů generálního sekretariátu
Rady pověřených technickým a správním prováděním politiky a směrnic v oblasti bezpečnosti informačních
systémů.
Podmínkou pro účast v tomto výběrovém řízení je úplné vysokoškolské vzdělání, které je doloženo
diplomem.
Rovněž je nezbytné mít po obdržení výše uvedeného diplomu pracovní zkušenost v délce alespoň 6 let na
pozici, jejíž pracovní náplň přímo souvisí s bezpečností informačních systémů.
Toto oznámení o výběrovém řízení na volné místo je zveřejněno pouze v anglickém a francouzském jazyce.
Úplné znění se nachází v Úředním věstníku C 178 A v těchto dvou jazycích.
Další informace o výběrovém řízení na volné místo lze také nalézt prostřednictvím internetových stránek
Rady na adrese:
http://www.consilium.europa.eu/concours
Termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 19. září 2008, rozhodující je datum na otisku poštovního
razítka.
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KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ V RÁMCI PROGRAMU LIFE+ V ROCE 2008
(2008/C 178/20)
Komise vyzývá subjekty registrované v Evropské unii, aby předkládaly návrhy v rámci výzvy programu LIFE+
k předkládání návrhů v roce 2008.

Žádosti
Návrhy musí být předkládány na zvláštním formuláři žádosti. Tyto formuláře a pokyny pro podávání žádostí
včetně podrobných vysvětlivek týkajících se způsobilosti a postupů jsou k dispozici na internetových stránkách Komise na adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Návrhy je třeba předkládat na CD-ROM nebo DVD v elektronickém formátu PDF vytvořeném naskenováním
tištěných formulářů ve formátu A4.

Příjemci
Návrhy musí být předloženy subjekty registrovanými v členských státech Evropské unie, které jsou veřejnými
a/nebo soukromými subjekty, účastníky a institucemi.

Tato výzva se vztahuje na následující témata:
1. Příroda a biologická rozmanitost v rámci programu LIFE+
Základní cíl: Chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, s cílem zastavit v rámci EU do roku 2010
ztrátu biologické rozmanitosti, včetně různorodosti genetických zdrojů.

2. Politika a správa v oblasti životního prostředí v rámci programu LIFE+
Základní cíle:
— Změny klimatu: Stabilizovat koncentraci skleníkových plynů na úrovni, která zabraňuje globálnímu
oteplování o více než 2 °C.
— Voda: Přispívat ke zlepšení kvality vody rozvíjením nákladově efektivních opatření s cílem dosažení
dobrého ekologického stavu s ohledem na vypracování prvního plánu povodí na základě směrnice
2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) do roku 2009.
— Ovzduší: Dosáhnout úrovní kvality ovzduší, které nevedou k výrazným nepříznivým dopadům na
lidské zdraví a životní prostředí, ani pro ně nepředstavují rizika.
— Půda: Chránit a zajistit udržitelné využívání půdy zachováním jejích funkcí, předcházením ohrožení
půdy, zmírňováním jeho účinků a obnovováním degradovaných půd.
— Městské prostředí: Přispívat ke zlepšování vlivu městských oblastí Evropy na životní prostředí.
— Hluk: Přispívat k rozvoji a provádění politiky týkající se hluku ve venkovním prostředí.
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— Chemické látky: Zlepšit do roku 2020 ochranu životního prostředí a zdraví před riziky představovanými chemickými látkami, a to prováděním právních předpisů týkajících se chemických látek, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a tematické strategie
udržitelného používání pesticidů.
— Životní prostředí a zdraví: Rozvíjet informační základnu pro politiku v oblasti životního prostředí
a zdraví (akční plán pro životní prostředí a zdraví na období 2004 až 2010).
— Přírodní zdroje a odpady: Rozvíjet a provádět politiky určené k zajištění udržitelného řízení
a využívání přírodních zdrojů a odpadů, zlepšovat vliv produktů na životní prostředí, zdokonalovat
udržitelné způsoby výroby a spotřeby, předcházení vzniku odpadů, jejich využití a recyklace;
přispívat k účinnému provádění tematické strategie pro předcházení a recyklaci odpadu.
— Lesy: Poskytovat, zejména prostřednictvím koordinační sítě EU, přesný a srozumitelný základ pro
politicky relevantní informace o lesích v souvislosti se změnou klimatu (dopad na lesní ekosystémy,
zmírňování, substituční účinky), biologickou rozmanitostí (základní informace a chráněné lesní
oblasti), lesními požáry, stavem lesů a ochrannými funkcemi lesů (voda, půda a infrastruktura)
a přispívat k ochraně lesů proti požárům.
— Inovace: Přispívat k rozvoji a demonstraci inovativních politických přístupů, technologií, metod
a nástrojů k podpoře provádění akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP).
— Strategické přístupy: Podporovat účinné provádění a prosazování právních předpisů Společenství
v oblasti životního prostředí a zlepšovat znalostní základnu pro politiku v oblasti životního
prostředí; zlepšovat vliv malých a středních podniků na životní prostředí.
Komise vítá všechny návrhy projektů, které se zabývají výše uvedenými hlavními cíli, upřednostňuje však
projekty týkající se změny klimatu.

3. Informace o LIFE+ a jejich sdělování
Základní cíl: Šířit informace a zvyšovat povědomí o otázkách životního prostředí včetně předcházení
lesním požárům a poskytovat podporu doprovodným opatřením, jako jsou informační a komunikační
činnosti a kampaně, konference a vzdělávání včetně odborné přípravy pro předcházení lesním požárům.
Komise vítá všechny návrhy projektů, které se zabývají výše uvedeným hlavním cílem, upřednostňuje však
projekty týkající se zastavení ztráty biologické rozmanitosti.

Míra spolufinancování EU
1. Projekty LIFE+ týkající se přírody a biologické rozmanitosti
— Míra spolufinancování z prostředků Společenství bude činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.
— Výjimečně se uplatní maximální míra spolufinancování ve výši 75 % u návrhů zaměřených na
prioritní stanoviště/druhy uvedené ve směrnici o ptácích a ve směrnici o stanovištích.
2. Politika a správa v oblasti životního prostředí v rámci programu LIFE+
— Míra spolufinancování z prostředků Společenství bude činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.
3. Informace o LIFE+ a jejich sdělování
— Míra spolufinancování z prostředků Společenství bude činit maximálně 50 % způsobilých nákladů.
Lhůta
Návrhy projektů se předloží příslušným vnitrostátním orgánům do 21. listopadu 2008. Návrhy projektů se
zašlou vnitrostátnímu orgánu toho členského státu, v němž je příjemce zaregistrován. Vnitrostátní orgány
poté návrhy předloží Komisi do 5. ledna 2009.
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Plánovaný rozpočet
Celkový rozpočet na granty na akce v rámci projektů LIFE+ v roce 2008 činí 207 500 000 EUR.
Nejméně 50 % této částky je určeno pro opatření na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti.
Orientační částky vnitrostátních finančních prostředků na rok 2008 jsou:
EUR
Země

Orientační částka

Země

Orientační částka

Země

Orientační částka

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Další informace
Další informace včetně pokynů pro podávání žádostí a formulářů žádostí lze najít na internetových stránkách programu LIFE na adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Příslušné vnitrostátní orgány lze kontaktovat na adrese:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/21)
1. Komise dne 4. července 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik De Weide Blik NV („De Weide Blik“, Belgie), kontrolovaný výlučně
podnikem CVC Capital Partners Group S.a.r.l., získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady
nákupem akcií a aktiv kontrolu nad celým podnikem Atlanta AG („Atlanta“, Německo).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku De Weide Blik: výroba, dovoz, vývoz, logistika čerstvého ovoce, zeleniny, květin, květinových
cibulek, rostlin a předem připravených potravin a manipulace s nimi,
— podniku Atlanta: dovoz, vývoz, balení a logistika čerstvého ovoce a zeleniny a manipulace s nimi,
a služby dozrávání banánů.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po 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.5199 – De Weide Blik/Atlanta na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž
Evropské komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5256 – Burani/3i/APB)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/22)
1. Dne 4. července 2008 Komise obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Antichi Pellettieri SpA, společnost nepřímo kontrolovaná Burani
Designer Holding NV („Burani“, Nizozemsko), a určité fondy, které patří skupině 3i Group plc („3i“, Spojené
království), získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad podnikem APB
Srl („APB“, Itálie) převodem aktiv a nákupem akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik.
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Burani: jedná se o holdingovou společnost, jejíž dceřiné společnosti podnikají v odvětví luxusního zboží, potravin, oblečení a kosmetiky,
— podniku 3i: mezinárodní skupina zabývající se soukromými kapitálovými investicemi,
— podniku APB: výroba a distribuce luxusního koženého zboží značek Braccialini, Biasia, Mandarina Duck
a Coccinelle, především kabelek a jiných módních doplňků.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu
se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhovanému spojení předložily své případné připomínky.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po 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.5256 – Burani/3i/APB na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
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
(Věc č. COMP/M.5217 – Gefa/Pema)
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/23)
1. Komise dne 4. července 2008 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH („GEFA“,
Německo), patřící do bankovní skupiny Société Générale („SG“, Francie), získává ve smyslu čl. 3 odst. 1
písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad celým podnikem PEMA GmbH („PEMA“, Německo).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniků SG a GEFA: financování mobilních investičních statků, mimo jiné nákladních a přípojných
vozidel,
— podniku PEMA: pronájem nákladních a přípojných vozidel a související služby.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po 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.5217 – Gefa/Pema na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
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Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc č. COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 178/24)
1. Dne 8. července 2008 Komise obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky Total S.A. („Total“, Francie) a Société Nationale pour la recherche,
la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach“,
Alžírsko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nákupem akcií ve dvou
nově založených společnostech vytvářejících společný podnik („JVs“, Alžírsko).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Total: integrované činnosti v energetice a chemickém sektoru,
— podniku Sonatrach: státní akciová společnost činná v oblasti průzkumu, těžby, přepravy a zpracování
uhlovodíků a jejich derivátů a obchodu s nimi,
— podniku JVs: společnosti činné v petrochemickém sektoru.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4. Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po 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.5213 – Total/Sonatrach/JVs na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
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(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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KOMISE
Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES
Žádost členského státu
(2008/C 178/25)
Dne 3. července 2008 obdržela Komise žádost podle čl. 30 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími
v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb ( 1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti je 4. červenec 2008.
Tato žádost, předložená Českou republikou, se týká výroby elektrické energie v České republice. V článku 30
uvedené směrnice se stanoví, že se směrnice 2004/17/ES nepoužije, pokud je daná činnost přímo vystavena
hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Posouzení těchto podmínek se provádí pouze
pro účely směrnice 2004/17/ES a není jím dotčeno používání pravidel hospodářské soutěže.
Na přijetí rozhodnutí ve věci této žádosti má Komise lhůtu tří měsíců od prvního pracovního dne, který je
uveden výše. Lhůta tedy uplyne dne 4. října 2008.
Výše uvedená ustanovení odstavce 4 třetího pododstavce se nepoužijí. Proto může být lhůta, kterou má
Komise k dispozici, případně prodloužena o tři měsíce. Takové prodloužení by podléhalo zveřejnění.

(1) Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.
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