EL

L 113/24

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.4.2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
αριθ. 319/05/COL
της 14ης Δεκεμβρίου 2005
σχετικά με τροποποιήσεις της απόφασης του σώματος αριθ. 195/04/COL για τις διατάξεις εφαρμογής
που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 27 στο μέρος ΙΙ του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας μεταξύ των
χωρών της ΕΖΕΣ για την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Έχοντας υπόψη:
1α) Το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 195/04/COL
αντικαθίσταται ως εξής:
τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), και ιδίως τα
άρθρα 61 έως 63 και το πρωτόκολλο 26,

τη συμφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΖΕΣ για την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου (2), ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 24 αυτής και το άρθρο 27 του μέρους
ΙΙ του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί Εποπτεύουσας Αρχής
και Δικαστηρίου,

«Η κοινοποίηση διαβιβάζεται στην Αρχή από την αποστολή
της σχετικής χώρας της ΕΖΕΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε
οποιοδήποτε άλλο σύνδεσμο που όρισε η χώρα ΕΖΕΣ. Η
κοινοποίηση απευθύνεται στη διεύθυνση ανταγωνισμού και
κρατικών ενισχύσεων της Αρχής. Η διεύθυνση ανταγωνισμού
και κρατικών ενισχύσεων της αρχής μπορεί να ορίζει σημεία
επαφής για την παραλαβή των κοινοποιήσεων».

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
1β) Το άρθρο 3 παράγραφος 6 της απόφασης αριθ. 195/04/COL
αντικαθίσταται ως εξής:
Στις 14 Ιουλίου 2004, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εξέδωσε την
απόφαση αριθ. 195/04/COL σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής
που αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 27 στο μέρος ΙΙ του
Πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί Εποπτεύουσας Αρχής και
Δικαστηρίου.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, όπως προβλέπει το άρθρο 3
παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 195/04/COL, θα εφαρμόσει
ένα ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποιήσεων από την 1η Ιανουαρίου
2006.

Οι χώρες ΕΖΕΣ, όσον αφορά την υποβολή ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων και συναφούς αλληλογραφίας, όρισαν ένα σημείο επαφής,

Ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις
κρατικές ενισχύσεις μέσω επιστολής της 30ής Νοεμβρίου 2005,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 στο
μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας περί Εποπτεύουσας
Αρχής και Δικαστηρίου,
(1) Εφεξής η συμφωνία ΕΟΧ.
(2) Εφεξής η συμφωνία εποπτείας και δικαστηρίου.

«Η Αρχή, αφού πραγματοποιήσει διαβούλευση με τις χώρες
της ΕΖΕΣ, δημοσιεύει στο τμήμα του ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα του ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τις λεπτομερείς ρυθμίσεις οι οποίες διέπουν την ηλεκτρονική διαβίβαση των κοινοποιήσεων, περιλαμβανομένων
των σχετικών διευθύνσεων και των ρυθμίσεων που είναι ενδεχομένως απαραίτητες για την προστασία των πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα».

1γ) Η δεύτερη φράση της τέταρτης παραγράφου του παραρτήματος Ι στην απόφαση αριθ. 195/04/COL αντικαθίσταται ως
εξής:

«Το συμπληρωμένο έντυπο διαβιβάζεται στην Αρχή από την
αποστολή της σχετικής χώρας της ΕΖΕΣ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή σε κάθε άλλο σημείο επαφής που όρισε η χώρα
ΕΖΕΣ».
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1δ) Στα παραρτήματα της απόφασης αριθ. 195/04/COL, η αναφορά στην αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της σχετικής
χώρας της ΕΖΕΣ ή στη μονάδα συντονισμού ΕΟΧ της χώρας
της ΕΖΕΣ νοείται ότι αναφέρεται στην αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της σχετικής χώρας της ΕΖΕΣ ή σε κάθε άλλο
σημείο επαφής που ορίστηκε από τη χώρα της ΕΖΕΣ.
2) Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Ισλανδίας, στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και στο Βασίλειο της
Νορβηγίας.
3) Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της
έγκρισής της από την Αρχή.
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4) Το αυθεντικό κείμενο της παρούσας απόφασης είναι στην
αγγλική γλώσσα.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2005.
Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
Einar M. BULL

Kurt JÄGER

Πρόεδρος

Μέλος της Εποπτεύουσας Αρχής

