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I
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ισοτιµίες του ευρώ (1)
24 Μαΐου 2005
(2005/C 126/01)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

Νοµισµατική µονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4484

GBP

λίρα στερλίνα

0,68765

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6527

SEK

σουηδική κορόνα

9,1812

CAD

καναδικό δολάριο

1,5893

1,5467

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,8146

1,2617
135,39

CHF

ελβετικό φράγκο

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0885

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9620

CYP

κυπριακή λίρα

0,5767

CZK

τσεχική κορόνα

EEK

εσθονική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

81,03

30,351
15,6466
253,90

SIT

σλοβενικό τόλαρ

SKK

σλοβακική κορόνα

TRY

τουρκική λίρα

Ισοτιµία

239,48
38,975
1,7504

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7662

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0877

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

CNY

κινεζικό γιουάν

HRK

κροατικό κούνα
ινδονησιακή ρουπία

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

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

IDR

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MYR

µαλαισιανό ρίγκιτ

4,794

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4293

PHP

πέσο Φιλιππινών

68,794

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1808

RUB

ρωσικό ρούβλι

35,3360

ROL

ρουµανικό λέι

THB

ταϊλανδικό µπατ

50,487

36 163

(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

11 948,30
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∆ιαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές
(2005/C 126/02)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση
µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων σχετικά µε
τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37, ΕΕ L 217 της 5.8.1998. σ. 18).
Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή
Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσµία «Status quo»
τριών µηνών (2)

2005/0188/NL

Κανονισµός του υφυπουργού Οικισµού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που περιέχει κανόνες για την
επιδότηση της αντικατάστασης ή του επανεξοπλισµού κινητήρων ντίζελ πλοίων εσωτερικής ναυτιλίας
(Κανονισµός περί επιδότησης των κινητήρων ντίζελ για πλοία εσωτερικής ναυτιλίας)

(4)

2005/0189/SK

Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονοµίας της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Υγείας της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας, µε την οποία εκδίδεται το κεφάλαιο του Κώδικα
τροφίµων της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας που ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε αρτυµατικές ύλες

27.7.2005

2005/0190/F

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της Régie Gaz-Electricité της Sallanches οι οποίες εφαρµόζονται
στις σωληνώσεις διανοµής αερίου και είναι σχετικές µε την εφαρµογή του διατάγµατος αριθ. 2004555 της 15ης Ιουνίου 2004 σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις των εγκαταστάσεων µεταφοράς, διανοµής και αποθήκευσης αερίου

28.7.2005

2005/0191/A

Συγγραφή υποχρεώσεων για τα υδραυλικά έργα οικισµών — LB — SW, έκδοση 05

28.7.2005

2005/0192/F

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της Régie Gaz-Electricité της Bonneville οι οποίες εφαρµόζονται
στις σωληνώσεις διανοµής αερίου και είναι σχετικές µε την εφαρµογή του διατάγµατος αριθ. 2004555 της 15ης Ιουνίου 2004 σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται στις σωληνώσεις και στις συνδέσεις των εγκαταστάσεων µεταφοράς, διανοµής και αποθήκευσης αερίου

28.7.2005

2005/0193/F

Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών της Régie Gaz Electricité του δήµου της Carmaux οι οποίες εφαρµόζονται στις σωληνώσεις διανοµής αερίου και είναι σχετικές µε την εφαρµογή του διατάγµατος αριθ.
2004-555 της 15ης Ιουνίου 2004 σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται στις
σωληνώσεις και στις συνδέσεις των εγκαταστάσεων µεταφοράς, διανοµής και αποθήκευσης αερίου

28.7.2005

2005/0194/PL

Σχέδιο κανονισµού του υπουργού Υποδοµών σχετικά µε τους ειδικούς τεχνικούς όρους εκµετάλλευσης σιδηροδροµικών οχηµάτων

28.7.2005

2005/0195/B

Σχέδιο βασιλικού διατάγµατος για θέσπιση των προδιαγραφών και της καταχώρησης του εξοπλισµού
ανάγνωσης του ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας και του δελτίου ταυτότητας κοινωνικής ασφάλισης

29.7.2005

2005/0196/UK

Κανονισµοί περί οχηµάτων µε κινητήρα (καταλυτικοί µετατροπείς αντικατάστασης) του 2005

29.7.2005

2005/0197/D

Νόµος για την απλοποίηση της επιτήρησης σύµφωνα µε το δίκαιο περί απορριµµάτων

29.7.2005

2005/0198/IRL

Κανονισµοί περί φαρµακευτικών προϊόντων (συνταγογράφηση και έλεγχος προµήθειας) (τροποποίηση)
του 2005

29.7.2005

2005/0199/D

∆ιάταγµα για την απλοποίηση της σύµφωνα µε το δίκαιο περί απορριµµάτων επιτήρησης

29.7.2005

2005/0200/CZ

Σχέδιο — νόµος περί φαρµάκων

3.8.2005

2005/0201/UK

2036 — Απαίτηση διεπαφής 2036 του ΗΒ (έκδοση 2.0) για κινητές υπηρεσίες ιχνηλάτησης
δεδοµένων περιουσιακών στοιχείων

4.8.2005

2005/0202/D

Οµοιοπαθητική Φαρµακοποιία — HAB 2005

4.8.2005

Έτος — αριθµός καταχώρισης — κράτος µέλος που θεσπίζει τα σχέδια.
Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν µπορεί να εκδοθεί.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ µέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες συνδεόµενων µε φορολογικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα, κατά την
έννοια του άρθρου 1 σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
5
( ) Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.
(1)
(2)
(3)
(4)
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Η Επιτροπή υπενθυµίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά µε την
υπόθεση C194-94 (Συλ. Ι, σ. 2201), σύµφωνα µε την οποία το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει
ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (πρώην οδηγία 83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερµηνεύονται υπό την έννοια
ότι οι ιδιώτες µπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρµογή των εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της
1.10.1986, σ. 4)
Έτσι, εφόσον δε τηρηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρµοστες
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης, απευθυνθείτε στην:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Επιχειρήσεις και βιοµηχανία, Τµήµα C3
B–1049 Bρυξέλλες
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int
∆είτε επίσης την ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις αυτές, µπορείτε να απευθύνεστε στις εθνικές υπηρεσίες οι
οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
98/34/ΕΚ

ΒΕΛΓΙΟ
BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
(Ποιότητα και ασφάλεια Οµοσπονδιακή δηµόσια υπηρεσία για την
οικονοµία, τις ΜΜΕ, τις µεσαίες τάξεις και την ενέργεια)
NG III — 4ème étage
boulevard du Roi Albert II/16
B-1000 Bruxelles
Mme Pascaline Descamps
Τηλ.: (32) 2 206 46 89
Φαξ: (32) 2 206 57 46
Ηλ. ταχ.: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be
Γενικό ηλ. ταχ.: belnotif@mineco.fgov.be
Ιστοχώρος: http://www.mineco.fgov.be
ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P.O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2
Ms Helena Fofonkova
Τηλ.: (420) 224 907 125
Φαξ: (420) 224 907 122
Ηλ. ταχ.: fofonkova@unmz.cz
Γενικό ηλ. ταχ.: eu9834@unmz.cz
Ιστοχώρος: http://www.unmz.cz
∆ΑΝΙΑ
Erhvervs- og Boligstyrelsen
(∆ανική υπηρεσία βιοµηχανίας και στέγασης)
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen Ø (ή DK-2100 Copenhagen OE)
Τηλ.: (45) 35 46 66 89 (απευθείας)
Φαξ: (45) 35 46 62 03
Ηλ. ταχ.: Ms Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk
Κοινή ταχυδροµική θυρίδα για τα µηνύµατα κοινοποίησης —
noti@ebst.dk

Mr Margus Alver
Τηλ.: (372) 6 256 405
Φαξ: (372) 6 313 660
Ηλ. ταχ.: margus.alver@mkm.ee
Γενικό ηλ. ταχ.: el.teavitamine@mkm.ee
ΕΛΛΑ∆Α
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Μεσογείων 119
GR-101 92 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (30) 210 696 98 63
Φαξ: (30) 210 696 91 06
ΕΛΟΤ
Αχαρνών 313
GR-111 45 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (30) 210 212 03 01
Φαξ: (30) 210 228 62 19
Ηλ. ταχ.: 83189in@elot.gr
Ιστοχώρος: http://www.elot.gr
ΙΣΠΑΝΙΑ
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
(Υπουργείο Εξωτερικών Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Γενική ∆ιεύθυνση συντονισµού της εσωτερικής αγοράς και λοιπών
κοινοτικών πολιτικών Γενική Υποδιεύθυνση βιοµηχανίας, ενέργειας,
µεταφορών, επικοινωνιών και περιβάλλοντος)
C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218
E-28006 MADRID
Sr. Angel Silván Torregrosa
Τηλ.: (34) 91 379 83 32
Sra Esther Pérez Peláez
Τεχνικός Σύµβουλος
Ηλ. ταχ.: esther.perez@ue.mae.es
Τηλ.: (34) 91 379 84 64
Φαξ: (34) 91 379 84 01
Ηλ. ταχ.: d83-189@ue.mae.es

Ιστοχώρος: http://www.ebst.dk/Notifikationer
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και Εργασίας)
Referat XA2
Scharnhorststr. 34 - 37
D-10115 Berlin
Frau Christina Jäckel
Τηλ.: (49) 30 2014 6353
Φαξ.: (49) 30 2014 5379
Ηλ. ταχ.: infonorm@bmwa.bund.de
Ιστοχώρος: http://www.bmwa.bund.de
ΕΣΘΟΝΙΑ
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn

Délégation interministérielle aux normes
Dipartimento per le imprese
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
Mme Suzanne Piau
Τηλ.: (33) 1 53 44 97 04
Φαξ: (33) 1 53 44 98 88
Ηλ. ταχ.: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Mme Françoise Ouvrard
Τηλ.: (33) 1 53 44 97 05
Φαξ: (33) 1 53 44 98 88
Ηλ. ταχ.: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
(Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης της Ιρλανδίας)
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Mr Tony Losty
Τηλ.: (353) 1 807 38 80
Φαξ: (353) 1 807 38 38
Ηλ. ταχ.: tony.losty@nsai.ie

Ms Agra Ločmele
Senior Officer of the Division of the Commercial Normative,
SOLVIT and Notification
Ηλ. ταχ.: agra.locmele@em.gov.lv
Τηλ.: (371) 7031236
Φαξ: (371) 7280882
Ηλ. ταχ.: notification@em.gov.lv
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Ιστοχώρος: http://www.nsai.ie/

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius

ΙΤΑΛΙΑ

Ms Daiva Lesickiene
Τηλ.: (370) 5 2709347
Φαξ: (370) 5 2709367

Ministero delle attività produttive
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
(Υπουργείο των ∆ραστηριοτήτων Παραγωγής Γενική ∆ιεύθυνση
ανάπτυξης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας Τεχνική
επιθεώρηση της βιοµηχανίας — Γραφείο F1)
Via Molise 2
I-00187 Roma
Sig. Vincenzo Correggia
Τηλ.: (39) 06 47 05 22 05
Φαξ: (39) 06 47 88 78 05
Ηλ. ταχ.: vincenzo.correggia@minindustria.it
Sig. Enrico Castiglioni
Τηλ.: (39) 06 47 05 26 69
Φαξ: (39) 06 47 88 77 48
Ηλ. ταχ.: enrico.castiglioni@minindustria.it
Ηλ. ταχ.: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it
Ιστοχώρος: http://www.minindustria.it

Ηλ. ταχ.: dir9834@lsd.lt
Ιστοχώρος: http://www.lsd.lt
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
SEE — Service de l'Energie de l'Etat
(Κρατική υπηρεσία ενέργειας)
34, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 10
L-2010 Luxembourg
M. J.P. Hoffmann
Τηλ.: (352) 46 97 46 1
Φαξ: (352) 22 25 24
Ηλ. ταχ.: see.direction@eg.etat.lu
Ιστοχώρος: http://www.see.lu
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ
Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia
Τηλ.: (357) 22 409313 ή (357) 22 375053
Φαξ: (357) 22 754103
Mr Antonis Ioannou
Τηλ.: (357) 22 409409
Φαξ: (357) 22 754103
Ηλ. ταχ.: aioannou@cys.mcit.gov.cy
Ms Thea Andreou
Τηλ.: (357) 22 409 404
Φαξ: (357) 22 754 103
Ηλ. ταχ.: tandreou@cys.mcit.gov.cy
Γενικό ηλ. ταχ.: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Ιστοχώρος: http://www.cys.mcit.gov.cy
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
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
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Hungarian Notification Centre –
Ministry of Economy and Transport
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1055
Mr Zsolt Fazekas
Ηλ. ταχ.: fazekaszs@gkm.hu
Τηλ.: (36) 1 374 2873
Φαξ: (36) 1 473 1622
Ηλ. ταχ.: notification@gkm.hu
Ιστοχώρος: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm
ΜΑΛΤΑ
Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta
Τηλ.: (356) 2124 2420
Φαξ: (356) 2124 2406
Ms Lorna Cachia
Ηλ. ταχ.: lorna.cachia@msa.org.mt
Γενικό ηλ. ταχ.: notification@msa.org.mt
Ιστοχώρος: http://www.msa.org.mt
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
(Υπουργείο Οικονοµικών Φορολογική υπηρεσία/Βόρειο τελωνείο
Οµάδα «ειδικής αντιµετώπισης πελατών» Κεντρική υπηρεσία εισαγωγών και εξαγωγών)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Dhr. Ebel van der Heide
Τηλ.: (31) 50 5 23 21 34
Mw. Hennie Boekema

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

Τηλ.: (31) 50 5 23 21 35
Mw. Tineke Elzer
Τηλ.: (31) 50 5 23 21 33
Φαξ: (31) 50 5 23 21 59
Γενικό ηλ. ταχ.:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

Τηλ.: (386) 1 478 3041
Φαξ: (386) 1 478 3098
Ηλ. ταχ.: contact@sist.si
Ms Vesna Stražišar
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ms Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava
Τηλ.: (421) 2 5249 3521
Φαξ: (421) 2 5249 1050
Ηλ. ταχ.: steinlova@normoff.gov.sk

ΑΥΣΤΡΙΑ
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και Εργασίας)
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Frau Brigitte Wikgolm
Τηλ.: (43) 1 711 00 58 96
Φαξ: (43) 1 715 96 51 ή (43) 1 712 06 80
Ηλ. ταχ.: not9834@bmwa.gv.at

Υποδοχή επισκεπτών:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
και
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Ιστοχώρος: http://www.bmwa.gv.at
ΠΟΛΩΝΙΑ
Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Ms Barbara Nieciak
Τηλ.: (48) 22 693 54 07
Φαξ: (48) 22 693 40 28
Ηλ. ταχ.: barnie@mg.gov.pl
Ms Agata Gągor
Τηλ.: (48) 22 693 56 90
Γενικό ηλ. ταχ.: notyfikacja@mg.gov.pl
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto Portugês da Qualidade
(Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ποιότητας)
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας)

Ταχυδροµική διεύθυνση:
PO Box 32
FIN-00023 Government
Mr Henri Backman
Τηλ.: (358) 9 1606 36 27
Φαξ: (358) 9 1606 46 22
Ηλ. ταχ.: henri.backman@ktm.fi
Ms Katri Amper
Γενικό ηλ. ταχ.: maaraykset.tekniset@ktm.fi
Ιστοχώρος: http://www.ktm.fi
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Kommerskollegium
(Εθνικός Φορέας Εµπορίου)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm

Sra Cândida Pires
Τηλ.: (351) 21 294 82 36 ή 81 00
Φαξ: (351) 21 294 82 23
Ηλ. ταχ.: c.pires@mail.ipq.pt

Ms Kerstin Carlsson
Τηλ.: (46) 86 90 48 82 ή (46) 86 90 48 00
Φαξ: (46) 8 690 48 40 ή (46) 83 06 759
Ηλ. ταχ.: kerstin.carlsson@kommers.se

Γενικό ηλ. ταχ.: not9834@mail.ipq.pt

Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@kommers.se

Ιστοχώρος: http://www.ipq.pt

Ιστοχώρος: http://www.kommers.se
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
(Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας ∆ιεύθυνση 2 — πρότυπα
και τεχνικοί κανονισµοί)
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom
Mr Philip Plumb
Τηλ.: (44) 2072151488
Φαξ: (44) 2072151529
Ηλ. ταχ.: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@dti.gsi.gov.uk
Ιστοχώρος: http://www.dti.gov.uk/strd
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority
(Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ)
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles
Ms Adinda Batsleer
Τηλ.: (32) 2 286 18 61
Φαξ: (32) 2 286 18 00
Ηλ. ταχ.: aba@eftasurv.int
Ms Tuija Ristiluoma
Τηλ.: (32) 2 286 18 71
Φαξ: (32) 2 286 18 00
Ηλ. ταχ.: tri@eftasurv.int
Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Ιστοχώρος: http://www.eftasurv.int
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EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
(ΕΖΕΣ Τµήµα αγαθών Γραµµατεία ΕΖΕΣ)
Rue de Trêves 74
B-1040 Bruxelles
Ms Kathleen Byrne
Τηλ.: (32) 2 286 17 34
Φαξ: (32) 2 286 17 42
Ηλ. ταχ.: kathleen.byrne@efta.int
Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Ιστοχώρος: http://www.efta.int

ΤΟΥΡΚΙΑ
Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
(Υφυπουργείο εξωτερικού εµπορίου Γενική ∆ιεύθυνση τυποποίησης
για το εξωτερικό εµπόριο)
Inönü Bulvari no 36
06510
Emek — Ankara
Mr Saadettin Doğan
Τηλ.: (90) 312 212 58 99
Φαξ: (90) 312 204 81 02 (90) 312 212 87 68
Ηλ. ταχ.: dtsabbil@dtm.gov.tr
Ιστοχώρος: http://www.dtm.gov.tr
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Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση αριθ. COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2005/C 126/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 10 Μαΐου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση RRD Inks Limited
(«RRD Inks», ΗΒ), που ελέγχεται από την RR Donnelley & Sons Company («RRD», ΗΠΑ), αποκτά µε την έννοια
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης
Astron Group Limited («Astron», ΗΒ) µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την RR Donnelley: διεθνείς τυπογραφικές υπηρεσίες, εκτύπωση εφηµερίδων, περιοδικών, καταλόγων,
οδηγών, βιβλίων κλπ. στην Ευρώπη,
— για την Astron: εξωτερική ανάθεση σχετικών µε έγγραφα εργασιών, αποθήκευση εγγράφων και δεδοµένων,
τυπογραφικές δραστηριότητες.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) σηµειώνεται ότι η
παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron. Οι παρατηρήσεις µπορούν
να σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1
(2) ΕΕ C 56 της 05.3.2005, σ. 32
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Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2005/C 126/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 17 Μαΐου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση Compagnie Générale des Eaux («CGE», Γαλλία), που ανήκει στον όµιλο Veolia Environment («VE», Γαλλία), αποκτά µε την έννοια
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης Societa'
Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Ιταλία), που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού
από τις επιχειρήσεις Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A («AMGA», Ιταλία) και Societa' Metropolitana
Acque Torino S.p.A. («SMAT», Ιταλία), µε δηµόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις 4 Μαΐου 2005.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την AMGA: παροχή συναφών µε το νερό υπηρεσιών που συνιστούν τον αποκαλούµενο «ολοκληρωµένο
κύκλο ύδατος», παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διαχείριση της διανοµής φυσικού
αερίου και τηλεπικοινωνίες. Η AMGA ασκεί δραστηριότητες µόνο στην Ιταλία,
— για την SMAT: παροχή συναφών µε το νερό υπηρεσιών που συνιστούν τον αποκαλούµενο «ολοκληρωµένο
κύκλο ύδατος» στην Ιταλία,
— για την CGE: δραστηριότητες στον τοµέα του ύδατος· παροχή υπηρεσιών στον ενεργειακό τοµέα· διαχείριση,
επεξεργασία και ανακύκλωση αποβλήτων· υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών,
— για την SAP: παροχή συναφών µε το νερό υπηρεσιών που συνιστούν τον αποκαλούµενο «ολοκληρωµένο κύκλο
ύδατος» στην Ιταλία.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) σηµειώνεται ότι η
παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP. Οι παρατηρήσεις µπορούν
να σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32
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Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(2005/C 126/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 2.6.2004
Κράτος µέλος: Γαλλία
Αριθµός ενίσχυσης: Ε 46/2001
Τίτλος: Απαλλαγή από το φόρο επί των συµβάσεων ασφάλισης
ασθένειας
Στόχος: Ενίσχυση κοινωνικού χαρακτήρα

Στόχος: Η ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών, προκειµένου να
επιτευχθεί η στροφή των εµπορευµατικών µεταφορών από τις οδικές
σε άλλους τρόπους µεταφοράς. Τα σχεδιαζόµενα µέτρα θα συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Κυότο εκ µέρους των κρατών
µελών και της ΕΕ
Νοµική βάση: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des
Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Νοµική βάση: Article 995-15o du code général des impôts

Προϋπολογισµός: 18 εκατοµµύρια ευρώ

∆ιάρκεια: Απεριόριστη

∆ιάρκεια: 2003-2008

Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

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

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

Ηµεροµηνία απόφασης: 19.1.2005

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 26.7.2000

Κράτος µέλος: Φινλανδία

Κράτος µέλος: Βέλγιο

Αριθ. ενίσχυσης: N 70/2004

Αριθµός ενίσχυσης: N 142/00

Τίτλος: Εξαίρεση από την πληρωµή του παρακρατούµενου φόρου
εισοδήµατος και αποζηµίωση για κοινωνικές εισφορές υπέρ
ναυτικών, στις θαλάσσιες µεταφορές

Τίτλος: Ενίσχυση στην εµπορική ναυτιλία στους τοµείς της βυθοκόρησης και της ρυµούλκησης

Στόχος: ∆ιασφάλιση της απασχόλησης ναυτικών του ΕΟΧ σε
φινλανδικά επιβατηγά πλοία και διατήρηση της ναυτικής τεχνογνωσίας στην Κοινότητα
Νοµική βάση: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki
n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004
Προϋπολογισµός: περίπου 50 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως

Στόχος: Μέσω της απαλλαγής από το φόρο επί του µισθού, οι
ευρωπαϊκές αρχές προωθούν τη στήριξη της ανάπτυξης της εµπορικής ναυτιλίας, της βυθοκόρησης και της ρυµούλκησης στη
θάλασσα και της αντιµετώπισης του ανταγωνισµού από χώρες εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νοµική βάση: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24
december 1999

∆ιάρκεια: 5 έτη (2005-2009)

Προϋπολογισµός: Ενίσχυση στην εµπορική ναυτιλία και στη
βυθοκόρηση: 151 εκατοµµύρια FB (3,7 εκατ. ευρώ) ετησίως

Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

Ενίσχυση στον τοµέα της ρυµούλκησης: 120 εκατοµµύρια FB (3
εκατ. ευρώ) ετησίως

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

Ένταση της ενίσχυσης: Απαλλαγή από το φόρο επί του µισθού
για τους ναυτικούς των οποίων το εισόδηµα φορολογείται στο
Βέλγιο, οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που διαθέτουν πιστοποιητικό
νηολόγησης και φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους
∆ιάρκεια: Απεριόριστη

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 8.9.2004
Κράτος µέλος: Αυστρία
Αριθ. ενίσχυσης: N 140/2004
Τίτλος: Πρόγραµµα ενισχύσεων για συνδυασµένες µεταφορές/
οδικώς — σιδηροδροµικώς — µε πλοίο

Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 16.11.2004

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 14.12.2004

Κράτος µέλος: Ηνωµένο Βασίλειο — Σκοτία

Κράτος µέλος: Βέλγιο

Αριθµός ενίσχυσης: Ν 307/2004
Τίτλος: Ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες στη Σκοτία — Αγροτικές και
αποµακρυσµένες περιοχές
Στόχος: Στήριξη της παροχής οικονοµικά προσιτών υπηρεσιών
ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές και αποµακρυσµένες
περιοχές στη Σκοτία. Τοµέας τηλεπικοινωνιών
Νοµική βάση: Section 53 of the Scotland Act 1998
Προϋπολογισµός: Κρατική παρέµβαση ύψους 12-17 εκατ. £
Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Άγνωστο. Εξαρτάται από µηχανισµό αντίστροφης πληρωµής
∆ιάρκεια: 3 έως 5 έτη
Άλλες πληροφορίες: Οι προµηθευτές που επιλέγονται για την
παροχή των υπηρεσιών έχουν την εντολή να παρέχουν ανοικτή
πρόσβαση σε τρίτους προµηθευτές χωρίς διακρίσεις
Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:
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Αριθµός ενίσχυσης: Ν 496/04
Τίτλος: Στήριξη της κινηµατογραφικής και οπτικοακουστικής
παραγωγής από µέρους της Φλαµανδικής Κοινότητας Βελγίου —
Vlaams Audiovisueel Fonds vzw
Στόχος: Κινηµατογράφος
Νοµική βάση: 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
Προϋπολογισµός: 12 000 000 ευρώ + 500 000 ευρώ για το
2004
Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Κυµαινόµενη, πάντα κάτω από
50 %
∆ιάρκεια: Έως το τέλος του 2005
Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 7.12.2000
Κράτος µέλος: Γαλλία
Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης: 21 Ιανουαρίου 2004

Αριθµός ενίσχυσης: N 593/2000

Κράτος µέλος: Γαλλία

Τίτλος: Επιστροφή του τµήµατος του επαγγελµατικού φόρου που
αφορά ναυτιλιακές δραστηριότητες (τοπικός φόρος)

Αριθµός ενίσχυσης: N 421/2003
Τίτλος: Ενίσχυση προς τη γαλλική βιοµηχανία άνθρακα προς
κάλυψη των δαπανών παύσης λειτουργίας µονάδων παραγωγής
άνθρακα για το έτος 2003

Στόχος: Η επιστροφή στους εφοπλιστές του τµήµατος του επαγγελµατικού φόρου που αφορά τις ναυτιλιακές δραστηριότητες έχει ως
στόχο να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των Γάλλων εφοπλιστών έναντι του ανταγωνισµού που προέρχεται από χώρες εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος: Κάλυψη των δαπανών παύσης των παντός είδους δραστηριοτήτων υπόγειας εξόρυξης λιθάνθρακα στη Γαλλία, λαµβανοµένων
υπόψη των κοινωνικών και περιφερειακών συνεπειών

Νοµική βάση: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier
1999

Νοµική βάση: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του
Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα

Προϋπολογισµός:: Για το έτος 2001: 100 000 000 FF (15,2
εκατ. ευρώ)· 92 000 000 FF (14,02 εκατ. ευρώ) από το 2003

Προϋπολογισµός: 916,4 εκατ. ευρώ
∆ιάρκεια: 2003
Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ένταση της ενίσχυσης: 100 % του τµήµατος του επαγγελµατικού φόρου που αφορά ναυτιλιακές δραστηριότητες που
καταβλήθηκε από κάθε δικαιούχο επιχείρηση κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου φορολογικού έτους
∆ιάρκεια: Απεριόριστη
Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Ηµεροµηνία της απόφασης: 19.1.2005

Άλλες πληροφορίες:: Τύπος της ενίσχυσης: Επιδοτήσεις κεφαλαίου

Κράτος µέλος: Γερµανία

Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

Αριθµός ενίσχυσης: N 644i/2002
Τίτλος: Ανάπτυξη δηµοτικής οικονοµικής υποδοµής σύµφωνα µε
το µέρος ΙΙ, τµήµα 7 του σχεδίου — πλαίσιο εντός του κοινού
συστήµατος οµοσπονδιακής κυβέρνησης/Länder για τη βελτίωση
των περιφερειακών οικονοµικών δοµών:
i) Κατασκευή ή ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων
Στόχος: Βελτίωση της περιφερειακής υποδοµής σε αεροδρόµια,
προκειµένου να δηµιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την
ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων εκ
µέρους της βιοµηχανίας
Νοµική βάση: 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.
Προϋπολογισµός:: Η συνολική ενίσχυση στο πλαίσιο του κοινού
συστήµατος ανέρχεται σε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου, από τα
οποία µόνο ένα µέρος προβλέπεται για το συγκεκριµένο µέτρο
(υπολογίζεται σε 10 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως).
∆ιάρκεια:: 2004 — 2006

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

Ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης:: 31.1.2001
Κράτος µέλος:: Γαλλία
Αριθ. της ενίσχυσης:: N 766/2000
Ονοµασία:: Επιστροφή των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών
της εργοδοσίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Στόχος:: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής
ναυτιλίας έναντι του εταιρειών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νοµική βάση:: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999
Προϋπολογισµός:: 215 εκατ. FF (32,7 εκατ. ευρώ) ετησίως
Ένταση ή ύψος της ενίσχυσης:: Κυµαινόµενο και µπορεί να
φθάσει το 100 % των εισφορών που κατέβαλε η επιχείρηση το
προηγούµενο έτος.
∆ιάρκεια:: Απεριόριστη
Το πρωτότυπο κείµενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν
όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2005/C 126/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 17 Μαΐου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση Α 3i Group plc
(«3i Group», ΗΒ) αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του
Συµβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Carema Vård och Omsorg AB («Carema», Σουηδία) µε αγορά
µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την 3i Group: εταιρεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων,
— για την Carema: παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και φροντίδας.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (2)
σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.3815 — 3i Group/Carema. Οι παρατηρήσεις µπορούν να
σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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∆ηµοσίευση αιτήσεως καταχωρίσεως κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των
γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων
(2005/C 126/07)
Η δηµοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωµα υποβολής ενστάσεως κατά την έννοια των άρθρων 7 και 12δ του εν
λόγω κανονισµού. Οποιαδήποτε ένσταση στην αίτηση αυτή πρέπει να διαβιβάζεται µέσω της αρµοδίας αρχής ενός
κράτους µέλους, ενός κράτους µέλους του ΠΟΕ ή µιας αναγνωρισµένης τρίτης χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 12
παράγραφος 3, εντός προθεσµίας έξι µηνών από την παρούσα δηµοσίευση. Η δηµοσίευση αιτιολογείται από τα
στοιχεία που ακολουθούν, ιδίως το στοιχείο 4.6, µε τα οποία θεωρείται ότι η αίτηση δικαιολογείται κατά την
έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΟΚ) αριθ. 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«SALAME CREMONA»
Αριθ. ΕΚ: IT/00265/27.12.2002
ΠOΠ ( ) ΠΓΕ (X)
Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενηµερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενηµέρωση, ειδικότερα
για τους παραγωγούς των προιόντων που αφορούν τα σχετικά ΠΟΠ και ΠΓΕ, πρέπει να συµβουλεύεστε την πλήρη
διατύπωση της συγγραφής υποχρεώσεων είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρµόδια υπηρεσία του κράτους µέλους:
Όνοµα:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

∆ιεύθυνση: Via XX Settembre n. 20 — 00187 ROMA

2.

Τηλ.:

06 — 4819968

Φαξ:

06 — 42013126

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

Οµάδα:
2.1 Όνοµ:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2 ∆ιεύθυνση:

Piazza Zelioli Lanzini,1 — 26100 CREMONA

Τηλ./ Φαξ:
2.3 Σύνθεση:
3.

0372/598251
παραγωγοί/µεταποιητές (X) άλλοι ( )

Τύπος προϊόντος:
Κατηγορία 1.2: Παρασκευάσµατα µε βάση το κρέας

4.

Προδιαγραφές συγγραφής υποχρεώσεων:
(σύνοψη προδιαγραφών σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2):

4.1. Ο νο µα σία :
«Salame Cremona»
(1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας — Οµάδα πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων — B-1049
Βρυξέλλες
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4.2. Περιγραφή :
Το «Salame Cremona» αποτελεί προϊόν αλλαντοποιίας που έχει υποστεί ξήρανση και ωρίµαση, νωπό, το
οποίο κατά τη διάθεση του στην κατανάλωση παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Φυσικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά
Βάρος στο τέλος της ωρίµασης έως 500 gr
Η διάµετρος κατά την παρασκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 mm·
Το µήκος κατά την παρασκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mm.
Χηµικά και φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά
Συνολική περιεκτικότητα πρωτεϊνών: ελαχ. 20,0 %
Αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης:

µεγ. 0,10

Αναλογία νερού/πρωτεΐνης:

µεγ. 2,00

Αναλογία λίπους/πρωτεΐνης:

µεγ. 2,00

PH:

ανώτερο ή ίσο µε 5,20

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
Μικροβιακό φορτίο µεσόφιλων: > 1 × 107 µονάδες αποικιών/gr, κυρίως γαλακτοβάκιλλοι και κόκκοι.
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
Εξωτερική εµφάνιση: κυλινδρικό σχήµα µε επιφανειακές ανωµαλίες.
Σύσταση: το προϊόν πρέπει να είναι συµπαγές και µαλακό.
Όψη κατά την τοµή: η φέτα είναι συµπαγής και οµοιογενής µε χαρακτηριστική τυπική συνοχή µυϊκών και
λιπωδών ιστών χωρίς σαφή όρια διαχωρισµού (εµφάνιση «smelmato»). ∆εν είναι εµφανής η παρουσία µερών
από συνδετικό ιστό.
ρώµα: έντονο κόκκινο.
Οσµή: τυπικό και έντονο άρωµα.
4.3. Γ ε ω γ ρ αφική π ερ ι ο χή :
Η ζώνη επεξεργασίας του Salame Cremona περιλαµβάνει τις εκτάσεις των περιοχών: Λοµβαρδία, Εµίλια
Ροµάνια, Πιεµόντε και Βένετο.
4.4. Α π ό δε ι ξη π ρ ο έ λευ ση ς :
Οι κύριες ιστορικές αναφορές που τηρούνται στα Αρχεία του Κράτους στην Cremona και επιβεβαιώνουν µε
σαφήνεια και µε ακρίβεια την προέλευση του προϊόντος και το δεσµό του µε την περιοχή, χρονολογούνται
από το 1231 και αποδεικνύουν το εµπόριο χοίρων και παρασκευασµάτων µε βάση το κρέας µεταξύ της
περιοχής Cremona και των γειτονικών περιοχών. Από έγγραφα της εποχής τής Αναγέννησης που υπάρχουν
στο «Litterarum» και στο «Fragmentorum» των εν λόγω Αρχείων του Κράτους αποδεικνύεται αναµφισβήτητα η παρουσία αλλά κυρίως η σηµασία του προϊόντος «salame» στην περιοχή παραγωγής που οριοθετείται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Από τις εκθέσεις που συντάχτηκαν µε την ευκαιρία της επίσκεψης του
επισκόπου Cesare Speciano (1599-1606) στις γυναικείες µονές της περιοχής προκύπτει ότι, «στην
καθηµερινή πρακτική», µοιραζόταν και µικρή ποσότητα αλλαντικού «τις ηµέρες που επιτρέπονται τα λίπη».
Ακόµα και σήµερα, το αλλαντικό Cremona ενισχύει την κατά παράδοση παρουσία του στις σηµαντικότερες
εµποροπανηγύρεις γεωργικών προϊόντων διατροφής στη Λοµβαρδία και στην κοιλάδα Παντάνα. Κοινωνικοοικονοµικές αναφορές µαρτυρούν την παρουσία πολλών παραγωγών επιδιδόµενων στη µεταποίηση χοιρινών
κρεάτων και την προώθησή τους στην πεδιάδα Παντάνα σε συνεργία µε τη γαλακτοβιοµηχανία και την
καλλιέργεια σιτηρών (κυρίως αραβόσιτου).
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4.5. Μέθ ο δος παραγωγής :
Η µέθοδος παραγωγής έχει συνοπτικά ως εξής: η πρώτη ύλη για την παραγωγή του «Salame Cremona»
ΠΓΕ πρέπει να προέρχεται από χοίρους που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί καισφαγιασθεί στις εξής περιφέρειες:
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche,
Abruzzo, Lazio και Molise. Επιτρέπεται η χρήση: χοίρων των παραδοσιακών φυλών Large White Italiana
και Landrace Italiana, όπως έχουν βελτιωθεί από το ιταλικό γενεαλογικό βιβλίο, ή απογόνων κάπρων των
ίδιων φυλών· χοίρων απογόνων κάπρων της φυλής Duroc Italiana, όπως έχουν βελτιωθεί από το ιταλικό
γενεαλογικό βιβλίο· χοίρων απογόνων κάπρων άλλων φυλών ή υβριδικών κάπρων, εφόσον προέρχονται από
προγράµµατα επιλογής ή διασταύρωσης που έχουν σκοπούς συµβατούς µε εκείνους του ιταλικού γενεαλογικού βιβλίου για την παραγωγή βαρέων χοίρων.
Οι χοίροι αποστέλλονται προς σφαγή όχι πριν διανύσουν τον 9ο µήνα από τη γέννησή τους και όχι αφού
διανύσουν τον 15ο µήνα. Το µέσο βάρος κάθε παρτίδας που αποστέλλεται προς σφαγή πρέπει να κυµαίνεται
από 144 Kg έως 176 Kg.
Το χοιρινό κρέας που προορίζεται για το µείγµα που περιγράφεται παρακάτω προέρχεται από το µυϊκό
σύστηµα του σφαγίου και από τµήµατα µυών και λίπους.
Συστατικά: αλάτι, καρυκεύµατα, πιπέρι σε κόκκους ή σε χονδρά θραύσµατα, σκόρδο κοπανισµένο, διασκορπισµένο στο µείγµα.
Τυχόν άλλα συστατικά: λευκό κρασί ή κόκκινο µη αφρώδες, ζάχαρη ή/και δεξτρόζη ή/και φρουκτόζη ή/και
λακτόζη, καλλιέργειες για την έναρξης ζύµωσης, νιτρικό νάτριο ή/και κάλιο, νιτρώδες νάτριο ή/και κάλιο,
ασκορβικό οξύ και το άλας του µε νάτριο.
Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται κρέατα που έχουν υποστεί µηχανικό διαχωρισµό.
Παρασκευή: Οι µυϊκοί και λιπώδεις ιστοί καθαρίζονται σχολαστικά µε αφαίρεση των συνδετικών µερών
σηµαντικών διαστάσεων και του µαλακού λιπώδη ιστού, των λεµφαδένων και των κυριότερων νεύρων. Η
άλεση πραγµατοποιείται σε µηχάνηµα άλεσης µε δίσκο οπών 6 mm. Κατά την άλεση η θερµοκρασία του
κρέατος πρέπει να είναι πάνω από 0 °C· το αλάτισµα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της
άλεσης, µετά την οποία προστίθενται τα υπόλοιπα συστατικά και καρυκεύµατα. Το ζύµωµα πραγµατοποιείται µε µηχανήµατα σε κενό αέρα ή υπό ατµοσφαιρική πίεση επί παρατεταµένο χρονικό διάστηµα. Το
Salame Cremona γεµίζεται σε φυσικό χοιρινό, βοδινό, αλογίσιο ή πρόβειο έντερο αρχικής διαµέτρου
τουλάχιστον ίσης προς 65 mm. Για το δέσιµο, που πραγµατοποιείται µε το χέρι ή µε µηχανικά µέσα, χρησιµοποιείται σπάγκος. Επιτρέπεται η αποθήκευση του προϊόντος σε κελλάρια, για µια ηµέρα κατ'ανώτατο όριο
και υπό συνθήκες ελάχιστης θερµοκρασίας 2 °C και ανώτατης θερµοκρασίας 10 °C. Η ξήρανση πραγµατοποιείται µε τη θερµοκρασία (µεταξύ 15 και 25 °C).
Η ωρίµαση του «Salame Cremona» διεξάγεται σε επαρκώς αεριζόµενους χώρους µε θερµοκρασία µεταξύ 11
και 16 °C επί τουλάχιστον 5 εβδοµάδες. Η περίοδος ωρίµανσης ποικίλλει ανάλογα µε το αρχικό διαµέτρηµα
του εντέρου.
Το Salame Cremona διατίθεται στην κατανάλωση σε µεµονωµένα τεµάχια, συσκευασµένο σε κενό αέρος ή
σε προστατευτική ατµόσφαιρα, ολόκληρο, σε τεµάχια ή φέτες.
Οι παραγωγοί που προτίθενται να παράγουν το «Salame Cremona» ΠΓΕ οφείλουν να τηρούν αυστηρά τη
συγγραφή υποχρεώσεων που έχει κατατεθεί στην ΕΕ.
Η συσκευασία ή η κοπή πρέπει να γίνονται υπό την επιτήρηση του οργανισµού ελέγχου ου αναφέρεται στο
άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων, αποκλειστικά στην περιοχή παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 3
της συγγραφής υποχρεώσεων.
4.6. ∆ εσµό ς:
Η παραγωγή σαλαµιών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την τοπική εκτροφή χοίρων, η οποία χρονολογείται
από τη ρωµαϊκή εποχή. Το προϊόν Salame Cremona διατηρεί ισχυρούς και σταθερούς δεσµούς µε το
περιβάλλον που απορρέουν από τη σταδιακή καθιέρωση της εκτροφής χοίρων σε συνδυασµό µε τα τυροκοµεία και την καλλιέργεια του αραβόσιτου στην περιοχή Cremona.
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Η τέλεια και επιτυχηµένη συνεργία µεταξύ της εκτροφής βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, της εκτροφής χοίρων
και της καλλιέργειας σιτηρών σε συνδυασµό µε το κλίµα, οµιχλώδες και µε λιγοστούς ανέµους, προσδίδει
στα αλλαντικά που υπόκεινται σε ωρίµαση, όπως τα λουκάνικα, την ιδιαίτερα χαρακτηριστική τρυφεράδα,
γευστική αίσθηση και έντονο άρωµα. Η περιοχή παραγωγής του σαλαµιού Salame Cremona, µε τα τυπικά
εδαφικά χαρακτηριστικά των περιοχών αλλουβιακής προέλευσης, χρησιµοποιείται από αιώνες για την
εκτροφή χοίρων, καταρχήν στις λεγόµενες οικογενειακές καλλιέργειες και κατόπιν σε όλο και πιο επαγγελµατικό επίπεδο. Οι περιοχές που ενδείκνυνται για την παραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος παρουσιάζουν
όλες τις εξής κλιµατολογικές συνθήκες: συχνές οµίχλες, υψηλό βαθµό υγρασίας και ασθενείς ανέµους, οι
οποίες ευνοούν τη βέλτιστη ωρίµαση ενός προϊόντος όπως το Salame Cremona. Το τοπίο της περιοχής
παραγωγής είναι πολύ οµοιογενές στο αντίστοιχο µέρος της πεδιάδας Παντάνα: τελείως επίπεδο, από όπου
διέρχονται πολλοί ποταµοί και διώρυγες, πολλή χλωρίδα, ιδίως λιβάδια και φυτείες αραβοσίτου.
Το κλίµα σε όλη την περιοχή παραγωγής χαρακτηρίζεται από σχετικά δριµεία φθινόπωρα και χειµώνες µε
µεγάλη υγρασία και οµίχλη, ήπιες ανοίξεις µε βροχοπτώσεις, ενώ τα καλοκαίρια η θερµοκρασία είναι αρκετά
υψηλή, οι βροχές είναι έντονες, πολύ συχνές και µικρής διάρκειας. Ο χοίρος, όπως έχει αποδειχθεί πάντα
στην πεδιάδα Παντάνα και τις παρακείµενες κοιλάδες, είναι το ζώο που ενδείκνυται περισσότερο για την
εκµετάλλευση του διαθέσιµου αραβοσίτου και των παραπροϊόντων της γαλακτοκοµίας.
Η περιοχή παραγωγής υπήρξε πάντοτε ιδεώδης για τη διάθεση των πρώτων υλών (αραβόσιτος και ορός
γάλακτος), όπως και για την επεξεργασία και τη συντήρηση του χοίρειου κρέατος, ιδίως του «Salame
Cremona», το οποίο απαιτεί πολύ υγρό κλίµα και ασθενείς ανέµους, για να εξασφαλίζονται τα υψηλής
ποιότητας χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Ωστόσο το Salame Cremona δεν θα µπορούσε να χαρακτηρίζεται από τις ποιοτικές ιδιότητές του αν δεν
επενέβαινε ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος στην περιοχή παραγωγής έµαθε µε τον καιρό να εφαρµόζει
πρακτικές παρασκευής και ωρίµασης αλλαντικών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ακόµη και σήµερα το Salame Cremona παράγεται µε µεθόδους που ακολουθούν πλήρως την παράδοση
και οι οποίες συνδέονται µε τις νέες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες επεξεργασίας.
Ο παράγοντας περιβάλλον, µέσω του κλίµατος, και η συµβολή του ανθρώπου, µε χαρακτηριστικό τη
σηµαντική δεξιοτεχνία των ασχολούµενων µε την παρασκευή του Salame Cremona, παραµένουν ακόµα και
σήµερα βασικά και αναντικατάστατα στοιχεία που εξασφαλίζουν την ιδιαιτερότητα και τη φήµη του
προϊόντος.
Το Salame Cremona όντως ήταν και είναι φηµισµένο όπως επιβεβαιώνεται από την κατά παράδοση
παρουσία του σε εµποροπανηγύρεις γεωργικών προϊόντων της κοιλάδας Παντάνα και όπως αποκαλύπτεται
από την ισχυρή θέση του στις κύριες αγορές της Ιταλίας αλλά και του εξωτερικού.
Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την παρουσία του «Salame Cremona» στους καταλόγους των κυριότερων
προϊόντων διατροφής µε ιταλική ονοµασία προέλευσης που αναγράφονται στο τέλος διµερών συµφωνιών
µεταξύ της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις δεκαετίες 1950-1970 (Γερµανία, Γαλλία, Αυστρία,
Ισπανία) για την προστασία των γεωγραφικών ονοµασιών προέλευσης.
4.7. Οργανισµός επιθ εώ ρη σης :
Ονοµασία:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

∆ιεύθυνση: Via Roma, 82/c — 43013 LANGHIRANO (PR)
4.8. Επισήµανση:
Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται µε ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες και µε διαστάσεις
µεγαλύτερες από τις υπόλοιπες ενδείξεις «Salame Cremona» και «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη» ή/
και η συντοµογραφία «ΠΓΕ». Αυτά πρέπει να µεταφράζονται στη γλώσσα της χώρας όπου διατίθεται στο
εµπόριο το προϊόν.
παγορεύεται η προσθήκη οποιουδήποτε χαρακτηριστικού το οποίο δεν προβλέπεται ρητά.
Ωστόσο επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ενδείξεων που αναφέρονται σε ονοµασίες, εταιρικές επωνυµίες ή
ιδιωτικά σήµατα, εφόσον αυτά δεν έχουν εγκωµιαστικό χαρακτήρα ώστε να είναι δυνατό να παραπλανήσουν
τον καταναλωτή.
Στην ετικέτα πρέπει επίσης να αναγράφονται το κοινοτικό σύµβολο σύµφωνα µε τις ιατάξεις του άρθρου 1
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1276/98 της Επιτροπής.
4.9. Ε θ ν ικ ές α πα ιτ ή σ εις: —
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III
(Πληροφορίες)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
(2005/C 126/08)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισµό υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς
και το καθεστώς που εφαρµόζεται επί του λοιπού προσωπικού των εν λόγω κοινοτήτων που καθορίζονται από τον
κανονισµό (ΕΟΚ, Ευρατόµ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συµβουλίου και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 723/2004 του Συµβουλίου, και ειδικότερα το άρθρο 30 του εν λόγω κανονισµού
υπηρεσιακής καταστάσεως,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου σχετικά µε το διορισµό της αρµόδιας για τους διορισµούς
αρχής, που τροποποιήθηκε τελευταία στις 26 Οκτωβρίου 2004,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προκήρυξη του γενικού διαγωνισµού EUR/C/135,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνώµη της ισοµερούς επιτροπής κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Απριλίου 2005,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο
Η διάρκεια ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του γενικού διαγωνισµού αριθ. EUR/C/135 παρατείνεται έως τις 31
∆εκεµβρίου 2005.
Λουξεµβούργο, 10 Μαΐου 2005.
Julian PRIESTLEY
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση υποβολής προτάσεων στον τοµέα της κοινοτικής συνεργασίας κατά της ακούσιας ή εκούσιας
θαλάσσιας ρύπανσης
(2005/C 126/09)
I.1. Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να επιλεγούν δράσεις, οι οποίες θα τύχουν της
οικονοµικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. Η ενίσχυση αυτή λαµβάνεται τη µορφή συγχρηµατοδότησης.
I.2. Οι τοµείς που ενδιαφέρουν, καθώς και η φύση και το περιεχόµενο των δράσεων (επίσης δε και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης και οι αιτήσεις) παρουσιάζονται στα έγγραφα τα αναφερόµενα στην παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τα εν λόγω έγγραφα µπορεί κανείς να τα εξετάσει στο Internet Europa
στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
I.3. ∆ιαδικασία υποβολής και εξέτασης των προτάσεων:
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ισχύει µέχρι τις 31 Ιουλίου 2005
Η διαδικασία αξιολόγησης µιας πρότασης έχει ως εξής:
— παραλαβή, καταχώρηση και αναγνώριση παραλαβής εκ µέρους της Επιτροπής,
— εξέταση της πρότασης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής,
— διαµόρφωση της τελικής απόφασης και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στον ενδιαφερόµενο κατά τη
διάρκεια.
Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν µε βάση κριτήρια που απαριθµούνται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων και εντός των ορίων του διαθέσιµου προϋπολογισµού.
Η συνολική διαδικασία έχει αυστηρά εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση έγκρισης από την Επιτροπή, θα
συναφθεί σύµβαση (σε ευρώ) µεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφεροµένων που έχουν υποβάλει την
πρόταση.
Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και αµετάκλητη.
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Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Πρόγραµµα eLearning — Γενική ∆ιεύθυνση EAC/23/05
(2005/C 126/10)
1. Αντικείµενο της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τρεις από τους τέσσερις τοµείς παρέµβασης του προγράµµατος eLearning:

α) Προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα (ψηφιακός γραµµατισµός)
— Εντοπισµός, αξιολόγηση, παρουσίαση και διάδοση ορθών πρακτικών για την προώθηση του ψηφιακού
γραµµατισµού, πρακτικών που να καλύπτουν τόσο θέµατα σχεδιασµού όσο και θέµατα πρακτικής εφαρµογής, από την κατανόηση του ψηφιακού γραµµατισµού έως την εφαρµογή ειδικών µέτρων για συγκεκριµένες οµάδες-στόχους — παραδείγµατος χάριν, µε τη διάθεση σε απευθείας σύνδεση (online) και εκτός
απευθείας σύνδεσης (offline) ψηφιακών πηγών πληροφόρησης για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις
ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) ή µε την προώθηση του ψηφιακού γραµµατισµού σε ένα
πλαίσιο διά βίου µάθησης. Επιπλέον, οι προτάσεις είναι δυνατόν να αφορούν την εφαρµογή ενεργειών
προώθησης του ψηφιακού γραµµατισµού µε βάση τις ορθές πρακτικές που εντοπίζονται.
— Σχεδιασµός και υλοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης µέσω των ευρωπαϊκών δικτύων που
υπάρχουν σ' αυτόν τον τοµέα. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει τις ενέργειες που αναλαµβάνονται από
ευρωπαϊκά δίκτυα, ενώσεις, δηµόσιες αρχές, συµπράξεις µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα
κ.λπ., διευκολύνοντας την πραγµατοποίηση επαφών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ τους.
β) Ευρωπαϊκοί εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι (εικονικές πανεπιστηµιουπόλεις)
— Η πρώτη προτεραιότητα αφορά τη διάδοση των αποκοµιζοµένων εµπειριών, την ανταλλαγή των
αντλουµένων διδαγµάτων και, επίσης, τον εντοπισµό, την ανάπτυξη και την ευρύτατη διάδοση ορθών πρακτικών, δίνοντας έµφαση σε πρότυπα και πρακτικές που παρουσιάζουν µεγάλες δυνατότητες γενικευµένης
εφαρµογής για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των ΤΠΕ στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και
για τις διεθνικές εικονικές πανεπιστηµιουπόλεις.
— Η δεύτερη προτεραιότητα υποστηρίζει ευρωπαϊκά σχέδια εικονικής κινητικότητας που στηρίζονται, αφενός,
σε συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (και διευρύνουν τις συµφωνίες
αυτές) και, αφετέρου, σε θεσµοποιηµένα, θεµατικά ή άλλα δίκτυα που διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο
για την ολοκλήρωση των εικονικών πανεπιστηµιουπόλεων. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να διευκολύνουν την
αποτελεσµατική και βιώσιµη ανάπτυξη, µε βάση τη διαδικασία της Μπολόνιας και τα επιχειρησιακά
εργαλεία της [ECTS (Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων), ποιότητα …], και να
υποστηρίζουν την ανάπτυξη µακροπρόθεσµων σχέσεων συνεργασίας βάσει κατάλληλων οργανωτικών και
οικονοµικών µοντέλων.
γ) Εγκάρσιες ενέργειες
Οι προτάσεις που αφορούν αυτό το τµήµα της πρόσκλησης πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωµένες, συνεκτικές,
πρακτικές υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες της ηλεκτρονικής µάθησης —π.χ., εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους
κατάρτισης, συµβούλους-καθηγητές αλλά και εκπαιδευόµενους—, ούτως ώστε αυτοί να µπορούν να χειρίζονται αποτελεσµατικά το ψηφιακό µαθησιακό περιεχόµενο (περιεχόµενο ηλεκτρονικής µάθησης). Οι προτάσεις
πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης ή υπηρεσίες στήριξης της µάθησης ή και τα δύο:
— υπηρεσίες παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τις πρακτικές πτυχές του χειρισµού
του περιεχοµένου ηλεκτρονικής µάθησης και υπηρεσίες καθοδήγησης για την εξεύρεση περαιτέρω πληροφοριών, συµβουλών και υποστήριξης.
— υπηρεσίες στήριξης της µάθησης για τους τελικούς χρήστες, ούτως ώστε να µπορούν να χειρίζονται αποτελεσµατικά το περιεχόµενο ηλεκτρονικής µάθησης.
Ο τέταρτος τοµέας παρέµβασης, ο οποίος αφορά την ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων στην Ευρώπη
και την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, θα αποτελέσει αντικείµενο ξεχωριστών προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων.
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2. Επιλεξιµότητα των αιτούντων
Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το συντονισµό/υλοποίηση του σχεδίου και οι άλλοι συµµετέχοντες φορείς
πρέπει να έχουν νοµική προσωπικότητα. Τόσο ο φορέας που είναι υπεύθυνος για το συντονισµό/υλοποίηση του
σχεδίου όσο και οι άλλοι συµµετέχοντες φορείς πρέπει να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα εξής κράτη: ένα
από τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία ή Βουλγαρία.
Οι όροι και οι λεπτοµερείς κανόνες συµµετοχής των κρατών του ΕΟΧ και της Βουλγαρίας στο πρόγραµµα καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των πράξεων που διέπουν τις σχέσεις ανάµεσα στην Κοινότητα και τις
χώρες αυτές.
3. Προϋπολογισµός και διάρκεια της πρότασης
∆ιαθέσιµος
προϋπολογισµός για την
ενέργεια

% χρηµατοδότησης
των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών

Ψηφιακός γραµµατισµός

1,3 εκατ. ευρώ

Ευρωπαϊκές εικονικές πανεπιστηµιουπόλεις

4,1 εκατ. ευρώ

Το πολύ
80 %

Τίτλος

Εγκάρσιες ενέργειες

1 εκατ. ευρώ

Μέσος όρος κοινοτικής
χρηµατοδότησης

Μέγιστη κοινοτική
χρηµατοδότηση

170 000 ευρώ

300 000 ευρώ

500 000 ευρώ

1 000 000 ευρώ

250 000 ευρώ

500 000 ευρώ

Η διάρκεια κάθε πρότασης θα είναι από 12 έως 24 µήνες. Επιλέξιµες για επιδότηση από την Επιτροπή θα είναι
µόνο οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2006.
4. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προτάσεων: 4 Ιουλίου 2005
5. Υποβολή της αίτησης
Για όλα τα έγγραφα και για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να συµβουλευθούν την ακόλουθη διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

