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I
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ισοτιμίες του ευρώ (1)
29 Δεκεμβρίου 2006
(2006/C 332/01)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

1,3170

Ισοτιμία

σλοβενικό τόλαρ

239,64

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

SKK

σλοβακική κορόνα

DKK

δανική κορόνα

7,4560

TRY

τουρκική λίρα

1,8640

GBP

λίρα στερλίνα

0,67150

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6691

SEK

σουηδική κορόνα

9,0404

CAD

καναδικό δολάριο

1,5281

CHF

ελβετικό φράγκο

1,6069

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,2409

ISK

ισλανδική κορόνα

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8725

NOK

νορβηγική κορόνα

8,2380

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0202

CYP

κυπριακή λίρα

0,5782

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

CZK

τσεχική κορόνα

27,485

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

CNY

κινεζικό γιουάν

HUF

ουγγρικό φιορίνι

HRK

κροατικό κούνα
ινδονησιακή ρουπία

156,93

93,13

251,77

SIT

Νομισματική μονάδα

34,435

1 224,81
9,2124
10,2793
7,3504

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

IDR

LVL

λεττονικό λατ

0,6972

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PHP

πέσο Φιλιππινών

64,546

PLN

πολωνικό ζλότι

3,8310

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,6800

RON

ρουμανικό λέι

3,3835

THB

ταϊλανδικό μπατ

46,770

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

11 844,44
4,6490
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Δημοσίευση των αποφάσεων των κρατών μελών για τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 περί της εκδόσεως
αδειών των αερομεταφορέων (1) (2)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/C 332/02)
AΥΣΤΡΙΑ

Χορηγηθείσες άδειες εκμετάλλευσης
Κατηγορία Β: Άδειες εκμετάλλευσης χορηγηθείσες σε μεταφορείς που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται
στο άρθρο 5, παράγραφος 7, σημείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
Επωνυμία του αερομεταφορέα

AVAG AIR GmbH für Luftfahrt

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

A-5035 Salzburg — Flughafen
Innsbrucker Bundesstr. 111

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) Κοινοποιημένες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 31.8.2005.

Επιτρέπεται η μεταφορά

επιβατών, ταχυδρομείου, εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

2.11.2006
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Ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (1)
(Γνωστοποίηση σχετικά με αίτηση εκχώρησης ορυχείων υγρών ή αέριων υδρογονανθράκων, αποκαλούμενη
«concession de Muehlweg»)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/C 332/03)
Με αίτηση της 15ης Μαΐου 2006, η εταιρεία Oelweg, με έδρα 6 rue du 19 mars, F-67630 Scheibenhard
(Γαλλία), υπέβαλε αίτηση εκχώρησης ορυχείων υγρών ή αερίων υδρογονανθράκων εικοσιπενταετούς διάρκειας,
αποκαλούμενης «concession de Muelhweg», σε έκταση περίπου 5,3 km2, που καλύπτει μέρος του διοικητικού
διαμερίσματος Bas-Rhin.
Η εκχώρηση αφορά έκταση που οριοθετείται από τόξα μεσημβρινών και παραλλήλων τεμνομένων στα σημεία των
οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ως βάση λαμβάνεται ο μεσημβρινός που διέρχεται από το Παρίσι.
Σημείο

Γεωγραφικό μήκος

Γεωγραφικό πλάτος

A

6,40° Α

54,40° Β

B

6,36° Α

54,40° Β

C

6,36° Α

54,38° Β

D

6,40° Α

54,38° Β

Υποβολή αιτήσεων και κριτήρια χορήγησης των δικαιωμάτων
Ο υποβάλλων την αρχική αίτηση και οι υποβάλλοντες ανταγωνιστικές αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του διατάγματος 95-427 της 19ης Απριλίου 1995 περί εξορυκτικών δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε (Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας της 22ας Απριλίου 1995), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 63 του διατάγματος 2006-648 της 2ας Ιουνίου 2006, περί εξορυκτικών
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων αποθήκευσης υπογείως.
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν ανταγωνιστικές αιτήσεις εντός προθεσμίας 90 ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφεται
συνοπτικά στην «Ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
Γαλλία», η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 374 της 30ής Δεκεμβρίου 1994, σ. 11, και καθορίζονται με το διάταγμα 95-427 της 19ης Απριλίου 1995 περί εξορυκτικών δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Οι ανταγωνιστικές αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο για τα ορυχεία
υπουργό, στην κατωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση.
Οι αποφάσεις σχετικά με την αρχική αίτηση και τις ανταγωνιστικές αιτήσεις εφαρμόζουν τα κριτήρια χορήγησης
εξορυκτικών δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 5 του προαναφερόμενου διατάγματος και θα ληφθούν εντός
τριών ετών από την ημερομηνία παραλαβής από τις γαλλικές αρχές της αρχικής αίτησης, δηλαδή έως τις 16 Μαΐου
2009.
Προϋποθέσεις και απαιτήσεις σχετικά με την άσκηση και την παύση της δραστηριότητας
Ο υποβάλλων την αρχική αίτηση και οι υποβάλλοντες ανταγωνιστικές αιτήσεις καλούνται να ανατρέξουν στα
άρθρα 79 και 79.1 του κώδικα ορυχείων (code minier) και στο διάταγμα 95-696 της 9 Μαΐου 1995 όπως
τροποποιήθηκε, περί έναρξης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και περί αστυνομίας ορυχείων (Επίσημη Εφημερίδα της
Γαλλικής Δημοκρατίας της 11 Μαΐου 1995).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent Auriol,
Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [τηλ.: (33) 144 97 23 02, φαξ (33) 144 97 05 70].
Οι κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω διατίθενται στο δικτυακό τόπο
http://www.legifrance.gouv.fr

(1) ΕΕ L 164 της 30.6.1994.
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Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
(2006/C 332/04)
Η δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά της αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός έξι μηνών
από την παρούσα δημοσίευση.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αίτηση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 17 παράγραφος 2
«SIERRA MAGINA»
Αριθ. ΕΚ: ES/PDO/105/0054
ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )
Αιτούμενη(-ες) τροποποίηση(-εις)
Τίτλοι των προδιαγραφών:
Ονομασία του προϊόντος
Περιγραφή του προϊόντος
X

Γεωγραφική περιοχή
Απόδειξη της καταγωγής
Μέθοδος παραγωγής
Δεσμός
Επισήμανση
Εθνικές απαιτήσεις

Τροποποίηση(-εις):
Γεωγραφική περιοχή
Προστίθεται η κοινότητα La Guardia de Jaén λόγω της ομοιογένειας της συγκεκριμένης ζώνης με την υπόλοιπη
περιοχή που καλύπτεται από την ονομασία προέλευσης «Sierra Mágina», σε ό,τι αφορά τις φυσικές ιδιότητες, τις
χρησιμοποιούμενες ποικιλίες, τις καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους, την πυκνότητα των φυτειών, τις χημικές
και οργανοληπτικές ιδιότητες των παραγόμενων ελαίων και τις ομοιότητες των διεργασιών επεξεργασίας και
συσκευασίας.
Στην παράγραφο σχετικά με την «παραγωγή» όπου αναφέρεται ότι: «Η περιοχή παραγωγής των ελαιολάδων που
προστατεύονται από την ονομασία προέλευσης “Sierra Mágina” περιλαμβάνει τα εδάφη που βρίσκονται στους
δήμους Albánchez de Úbeda, Bédmar-Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil,
Huelma, Solera, Jimena, Jódar, Torres, Mancha Real, Campillo de Arenas, Pegalajar, Larva y Cárcheles (Cárchel
y Carchelejo)», θα προστεθεί η κοινότητα:
«La Guardia de Jaén».
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ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«SIERRA MAGINA»
Αριθ. ΕΚ: ES/PDO/105/0054
ΠΟΠ ( X ) ΠΓΕ ( )
Το δελτίο αυτό αποτελεί περίληψη που συντάσσεται για ενημερωτικούς λόγους. Για πλήρη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλεύονται το πλήρες κείμενο των προδιαγραφών, απευθυνόμενοι είτε στις αρμόδιες
αρχές που αναφέρονται στο τμήμα 1, είτε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1).
1.

Αρμόδια υπηρεσία του κράτουσ μέλους:
Ονομασία:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Διεύθυνση: Infanta Isabel 1o E-20871 Madrid
Τηλέφωνο: (34) 913 47 53 94

2.

Φαξ:

(34) 913 47 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

(Αιτούσα) ομάδα:
Ονομασία:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Mágina».

Διεύθυνση: Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
E-23537 Bedmar (Jaén)
Τηλέφωνο: (34) 953 77 20 90

3.

Φαξ:

(34) 953 77 22 72

e-mail:

D.O.sierra-magina@swin.net

Σύνθεση:

Παραγωγοί/μεταποιητές ( X ) Άλλοι: ( )

Τύπος προϊόντος:
Κλάση 1.5 — Λιπαρές ουσίες (βούτυρο, μαργαρίνη, ελαιόλαδο, κ.λπ.)

4.

Προδιαγραφές (σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2)

4.1 Ονομασία: «Sierra Mágina»
4.2 Περιγραφή: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που εξάγεται από τον ελαιόκαρπο (Olea europea L), των ποικιλιών Picual και Manzanillo de Jaén.
Η ποικιλία Picual είναι η σημαντικότερη από τις προστατευόμενες ποικιλίες.
Παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μέγιστη οξύτητα 0,5 °· δείκτης υπεροξειδίου μέγιστο όριο 18.
K270, με ανώτατο όριο 0,20· υγρασία και ακαθαρσίες κατώτερες ή ίσες προς 0,1 %.
Έλαια υψηλής σταθερότητας, ιδιαίτερα φρουτώδη και ελαφρώς πικρά. Το χρώμα ποικίλλει από έντονο
πράσινο έως κίτρινο χρυσαφένιο συναρτήσει της περιόδου συγκομιδής των ελαιοκάρπων και της θέσης των
ελαιώνων στην περιφέρεια.
Τα προστατευόμενα έλαια προέρχονται τουλάχιστον κατά 90 % από ελαιόκαρπους της ποικιλίας Picual.
4.3 Γεωγραφική περιοχή: Κατάσταση και οροθέτηση της γεωγραφικής περιοχής: Την περιοχή παραγωγής
περιβάλλει το φυσικό πάρκο από το τοπωνύμιο του οποίου προέρχεται η ονομασία προέλευσης. Ευρισκόμενη
στο κέντρο της μεσημβρινής περιοχής της επαρχίας της Jaén, περιλαμβάνει δεκαέξι κοινότητες και εκτείνεται
σε 64 009 εκτάρια, ήτοι 84 % της ωφέλιμης γεωργικής έκτασης.
Δήμοι που αποτελούν τη γεωγραφική περιοχή: Η γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνει δεκαέξι δήμους της
επαρχίας της Jaén: Albánchez de Úbeda, Bedmar-Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo,
Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles (Cárchel y Carchelejo), Huelma, Jimena, Jódar, La Guardia de
Jaén, Larva, Mancha Real, Pegalajar, Solera y Torres.
(1) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτική για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων,
B-1049 Βρυξέλλες.
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4.4 Απόδειξη καταγωγής: Οι ελαιόκαρποι που αποστέλλονται στα ελαιοτριβεία ανήκουν στις συγκεκριμένες
ποικιλίες και προέρχονται από ελαιώνες που είναι καταχωρισμένοι στα μητρώα του Συμβουλίου. Το έλαιο
εξάγεται/παράγεται υπό τον έλεγχο επιθεωρητών του Ρυθμιστικού Συμβουλίου σε εγκεκριμένα ελαιοτριβεία
που βρίσκονται στην περιοχή παραγωγής και αποθηκεύεται στα ελαιοτριβεία ή στα εργοστάσια συσκευασίας
που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα του Συμβουλίου. Τα παραγόμενα έλαια υπόκεινται σε φυσικοχημικές
και οργανοληπτικές αναλύσεις. Εξ αυτών εμφιαλώνονται και διατίθενται στο εμπόριο με την ένδειξη της
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και την αριθμημένη ετικέτα ελέγχου του Ρυθμιστικού Συμβουλίου,
μόνο όσα μετά τους ελέγχους επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
4.5 Μέθοδος παραγωγής: Όταν οι ελαιόκαρποι των εγκεκριμένων ποικιλιών και των ελαιώνων που καταγράφονται στα μητρώα του Συμβουλίου είναι ώριμοι, γίνεται η συγκομιδή τους με μεγάλη φροντίδα και οι
καρποί οι οποίοι μαζεύονται στο έδαφος διαχωρίζονται από εκείνους που συλλέγονται από το δέντρο. Μετά
τη συγκομιδή, οι ελαιόκαρποι μεταφέρονται στα ελαιοτριβεία, σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωσή τους. Οι καρποί καθαρίζονται και πλένονται για να αφαιρεθούν τα φύλλα,
τα κοτσάνια, το χώμα και οι ακαθαρσίες και, στη συνέχεια, εκθλίβονται για την εξαγωγή του ελαίου. Συνολικά
η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 48 ώρες. Το έλαιο λαμβάνεται με τις κατάλληλες τεχνικές, οι οποίες
εγκρίνονται και ελέγχονται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Τα έλαια αφήνονται να ηρεμήσουν για να διαυγαστούν και στη συνέχεια, το έλαιο ποιότητας διαχωρίζεται και ταξινομείται. Μόνο τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα προστατεύονται από την ονομασία.
4.6 Δεσμός: Η περιοχή της «Sierra Mágina» είναι συμπαγής οροσειρά που δεσπόζει της πεδιάδας και εκτείνεται
αδιάσπαστη από τα βορειανατολικά προς τα νότιο-δυτικά. Πρόκειται για σχετικά βραχέα οροσειρά, που περιβάλλεται από χαμηλότερα βουνά. Οι ελαιώνες βρίσκονται στις περιοχές με ομαλότερη τοπογραφία που την
περικλείουν ξεκινώντας από 850 μέτρα υψόμετρο, πράγμα το οποίο δίνει την εντύπωση νησιού περιτριγυρισμένου από μια θάλασσα ελαιώνων. Τα πλέον συνηθισμένα εδάφη στην περιφέρεια είναι litosoles, regosoles
calcáreos, cambrisoles και luvisoles crómicos· το κλίμα ποικίλλει μεταξύ υποτροπικού μεσογειακού και
ήπιου μεσογειακού, με μέσες ετήσιες θερμοκρασίες μεταξύ 13 και 17 °C· οι μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις
κυμαίνονται μεταξύ 400 και 800 mm. Οι παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές, η ημιάροση, το κλάδεμα
καθώς και ο έλεγχος παρασίτων και ασθενειών προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των
ελαιοδέντρων που παράγουν υγιείς καρπούς από τους οποίους θα εξαχθούν τα έλαια με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τη γεωγραφική περιοχή.
4.7 Οργανισμός ελέγχου:
Ονομασία:

Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Mágina».

Διεύθυνση: Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
E-23537 Bedmar
Τηλέφωνο: (34) 953 77 20 90
Φαξ:

(34) 953 77 22 72

e-mail:

D.O.sierra-magina@swin.net

Ο οργανισμός ελέγχου τηρεί την προδιαγραφή 45-011.
4.8 Επισήμανση: Η ένδειξη «Sierra Mágina» αναφέρεται υποχρεωτικά στην ετικέτα. Οι ετικέτες πρέπει να
εγκρίνονται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Οι ετικέτες ελέγχου πρέπει να είναι αριθμημένες και να χορηγούνται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.
4.9 Εθνικές απαιτήσεις:
— Νόμος 25/1970, της 2ας Δεκεμβρίου 1970 σχετικά με το καθεστώς της αμπέλου, του οίνου και των
αλκοολούχων ποτών.
— Απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου 1997 που επικυρώνει τον κανονισμό της ονομασίας προέλευσης
«Sierra Mágina».
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ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΟ)
(Κατάταξη των εμπορευμάτων)
(2006/C 332/05)
Επεξηγηματικές σημειώσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1)
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2) τροποποιούνται
ως εξής:
Στη σελίδα 324 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«8471 60 80

Άλλα
Οι οθόνες απεικόνισης της παρούσας διάκρισης λειτουργούν με διάφορες τεχνολογίες απεικόνισης, όπως καθοδικού σωλήνα (CRT) και οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD).
Οι οθόνες αυτές, σύμφωνα με τη σημείωση 5(E) του κεφαλαίου 84, είναι του τύπου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε σύστημα αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών.
Τα χαρακτηριστικά των οθονών απεικόνισης της παρούσας διάκρισης επιτρέπουν γενικά παρατετεμένες χρονικές περιόδους θέασης από μικρή απόσταση.
Οι οθόνες απεικόνισης της παρούσας διάκρισης έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
— είναι ικανές να λαμβάνουν σήμα μόνο από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471·
— διαθέτουν γενικά λόγο διαστάσεων οθόνης 4:3 ή 5:4·
— συχνά ενσωματώνουν μηχανισμούς προσαρμογής κλίσης και περιστροφής, καθώς και αντιθαμβωτικές επιφάνειες·
— μπορούν να περιλαμβάνουν έως και δύο μεγάφωνα
Οι οθόνες απεικόνισης τύπου CRT που υπάγονται στην παρούσα διάκριση έχουν τα ακόλουθα
πρόσθετα χαρακτηριστικά:
— είναι εξοπλισμένες με ειδικούς συνδέσμους, όπως π.χ. οι σύνδεσμοι SUB-D·
— το βήμα κοκκιδωτής οθόνης αρχίζει από τα 0,41 mm για μεσαίο βαθμό ανάλυσης και
μικραίνει όσο αυξάνεται η ανάλυση.
Οθόνες απεικόνισης άλλες εκτός του τύπου CRT (π.χ. LCD) που υπάγονται στην παρούσα
διάκριση διαθέτουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, και ιδίως διαθέτουν διαγώνιο οθόνης 48,5 cm
(19 ίντσες) ή μικρότερο.
Οι οθόνες απεικόνισης της παρούσας διάκρισης δεν μπορούν:
— να συνδεθούν με πηγή σημάτων βίντεο όπως συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής DVD,
συσκευές λήψης εικόνων ή βιντεοκάμερες, δορυφορικοί δέκτες ή μηχανή παιχνιδιών βίντεο·
— να ενσωματώνουν συστατικά στοιχεία (π.χ., αποκωδικοποιητή χρώματος, διαχωριστή Y/C) τα
οποία παρέχουν στην οθόνη απεικόνισης τη δυνατότητα οπτικής απεικόνισης εικόνας από
σύνθετο σήμα ζώνης βάσης βίντεο (CVBS) ή από σύνθετο σήμα βίντεο (η κυματομορφή του
οποίου αντιστοιχεί σε πρότυπα τηλεοπτικής εκπομπής όπως είναι τα NTSC, SECAM, PAL,
D-MAC) ή από σήμα S-Video ή που είναι ικανά να αναπαραγγουν εικόνα με αποδοχή
σημάτων όπως η συνιστώσα βίντεο (π.χ., YUV, YCBCR, YPBPR), Σειριακή Ψηφιακή Διασύνδεση
(Serial Digital Interface — SDI), Υψηλή Ευκρίνεια (High-Definition-SDI — HD-SDI) και
ψηφιακό βίντεο “DV” (π.χ, MPEG1, MPEG 2, MPEG4)·
— να είναι εξοπλισμένες με δέκτη υπερύθρων τη για λήψη σημάτων από υπέρυθρη συσκευή
τηλεχειρισμού·

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1549/2006 της
Επιτροπής (EE L 301 της 31.10.2006, σ. 1).
(2) ΕΕ C 50 της 28.2.2006, σ. 1.
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— να διαθέτουν πλήκτρο (+/-) για επιλογή προγράμματος καναλιού·
— να είναι εξοπλισμένες με διεπαφές όπως είναι οι DVI-D, DVI-I και διεπαφή πολυμέσων
υψηλής ευκρίνειας (HDMI), ακόμα και εάν οι εν λόγω διεπαφές δεν υποστηρίζουν κρυπτογράγηση προστασίας ευρυζωνικού ψηφιακού περιεχομένου (HDCP)·
— να είναι εξοπλισμένες με διεπαφές για αυτοτελείς μονάδες (modules) του τύπου “slot-in” ή
για άλλες διατάξεις που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση με πηγή σήματος βίντεο ή τη λήψη
τηλεοπτικών σημάτων·
— να χρησιμοποιούνται σε συστήματα άλλα από αυτά της αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών (π.χ. συστήματα οικιακού κινηματογράφου -home cinema, συστήματα επεξεργασίας
βίντεο (video editing), συστήματα ιατρικής απεικόνισης ή συστήματα για τη βιομηχανία
εκτυπώσεων ή γραφικών τεχνών για έγχρωμα τυπογραφικά δοκίμια).
Η παρούσα διάκριση δεν περιλαμβάνει:
(α) τους δέκτες τηλεόρασης (κλάση 8528)·
(β) τις οθόνες απεικόνισης του κεφαλαίου 8528·
(γ) τους πίνακες ενδείξεων της κλάσης 8531.»

Στη σελίδα 339:
8528 21 14 έως 8528 21 90 Έγχρωμες
Tο υφιστάμενο κείμενο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Οθόνες απεικόνισης που λειτουργούν με διάφορες τεχνολογίες απεικόνισης,
όπως καθοδικού σωλήνα (CRT), οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD), οργανικής
διόδου εκπομπής φωτός (OLED) ή πλάσματος, υπάγονται στις παρούσες
διακρίσεις, εκτός αν αποδειχθεί ότι είναι του τύπου που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά ή κυρίως σε συστήματα αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών.
Tα χαρακτηριστικά των οθονών απεικόνισης των εν λόγω διακρίσεων επιτρέπουν
γενικά την παρατεταμένη θέαση από απόσταση, π.χ. σε εκθέσεις και σε συστήματα οικιακού κινηματογράφου — home cinema, σε τηλεοπτικά στούντιο και
σε συστήματα παρακολούθησης μέσω βίντεο.
Μερικές οθόνες απεικόνισης επιτρέπουν τη θέαση από κοντινή απόσταση, π.χ.
για μετρήσεις, ελέγχους ή ιατρικές εφαρμογές, για κάμερες επιτήρησης
οχημάτων ή για συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας.
Ορισμένες οθόνες απεικόνισης είναι εξοπλισμένες με συνδέσμους ή διεπαφές,
όπως Cinch/RCA, BNC, SCART, Mini DIN 4-pin/Hosiden, DVI-D, DVI-I και
διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Οι εν λόγω σύνδεσμοι ή
διεπαφές επιτρέπουν τη λήψη σήματος από πηγή σημάτων βίντεο, όπως συσκευή
εγγραφής ή αναπαραγωγής DVD, συσκευή λήψης εικόνων (κάμερα) ή βιντεοκάμερα, δορυφορικός δέκτης ή μηχανή παιχνιδιών βίντεο. Οι εν λόγω οθόνες απεικόνισης μπορεί επίσης να είναι εξοπλισμένες με διεπαφές για σύνδεση σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών της δασμολογικής κλάσης 8471.
Ορισμένες οθόνες απεικόνισης μπορεί να διαθέτουν διεπαφές κατάλληλες για τη
λήψη σημάτων που προέρχονται από πηγές όπως ταμειακή μηχανή, αυτόματη
ταμειολογιστική μηχανή (ATM), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας, ψηφιακό πίνακα
ελέγχου ή προγραμματιζόμενους ελεγκτές μνήμης, συσκευές μέτρησης, ελέγχου
ή ιατρικών εφαρμογών του κεφαλαίου 90.
Οι οθόνες αυτές μπορούν να διαθέτουν χωριστές εισόδους για κόκκινο (R),
πράσινο (G) και μπλέ (B) χρώμα, ή μπορεί να ενσωματώνουν συστατικά στοιχεία
(π.χ. αποκωδικοποιητή χρώματος, διαχωριστή Y/C), τα οποία παρέχουν στην
οθόνη απεικόνισης τη δυνατότητα απεικόνισης εικόνας από σύνθετο σήμα ζώνης
βάσης βίντεο (CVBS) ή από σύνθετο σήμα βίντεο (η κυματομορφή του οποίου
αντιστοιχεί σε πρότυπο εκπομπής όπως είναι τα NTSC, SECAM, PAL, D-MAC)
ή σήμα S-Video, ή που είναι ικανά να αναπαράγουν εικόνα μέσω της αποδοχής
σημάτων όπως σύνθετο σήμα βίντεο (π.χ. YUV, YCBCR, YPBPR), Ψηφιακή
Σειριακή Διασύνδεση (Serial Digital Interface — SDI), Υψηλή Ευκρίνεια (HighDefinition-SDI — HD-SDI) και ψηφιακό βίντεο “DV” (π.χ. MPEG1, MEPG2,
MPEG4).
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Οι οθόνες αυτές μπορεί να είναι εξοπλισμένες με συνδέσμους για τη λήψη
σημάτων ήχου.
Στις οθόνες απεικόνισης άλλων τύπων εκτός του CRT (π.χ. LCD και πλάσματος)
ο λόγος διαστάσεων συχνά είναι 16:9 ή 16:10.
Οι εν λόγω διακρίσεις δεν περιλαμβάνουν:
(α) Τις οθόνες απεικόνισης του τύπου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή
κυρίως σε αυτόματα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών (διάκριση
8471 60 80)·
(β) τα τηλέφωνα με εικόνα (διάκριση 8517 19 10)·
(γ) τους πίνακες ενδείξεων της κλάσης 8531.»
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Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ — Παράταση της
προθεσμίας
(2006/C 332/06)
Αίτηση από κράτος μέλος
Στις 20.11.2006 υποβλήθηκε στην Επιτροπή αίτηση βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 4 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Η αίτηση αυτή, που υποβλήθηκε από τη Δανία, αφορά την ταχυδρόμηση δεμάτων στη χώρα αυτή. Η αίτηση δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 298 της 8.12.2006, σ. 13. Η αρχική προθεσμία εκπνέει στις 21 Φεβρουαρίου 2007.
Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να λάβουν και να εξετάσουν και άλλες πληροφορίες, η προθεσμία που διαθέτει η Επιτροπή για να λάβει απόφαση όσον αφορά την αίτηση αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 6 τρίτη φράση.
Επομένως, η τελική προθεσμία εκπνέει στις 22 Μαρτίου 2007.

(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1874/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326
της 29.10.2004, σ. 17)
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ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ — ΑΥΣΤΡΙΑ
Κρατική ενίσχυση αριθ. C 50/2006 (πρώην NN 68/2006)
Παροχή κρατικής εγγύησης στην BAWAG-PSK
Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/C 332/07)
Με επιστολή της 22 Νοεμβρίου 2006 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής
στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Αυστρία την απόφασή της να
κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με το προαναφερόμενο μέτρο.
Η Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με μια ορισμένη άλλη ενίσχυση/μέτρο, όπως εκτίθεται
στην επιστολή που ακολουθεί την παρούσα περίληψη.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του μέτρου για το οποίο η Επιτροπή
κινεί τη διαδικασία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της
επιστολής που ακολουθεί, στην εξής διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Διεύθυνση κρατικών ενισχύσεων II
Γραμματεία κρατικών ενισχύσεων
B-1049 Brussel/Bruxelles
Αριθ. φαξ: (32-2) 296 12 42
Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στην Αυστρία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερομένου μέρους
που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

(1)

Η BAWAG-PSK είναι μια μη εισαγμένη σε χρηματιστήριο ομάδα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών εταιριών, η οποία ασκεί δραστηριότητες σε όλους τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Αυστρία
και σε άλλες χώρες.
1. ΤΟ ΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟ

(2)

Το υπό αξιολόγηση μέτρο στην παρούσα απόφαση είναι η κρατική εγγύηση 900 εκατομμυρίων € που έχει
παρασχεθεί στην BAWAG-PSK μέσω ενός νόμου, του BAWAG P.S.K Sicherungsgesetz, που ψηφίστηκε στις
8 Μαΐου 2006 (στη συνέχεια του παρόντος κειμένου: ο «νόμος»).
1.1. Οι άμεσες αιτίες των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η BAWAG-PSK

(3)

Η Αυστρία υποστηρίζει ότι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η BAWAG-P.S.K. οφείλονται
κυρίως στις ακόλουθες δύο συγκεκριμμένες συναλλαγές: την «Caribbean transactions» και τη «Refco», οι
οποίες είχαν πραγματοποιηθεί από ορισμένα από τα προηγούμενα διευθυντικά στελέχη. Αυτές οι ασυνήθεις
συναλλαγές μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας του ανεπαρκούς ελέγχου κινδύνων και της σκόπιμης,
εκ μέρους των συμμετεχόντων, παράκαμψης των υφιστάμενων αρμόδιων μηχανισμών ελέγχου.

(4)

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σε προσαρμογές αξίας για τις οποίες χρειάστηκε να διατεθούν […] (*) εκατομμύρια ευρώ στον ισολογισμό του 2005. Η BAWAG-PSK μπόρεσε να καλύψει μόνο […] εκατομμύρια ερυώ
μέσω αναπροσαρμογών του αποθεματικού και του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

(5)

Ειδοποιημένοι από τον Τύπο, οι καταθέτες απέσυραν μαζικά τα χρήματά τους από τους τρεχούμενους λογαριασμούς και από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τους στα τέλη Απριλίου/αρχές Μαΐου 2006.

(*) Επιχερηματικο απόρρητο
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1.2. Η κρατική εγγύηση
(6)

Χωρίς κρατική εγγύηση, η BAWAG-PSK δεν θα ήταν σε θέση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του
Αυστριακού Τραπεζικού Νόμου («BWG») σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο και, κατά συνέπεια, να κλείσει τους ετήσιους λογαριασμούς για το 2005.

(7)

Η Αυστρία υποστηρίζει ότι σκοπός της εγγύησης είναι:
— να σταθεροποιήσει και να ενδυναμώσει τη θέση της BAWAG P.S.K·
— να επιτρέψει την προετοιμασία του ισολογισμού για το 2005·
— να επιτρέψει την έναρξη ή τη συνέχιση των μέτρων πώλησης·
— να διαφυλάξει τη μελλοντική λειτουργική δυνατότητα της BAWAG P.S.K·
— να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αυστριακή χρηματοοικονομική αγορά.

(8)

Η εγγύηση θα εκπνεύσει 60 ημέρες μετά από την πώληση της BAWAG-PSK όμως, καταρχήν, όχι αργότερα
από την 1η Ιουλίου 2007. Εντούτοις, υφίσταται δυνατότητα παράτασης υπό ορισμένους όρους.

(9)

Η BAWAG-PSK οφείλει να πληρώνει ετησίως 0,2 % κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που θα λήξει
στις 30 Ιουνίου 2007 και 1,2 % εν συνεχεία.
1.3. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

(10)

Η Αυστρία επισημαίνει ότι ο κύριος σκοπός των μέτρων αναδιάρθρωσης είναι η μείωση των λειτουργικών
κινδύνων και η αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης.
1.4. Διορθωτικά μέτρα

(11)

Η Αυστρία πιστεύει ότι διάφορα στοιχεία καταδεικνύουν ότι θα αποφευχθεί η αθέμιτη νόθευση του ανταγωνισμού εξαιτίας της ενίσχυσης.
1.5. Η διαδικασία πώλησης

(12)

Οι μέτοχοι της BAWAG-PSK αποφάσισαν να πωλήσουν στην τράπεζα ως και το 100 % των μετοχών τους.
Η διαδικασία πώλησης άρχισε, με τη στήριξη μιας επενδυτικής τράπεζας.
2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(13)

Η BAWAG-PSK υπήρξε προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (1) (στη συνέχεια
του παρόντος κειμένου: «οι κατευθυντήριες γραμμές»). Η εγγύηση, δεδομένου ότι παρασχέθηκε στην
BAWAG-PSK που είναι προβληματική επιχείρηση, ενδέχεται να συνιστά κρατική ενίσχυση. Η ενίσχυση ενδέχεται να είναι παράνομη επειδή δεν κοινοποιήθηκε προτού τεθεί σε ισχύ.
2.1. Το ποσό της ενίσχυσης

(14)

Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες όσον αφορά την καταλληλότητα της ανάλυσης την οποία διενήργησε η
Αυστρία σχετικά με το στοιχείο της ενίσχυσης της εγγύησης.
2.2. Πιθανές βάσεις για τη συμβατότητα της παράνομης ενίσχυσης

(15)

Οι μόνες θεωρητικές βάσεις ώστε η εγγύηση να αξιολογηθεί ως συμβατή θα μπορούσαν να είναι i) το άρθρο
87, παράγραφος 3, στοιχείο β) και ii) το άρθρο 87, παράγραφος, 3 στοιχείο γ) στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών.

2.2.1 Άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο β)
(16)

Είναι αμφίβολο ότι η σοβαρή κρίση ρευστότητας της BAWAG-PSK θα είχε συστηματικές επιπτώσεις στο
αυστριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα και, γενικότερα, στο σύνολο της αυστριακής οικονομίας.

(1) ΕΕ C 244, της 1.10.2004, σ. 2.
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2.2.2 Ενίσχυση διάσωσης
(17)

Είναι αμφίβολο ότι η εγγύηση θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβατή ως ενίσχυση διάσωσης.

2.2.3 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης
(18)

Στις κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι συμβατή μια
ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα/σχέδιο αναδιάρθρωσης
(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενδέχεται να μην είναι επαρκή για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της βιωσιμότητας της BAWAG-PSK.

Αποτροπή αθέμιτων νοθεύσεων του ανταγωνισμού
(20)

Είναι αμφίβολο ότι οι αποεπενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή που σχεδιάζονται από την
BAWAG-P.S.K. θα ήταν επαρκείς για την αποτροπή αθέμιτων νοθεύσεων του ανταγωνισμού.

Περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο
(21)

Η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να εκτιμήσει κατά πόσον η συμβολή της BAWAG-P.
S.K φθάνει ως το 50 % του κόστους της αναδιάρθρωσης.

Ειδικοί όροι που συναντώνται με την έγκριση της ενίσχυσης
(22)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, εκτός από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή αθέμιτων νοθεύσεων
του ανταγωνισμού, μπορεί να επιβάλει όποιους όρους και υποχρεώσεις εκτιμά απαραίτητους για να εξασφαλίσει ότι η ενίσχυση δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 88, παράγραφος 2 της
Συνθήκης ΕΚ, καλεί την Αυστρία να υποβάλει, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της
παρούσας επιστολής, τις παρατηρήσεις της, καθώς και κάθε πληροφορία που ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμη για
την εκτίμηση της κρατικής εγγύησης η οποία έχει παρασχεθεί στην BAWAG-P.S.K.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, κάθε παράνομη ενίσχυση μπορεί
να αποτελέσει αντικείμενο ανάκτησης από τον αποδέκτη της.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden zur
vorerwähnten Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einzuleiten.
1. VERFAHREN

(1)

Nach dem Erscheinen von Presseberichten zu finanziellen Schwierigkeiten der Bank für Arbeit und
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (nachfolgend ‚BAWAG P.S.K.‘ genannt) hat
die Kommission am 5. Mai 2006 ein Auskunftsersuchen an Österreich gerichtet.

(2)

Am selben Tag erhielt die Kommission ein Schreiben der österreichischen Behörden mit Informationen zu einer Haftungsübernahme des Bundes zugunsten der BAWAG P.S.K. und möglichen
Gründen für deren Vereinbarkeit mit dem EU Recht.

(3)

Mit Schreiben vom 30. Mai 2006 richtete die Kommission Fragen bezüglich der wirtschaftlichen
Situation der BAWAG P.S.K. und deren Muttergesellschaft Österreichischer Gewerkschaftsbund (nachfolgend ‚ÖGB‘ genannt), den Vertragsbedingungen der Haftungsübernahme und deren Vereinbarkeit
mit dem gemeinsamen Markt an Österreich.
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(4)

30.12.2006

Am 27. Juni 2006 fand ein Treffen mit Österreich und Vertretern der BAWAG P.S.K. statt. Im Anschluss an das Treffen übermittelte Österreich mit Schreiben vom 18 Juli 2006, registriert am 19 Juli
2006, zusätzliche Informationen. Mit Schreiben vom 21. September 2006, registriert am 22.
September 2006 übermittelte Österreich einen Umstrukturierungsplan

2. HINTERGRUND

2.1. Beschreibung der BAWAG P.S.K.
(5)

Die BAWAG P.S.K. ist ein nicht-börsennotierter Bank- und Finanzkonzern mit Aktivitäten in allen
Bereichen der Finanzdienstleistungen in Österreich und außerhalb Österreichs. Sie betreibt das größte
zentral geleitete inländische Zweigstellen-Netzwerk, sie hat 1,2 Mio. private und mehr als 60.000
Geschäftskunden. Am 31. Dezember 2005 betrug die Bilanzsumme 53 Mrd. EUR.; die eingelegten
Sparguthaben beliefen sich auf ca. 18 Mrd. EUR, der größte Umfang von Sparguthaben in Österreich.

(6)

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen der BAWAG P.S.K. im
Zeitraum 2004/2005 (2):

BAWAG P.S.K.

Bilanzsumme
(Mrd. EUR)

Anzahl der
Mitarbeiter zum
Bilanzstichtag

Anzahl der
Outlets

Operatives
Ergebnis
(Mio. EUR)

Jahresüberschuss
(Mio. EUR)

2004

56,3

6.275

1.847

280

138,3

2005

57,9

6.632

1.571

217

3,6

(7)

Die Geschichte der Bank geht zurück bis ins Jahr 1922 als die ‚Arbeiterbank‘ gegründet wurde, um
Guthaben der Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften zu verwalten. Die Bank wurde von den
österreichischen Gewerkschaften nach dem zweiten Weltkrieg wiedereröffnet. Die meisten Regierungsüberweisungen und Gehaltszahlungen an Bedienstete im öffentlichen Dienst werden über die Bank
ausgeführt.

(8)

Aktuelle Eigentümerstruktur der BAWAG P.S.K:

(9)

Die Gesellschaft Anteilsverwaltung BAWAG P.S.K. Aktiengesellschaft (nachfolgend ‚AVB‘ genannt) ist die
alleinige Eigentümerin der BAWAG P.S.K. und hält 100 % der Geschäftsanteile.

(2) Quelle: Informationsbroschüre über den Jahresabschluss 2005 der BAWAG P.S.K. Gruppe
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(10)

Die Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (nachfolgend ‚ÖGSP‘ genannt) hält 49 % der
Anteile an der AVB. Der ÖGB ist Stifter der ÖGSP und stellt und benennt die Mitglieder des Begünstigtenrates/Solidaritätsvermögen. Ihm gehören der Präsident des ÖGB und zwei weitere vom Präsidium des ÖGB namhaft gemachte Personen an. […] (*)

(11)

Auf der Grundlage der Anlagevermögen mit Stand September 2005 hat die Österreichische National
Bank (nachfolgend ‚OeNB‘ genannt) eine Rangfolge der zehn größten österreichischen Banken, die
zusammen einen Marktanteil von 57 % halten, erstellt:
Rang

Name der Bank

1

Bank Austria Creditanstalt AG

2

Erste Bank AG

3

Raiffeisen Zentralbank AG

4

BAWAG (*)

5

Österreichische Kontrollbank AG

6

ÖVAG

7

RLB Oberösterreich AG

8

Postsparkasse (PSK) (*)

9

Kommunalkredit Austria AG

10

RLB Niederösterreich-Wien AG

(*) BAWAG. und P.S.K. fusionierten im Oktober 2005

(12)

Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. in Österreich gegliedert nach Produkten waren im Jahr 2005 wie
folgt:
Geschäftsbereiche

Einlagengeschäft mit inländischen Kunden

Kreditgeschäft mit inländischen Kunden inkl. Hypothekarkrediten

Marktanteil

Privatkunden

[…]

Kommerzkunden

[…]

Privatkunden

[…]

Kommerzkunden

[…]

Kreditgeschäft mit der öffentlichen Hand
Kreditkartengeschäft

[…]
Debitkartengeschäft

[…]

Kreditkarten

[…]

Leasinggeschäft

[…]

(13)

Kürzliche Aktivitäten der Bank schließen internationale Expansionen ein. Der Anteil des Vermögens
ausländischer Zweigstellen ist von ca. […] im Jahr 1995 auf ca. […] und auf etwas mehr als […]
wenn Tochtergesellschaften eingeschlossen sind im Jahr 2004 gewachsen. Gegenwärtig verfügt die
Bank über Tochtergesellschaften in Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Malta und Lybien.
[…]

(14)

Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. in den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten sind gering.

3. BESCHREIBUNG DER ZU BEURTEILENDEN MASSNAHME

(15)

In der vorliegenden Entscheidung zu beurteilende Maßnahme handelt es sich um eine durch Gesetz
geregelte Haftungsübernahme des Bundes für die BAWAG P.S.K., dem BAWAG P.S.K.-Sicherungsgesetz
(nachfolgend ‚ BAWAG P.S.K-Gesetz‘ genannt), verabschiedet am 8 Mai 2006.

(*) Betriebsgeheimnis
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3.1. Der Ausgangspunkt für die Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K.

(16)

Entsprechend Informationen von Österreich sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BAWAG P.S.
K. hauptsächlich auf zwei Sondergeschäfte, die ‚Karibikgeschäfte‘ und ‚Refco‘, die durch einige
Mitglieder des früheren Managements durchgeführt wurden, zurückzuführen. Möglich waren diese
Sondergeschäfte durch ein unzureichendes Risikocontrolling und die bewusste Umgehung bestehender
Kontrollinstanzen durch die Beteiligten.

‚Karibikgeschäfte‘
(17)

Die ‚Karibikgeschäfte‘ wurden im Wesentlichen zwischen 1995 und 2001 getätigt. Von 1995 bis
1998 wurden in vorerst drei Tranchen insgesamt […] über die BAWAG International Finance, Dublin,
an Gesellschaften mit Sitz auf den Cayman Islands überwiesen. Im Jahr 1998 wurde noch ein weiterer
Kredit in Höhe von […] vergeben. Im September 1998 stellte sich das Engagement so dar, dass die
BAWAG P.S.K. über ihre Tochtergesellschaft in Dublin insgesamt […] an vier Gesellschaften zum
Zweck diverser Investments kreditiert hatte. Diese Beträge wurden verwendet, um in die Kursentwicklung des Yen gegen den US-Dollar zu spekulieren. Die als Deckung fungierende von dritter Seite
aufgebrachte Eigenkapitaltranche und die Mittel aus den Senior-Deposit-Agreements wurden als
Margin für die Spekulationen sukzessive verbraucht, weil die erwartete Kursentwicklung nicht eingetreten war. Bezüglich der bis 1998 erfolgten Finanzierungen trat auf diese Weise ein Totalverlust in
Höhe der […] ein.

(18)

Bis Jahresende 1998 wurden weitere Finanzierungen über insgesamt […] vorgenommen und 1999
Kreditengagements über ca. […] eingegangen, die sich abermals als nicht werthaltig erwiesen. Wieder
war eine erwartete Yen-Kursentwicklung nicht eingetreten; Optionen, die im Zeitverlauf deutlich
gefallen waren, wurden mit sehr großem Verlust verkauft. Das Obligo per Ende 1999 betrug […],
wobei die starke Obligoausweitung zu einem großen Teil auch auf starke Verschiebungen im Wechselkursgefüge zurückzuführen war.

(19)

Ende 1999/Anfang 2000 wurde ein weiterer, letzter Versuch unternommen, die bis dahin erlittenen
Verluste aus diesen Geschäften doch noch zu kompensieren. Es wurden weitere […] gemeinsam mit
den aus vorherigen Optionen verbliebenen […] in Fonds veranlagt. Die Investitionen wurden
wiederum in Yen-Swaps-Spekulationen unternommen und dadurch neuerlich ein Totalverlust der
investierten Mittel verursacht. Ende 2000 bestand aufgrund dieser Geschäfte ein Obligo von […]. Ab
2001 wurden die Verluste häufig umstrukturiert und durch teilweise Abschreibungen schließlich per
Oktober 2005 auf […] reduziert.

‚Refco‘
(20)

Die Geschäftsbeziehung der BAWAG zu Refco Group Ltd. LLC (nachfolgend ‚Refco‘ genannt) (3)
begann im Jahr 1998 und dauerte bis Oktober 2005. Schwerpunkte dieser Geschäftsbeziehung
waren:
— eine Beteiligung der BAWAG P.S.K. an Refco im Zeitraum 1999 bis 2004,
— Finanzierungen im Rahmen eines Proceeds-Participation-Agreement,
— eine Kooperation zwischen der BAWAG P.S.K. und Refco auf mehreren Gebieten des täglichen
Bank- und Wertpapiergeschäfts.
— Kreditgewährungen der BAWAG P.S.K. an Refco, beginnend mit einem Kredit im Jahr 1998, der
im Zusammenhang mit der Beendigung der Beteiligung der BAWAG P.S.K. an Refco im Jahr 2004
rückgeführt worden war, bis zur Kreditgewährung über 350 Mio. EUR im Oktober 2005.
Dazwischen gab es immer wieder Kreditgewährungen an Refco oder Refco-Gesellschaften, u. a.
auch mehrere sehr kurzfristige Kredite über den Bilanzstichtag von Refco (sog. ‚Year-End Transactions‘).

(21)

Der BAWAG P.S.K. war nicht bekannt, dass in den geprüften Finanzberichten und Bilanzen von Refco
wesentliche Mängel enthalten waren, die schon in die 1990er Jahre zurückreichten, und zwar insbesondere Mängel, die diese Forderung von […] betrafen, welche dem CEO von Refco, Phillip Bennett,
und Gesellschaften unter seiner Kontrolle zuzuordnen war. Bennett war aufgrund dieser Mängel in
den Bilanzen am 06.10.2005 von seinen Funktionen bei Refco suspendiert worden. Kurz nach der
Suspendierung stellte Refco den Insolvenzantrag.

(3) Größten Termin- und Rohstoffhändler der USA
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(22)

Im April 2006 wurden in den USA seitens Refco, des Creditors Committee (Ausschuss der unbesicherten Refco-Gläubiger), des Department of Justice (US-Justizministerium) und der Securities and
Exchange Commission (SEC, US-Börsenaufsicht) gegen die BAWAG P.S.K. Klagen angestrengt. Im
Rahmen dieser Verfahren war ein Betrag von rund […] durch gerichtliche Verfügung gesperrt worden.

(23)

Aus der Beziehung mit Refco ergab sich folgende Belastung für die BAWAG P.S.K. per Ende 2005:
350 Mio. EUR Wertberichtigungsbedarf aus einer Kreditvergabe
[…] Verlust aus Gold-Swaps
[…] Verlust aus dem Verkauf von Senior Secured Loans
[…] Wertberichtigungen sonstiger Engagements sowie
entsprechende Rechtskosten
und führten zusammen zu einem Aufwand von […].

(24)

Diesem Komplex hinzuzurechnen ist die Rückstellung in Höhe von […], die Anfang Mai 2006 rückwirkend für den Vergleich mit den Refco-Gläubigern gebildet werden musste. Daraus ergibt sich ein
noch ausstehender Fehlbetrag aus Refco-Geschäften in Höhe von 1,0045 Mrd. EUR.

Auswirkungen der ‚Karibikgeschäfte‘ und ‚Refco‘
(25)

Im Jahr 2004 wurden Forderungen aus dem Karibikkomplex im Ausmaß von rd. […] abgeschrieben.

(26)

Zur Bewältigung der Verluste der Karibikgeschäfte in 2005 wurden liquide Mittel in Höhe von […],
Abschreibungen im Zuge der Umgründung in 2005 in Höhe von 534 Mio. EUR und weitere Wertberichtigungen im Anschluss an 2005 in Höhe von […]. Der noch verbleibende Betrag in Höhe von
[…]. EUR ist voll wertberichtigt und in die Liste der bundesverbürgbaren Forderungen aufgenommen.

(27)

Im Jahr 2005 führte Refco zu Aufwendungen in Höhe von 1.004,5 Mio. EUR. Hierin enthalten ist
zum einen die vollständige Wertberichtigung des im Oktober 2005 gewährten Kredits in Höhe von
350 Mio. EUR samt weiteren Wertberichtigungen und Verlusten in Höhe von insgesamt […] sowie
eine Rückstellung für Verpflichtungen aus dem Settlement in den USA, möglichem Wertberichtigungsbedarf von Veranlagungen in Fonds mit Refco-Bezug, weiteren Rechtsrisiken und hierfür anfallenden
Rechtsanwaltskosten in Höhe von […]. Des Weiteren wurden Forderungen […] im Ausmaß von […]
wertberichtigt.

(28)

Im Oktober 2005 wurde der BAWAG P.S.K. durch die Refco-Insolvenz getroffen und zur gleichen Zeit
wurden die Verluste aus den Karibikgeschäften bekannt.

(29)

Diese Ereignisse führten zu Wertberichtigungen von […] in der Bilanz des […]. Die BAWAG P.S.K.
konnte nur […] durch Auflösung von Rückstellungen und das Jahresergebnis abdecken.

(30)

Gewarnt durch die Presse zogen Kunden in großem Umfang Ende April/Anfang Mai 2006 Geld von
den Girokonten und Sparkonten ab. Insgesamt wurden […], während die Einlagen auf den Sparkonten um […] reduziert wurden. Die Marktanteile der BAWAG P.S.K. verringerten sich dementsprechend.

(31)

Gemäß Informationen Österreichs gehen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K.
ausschließlich auf Sondergeschäfte (Karibikgeschäfte und Refco) und vom üblichen Bankgeschäft
getrennte Geschäfte zurück, die durch zwei Mitglieder des früheren Managements der BAWAG P.S.K.
in aktiver Form mit nicht immer vorheriger Unterrichtung der weiteren Vorstandsmitglieder unter
weitgehender Umgehung der damals bestehenden aufsichtsrechtlichen Kontrollen durchgeführt
wurden. Diese folgenschweren Sondergeschäfte waren Geschäfte, die nicht zum Treasury- oder Kapitalmarktgeschäft der Bank gehörten Das Risikocontrolling der Bank war unzureichend.

3.2. Die Haftungsübernahme des Bundes
(32)

Ohne eine Haftungsübernahme des Bundes hätte die BAWAG P.S.K. die Solvabilitäts- und Eigenmittelbestimmungen des Österreichischen Bankwesengesetzes (nachfolgend ‚BWG‘ genannt) nicht einhalten
und die Bilanz 2005 nicht schließen können.
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Die Haftungsübernahme in Höhe von 900 Mio. EUR (4) wurde am 6. Juni 2006 mit Rückwirkung
zum 31. Dezember 2005 finalisiert.

Die Zielsetzungen der Haftungsübernahme
(34)

Gemäß Informationen Österreichs zielt die Haftung auf Folgendes ab:
— Stabilisierung und Stärkung der Lage der BAWAG P.S.K.;
— Ermöglichung der Bilanzerstellung 2005;
— Ermöglichung des Beginns bzw. der Fortsetzung der Verkaufsmaßnahmen;
— Aufrechterhaltung der zukunftsorientierten Funktionsfähigkeit der BAWAG P.S.K.;
— Stärkung des Vertrauens der Anleger in den österreichischen Finanzplatz.

(35)

Österreich ist der Auffassung, dass die Haftungsübernahme als eine Beihilfe zur Behebung einer
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates notifiziert wurde. Die Insolvenz der
BAWAG P.S.K. hätte Konsequenzen haben können, die weit über die Folgen bei einer anderen Bank
dieser Größenordnung hinausgegangen wären. Eine Insolvenz hätte neben dem Österreichischen
Gewerkschaftsbund als Eigentümer insbesondere auch den Bund betroffen
— als Träger der Staatsaufgabe Finanzmarktstabilität;
— als Kunden, sowie
— aufgrund seiner früheren Stellung als Eigentümer und Haftungsträger der Österreichischen Postsparkasse.

(36)

Darüber hinaus hätte die Insolvenz der BAWAG P.S.K. auch Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr
und auf die Bundesbediensteten der Österreichischen Postsparkasse haben und Strukturprobleme des
ländlichen Raums hervorrufen können.

(37)

Österreich ist der Ansicht, dass es kaum möglich ist, eine quantitative Abschätzung eventueller Konsequenzen einer Insolvenz der Bank auf die Gesamtwirtschaft vorzunehmen. Ungeachtet dessen steht
jedoch zweifellos fest, dass eine Insolvenz der BAWAG P.S.K. die Stabilität des Finanzplatzes Österreich gefährdet hätte. Die Schaffung von zwei Sondergesellschaften (siehe unten) würde ebenfalls die
eindeutige Unterstützung der BAWAG P.S.K. von Seiten der größten Marktteilnehmer im österreichischen Finanzmarkt veranschaulichen, die bereit seien, die Stabilität des Finanzmarkts in Österreich
zu sichern.

Die mit der Haftung verbundenen Bedingungen
(38)

Die Haftung erlischt 60 Tage nach Veräußerung der BAWAG P.S.K., aber grundsätzlich nicht später als
zum 1. Juli 2007. Eine Verlängerung unter bestimmten Bedingungen ist jedoch möglich.

(39)

Das von der BAWAG P.S.K. zu zahlende Entgelt beträgt für den Zeitraum bis 30. Juni 2007 jährlich
0,2 % und anschließend 1,2 %.

(40)

Die Haftung der Republik Österreich kann nur in Anspruch genommen werden, wenn kumulativ
— noch kein Verkauf der BAWAG P.S.K. stattgefunden hat,
— die BAWAG P.S.K. ihre direkten und indirekten Gesellschafter zur Zahlung sowie zur Offenlegung
ihrer aktuellen Vermögensverhältnisse aufgefordert hat und
— die wirtschaftliche Bedrohung der Bank (Unterschreitung der gesetzlichen Eigenmittelerfordernisse)
nach wie vor gegeben ist und
— eine Insolvenz der BAWAG P.S.K. (Zahlungsunfähigkeit durch Überschuldung) droht oder bereits
eingetreten ist.

(41)

Die Inanspruchnahme der Bürgschaft ist auch dann gestattet, wenn eine Insolvenz nur deshalb droht,
weil die Bürgschaft zum 01.07.2007 ausläuft; Österreich kann durch Verlängerung der Bürgschaft die
Inanspruchnahme abwehren. Allerdings ist dafür ein Beschluss der Bundesregierung erforderlich.

(42)

Die Haftung deckt nur Forderungen ab, die in die Bemessungsgrundlage nach § 22 Abs. 2 BWG
einzurechnen sind und die gemäß der Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (nachfolgend
‚FMA‘ genannt) über die Anlage zum Prüfungsbericht (5) eingestuft sind.

(4) Exklusive Stundungszinsen im Fall der Haftungsinanspruchnahme
(5) BGBl. II Nr. 305/2005, in Teil IV Z 14 lit. c und lit. d.
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(43)

Die Haftung des Bundes gemäß dieser Haftungsvereinbarung, ausgenommen aus bereits erfolgten
Haftungsinanspruchnahmen, erlischt mit dem Eigentumsübergang (direkt oder indirekt) der Anteile an
der BAWAG P.S.K. an Dritte im Sinne des § 3 Abs. 1 BAWAG P.S.K.-Gesetz, spätestens jedoch am
01.07.2007. Die BAWAG P.S.K. hat jeden solchen Eigentumsübergang dem Bund unverzüglich unter
Vorlage entsprechender Nachweise schriftlich mitzuteilen, sofern sie davon Kenntnis erhält. Wenn dies
für die Durchführung des Verkaufs der Anteile an Dritte im Sinne des § 3 Abs. 1 BAWAG P.S.K.Gesetz erforderlich ist, wird Österreich über begründetes Ersuchen der BAWAG P.S.K. die Haftung bis
zu 60 Tagen nach dem Eigentumsübergang verlängern, längstens aber bis zum 30. Juni 2007.

(44)

Österreich kann durch den Bundesminister für Finanzen (mit Zustimmung der Bundesregierung) die
in dieser Vereinbarung übernommene Haftung prolongieren, falls die Voraussetzungen von § 1 Abs.
2 BAWAG P.S.K.-Gesetz vorliegen. Österreich wird eine solche Verlängerung insbesondere dann
erwägen, wenn aufgrund eines Erlöschens der Haftung die nachhaltige Sanierung der BAWAG P.S.K.
oder deren Verkauf gefährdet wäre. Die BAWAG P.S.K. wird an Österreich, sobald sie eine Verlängerung anstrebt, möglichst aber bis 31. März 2007, ein entsprechendes Ansuchen richten, in dem das
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Prolongierung zu begründen und zu dokumentieren ist.
Sofern eine Haftungsinanspruchnahme auf eine drohende Insolvenz gestützt wird, die auf einen
künftigen Wegfall der Bundeshaftung zurückzuführen ist, kann Österreich eine solche Haftungsinanspruchnahme dadurch abwenden, dass er die Haftung vor deren Ablauf prolongiert. In diesem Fall
treten die Folgen einer Haftungsinanspruchnahme nicht ein.

(45)

Eine weitere mit der Haftungsübernahme verbundene Bedingung gibt der BAWAG P.S.K. und ÖGB
auf, ihre Anteile an der Österreichischen Nationalbank (‚OeNB‘) zu verkaufen. Unter Berücksichtigung
der Besonderheiten einer solchen Vorgangs stellt Österreich fest, dass ein Marktpreis für diese Anteile
um […] über dem Nennwert der Aktien liegt. Mit dieser Schätzung gelangt man zu einem ‚Marktpreis‘
zwischen […]. Der endgültige Verkaufspreis an die österreichischen Behörden beträgt […] ([…] für
die BAWAG P.S.K.). Mit dem Verkauf waren sowohl der Verzicht auf das Nominierungsrecht eines
Generalrats als auch auf die Mitwirkung des gemeinsam mit der B & C Beteiligungsmanagement
GmbH und der Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG zu nominierenden Generalsrats
verbunden. Pro 1 Mio. EUR Grundkapital steht das Recht zu, einen Generalrat vorzuschlagen (§ 18
NBG). Mit dem Verkauf verzichtet die BAWAG P.S.K. auf alle Nominierungsrechte und damit auf den
Zugang zu Informationen. Da gemäß § 69 NBG 90 % des Reingewinns Österreich zustehen, ist der
Wert der Beteiligung neben der für die Aktionäre verbleibenden 10 %igen Rendite im Wesentlichen
im Wert des Zugangs zur Information, zum direkten Zugang zum Direktorium und zum Meinungsaustausch zu sehen. Der Verkaufserlös entsprach dem Buchwert der Beteiligung.

Das Beihilfeelement der Haftungsübernahme
(46)

Österreich legt dar, dass das Beihilfeelement der Haftungsübernahme anhand der Mitteilung der
Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Staatliche Beihilfen in Form
von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (6) (nachfolgend ‚Mitteilung‘ genannt) ermittelt werden
muss. Die Mitteilung verleihe der Kommission einen weiten Ermessensspielraum hinsichtlich der
Bestimmung der Höhe der Beihilfe. Verbindlich festgelegt werde lediglich, dass das Beihilfeelement in
Bezug auf die Einzelheiten der Haftungsübernahme zu beurteilen sei.

(47)

Österreich zufolge lässt sich aus der Tatsache, dass die BAWAG P.S.K. zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung als Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten einzustufen war, nicht folgern, dass das
Beihilfeelement dem garantierten Betrag von 900 Mio. EUR entspricht. Vielmehr stünde der Kommission in einem solchen Fall ein Ermessensspielraum hinsichtlich der Bestimmung der Höhe der Beihilfe
zu, die sie unter Beachtung der Besonderheiten und Einzelheiten der Bürgschaftsvereinbarung, insbesondere des ermittelten Risikofaktors, auszuüben habe. Die Höhe der Beihilfe sollte daher anhand der
Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaft berechnet werden. Die Entscheidung der Kommission im Fall
Crédit Foncier de France (nachfolgend: ‚CFF‘ genannt) (7) würde dies veranschaulichen.

(48)

In diesem Zusammenhang nimmt Österreich wie folgt Stellung:
— Die kurze Laufzeit der Bürgschaft und die Unwahrscheinlichkeit einer Prolongierung derselben
würden das Risiko einer Inanspruchnahme stark einschränken. Insbesondere sei nach derzeitiger
Planung mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Verkauf der BAWAG P.S.K. bis
Anfang 2007 vollzogen sein werde. Die Dauer der wirtschaftlichen Wirkung der Bürgschaft werde
damit tatsächlich nicht länger als acht Monate sein (von Mai bis Dezember 2006). Selbst wenn
man auf die Rückwirkung zum 1. Januar 2006 abstellen würde, betrüge die Laufzeit nicht mehr
als ein Jahr. Die Bürgschaft sei daher in ihrer Dauer auf das absolut erforderliche Maß begrenzt.

(6) ABl. C 71 vom 11.03.2000, S. 14.
(7) 2001/89/EC Entscheidung der Kommission vom 23. Juni 1999 in Verbindung zu Bank Crédit Foncier de France (ABl. L 34
vom 03.2.2001, S. 36).

C 332/19

C 332/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme würde durch die spezifischen Modalitäten der
Bürgschaft ebenfalls begrenzt. Besonders würde sich auch der Umstand, dass die Bürgschaft lediglich eine Ausfallbürgschaft sei, Risiko mindernd auswirken. Die Haftung Österreichs käme lediglich im Falle der (drohenden) Insolvenz der BAWAG P.S.K. in Frage. Eine solche Insolvenz sei aber
gerade wegen und nach Gewährung der Haftungsübernahme sehr unwahrscheinlich.
— Das allgemeine Ausfallrisiko der BAWAG P.S.K. wird als gering eingestuft, da die Marktentwicklung für den Sektor Banken in Österreich positiv eingeschätzt wird. Damit sind die wirtschaftlichen Außenbedingungen für eine Weiterexistenz der BAWAG P.S.K. gut und lassen einen Liquiditätszuwachs erwarten. Darüber hinaus habe eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf die
Kontrollmaßnahmen der Bank stattgefunden.
(49)

Österreich hält fest, dass das Rating ‚Financial Strength Rating‘ (‚FSR‘) (8) von Moody's ein geeigneter
Indikator für die finanzielle Situation der BAWAG P.S.K. sei, da das FSR ausschließlich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst ohne externe Unterstützung abstelle. Das FSR von ‚E
+‘ der BAWAG P.S.K. entspricht einem ‚Baseline Rating‘ von B1 bis B3. Letztere Rating würde eine
Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb eines Jahres zwischen 3,2 % und 10,5 % bedeuten.

(50)

Aufgrund der Risikomindernden Gründe und der zeitlichen Begrenzung wegen des zu erwartenden
Verkaufs der Bank in naher Zukunft erscheine die Ausfallwahrscheinlichkeit von B2 als realistisch und
fair. Das Beihilfeelement der Haftungsübernahme würde daher 49,1 Mio. EUR betragen. ( 9).

(51)

Unter Berücksichtigung des Haftungsentgelts von 0,2 % im ersten Jahr würde das Beihilfeelement
netto 47,3 Mio. EUR betragen (10).

3.3. Der Umstrukturierungsplan
(52)

Österreich nimmt zur Kenntnis, dass der Hauptzweck der Umstrukturierungsmaßnahmen die Reduzierung der Betriebsrisiken und die Erhöhung der Rentabilität des Geschäftes ist. Die Strategie der
BAWAG P.S.K. beinhaltet folgende wesentliche Punkte:
— Wiederherstellung des Kundenvertrauens in die Bank und ihr Management
— Rückbesinnung auf das Kerngeschäft der Bank
— Beibehaltung und Ausbau standardisierter kostengünstiger Veranlagungs- und Kreditprodukte für
das Retail-Privat- und Retail-KMU-Geschäft in Österreich und durch die Tochterbanken im benachbarten Ausland mit dem Ziel der Kundenrückgewinnung
— Ausbau der Zielmärkte in Zentral- und Osteuropa durch stärkere Marktpräsenz in diesen Ländern
(Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien)
— Verbesserung der Cross-Selling-Rate sowohl im Retail- als auch im Corporate-Segment
— Nutzung des neuen Kernbanksystems, welches ab November 2006 erstmals die Servicierung
ehemaliger BAWAG- und ehemaliger P.S.K.-Kunden auf einer Plattform ermöglicht, zur Intensivierung der Geschäftsverbindung mit bestehenden Kunden (Know your customer)
— Verstärkte Pflege des Images der Bank als Preisführer und Festigung des Images der Bank als die
österreichische Kundenbank

(53)

Die risikobezogene Umstrukturierung wird durch drei Maßnahmen auf Gesamtbankebene adressiert:
i) Einführung eines Corporate-Governance-Kodex und einer neuen Geschäftsordnung für den
Vorstand, ii) Änderungen im Risikocontrolling und Installation eines Risikovorstands und iii) Verbesserung von Rechnungsanweisungsprozessen (11) aus Risikosicht.

(54)

Die Steigerung der Profitabilität wird durch Maßnahmen auf Ebene der einzelnen Geschäftsfelder
umgesetzt. Es sind im Wesentlichen Personaleinsparungen. Sie resultieren aus dem Abschluss von
Großprojekten [allegro (12), Basel II], Einsparungen durch ein verbessertes Kernbankensystem, Reduktion des Overheads im Bereich der Zentrale und weiteren strukturellen Maßnahmen mit dem Ziel
der Kostenreduktion.

(8) Das Rating FSR stellt Moody's Auffassung über die intrinsische Sicherheit und Bonität der Bank ab, die von sich aus gewisse
externe Kreditrisiken und Kredit-Unterstützungselemente ausschließen, die von Moody's Rating von Bankeinlagen erfasst
werden.
9
( ) 900 Mio. EUR x 5,457 % = 49,1 Mio. EUR
(10) 49,1Mio.EUR — (900x0,2 %) = 47,3 Mio. EUR
(11) Prozesse, die dazu führen, dass Rechnungen bezahlt werden.
(12) allegro war ein Projekt zur Einführung eines neuen Kernbankensystems. Unter Kernbankensystem wird das IT-System
verstanden, auf dem eine Vielzahl von Bankapplikationen laufen.
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Die Annahmen für die Marktentwicklung lauten wie folgt (in %):
2001

2002

2003

2004

2005

Φ 2001-2005

2006

Φ 2006–2010

Privatkredite (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Unternehmenskredite (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Kundeneinlagen (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sichteinlagen (y-o-y )

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spareinlagen (y-o-y)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Geldvermögensbildung der privaten
Haushalte (Mrd. EUR)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(56)

Für den öffentlichen Sektor könnten die Kredite an Länder und Gemeinden im Prognosezeitraum
durchschnittlich um […] p. a. zunehmen. Beim Kapitalmarktgeschäft kann von einem jährlichen
Volumen zwischen […] und […] für das Privatkunden-Neugeschäft ausgegangen werden (Nettokäufe,
ohne Bewertungseffekte). Die sonstigen Wertpapiertransaktionen (festverzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien) und damit die Dienstleistungserträge dürften in der Tendenz ebenfalls zunehmen.
Schließlich wird in Osteuropa ein dynamisches Wirtschaftswachstum von rund 4,5 % p. a. erwarten;
damit ist eine entsprechende Ausweitung der Bankgeschäfte verbunden.

(57)

Das Base-Case-Szenario lautet wie folgt:
Gewinn und Verlustrechnung nach Handelsgesetzbuch (in Mio. EUR)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nettozinsertrag

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beteiligungserträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Provisionserträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finanzergebnis

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sonstige betriebliche Erträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Betriebserträge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Personalaufwand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sachaufwand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Abschreibungen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sonstiger betrieblicher Aufwand

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Betriebsergebnis

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risikovorsorge und Bewertung Wertpapiere

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bewertung Finanzanlagen

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Steuern

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Jahresüberschuss

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

RoE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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Das Base-Case-Szenario beinhaltet folgende wesentliche Annahmen:
— Going Concern
— Geschäftsbetrieb ‚as usual‘ im 2. Halbjahr 2006, keine negative Beeinflussung des Geschäftsgangs
durch Pressemeldungen; Maßnahmen zur Kunden- und Geschäftsrückgewinnung werden nicht
konterkariert
— Kein Liquiditätsengpass, das heißt, das Vertrauen in die BAWAG P.S.K. ist durch Übernahme durch
einen entsprechend gearteten Erwerber wiederhergestellt.
— Die Bundesbürgschaft wird nicht in Anspruch genommen. Ein Erwerber leistet einen eigenkapitalwirksamen Zuschuss in Höhe der durch die Bundesbürgschaft aufgelösten Wertberichtigungen.
Diese Wertberichtigungsdotierung ist nicht gezeigt, da davon ausgegangen wird, dass der Erwerber
einen Zuschuss in die nicht gebundene Kapitalrücklage leistet, die entsprechend der Wertberichtigungsbildung aufgelöst wird, womit sich der Jahresüberschuss nicht verändert.
— Als Zielkernkapitalquote der BAWAG P.S.K. wird […] angesetzt, hierfür nicht benötigte Teile des
Jahresergebnisses werden ausgeschüttet.
— Hybrid- und sonstiges Tier–I-Kapital steht dem Unternehmen weiterhin in voller Höhe zur Verfügung. Die Änderung im Ausweis aufgrund von IAS 32 restated 2005 führt zu keiner Änderung
der Solvabilitäts- und Eigenmittelvorschriften nach BWG.
— Die Änderung des Anstiegs der Zinskurve (vor allem am langen Ende) führte im ersten Halbjahr
2006 zu einem signifikanten Abwertungsbedarf. Hedgingstrategien sollten weitere Zinsänderungen im Wesentlichen neutralisieren. Es wird davon ausgegangen, dass auslaufende Papiere
hinkünftig ausschließlich zu Marktkonditionen erworben werden.
— Umsetzung von Maßnahmen, die Personalkosten verringern.

(59)

Österreich erinnert daran, dass zwei Special Purpose Vehicles (nachfolgend ‚SPV‘ genannt) von
privaten Banken einerseits und Versicherungsgesellschaften andererseits gegründet worden sind, um
die bankrechtliche Kernkapitalquote der BAWAG P.S.K. abzusichern. Im Rahmen der Vereinbarung
haben die vier Kreditinstitute Bank Austria Creditanstalt (nachfolgend ‚BA-CA‘ genannt), Erste Bank,
Österreichische Volksbanken AG (nachfolgend ‚ÖVAG‘ genannt) und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
(nachfolgend ‚RZB‘ genannt) und die vier Versicherungsgesellschaften Allianz, Generali, Uniqa und
Wiener Städtische zwei SPV gegründet, um die BAWAG P.S.K. zu unterstützen. Während BA-CA, Erste
Bank und RZB jeweils […] und ÖVAG […] in Kapital zu einem SPV beitragen werden, werden jede
der vier Versicherungsgesellschaften […] zur zweiten Gesellschaft beitragen. Der BAWAG P.S.K.
kommt die Funktion des Kontrollgesellschafters mit […] in beiden SPV zu. Diese Vereinbarung ermöglicht es der BAWAG P.S.K. ihr anrechenbares Kapital (Tier-I-Kapital) um 450 Mio. EUR zu erhöhen.
Als Gruppe erreicht die BAWAG P.S.K. somit wieder eine angemessene Kapitalquote. Um das Risiko
für die teilnehmenden Banken und Versicherungsgesellschaften soviel wie möglich zu begrenzen,
können die zur Verfügung gestellten Geldmittel ausschließlich in höchst eingestufte Euro-Staatsanleihen investiert werden. Österreich bestätigt, dass diesen SPV keine Staatsgarantie gewährt wird.

(60)

Schließlich wurde eine Lösung mit den Behörden der Vereinigten Staaten und mit Refco-Gläubigern
verhandelt. Das mit dem U.S. Department of Justice abgeschlossene ‚Non-Prosecution Agreement‘
jedoch verweist auf einen Transaktionswert, dessen Wert noch einen Rechtsstreit in den USA auslösen
kann.

3.4. Gegenleistungen
(61)

Österreich ist der Ansicht, dass verschiedene Elemente zeigen, dass unzumutbare Wettbewerbsverfälschungen, die durch die Beihilfe verursacht werden, vermieden werden. Insbesondere haben, zusätzlich
zum Verkauf der Anteile, die von der Bank in der OeNB gehalten wurden, andere Divestments vor
kurzem stattgefunden:
— Bank des Frick & Co. Aktiengesellschaft (13) (Liechtenstein): Der […] Kapitalanteil an dieser vor
allem für sehr gehobene Privatkunden tätigen Bank […] veräußert.
— Verkauf einer Wiener Liegenschaft mit […].

(62)

Zusätzlich zu oben genannten Divestments beschloss die BAWAG P.S.K., ein Immobilieneigentum in
Polen zu veräußern.

(13) Bilanzsumme von rd. CHF 425 Mio.; Reingewinn in Höhe von rd. CHF 3,7 Mio. (2005).
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(63)

Der erzeugte Reingewinn und freie Cashflow der Divestments tragen bei, das Umstrukturierungsprogramm der Bank zu finanzieren.

(64)

Österreich ist der Ansicht, dass der ‚Bank-run‘ im Frühjahr 2006 auch eine Auswirkung auf die Bankoperationen gehabt hat. Als solches gesehen wäre dieser Bank-run, der zu verringerten Marktanteilen
für die BAWAG P.S.K. führt, ähnlich wie eine Gegenleistung.

(65)

Schließlich wird behauptet, dass die Hilfe für vereinbar erklärt werden sollte, weil ohne sie aufgrund
des Zusammenbruchs der BAWAG P.S.K. ein stärkeres Oligopol auf dem österreichischen Bankenmarkt entstanden wäre.
3.5. Der Verkaufsprozess

(66)

Die Aktionäre der BAWAG P.S.K. haben beschlossen, bis zu 100 % ihrer Anteile in der Bank zu
verkaufen. Der Verkaufsprozess fing mit der Unterstützung eines Investmentbankers an.

(67)

Ende September 2006 haben Bewerber genauere Daten über die Bank sammeln dürfen, um ihr
Angebot Mitte November vorzulegen. Österreich erwartet, dass das Closing des Verkaufs deshalb
spätestens Ende 2006/Anfang 2007 stattfinden könnte.

(68)

Die Verkaufsszenarien würden wie folgt lauten:
Übersicht Verkaufsszenarien (in Mio. EUR)

(69)

Verkaufserlös

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Verbleibender Verkaufserlös ÖGB

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Verbleibende Forderungen an Eigentümer

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Auflösung Wertberichtigung

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Erforderlicher Eigenkapitalzuschuss

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Gesamtinvestition des Käufers

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Die obige Tabelle zeigt, dass:
— bei einem Verkaufspreis von […] muss der Käufer die gesamten […] EUR als Zuschuss leisten.
Trotzdem verbleiben (zusätzlich zu den […] Einzelwertberichtigung aus 2005) weitere […] ( 14) als
Forderungen an den ehemaligen Eigentümer. Insgesamt kommt auf den Käufer ein Gesamtinvestment von […] zu.
— erst bei einem Gesamtinvestment des Käufers von […] können der ÖGB und seine verbundenen
Unternehmen alle bei der BAWAG P.S.K. aushaftenden Kredite tilgen.

(70)

Für Österreich hängt das Gelingen der Sanierung und die Weiterführung der Bank entscheidend von
einem hohen Verkaufspreis und von der Bereitwilligkeit des Käufers ab, in zusätzliches Eigenkapital
zu investieren. Jede Reduzierung der Gesamtinvestition des Käufers unter ungefähr […] würde die
Auslösung der Garantie zur Folge haben.

(71)

Der Verkauf der BAWAG P.S.K. könnte schwieriger sein, solange keine Rechtssicherheit hinsichtlich
der Vereinbarkeit der Haftung erzielt wird.
4. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

4.1. Die BAWAG P.S.K. ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten gewesen
(72)

Gemäß den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung
von Unternehmen in Schwierigkeiten (15) (nachfolgend ‚Leitlinien‘ genannt) befindet sich ein Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es nicht in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/ Anteilseignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt
werden, Verluste aufzufangen, die das Unternehmen auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher in
den wirtschaftlichen Untergang treiben werden, wenn der Staat nicht eingreift.

(14) Weder wertberichtigt noch durch Garantie abgedeckt.
(15) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2.
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(73)

Wenngleich der Gouverneur der OeNB am 28. April 2006 insbesondere erklärte, die BAWAG P.S.K.
sei solvent und verfüge über ausreichende Eigenmittel zur Deckung der Risiken, ist es nach Auffassung
der Kommission höchst unwahrscheinlich, dass die Bank den Abzug von Spareinlagen im Wert von
[…] ohne die Bürgschaft noch viel länger überstanden hätte.

(74)

Ohne eine Haftungsübernahme des Bundes hätte die BAWAG P.S.K. die Solvabilitäts- und Eigenmittelbestimmungen des Österreichischen Bankwesengesetzes (nachfolgend ‚BWG‘ genannt) nicht einhalten
und die Bilanz 2005 nicht schließen können.

(75)

Ohne die Bürgschaft hätten die Prüfer auch dem Jahresabschluss der BAWAG P.S.K. keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hinsichtlich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung geben
können.

(76)

Folglich wäre die BAWAG P.S.K. ohne die Bürgschaft mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert
worden.

(77)

Ferner wäre der ÖGB nach Auffassung der Kommission ohne Unterstützung nicht in der Lage
gewesen, die Schwierigkeiten seiner Tochtergesellschaft zu bewältigen. Dass die BAWAG P.S.K. Forderungen gegen ihre Eigentümer in Höhe von […] wertberichtigen musste, würde diese Auffassung
bestätigen.

(78)

Daraus ergibt sich, dass die BAWAG P.S.K. ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien war (16).

(79)

Die österreichischen Behörden scheinen diese Auffassung zu teilen.

(80)

Die Investitionen von Privatbanken und Versicherungsgesellschaften in die beiden oben genannten
SPV zur Stärkung der Kapitalquoten der BAWAG P.S.K. erfolgten nicht auf einer ähnlichen Grundlage
wie die staatliche Bürgschaft (17), sondern dürften schlicht Ausdruck des Bestrebens von Privatunternehmen gewesen sein, gemeinsam der ernsten Liquiditätskrise der BAWAG P.S.K. entgegenzuwirken.
Die Investitionen von privater Seite dürften daher nicht im Widerspruch zu der Tatsache stehen, dass
sich die BAWAG P.S.K. in Schwierigkeiten befand.
4.2. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

(81)

Um zu beurteilen, ob eine Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
darstellt, muss die Kommission prüfen, ob sie
— vom Staat oder aus staatlichen Mitteln finanziert wird,
— einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft,
— durch selektive Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb
verfälschen könnte und ob sie
— den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt.

Verwendung staatlicher Mittel
(82)

Um als staatliche Beihilfe zu gelten, müssen die finanziellen Mittel dem Staat zurechenbar sein und
direkt oder indirekt aus staatlichen Mitteln gewährt werden.

(83)

Im anstehenden Fall erfüllt die staatliche Bürgschaft, die auf der Grundlage des Bundesgesetzes
gewährt wurde, diese beiden kumulativen Bedingungen.

Selektivität
(84)

Artikel 87 Absatz 1 verbietet Beihilfen, die bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigen, d. h. selektive Beihilfen.

(85)

Durch die Bürgschaft wird unmittelbar lediglich die BAWAG P.S.K. begünstigt. Demnach ist sie als
selektiv einzustufen.

Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten und Wettbewerbsverfälschung
(86)

Artikel 87 Absatz 1 verbietet Beihilfen, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen und
den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.

(16) Die Schwierigkeiten der BAWAG P.S.K. waren zu umfassend, als dass sie von der Gruppe, der die BAWAG P.S.K. angehört,
bewältigt werden hätten können. Weder der ÖGB noch die AVB wären ohne staatliche Unterstützung in der Lage gewesen,
die BAWAG P.S.K. umzustrukturieren.
(17) Insbesondere tragen die Investoren ein geringeres Risiko als der Staat durch seine Bürgschaft.
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(87)

Die Kommission ist im Rahmen ihrer rechtlichen Würdigung nicht zum Nachweis einer tatsächlichen
Auswirkung von Beihilfen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und einer tatsächlichen Wettbewerbsverzerrung verpflichtet, sondern hat lediglich nachzuweisen, ob Beihilfen geeignet sind, diesen
Handel zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen (18). Stärkt die Beihilfe eines Mitgliedstaats die Stellung eines Unternehmens gegenüber anderen Wettbewerbern im innergemeinschaftlichen Handel, muss deren Wettbewerbsfähigkeit als durch die Beihilfe beeinträchtigt angesehen
werden.

(88)

Die Kommission erinnert daran, dass der Bankensektor seit vielen Jahren für den Wettbewerb geöffnet
ist. Der Wettbewerb, der unter Umständen bereits aufgrund des im EG-Vertrag vorgesehenen freien
Kapitalverkehr bestand, hat sich durch fortschreitende Liberalisierung verbessert.

(89)

Die BAWAG P.S.K. verfügt über Zweigstellen bzw. Tochtergesellschaften in verschiedenen Mitgliedstaaten, insbesondere der Tschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien, Ungarn und Malta. Umgekehrt sind auch Banken aus anderen Mitgliedstaaten in Österreich tätig, entweder direkt über Zweigstellen bzw. Vertretungen oder indirekt durch die Kontrolle über in Österreich ansässige Banken und
Finanzinstitute.

(90)

Schließlich findet im Bankensektor Handel zwischen Mitgliedstaaten statt. Die Bürgschaft stärkt die
BAWAG P.S.K. gegenüber anderen Bankunternehmen, mit denen sie im innergemeinschaftlichen
Handel im Wettbewerb steht. Die Bürgschaft ist daher geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten
zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen.

Vorliegen eines wirtschaftlichen Vorteils
(91)

Eine staatliche Beihilfe liegt dann vor, wenn eine Maßnahme den Begünstigten einen Vorteil verschafft.

(92)

Gemäß Abschnitt 4.2 der genannten Mitteilung über staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften stellt eine Garantie dann keine staatliche Beihilfe dar, wenn die folgenden
vier Voraussetzungen erfüllt sind: a) Der Kreditnehmer ist nicht in finanziellen Schwierigkeiten; b) der
Kreditnehmer wäre grundsätzlich in der Lage, ohne Eingreifen des Staates auf den Finanzmärkten
Gelder zu Marktbedingungen aufzunehmen; c) die Garantie ist an eine bestimmte Finanztransaktion
geknüpft und auf einen festen Höchstbetrag beschränkt, deckt höchstens 80 % des ausstehenden
Kreditbetrages oder der sonstigen finanziellen Verpflichtungen und ist von begrenzter Laufzeit; d) es
wird eine marktübliche Prämie für die Garantie gezahlt.

(93)

Nach Auffassung der Kommission ist die Voraussetzung a) im anstehenden Fall nicht erfüllt, da es sich
bei der BAWAG P.S.K. um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelte.

(94)

Die Bürgschaft dürfte der BAWAG P.S.K. einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft haben, da ihr kein
Privatinvestor eine vergleichbare Bürgschaft verkauft hätte.

(95)

Darüber hinaus bezweifelt die Kommission, dass die Voraussetzungen b) und d) erfüllt sind.

Schlussfolgerung
(96)

Die Kommission ist daher der Auffassung, dass es sich bei der Bürgschaft für die BAWAG P.S.K. als
einem Unternehmen in Schwierigkeiten um eine staatliche Beihilfe handeln dürfte.

(97)

Die österreichischen Behörden scheinen ebenfalls dieser Auffassung zu sein.
4.3. Rechtswidrigkeit einer staatlichen Beihilfe

(98)

Die Beihilfe wurde von Österreich am 8. Mai 2006 mit Rückwirkung ab dem 31. Dezember 2005
beschlossen, d. h. vor einer Entscheidung der Kommission über ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt. Aufgrund der Nichteinhaltung der Notifizierungspflicht würde es sich unbeschadet der
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt um eine gesetzeswidrige Beihilfe handeln, da die
Maßnahme mit Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag durchgeführt wurde.
4.4. Beihilfebetrag

(99)

Die Kommission bezweifelt, dass die von Österreich vorgenommene Analyse des in der Bürgschaft
enthaltenen Beihilfeelements angemessen ist.

(18) Siehe u. a. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-372/97 Italien/Kommission, Slg. 2004, S. I-3679, Randnr. 44.
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(100) Erstens wurde die Entscheidung in der Sache CFF erlassen, bevor die Mitteilung über Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften in Kraft trat. Zweitens kann laut dieser Mitteilung der Wert der Garantie
genauso hoch sein wie der durch die Garantie effektiv gedeckte Betrag, wenn es bei Übernahme der
Garantie sehr wahrscheinlich ist, dass der Kreditnehmer seinen Verpflichtungen nicht wird nachkommen können, z. B. weil er in finanziellen Schwierigkeiten ist.
(101) Die Kommission erinnert daran, dass die BAWAG P.S.K. ohne die Bürgschaft mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert worden wäre und das Risiko der Nichterfüllung der Verpflichtungen daher mit
100 % angenommen werden kann.
(102) Schließlich bezweifelt die Kommission, dass das von Österreich angeführte FSR ein angemessenes Bild
der finanziellen Leistungsfähigkeit der BAWAG P.S-K. vermittelt; dieses Rating stellt ausschließlich auf
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens selbst ohne externe Unterstützung ab, die BAWAG P.S.K.
wäre ohne staatliche Unterstützung jedoch schlicht mit einer ernsten Liquiditätskrise konfrontiert
worden. Das in der Bürgschaft enthaltene Beihilfeelement würde folglich den von Österreich angegebenen Betrag übertreffen, mit dem Nominalwert als Maximum im pessimistischen Szenario.

4.5. Mögliche Grundlagen für die Vereinbarkeit der rechtswidrigen Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt
(103) Nach Auffassung der Kommission kommen beim derzeitigen Stand als theoretische Grundlagen für
die Beurteilung der Vereinbarkeit der Bürgschaft mit dem Gemeinsamen Markt nur i) Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe b und ii) Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c im Zusammenhang mit den Leitlinien
in Frage.
4.5.1. Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b
(104) Nach Auffassung der Kommission hat Österreich nicht dargelegt, dass die ernste Liquiditätskrise der
BAWAG P.S.K. systemische Auswirkungen auf das österreichische Finanzsystem und, in weiterem
Sinne, auf die gesamte österreichische Volkswirtschaft gehabt hätte.
(105) Beispielsweise dürften nach Ansicht der Kommission die Einlagen auf mindestens 95 % der Sparkonten weniger als 20.000 EUR betragen haben und wären somit im Fall der Krise der BAWAG P.S.K.
über die gesetzliche Einlagensicherung abgedeckt gewesen.
(106) Im Juni 2006 erklärte die OeNB, das österreichische Bankensystem habe sich im Verlauf des Jahres
2005 trotz der Probleme der BAWAG P.S.K. und der Hypo Alpe-Adria Bank positiv entwickelt. Die
Krisenresistenz der österreichischen Banken spiegele sich besonders in der hohen Eigenmittelausstattung (12,7 %) im ersten Quartal 2006 wieder. Auch zeigten Belastungstests die hohe Schockresistenz
des Bankensystems. Allgemein sei das österreichische Bankensystem zurzeit in gutem Zustand.
(107) Die Kommission hat Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b immer sehr restriktiv angewandt. Letztmals
wurde er in den 80er Jahren angewandt, als die griechische Volkswirtschaft nach dem EU-Beitritt mit
ernsthaften Ungleichgewichten kämpfte und die Gemeinschaft selbst zur Behebung der Probleme
spezielle Ausnahmemaßnahmen genehmigt hatte (19).
(108) Die Kommission ist im Prinzip der Auffassung, dass Beihilfen mit nur einem Begünstigten nicht geeignet sind, Situationen zu beheben, auf die der zweite Teil von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b ausgerichtet ist. Im Fall Crédit Lyonnais (20), als die Beihilfemaßnahmen einen Wert von rund 20 Mrd. EUR
hatten (21), handelte es sich der Kommission zufolge nicht ‚um eine Beihilfe zur Behebung einer
schwerwiegenden wirtschaftlichen Störung, da die Beihilfe darauf abzielt[e], die Schwierigkeiten eines
einzigen Begünstigten, des Crédit Lyonnais, und nicht des gesamten Wirtschaftszweigs zu beheben.‘ Die
Beihilfe wurde entsprechend nicht nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b, sondern auf der Grundlage
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c als Umstrukturierungsbeihilfe genehmigt, die mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.
(19) Entscheidung der Kommission vom 7. Oktober 1987 betreffend das Gesetz 1386/1983 über Industriebeihilfen der griechischen Regierung (ABl. L 76 vom 22.3.1988, S. 18).
(20) Entscheidung 98/490/EG der Kommission vom 20.5.1998 (ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 28).
(21) Im Jahr 1995 genehmigte die Kommission erste staatliche Beihilfen, die auf einen Höchstbetrag von 8 Mrd. EUR geschätzt
werden (Entscheidung 95/547/EG der Kommission vom 26. Juli 1995, ABl. L 308 vom 21.12.1995, S. 92). 1996 wurden
Beihilfen in Höhe von 0,6 Mrd. EUR genehmigt (Entscheidung der Kommission in der Sache N 692/96, ABl. C 390 vom
24.12.1996, S. 7). Schließlich wurden 1998 weitere Beihilfen genehmigt, mit einem Wert von zwischen 8 und 15 Mrd.
EUR (Entscheidung 98/490/EG der Kommission vom 20. Mai 1998, ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 92).
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(109) Die Kommission bezweifelt aus diesen Gründen, dass Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b auf den anstehenden Fall angewendet werden kann.
4.5.2. Rettungsbeihilfen
(110) Den Leitlinien zufolge ist eine Rettungsbeihilfe ihrem Wesen nach eine vorübergehende, reversible
Unterstützungsmaßnahme, die das Unternehmen so lange über Wasser halten soll, bis ein Umstrukturierungs- oder Liquidationsplan erstellt worden ist. Nach Randnummer 15 der Leitlinien darf die Laufzeit sechs Monate nicht übersteigen.
(111) Zwar wurde die Bürgschaft am 8. Mai 2006 eingeräumt (und läuft im Prinzip bis zum Verkauf der
BAWAG P.S.K. bzw. bis Juli 2007), doch ist sie nach Auffassung der Kommission effektiv und rückwirkend am 31. Dezember 2005 in Kraft getreten. Ihre Laufzeit überschreitet bereits den in den Leitlinien
festgesetzten Höchstzeitraum von sechs Monaten.
(112) Die Kommission bezweifelt daher, dass die Bürgschaft gemäß den Leitlinien als Rettungsbeihilfe und
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann.
4.5.3. Umstrukturierungsbeihilfen
(113) Die Leitlinien geben die Voraussetzungen vor, die Umstrukturierungsbeihilfen erfüllen müssen, um
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu sein:
Wiederherstellung der langfr istigen Rentabilität/Umstru ktur ier ungsplan (Randnummer n
34 bis 37 der Leitlinien)
(114) Die Kommission muss detailliert prüfen ob die im Umstrukturierungsplan erwogenen Maßnahmen
ausreichen würden, um die langfristige Rentabilität der BAWAG P.S.K. wieder herzustellen.
(115) Erstens geht aus dem Umstrukturierungsplan eindeutig hervor, dass das Gelingen der Sanierung und
die Weiterführung der Bank entscheidend von einem hohen Verkaufspreis abhängen. Wie die oben
beschriebenen Verkaufsszenarien zeigen, müsste der potenzielle Erwerber insgesamt mindestens rund
[…] investieren, um die langfristige Rentabilität der Bank ohne weitere staatliche Unterstützung
wieder herzustellen. Laut Umstrukturierungsplan würde es ein Gesamtinvestment unterhalb dieses
Schwellenwerts dem ÖGB und seinen verbundenen Unternehmen (22) nicht gestatten, die Kredite zu
tilgen; auch wäre der Erwerber in diesem Fall nicht in der Lage, die erforderlichen Eigenkapitalerhöhungen durchzuführen. Die Kommission bezweifelt, dass der für die BAWAG P.S.K. erzielbare Verkaufspreis diese von Österreich ermittelte Mindesthöhe erreichen würde.
(116) Zweitens können der BAWAG P.S.K. aufgrund des massiven Abzugs von Spareinlagen im Frühjahr
und der Verschlechterung ihres Ratings (23) und somit höheren Refinanzierungskosten noch weitere
Schwierigkeiten entstehen. Diese Aspekte würden sich erst auf den Jahresabschluss 2006 auswirken.
Werbekampagnen neueren Datums, die z. B. auf hohen Erträgen für Sparbücher aufbauen, könnten
die Rentabilität der Bank ebenfalls beeinflussen. Für 2006 könnten daraus zu verbuchende Verluste
entstehen. Aus kürzlich erschienenen Presseberichten geht hervor, dass die BAWAG P.S.K. 2006
Verluste in Höhe von 20 Mio. EUR erleiden könnte.
(117) Den Leitlinien zufolge muss der Umstrukturierungsplan verschiedene Szenarien enthalten, die eine
optimistische, eine pessimistische und eine mittlere Hypothese widerspiegeln. Von den österreichischen Behörden wurde jedoch lediglich ein Base-Case-Szenario vorgelegt, das den Angaben
entspricht, die Morgan Stanley im Informationsmemorandum den potenziellen Interessenten offen
legte. Diese Businessplanung wurde im Hinblick auf den Verkauf der Bank erstellt. Die Kommission ist
gegenwärtig nicht vollständig überzeugt, dass die der Businessplanung zugrunde liegenden Annahmen
die Voraussetzungen des Base-Case-Szenarios in einem Umstrukturierungsplan erfüllen. Beispielsweise
steigen die Nettozinseinnahmen im Zeitraum 2006-2011 um […], während die Risikovorsorge im
gleichen Zeitraum um […] abnimmt und die Personalkosten um nur […] steigen. Bisher hat Österreich keine Sensitivitätsanalysen vorgelegt. Die Kommission erwartet, dass zwei noch vorzulegende
Szenarien, von denen eines einer optimistischen Hypothese und das andere einer pessimistischen
Hypothese entspricht, die Stabilität und Durchführbarkeit des Umstrukturierungsplans belegen
werden.
(22) Ausgenommen die nicht von der ÖGSP und der ÖVV aufgenommenen Kredite.
(23) Das Rating der BAWAG P.S.K. durch Moody verschlechterte sich für alle kurz- und langfristigen Einlagen und Forderungen
von A2 auf A3, das Financial Strength Rating auf E+.
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(118) Drittens wurden einige Risiken im Businessplan nicht berücksichtigt, insbesondere:
— Klagen in den USA: Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass weitere angedrohte
Klagen (mit teilweise substanziellen Forderungen) von Seiten der Kläger Erfolg versprechend
geführt werden können. Für gewisse Unsicherheiten (Vergleiche im Vorfeld einer möglichen Klageführung) wurde im Rahmen der Rückstellung für Refco im Jahresabschluss 2005 vorgesorgt. Es ist
auch nicht ausgeschlossen, dass einzelne Geschädigte keine Zahlungen aus den durch den
Vergleich mit dem Gläubigerausschuss zur Verfügung stehenden Mitteln erhalten wollen. In diesem
Fall könnten solche Geschädigte gegen die BAWAG P.S.K. klagen, der Gläubigerausschuss hätte die
anteiligen Gelder an die BAWAG P.S.K. zu refundieren, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die effektiv zu leistende Zahlung den Refundierungsbetrag übersteigt.
— Nichterfüllung der Verpflichtungen der Aktionäre der BAWAG P.S.K. gegenüber den US-Gläubigern — hier trifft die BAWAG P.S.K. eine Subsidiaritätshaftung.
Nach Auffassung der Kommission müssten zur Aufstellung eines umfassenden Umstrukturierungsplans auch diese Risiken bewertet werden.
(119) Ein weiteres spezifisches Risiko, das mit dem österreichischen Bankensektor allgemein zusammenhängt, wie das in den Informationen der BAWAG P.S.K. zum Jahresabschluss 2005 erwähnte Gerichtsurteil zu den Zinsgleitklauseln, könnte sich für die geschwächte BAWAG P.S.K. nachteilig auswirken.
Dieses Risiko scheint jedoch keinen Eingang in den Businessplan gefunden zu haben.
Ver meidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen (Randnummer n 38 bis 42 der
Leitlinien)
(120) Die Kommission bezweifelt, dass die von der BAWAG P.S.K. bereits durchgeführten oder geplanten
Desinvestitionen ausreichen könnten, um unzumutbare Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden.
(121) Im Kerngeschäft der Bank, wo es durch die Bürgschaft zur Verfälschung des Wettbewerbs gekommen
ist, wurden keine Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Die Kommission bezweifelt, dass weitere
Ausgleichsmaßnahmen den Gesamtwert der BAWAG P.S.K. und damit auch die Chance, den zur
Schuldenbedienung erforderlichen Kaufpreis zu erzielen, verringern würden. Vielmehr würde der
erforderliche Kaufpreis durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte schlicht um die erzielten
Veräußerungserlöse sinken. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen im Verhältnis zum Beihilfebetrag
stehen und werden daher stark von der Analyse des in der Bürgschaft enthaltenen Beihilfeelements
abhängen.
(122) Ferner ist der ‚Bank-Run‘ vom Frühjahr 2006 nicht unbedingt mit einer Ausgleichsmaßnahme im
Sinne der Leitlinien vergleichbar.
(123) Schließlich bezweifelt die Kommission, dass die ernste Liquiditätskrise der BAWAG P.S.K. zu einem
engeren Oligopol auf den österreichischen Bankenmärkten geführt hätte, nicht zuletzt da die Aktivitäten der Bank von einem neuen Akteur auf diesen Märkten übernommen werden hätten können.
Begrenzung der Beihilfe auf das erforderliche Mindestmaß (Rand nummer n 43 bis 45 der
Leitlinien)
(124) Für große Unternehmen wie die BAWAG P.S.K. sollte der Eigenbeitrag des Unternehmens den Leitlinien zufolge 50 % der Umstrukturierungskosten erreichen.
(125) Von Österreich vorgelegten Informationen zufolge belaufen sich die Umstrukturierungskosten auf […]
und werden zu 100 % von der BAWAG P.S.K. selbst sowie den derzeitigen und künftigen Eigentümern
getragen. Nach Auffassung der Kommission wäre der Wert der Bürgschaft bis zum Verkaufsdatum zu
berücksichtigen. Ferner würde sich der Beitrag des Staates bedeutend erhöhen, läge der Kaufpreis
unterhalb von […] (und somit die Bürgschaft in Anspruch genommen).
(126) Um zu beurteilen, ob der Beitrag der BAWAG P.S.K. 50 % der Umstrukturierungskosten erreicht,
benötigt die Kommission weitere Informationen.
Besondere Bedingungen, an die
(R andnummer 46 der Leitlinien)

die

Genehmigung

einer

Beihilfe

geknüpf t

wird

(127) Die Kommission erinnert daran, dass sie — zusätzlich zu den Maßnahmen zur Vermeidung unzumutbarer Wettbewerbsverfälschungen — die Bedingungen und Auflagen vorschreiben kann, die sie für
notwendig hält, damit der Wettbewerb nicht in einer dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden
Weise verfälscht wird.
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Auf der Grundlage der vorangehenden Würdigung der Maßnahme fordert die Kommission Österreich im
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens seine Stellungnahme abzugeben und alle für die Würdigung der Haftungsübernahme des
Bundes zugunsten der BAWAG P.S.K. sachdienlichen Informationen zu übermitteln
Die österreichischen Behörden werden gebeten, dem Beihilfeempfänger unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.
Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie interessierte Parteien durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften von der Beihilfe in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie Interessierte in den EFTA-Staaten, die
das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWRBeilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses
Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, innerhalb
eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»
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Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης
Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2006/C 332/08)

EOT (1)

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς

CEN

EN ISO 3095:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ακουστκή — Μέτρηση του θορύβου που
εκπέμπεται από οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιών (ISO 3095:2005)

—

CEN

EN ISO 3381:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ακουστική — Μέτρηση του θορύβου μέσα σε
οχήματα κινούμενα επί σιδηροτροχιών (ISO 3381:2005)

—

CEN

EN 12663:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Κατασκευαστικές απαιτήσεις για σιδηροδρομικά οχήματα

—

CEN

EN 13129-1:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ψύξη αέρα για τροχαίο υλικό της κύριας
γραμμής — Μέρος 1: Παράμετροι ανέσεως

—

CEN

EN 13129-2:2004
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Κλιματισμός για τροχαίο υλικό της κύριας
γραμμής — Μέρος 2: Δοκιμές τύπου

—

CEN

EN 13230-1:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Ολισθητήρες και υποστηρίγματα
από τσιμέντο — Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

—

CEN

EN 13232-4:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Διακόπτες και διασταυρώεις —
Μέρος 4: Ενεργοποίηση, κλείδωμα και επιτήρηση

—

CEN

EN 13232-5:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Διακόπτες και διασταυρώσεις —
Μέρος 5: Διακόπτες

—

CEN

EN 13232-6:2005
Σιδπροδρομκές εαρμοές — Τροχιά — Διακόπτες και διασταυρώσεις —
Μέρος 6: Σταδερές συνήδεις και αμβλείες διασταυρώσεις

—

CEN

EN 13232-7:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Σύστημα βελονών και διακλαδώσεις
— Μέρος 7: Διακλαδώσεις με κινούμενα μέρη

—

CEN

EN 13232-9:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Διακόπτες και διασταυρώσεις —
Μέρος 9: Χωροθετήσεις

—

CEN

EN 13260:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς — Ζεύγη
τροχών — Απαιτήσεις προϊόντος

—

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

30.12.2006
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1
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Έγγραφο αναφοράς

CEN

EN 13262:2004
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς — Τροχοί —
Απαιτήσεις προϊόντος

—

CEN

EN 13272:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτροφωτισμόε για υλικά κύλισης σε
συστήματα μεταφοράς κοινού

—

CEN

EN 13481-1:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα στερέωσης — Μέρος 1: Ορισμοί

—

EN 13481-1:2002/A1:2006
CEN

EN 13481-2:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα στερέωσης — Μέρος 2: Συστήματα στερέωσης για ολισθητήρες από
σκυρόδεμα
EN 13481-2:2002/A1:2006

CEN

EN 13481-5:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Απαιτήσεις απόδοσης για συστήματα στερέωσης — Μέρος 5: Συστήματα στερέωσης για τροχιές επί πλακών
EN 13481-5:2002/A1:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

28.2.2007

—

Σημείωση 3

28.2.2007

—

Σημείωση 3

CEN

EN 13674-1:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Σιδηροτροχιά — Μέρος 1: Σιδηροτροχιές vignole σιδηροδρόμου μάζας 46 kg/m και πάνω

—

CEN

EN 13674-2:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Σιδηροτροχιά — Μέρος 2:
Διακόπτες και σιδηροτροχιές διασταύρωσης για σύζευξη σε σιδηροτροχιές
vignole σιδηροδρόμου μάζας 46 kg/m και πάνω

—

CEN

EN 13674-3:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχιά — Σιδηροτροχιά — Μέρος 3: Σιδηροτροχιές ελέγχου

—

CEN

EN 13715:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχοί και βαγόνια — Τροχοί — Προφίλ
ζαντών

—

CEN

EN 13848-1:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές/Σιδηροτροχιές — Ποιότητα της γεωμετρίας των
σιδηροτροχιών — Μέρος 1: Χαρακτηρισμός της γεωμετρίας των σιδηροτροχιών

—

CEN

EN 14067-4:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Αεροδυναμική — Μέρος 4: Απαιτήσεις και
διαδικασίες δοκιμής για αεροδυναμική σε ανοιχτή τροχιά

—

CEN

EN 14067-5:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Αεροδυναμική — Μέρος 5: Απαιτήσεις και
διαδικασίες δοκιμής για αεροδυναμική σε σήραγγες

—

CEN

EN 14363:2005
Σιδηροδροµικές εφαρµοyές — Δοκιµές αποδοχής των χαρακτηριστικών
κίνησης σιδηροδροµικών οχηùάτων — Δοκιµές συµπεριφοράς κατά την
κίνηση και δοκιµές σε στάση

—

28.2.2007
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Έγγραφο αναφοράς

CEN

EN 14531-1:2005
Σιδπροδρομικές εφαρμογές — Πέδηση — Μέδοδοι υπολογισμού των
αποστάσεων επιβράδυνσης και σταματήματος — Μέδοδοι υπολογισμού της
πέδησης ακινητοποησης — Μέρος 1: Γενικοί αλγόριδμοι

—

CEN

EN 14535-1:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Δίσκοι φρένων για σιδηροδρομικό τροχαίο
υλικό — Μέρος 1: παιτήσεις διαστάσεων και ποιότητας δίσκων φρένων, πρεοσαριστών ή προσρμο- και πξιότητας δίσκων φρένων, πρεοσαριοτών ή
προσαρμο- σμένων δια συστολής στον άξονα ή στον κιν

—

CEN

EN 14601:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ευθείες και υηό γωνία τερματικές στρόφιγγες
για αγωγό πέδης και αγωγό κύριου αεροφυλακίου

—

CEN

EN 14752:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα πλευρικής εισόδοι οχήματος

—

CEN

EN 14813-1:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Κλιματισμός καμπινών οδήγησης — Μέρος 1:
Παράμετροι άνεσης

—

CEN

EN 14813-2:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Κλιματισμός καμπινών οδήγησης — Μέρος 2:
Δοκιμές τύπου

—

CENELEC

EN 50119:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Σταθερές εγκαταστάσεις —Εναέριες γραμμές
επαφής για ηλεκτρική έλξη

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50121-1:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 1:
Γενικά

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50121-2:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 2:
Εκπομπή του συνολικού σιδηροδρομικού συστήματος στο εξωτερικό περιβάλλον

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50121-3-1:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 31: Τροχαίο υλικό — Τρένα και πλήρως εξοπλισμένα οχήματα

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50121-3-2:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 32: Τροχαίο υλικό —Συσκευές

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50121-4:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 4:
Εκπομπή και ατρωσία σηματοδοτικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50121-5:2000
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα — Μέρος 5:
Εκπομπή και ατρωσία σταθερών εγκαταστάσεων τροφοδότησης ισχύος και
συσκευών

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50122-1:1997
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Σταθερές εγκαταστάσεις — Μέρος 1:
Διατάξεις προστασίας που σχετίζονται με την ηλεκτρική ασφάλεια και τη
γείωση

ΚΑΝΕΝΑ

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

30.12.2006
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1
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EN 50124-1:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συντονισμός της μόνωσης — Μέρος 1:
Βασικές απαιτήσεις —Αποστάσεις στον αέρα και αποστάσεις ερπυσμού για
όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

C 332/33

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

ΚΑΝΕΝΑ

Τροποποίηση Νο A1:2003 του EN 50124-1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης
(1.10.2006)

Τροποποίηση Νο A2:2005 του EN 50124-1:2001

Σημείωση 3

1.5.2008

CENELEC

EN 50124-2:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συντονισμός της μόνωσης — Μέρος 2:
Προστασία από υπερτάσεις και παρόμοια

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50125-1:1999
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό —
Μέρος 1: Εξοπλισμός επί του τροχαίου υλικού

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50125-3:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό —
Μέρος 3: Εξοπλισμός για σηματοδοσία και τηλεπικοινωνίες

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50126-1:1999
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Προδιαγραφή και επίδειξη Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας, Συντηρισιμότητας και Ασφάλειας (RAHS) — Μέρος 1: Βασικές
απαιτήσεις και γένια διεργασία

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50128:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα επικοινωνίας, σηματοδοσίας και
επεξεργασίας —Λογισμικό για σιδηροδρομικά συστήματα ελέγχου και
προστασίας

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50129:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα επικοινωνίας, σηματοδότησης και
επεξεργασίας —Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας για σηματοδότηση

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50149:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Σταθερές εγκαταστάσεις — Ηλεκτρική έλξη
—Σύρμα επαφής με ραβδώσεις από χαλκό και κράμα χαλκού

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50155:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές —Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
σε τροχαίο υλικό

ΚΑΝΕΝΑ

Τροποποίηση Νο A1:2002 του EN 50155:2001

Σημείωση 3

CENELEC

EN 50159-1:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα τεχνικής τηλεπικοινωνιών, σημάτων
και επεξεργασίας δεδομένων — Μέρος 1: Ασφαλής επικοινωνία σε κλειστά
συστήματα μετάδοσης

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50159-2:2001
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα τεχνικής τηλεπικοινωνιών, σημάτων
και επεξεργασίας δεδομένων — Μέρος 2: Ασφαλής επικοινωνία σε ανοιχτά
συστήματα μετάδοσης

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50163:2004
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τάσεις παροχής των συστημάτων έλξης

ΚΑΝΕΝΑ

Ημερομηνία λήξης
(1.9.2005)
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Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(έγγραφο αναφοράς)
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Έγγραφο αναφοράς

CENELEC

EN 50206-1:1998
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροχαίο υλικό — Διατάξεις λήψης ρεύματος:
Χαρακτηριστικά και δοκιμές — Μέρος 1: Διατάξεις λήψης ρεύματος για
οχήματα κύριων σιδηροδρομικών γραμμών

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50238:2003
Σιδηροδρομικές εφαρμογές —Συμβατότητα μεταξύ τροχαίου υλικού και
συστημάτων ανίχνευσης του τρένου

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50317:2002
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα συλλογής ρεύματος —Απαιτήσεις
και επικύρωση των μετρήσεων της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ
διάταξης λήψης ρεύματος και εναέριας γραμμής επαφής

ΚΑΝΕΝΑ

Τροποποίηση Νο A1:2004 του EN 50317:2002

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50367:2006
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Συστήματα συλλογής ρεύματος — Τεχνικά
κριτήρια για την αλληλεπίδραση μεταξύ διάταξης λήψης ρεύματος και
εναέριας γραμμής (για την επίτευξη ελεύθερης πρόσβασης)

ΚΑΝΕΝΑ

CENELEC

EN 50388:2005
Σιδηροδρομικές εφαρμογές — Τροφοδότηση ισχύος και τροχαίο υλικό —
Τεχνικά κριτήρια για το συντονισμό μεταξύ τροφοδότησης ισχύος
(υποσταθμού) και τροχαίου υλικού για την επίτευξη διαλειτουργικότητας

ΚΑΝΕΝΑ

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του
τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου
Σημείωση 1

1.10.2007

(1) EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; 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)

Σημείωση 1 Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης
(«dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η
προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις,
αυτό μπορεί να αλλάξει.
Σημείωση 3 Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο
(στήλη 4) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις
του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της
οδηγίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνάπτεται ως παράρτημα στην οδηγία του Συμβουλίου 98/34/ΕΚ (1) όπως τροποποιήθηκε από 98/48/ΕΚ (2).
— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν σημαίνει ότι τα
πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες σε
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(2) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.

30.12.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων αρχιτεκτονικής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/C 332/09)
Η οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της
πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και συγκεκριμένα το
άρθρο της 7, καθώς και η οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και ιδίως το
άρθρο της 21 παράγραφος 7, προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, ρυθμιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν για τη χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον
τομέα που καλύπτεται από τις οδηγίες αυτές. Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τις ονομασίες που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη για τα πτυχία,
πιστοποιητικά και λοιπούς τίτλους εκπαίδευσης και, κατά περίπτωση, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.
Η Πορτογαλία έχει κοινοποιήσει νέα ονομασία η οποία πρέπει να προστεθεί στον πίνακα πτυχίων, πιστοποιητικών
και λοιπών τίτλων αρχιτεκτονικής που παρατίθενται στην οδηγία 85/384/ΕΟΚ και στο παράρτημα V.7.1 της
οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Η ανακοίνωση 2005/C 135/05 της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ (1), καθώς και το
παράρτημα V.7.1. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων,
συμπληρώνονται ως εξής:
Η ακόλουθη ονομασία προστίθεται στον κατάλογο των τίτλων των πτυχίων και των οργανισμών που εκδίδουν τα
πτυχία, όσον αφορά την Πορτογαλία:
— Portugal: «Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo» — Instituto Superior Técnico
da Universidade Técnica de Lisboa
Ως εκ τούτου, οi σχετικό πίνακες του παραρτήματος V.7.1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ διαμορφώνεται ως εξής:

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής 2005/C 135/05, της 2ας Ιουνίου 2005, ΕΕ C 135, της 2.6.2005, σ. 5, όπως ενημερώθηκε με τις
ανακοινώσεις της 6ης Ιανουαρίου 2006 (2006/C 3/12) και της 24ης Ιουνίου 2006 (2006/C 148/11).
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Χώρα

België/Belgique/Belgien

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
Αναφοράς

1. Nationale hogescholen voor architectuur

2. Architect/Architecte

2. Hogere-architectuur-instituten

3. Architect

3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te
Hasselt

4. Architect/Architecte

4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5. Architect/Architecte

5. Sint-Lucasscholen

6. Burgelijke ingenieur-architect

6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de
Universiteiten
6. «Faculté Polytechnique» van Mons

1. Architecte/Architect

1. Écoles nationales supérieures d'architecture

2. Architecte/Architect

2. Instituts supérieurs d'architecture

3. Architect

3. École provinciale supérieure d'architecture de
Hasselt

4. Architecte/Architect

4. Académies royales des Beaux-Arts

5. Architecte/Architect

5. Écoles Saint-Luc

6. Ingénieur-civil–architecte

6. Facultés des sciences appliquées des universités
6. Faculté polytechnique de Mons

Danmark

Arkitekt cand. arch.

— Kunstakademiets Arkitektskole i København
— Arkitektskolen i Århus

1988/1989

Deutschland

Diplom-Ingenieur,

Universitäten (Architektur/Hochbau)

1988/1989

Diplom-Ingenieur Univ.

— Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)
— Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/
Hochbau)
— Hochschulen für bildende Künste
— Hochschulen für Künste

Diplom-Ingenieur,

— Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)
— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/
Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Diplom-Ingenieur FH

1988/1989
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1. Architect/Architecte
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Eλλάς

Τίτλος εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
Αναφοράς

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού

— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών
— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα — Μηχανικού

Πανεπιστήμιο Πατρών, τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

2003/2004

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

1988/1989

1988/1989

30.12.2006
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España

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Universidad politécnica de Cataluña, escuelas
técnicas superiores de arquitectura de Barcelona
o del Vallès;
— Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica
superior de arquitectura de Madrid;
— Universidad politécnica de Las Palmas, escuela
técnica superior de arquitectura de Las Palmas;
— Universidad politécnica de Valencia, escuela
técnica superior de arquitectura de Valencia;
— Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de
arquitectura de Sevilla;
— Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;
— Universidad de Santiago de Compostela, escuela
técnica superior de arquitectura de La Coruña;
— Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;
— Universidad de Navarra, escuela técnica superior
de arquitectura de Pamplona;
1999/2000

— Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

— Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

— Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

— Universidad de Cataluña, escuela técnica superior
de arquitectura de Barcelona;

1999/2000
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— Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
Αναφοράς

1998/1999

— Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios
integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

— Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Granada

1994/1995

1. Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le
cadre de la formation professionnelle continue et
de la promotion sociale

1. Le ministre chargé de l'architecture

1988/1989

2. Diplôme d'architecte ESA

2. École spéciale d'architecture de Paris

3. Diplôme d'architecte ENSAIS

3. École nationale supérieure des arts et industries
de Strasbourg, section architecture

1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

1. National University of Ireland to architecture
graduates of University College Dublin

2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.)

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street,
Dublin

(Previously, until 2002 — Degree standard diploma
in architecture (Dip. Arch)

(College of Technology, Bolton Street, Dublin)

3. Certificate of associateship (ARIAI)

3. Royal Institute of Architects of Ireland

4. Certificate of membership (MRIAI)

4. Royal Institute of Architects of Ireland

Laurea in architettura

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

EL

— Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior
de arquitectura de La Salle;
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Χώρα

France

Italia

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

1988/1989
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Università di Camerino
Università di Catania — Sede di Siracusa
Università di Chieti
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Napoli Federico II
Università di Napoli II
Università di Palermo
Università di Parma
Università di Reggio Calabria
Università di Roma «La Sapienza»
Universtià di Roma III
Università di Trieste
Politecnico di Bari

1988/1989

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ireland

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
Αναφοράς

— Politecnico di Milano
— Politecnico di Torino
— Istituto universitario di architettura di Venezia
Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

1998/1999

Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

2003/2004

— Laurea specialistica quinquennale in Architettura

— Prima Facoltà di Architettura dell'Università di
Roma «La Sapienza»

1998/1999

— Laurea specialistica quinquennale in Architettura

—
—
—
—
—

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

— Laurea specialistica quinquennale in Architettura

— Università di Roma III

— Laurea specialistica in Architettura

—
—
—
—

Università dell'Aquilla
Università di Pavia
Università di Roma «La Sapienza»
Università di Ancona
Università di Basilicata — Potenza
Università di Pisa
Università di Bologna
Università di Catania
Università di Genova
Università di Palermo
Università di Napoli Federico II
Università di Roma — Tor Vergata
Università di Trento
Politecnico di Bari
Politecnico di Milano

Università di Ferrara
Università di Genova
Università di Palermo
Politecnico di Milano
Politecnico di Bari

1999/2000

2003/2004
2004/2005
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Università di Firenze
Università di Napoli II
Politecnico di Milano II
Università di Napoli Federico II

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente
della professione che viene rilasciato dal ministero
della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha
sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti
ad una commissione competente

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Università dell'Aquilla
— Università di Pavia
— Università di Roma «La Sapienza»

EL

Laurea in ingegneria edile — architettura

30.12.2006

Χώρα

Nederland

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

1. Technische Universiteit te Delft

2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting
bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

2. Technische Universiteit te Eindhoven

Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de
normen van artikel 46

Ακαδημαϊκό έτος
Αναφοράς

1988/1989

EL

1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting
bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

1. Technische Universität Graz (Erzherzog-JohannUniversität Graz)

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

2. Technische Universität Wien

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

4. Magister der Architektur, Magister architecturae,
Mag. Arch.

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

5. Magister der Architektur, Magister architecturae,
Mag. Arch.

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien

6. Magister der Architektur, Magister architecturae,
Mag. Arch.

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle
Gestaltung in Linz

1998/1999

30.12.2006

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.
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3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op
grond van het met goed gevolg afgelegde examen
verbonden aan de opleiding van de tweede fase
voor beroepen op het terrein van de architectuur,
afgegeven door de betrokken examencommissies
van respectievelijk:
— de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
te Amsterdam
— de Hogeschool Rotterdam en omstreken te
Rotterdam
— de Hogeschool Katholieke Leergangen te
Tilburg
— de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
— de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
— de Hogeschool Maastricht te Maastricht
Österreich
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Χώρα

Τίτλος εκπαίδευσης

Οργανισμός που χορηγεί τον τίτλο εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό που συνοδεύει τον τίτλο εκπαίδευσης

Ακαδημαϊκό έτος
Αναφοράς

— Faculdade de arquitectura da Universidade técnica
de Lisboa
— Faculdade de arquitectura da Universidade do
Porto
— Escola Superior Artística do Porto
— Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

1988/1989

Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura

— Universidade Lusíada de Lisboa

1991/1992

Carta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e
Urbanismo

— Escola Superior Gallaecia
— Instituto Superior Técnico da
Técnica de Lisboa

Universidade

1998/1999

Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

— Teknillinen korkeakoulu/Tekniska högskolan
(Helsinki)
— Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors
tekniska högskola
— Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

1998/1999

Sverige

Arkitektexamen

Chalmers Tekniska Högskola AB

1998/1999

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura
Para os cursos iniciados a partir do ano académico
de 1991/1992

1991/1992

EL

2002/2003

Lunds Universitet
1. Diplomas in architecture

1. — Universities
— Colleges of Art
— Schools of Art

2. Degrees in architecture

2. Universities

3. Final examination

3. Architectural Association

4. Examination in architecture

4. Royal College of Art

5. Examination Part II

5. Royal Institute of British Architects

Certificate of architectural education, issued by the
Architects Registration Board
The diploma and degree courses in architecture of
the universities, schools and colleges of art should
have met the requisite threshold standards as laid
down in Article 46 of this Directive and in Criteria
for validation published by the Validation Panel of
the Royal Institute of British Architects and the
Architects Registration Board

1988/1989

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Kungliga Tekniska Högskolan

United Kingdom

30.12.2006

Χώρα

EU nationals who possess the Royal Institute of
British Architects Part I and Part II certificates, which
are recognised by ARB as the competent authority,
are eligible. Also EU nationals who do not possess
the ARB-recognised Part I and Part II certificates will
be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard
and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of
the Criteria for validation
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(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.
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Έγγραφα COM εκτός των νομοθετικών προτάσεων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή
(2006/C 332/10)

Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 389

14.7.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής πρόγραμμα δράσεων για την προώθηση της
έρευνας και ανάλυσης θεμάτων που συνδέονται με την οικονομική και
νομισματική ένωση

COM(2006) 400

17.7.2006

Πράσινη Βίβλος για τη ρύθμιση της σύγκρουσης νόμων όσον αφορά τις
περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων, καθώς και το ζήτημα της διεθνούς
δικαιοδοσίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης

COM(2006) 474

1.9.2006

Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τις τεχνολογίες ανίχνευσης που εφαρμόζονται
στο έργο των αρχών επιβολής του νόμου, των τελωνειακών αρχών και
άλλων αρχών ασφάλειας

COM(2006) 490

13.9.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ετήσια έκθεση των έξι Ευρωπαίων συντονιστών σχετικά με την πρόοδο ορισμένων έργων του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών

COM(2006) 519

20.9.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα

COM(2006) 231

22.9.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών Θεματική στρατηγική για την προστασία του
εδάφους

COM(2006) 550

25.9.2006

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο: διαδικασίας αντιντάμπινγκ
όσον αφορά τις εισαγωγές οπτικών δίσκων με δυνατότητα εγγραφής (CD
+/-R) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Χονγκ Κονγκ και
Μαλαισίας

COM(2006) 551

25.9.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004
και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του

COM(2006) 549

26.9.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής Έκθεση παρακολούθησης σχετικά με το
βαθμό προετοιμασίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ενόψει της
ένταξής τους στην ΕΕ

COM(2006) 552

26.9.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με το Διεθνή Κανονισμό Υγείας

COM(2006) 558

29.9.2006

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας

COM(2006) 568

3.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο
σχετικά με τη διατήρηση των καταστάσεων μη αμοιβαιότητας από
μέρους ορισμένων τρίτων κρατών όσον αφορά την απαλλαγή από την
υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου
τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών,
και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοιοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2005 όσον αφορά τον μηχανισμό αμοιβαιότητας

COM(2006) 567

4.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
των Περιφερειών η Ευρωπή στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

30.12.2006

30.12.2006
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Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 583

6.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας πρόσβασης σε φιλικές προς το περιβάλλον, οικονομικά προσιτές και ασφαλείς ενεργειακές υπηρεσίες: Το Παγκόσμιο
Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

COM(2006) 563

12.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής Έκθεση σχετικά με το Διεθνές Tαμείο για την
Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2005
του Συμβουλίου

COM(2006) 574

12.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών
στην ΕΕ

COM(2006) 589

12.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άτυπη σύνοδος
στο Lahti της Φινλανδίας, στις 20 Οκτωβρίου 2006) Μια θετικά διακείμενη προς τις καινοτομίες και σύγχρονη Ευρώπη

COM(2006) 590

12.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικές
σχέσεις στον τομέα της ενέργειας — από τη θεωρία στην πράξη

COM(2006) 593

16.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την προώθηση από τα κράτη μέλη της εθελοντικής
και μη αμειβόμενης δωρεάς ιστών και κυττάρων

COM(2006) 592

17.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο Αξιολόγηση του Ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP) και μελλοντικές προοπτικές

COM(2006) 597

17.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2005

COM(2006) 595

18.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με την εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας (Οδηγία 97/67/EΚ
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/EΚ)

COM(2006) 596

18.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μελέτη προγνώσεων για τον αντίκτυπο στην καθολική υπηρεσία από την
πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών το
2009

COM(2006) 612

18.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ): Εκτίμηση αναλήψεων υποχρεώσεων, πληρωμών και συνεισφορών προς καταβολή από τα κράτη μέλη για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007,
καιΠρόβλεψη αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για την περίοδο
2008 έως 2011

COM(2006) 601

20.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική
σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο
Κέρας της Αφρικής

COM(2006) 614

23.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά
για μάθηση

COM(2006) 611

24.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος IDABC

COM(2006) 617

24.10.2006

Σύσταση της επιτροπής προς το Συμβούλιο για την έγκριση συμφωνίας
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας
(ΕΥΡΑΤΟΜ) και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν
σχετικά με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας
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Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 618

24.10.2006

Πράσινη Βίβλος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης
των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών

COM(2006) 625

24.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών Μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών
μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται
από το οινόπνευμα

COM(2006) 629

24.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της
Επιτροπής για το 2007

COM(2006) 626

25.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

COM(2006) 638

27.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής 17η ετήσια έκθεση εκτέλεσης των διαρθρωτικών
ταμείων (2005)

COM(2006) 639

27.10.2006

Έκθεση της Επιτροπής σχέση μεταξύ της οδηγίας για τη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) και των κοινοτικών ταμείων

COM(2006) 648

27.10.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκή Ένωση, Χονγκ Κονγκ και Μακάο: δυνατότητες συνεργασίας 2007-2013

COM(2006) 660

6.11.2006

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση προόδου για την περίοδο 2000-2005 με αντικείμενο την εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα (96/48/ΕΚ για τo
σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων και 2001/16/ΕΚ για το
συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα)

COM(2006) 661

6.11.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του
πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των νέων επιγραμμικών τεχνολογιών
(Safer Internet plus)

COM(2006) 663

6.11.2006

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
Περιφερειών Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος δράσης για την προώθηση ασφαλέστερης χρήσης
του Ίντερνετ με καταπολέμηση του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα

Τα κείμενα αυτά διατίθενται στην ιστοσελίδα EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αρχές, κανόνες και διαδικασίες
(2006/C 332/11)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναθεωρημένη πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών
1.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της δημοσιότητας και της διαφάνειας, όπως
αναφέρεται στη διακήρυξη περί της πολιτικής της στον τομέα της διαφάνειας, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2004
(www.eib.org/publications/publication.asp?publ=152).
2.
Η παρούσα πολιτική της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών καθορίστηκε ύστερα από
δημόσια διαβούλευση, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ στις 28 Μαρτίου 2006 και δημοσιεύτηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1). Αντικαθιστά την προηγούμενη πολιτική της Τράπεζας περί
πληροφόρησης, η οποία είχε δημοσιευτεί το 2002 με τίτλο «Πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες», και τους
προσαρτημένους σε αυτήν «Κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα». Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στον διαδικτυακό
τόπο της ΕΤΕπ όσο και σε έντυπη μορφή.
3.
Η Τράπεζα θεωρεί την πολιτική της όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ως ένα εξελισσόμενο και
ευέλικτο εργαλείο, το οποίο υποβάλλεται σε διαρκή αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο στο εσωτερικό του οργανισμού και είναι δεκτικό στις παρατηρήσεις του κοινού. Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών θα επανεξετάζεται
επισήμως ανά τριετία. Παράλληλα, η ΕΤΕπ διατηρεί στον διαδικτυακό της τόπο μία ηλεκτρονική ταχυδρομική
θυρίδα αφιερωμένη στο θέμα αυτό (infopol@eib.org), στην οποία μπορεί να δέχεται σχόλια καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους.
4.
Επιπλέον, η ΕΤΕπ ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για
τις διεθνείς αγορές όσον αφορά την κοινολόγηση πληροφοριών, και εξετάζει τις επιπτώσεις τους στην πολιτική της
για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών.
5.
Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών περιλαμβάνεται μεταξύ των εγγράφων και κωδίκων που έχουν
καταρτιστεί για να καλύψουν όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ. Ιδιαίτερα στενή σχέση με την πολιτική
δημοσιοποίησης πληροφοριών έχουν οι πολιτικές που αφορούν τη διαφάνεια, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέματα, την εταιρική ευθύνη και διακυβέρνηση, και ειδικότερα την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης.
Όλα τα σχετικά έγγραφα περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΕπ.
Πλαίσιο της πολιτικής
6.
Η ΕΤΕπ είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταστατικό της Τράπεζας καθορίζει το ρόλο της, το
πεδίο των δραστηριοτήτων της και τις δομές διακυβέρνησής της, και αποτελεί πρωτόκολλο προσαρτημένο στη
συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με το καταστατικό, οι μέτοχοι της ΕΤΕπ
είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη προτείνουν τα μέλη των κύριων οργάνων λήψης των αποφάσεων της
Τράπεζας, ήτοι του Συμβουλίου των Διοικητών, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Επιτροπής.
Διαμέσου των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, η Τράπεζα ευθύνεται έναντι των πολιτών της Ένωσης.
7.
Η Τράπεζα διαθέτει εκτενή δομή ελέγχου και λογοδοσίας, η οποία περιλαμβάνει μία Ελεγκτική
Επιτροπή –που διορίζεται από το Συμβούλιο των Διοικητών και λογοδοτεί άμεσα σε αυτό– καθώς και διεθνείς
εξωτερικούς ελεγκτές, και λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης υπό τον Γενικό Επιθεωρητή της. Ο
επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης του ομίλου ΕΤΕπ μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού
της Τράπεζας, των εφαρμοστέων κανόνων, των κωδίκων συμπεριφοράς και των επαγγελματικών προδιαγραφών,
ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προέλθουν από παραλείψεις της Τράπεζας, των οργάνων
διοίκησής της ή των μελών του προσωπικού της, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (2).
(1) ΕΕ C 332 της 30.12.2006, σ. 45.
(2) Ο επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης δεν επιλαμβάνεται καταγγελιών πολιτών. Οι διατάξεις που διέπουν το δικαίωμα
προσφυγής περιέχονται στις παραγράφους 106 έως 108.
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8.
Η ΕΤΕπ ενεργεί με βάση τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ ζητούν συχνά από την Τράπεζα να υποστηρίξει νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες της Ένωσης. Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ προσαρμόζει τις δανειοδοτικές πολιτικές της εκδίδοντας νέες οδηγίες όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων και ανοίγοντας νέους τομείς δραστηριότητας, ώστε να
επιτρέψει στην Τράπεζα να προαγάγει τις πολιτικές της ΕΕ.
9.
Η ΕΤΕπ διατηρεί στενούς θεσμικούς και επιχειρησιακούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε,
βάσει του καταστατικού της ΕΤΕπ, ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ορίζεται από την
Επιτροπή. Όλες οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται στην Επιτροπή για γνωμοδότηση σχετικά με τη συνάφεια
της επένδυσης με τις πολιτικές της ΕΕ, προτού εγκριθεί η χρηματοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ.
10.
Η Τράπεζα διατηρεί επίσης στενές σχέσεις με τα λοιπά κοινοτικά όργανα. Διατηρεί τακτικό διάλογο με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τις δραστηριότητές της υπέρ των στόχων της ΕΕ. Ο διάλογος αυτός λαμβάνει
διάφορες μορφές, από εισηγήσεις σε συνόδους ολομέλειας έως ενημερώσεις επιτροπών και μελών του Κοινοβουλίου.
11.
Επιπλέον, η Τράπεζα αναπτύσσει διαρκώς στενότερους δεσμούς με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
της ΕΕ, η οποία λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ των κοινοτικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών. Ως οργανισμός που ανήκει στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, η ΕΤΕπ υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη χρήση των κοινοτικών πόρων τους οποίους
διαχειρίζεται η Τράπεζα. Τέλος, η ΕΤΕπ έχει συνάψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της
Απάτης (OLAF) και υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
12.
Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το καταστατικό της ΕΤΕπ παρέχουν στην
Τράπεζα λειτουργική και οικονομική αυτονομία, ώστε να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά το έργο της ως
χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Η ΕΤΕπ είναι σημαντικός παράγοντας στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως λόγω
της δανειοληπτικής της δραστηριότητας στις κεφαλαιαγορές και των χρηματοδοτήσεων που χορηγεί για επενδυτικά
σχέδια. Η Τράπεζα συνεργάζεται επίσης στενά με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, ιδίως για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο των πολιτικών αναπτυξιακής
βοήθειας και συνεργασίας της ΕΕ.
13.
Η Τράπεζα μεριμνά ώστε οι δραστηριότητές να συνάδουν με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Στις
χώρες όπου αυτές δεν ισχύουν, η Τράπεζα τις χρησιμοποιεί και πάλι, ως το βέλτιστο σημείο αναφοράς, κατά τη
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Στις τρέχουσες δραστηριότητές της, η Τράπεζα λαμβάνει επιπλέον υπόψη τα
πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην τραπεζική και χρηματοπιστωτική κοινότητα, ιδίως στους τομείς
που δεν καλύπτονται άμεσα από την κοινοτική νομοθεσία.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στόχοι και νομοθετικό πλαίσιο της πολιτικής
Διαφάνεια
14.
Η ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών αποτελεί βασική πολιτική
της ΕΕ, της οποίας σκοπός είναι να έρθουν οι φορείς αυτοί πλησιέστερα προς το κοινό που υπηρετούν και να καθίσταται ορατή η συμβολή τους στην προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου
ανάπτυξης στην Ευρώπη.
15.
Η ΕΤΕπ, ως κοινοτικό όργανο, επιδιώκει σταθερά να διασφαλίζει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό διαφάνειας
σε όλες τις δραστηριότητές της. Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών αποτελεί βασική αναφορά για την εφαρμογή της πολιτικής διαφάνειας της Τράπεζας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (1), για την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αποτελεί βασική αναφορά
για την πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών της Τράπεζας (2).
16.
Η ΕΤΕπ θεωρεί ότι, εφόσον αποτελεί δημόσιο οργανισμό, η δημοσιότητα και η διαφάνεια όσον αφορά τον
τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις, λειτουργεί και εφαρμόζει τις πολιτικές της ΕΕ, ενισχύουν την αξιοπιστία
της και την υπευθυνότητά της έναντι των ευρωπαίων πολιτών.
(1) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(2) Τα τρία νομοθετικά όργανα της ΕΕ κάλεσαν τα άλλα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να θεσπίσουν κανόνες για
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα σύμφωνα με τις αρχές και τα όρια που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

30.12.2006

30.12.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.
Η δημοσιότητα και η διαφάνεια συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της
αειφορίας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, στον περιορισμό των κινδύνων διαφθοράς και στη βελτίωση των
σχέσεων του προσωπικού με τους εξωτερικούς εμπλεκόμενους φορείς.
Δημοσιοποίηση πληροφοριών
18.
Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών αντικατοπτρίζει τη βούληση της Τράπεζας να συμβαδίζει με τις
πρωτοβουλίες της κοινοτικής πολιτικής όσον αφορά τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση πληροφοριών στο κοινό.
19.
Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών εντάσσεται επίσης σε ένα πλαίσιο που έχει θεσπιστεί σε επίπεδο
ΕΕ και το οποίο καλύπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στις χώρες και περιοχές
στις οποίες η Τράπεζα αναπτύσσει δραστηριότητες. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, έχει ως οδηγούς τη
νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΕΕ, ιδίως για την εκτίμηση της συμβολής των έργων που χρηματοδοτεί η
Τράπεζα στην επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης. Στις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες η Τράπεζα
αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ευθύνες των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη βιώσιμων
αποτελεσμάτων.
20.
Η ΕΤΕπ θα σεβαστεί επίσης το περιεχόμενο, τους στόχους και τις διατάξεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή, στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ,
των διατάξεων της σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («κανονισμός Aarhus»).
21.
Η ΕΤΕπ εφαρμόζει πλήρως την αρχή της διαφάνειας έναντι των κεφαλαιαγορών. Οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί που την βαρύνουν όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, ποικίλουν ανάλογα με το νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις αγορές στις οποίες προσφέρονται οι τίτλοι της. Η Τράπεζα αποφεύγει την επιλεκτική γνωστοποίηση πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζει την ίση πρόσβαση όλων στις πληροφορίες της.

Βασικές αρχές και περιορισμοί της πολιτικής
Η αρχή της γνωστοποίησης των πληροφοριών
22.
Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών της ΕΤΕπ βασίζεται στην αρχή της γνωστοποίησης των πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, των κρατών μελών και τις διεθνώς αποδεκτές αρχές. Κάθε πληροφορία που
κατέχει η Τράπεζα δύναται καταρχήν να γνωστοποιηθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός
λόγος μη γνωστοποίησής της. Η ΕΤΕπ, εκ του γεγονότος ότι λειτουργεί ως τράπεζα, υπόκειται σε ορισμένους
περιορισμούς όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών (βλέπε κατωτέρω «Περιορισμοί»).
23.
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες από την ΕΤΕπ. Κατά την εξέταση
των αιτήσεων παροχής πληροφοριών η Τράπεζα δεν εισάγει διακρίσεις ούτε παρέχει ειδική, προνομιούχα πρόσβαση
σε πληροφορίες. Εφαρμόζει ίση μεταχείριση στις αιτήσεις που υποβάλλονται από το κοινό, είτε αυτές προέρχονται
από μεμονωμένους πολίτες ή νομικά πρόσωπα είτε από ομάδες ειδικών συμφερόντων.
24.
Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, η Τράπεζα εφαρμόζει επιμελώς ένα γλωσσικό
καθεστώς που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού. Τα καταστατικά έγγραφα της ΕΤΕπ είναι διαθέσιμα σε όλες
τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Άλλα βασικά έγγραφα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό –όπως
οι κώδικες συμπεριφοράς– δημοσιεύονται επίσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ άλλα διατίθενται
τουλάχιστον στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο
προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον, είναι εφικτή η μετάφρασή του σε άλλες γλώσσες. Η ΕΤΕπ απαιτεί από τα μέλη του
προσωπικού της να μεριμνούν ώστε, κατά το δυνατόν, οι πολίτες που αποστέλλουν αλληλογραφία στην Τράπεζα
σε μία από τις γλώσσες της ΕΕ, να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.
Περιορισμοί
25.
Η Τράπεζα εφαρμόζει με προσήλωση τις αρχές της γνωστοποίησης πληροφοριών και της διαφάνειας, αλλά
παράλληλα έχει καθήκον να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδίως
με το άρθρο 287 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), καθώς και με τη νομοθεσία σχετικά
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΕπ υπάγεται επίσης σε
εθνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές του τραπεζικού τομέα, που αφορούν τις επιχειρηματικές συμβάσεις και
τις δραστηριότητες της αγοράς. Συνεπώς, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών.
(1) Άρθρο 287: «Τα μέλη των οργάνων της Κοινότητας, τα μέλη των επιτροπών, καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της
Κοινότητας οφείλουν, και μετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους σχέσεως, να μη μεταδίδουν πληροφορίες που αποτελούν εκ φύσεως
επαγγελματικά απόρρητα, ιδίως πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις που αφορούν τις εμπορικές τους σχέσεις και τα κοστολογικά τους στοιχεία».
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Η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση θα έθιγε την προστασία:

— του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις ή τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική
πολιτική της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ή ενός κράτους μέλους,
— της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
27.
Εκτός εάν συντρέχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, η Τράπεζα αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση θα έθιγε την προστασία:
— δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών,
— του σκοπού επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων,
— των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας,
— της ακεραιότητας της εσωτερικής διαδικασίας λήψης των αποφάσεων της Τράπεζας.
28.
Μεταξύ των πληροφοριών που κατά κανόνα υπάγονται στην εμπιστευτική σχέση της Τράπεζας με τους
επιχειρηματικούς εταίρους της, περιλαμβάνονται η αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλει ο φορέας ενός επενδυτικού σχεδίου, πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση του δανείου, και η σύμβαση χρηματοδότησης. Η Τράπεζα
δεν αφαιρεί από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, τους δανειολήπτες ή άλλους αρμόδιους το δικαίωμα να
γνωστοποιούν πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση τους με την ΕΤΕπ και τους διακανονισμούς που έχουν συνάψει
με αυτήν.
29.
Οι επιχειρηματικοί εταίροι της ΕΤΕπ ενημερώνονται σχετικά με την πολιτική της περί δημοσιοποίησης
πληροφοριών, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις τους με την Τράπεζα.
30.
Η πρόταση που υποβάλει η Διευθύνουσα Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση ενός
επενδυτικού σχεδίου, δεν δημοσιοποιείται πριν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
— Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια του δημόσιου τομέα, η πρόταση της Διευθύνουσας Επιτροπής δημοσιοποιείται κατόπιν αιτήσεως. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι εμπορικής ευαισθησίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μη γνωστοποίηση της πρότασης χρηματοδότησης.
— Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα, τα πληροφοριακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται από
τους ιδιώτες αντισυμβαλλόμενους της Τράπεζας ως εμπιστευτικά, δεν αποκαλύπτονται.
31.
Στον κατάλογο των επενδυτικών σχεδίων, που περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, καταχωρίζονται όλα τα επενδυτικά σχέδια του δημόσιου τομέα πριν από την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο,
καθώς και όλα τα σχέδια του ιδιωτικού τομέα για τα οποία έχει δημοσιευθεί διεθνής διαγωνισμός στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και για τα οποία έχει εκπονηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ωστόσο, ορισμένα σχέδια του ιδιωτικού τομέα δημοσιοποιούνται μόνο μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε μερικές περιπτώσεις, μετά την υπογραφή του δανείου, για την προστασία αιτιολογημένων εμπορικών
συμφερόντων.
32.
Περιορισμοί ισχύουν επίσης για τις πληροφορίες σχετικά με τις πιστώσεις που χορηγούν οι τοπικές
τράπεζες για επενδύσεις πελατών τους, στο πλαίσιο συμβάσεων συνολικών δανείων που έχουν συνάψει με την
ΕΤΕπ. Οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ενδιάμεσης τράπεζας, ως μέρος των συνήθων επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ μίας τράπεζας και των πελατών της (1). Ωστόσο, η ΕΤΕπ δεν αντιτίθεται στην παροχή
πληροφοριών από την ενδιάμεση τράπεζα αναφορικά με τη σχέση της με την ΕΤΕπ.
33.
Όσον αφορά τις δανειοληπτικές πράξεις, η δημοσιότητα σχετικά με τις ιδιωτικές τοποθετήσεις είναι περιορισμένη, για λόγους εμπιστευτικότητας. Η Τράπεζα γνωστοποιεί ορισμένες πληροφορίες γενικού χαρακτήρα σχετικά
με τους επενδυτές και τη δραστηριότητα της δευτερογενούς αγοράς. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν
μεμονωμένους επενδυτές ή τράπεζες δεν αποκαλύπτονται. Ωστόσο, η Τράπεζα προσπαθεί κατά το δυνατόν να
ενθαρρύνει τη διαφάνεια όσον αφορά τις εκδόσεις χρεογράφων της.
34.
Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, η Τράπεζα διαβουλεύεται με τον τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά
πόσον οι πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο
πρέπει ή δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί.
(1) Η ΕΤΕπ δεν έχει συμβατική σχέση με τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων από συνολικά δάνεια. Ο επιχειρηματικός
εταίρος του αποδέκτη είναι η ενδιάμεση τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει τους εμπορικούς κινδύνους της επένδυσης και υπογράφει
τη χρηματοδοτική σύμβαση.
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35.
Οι περιορισμοί που τίθενται στη δημοσιοποίηση, με σκοπό να προστατευθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής
διαδικασίας λήψης των αποφάσεων της Τράπεζας, αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ειλικρινούς και ανοικτής
ανταλλαγής απόψεων και αξιολογήσεων στο εσωτερικό της Τράπεζας. Τα έγγραφα που περιέχουν γνωμοδοτήσεις
για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων, όπως π.χ. το προκαταρκτικό
ενημερωτικό σημείωμα (1), η πρόταση υποβολής του επενδυτικού σχεδίου σε αξιολόγηση, η αίτηση για γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κρατών μελών της ΕΕ και η πρόταση για διαπραγμάτευση της χρηματοδότησης δεν δημοσιοποιούνται. Το ίδιο ισχύει για τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής, του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Διοικητών.
36.
Εάν μόνο μέρη ζητούμενου εγγράφου καλύπτονται από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιορισμούς, οι
πληροφορίες από τα υπόλοιπα μέρη δίδονται στη δημοσιότητα.
37.
Οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του
εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο τριάντα ετών. Στην περίπτωση εγγράφων
που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, τα εμπορικά συμφέροντα ή την ακεραιότητα της εσωτερικής διαδικασίας λήψης των αποφάσεων της Τράπεζας, οι εξαιρέσεις μπορούν
εν ανάγκη να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται και μετά την περίοδο αυτή.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
38.
Οι γενικές αρχές της πολιτικής δημοσιοποίησης πληροφοριών εφαρμόζονται στο σύνολο του ομίλου ΕΤΕπ,
που αποτελείται από την ΕΤΕπ και το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων» (ΕΤΑΕ) (www.eif.org). Το ΕΤΑΕ είναι ο
βραχίονας του ομίλου στον τομέα του επιχειρηματικού κεφαλαίου και των εγγυήσεων υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΕΤΑΕ καθορίζει και δημοσιεύει τους δικούς του κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφά του.
Εφαρμογή, λογοδοσία και αξιολόγηση
39.
Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών υπόκειται διαρκώς σε αξιολόγηση και ποιοτικό έλεγχο από τις
υπηρεσίες της ΕΤΕπ, υπό την εποπτεία της Διευθύνουσας Επιτροπής της Τράπεζας.
40.
Η Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη και η προσήλωση του προσωπικού είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής δημοσιοποίησης πληροφοριών, διοργανώνει για τα μέλη
του προσωπικού της προγράμματα ευαισθητοποίησης στα θέματα της διαφάνειας και της κοινολόγησης πληροφοριών, του διαλόγου με τις εμπλεκόμενες πλευρές, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και άλλα συναφή θέματα.
41.
Η πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών θα επανεξετάζεται επισήμως ανά τριετία. Η ΕΤΕπ διατηρεί στον
διαδικτυακό της τόπο μία ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα αφιερωμένη στο θέμα αυτό (infopol@eib.org), στην
οποία μπορεί να δέχεται σχόλια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
42.
Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί σε ποιο βαθμό η ΕΤΕπ επιτυγχάνει τους στόχους της σε τομείς όπως η
διαφάνεια και η γνωστοποίηση πληροφοριών, μέσω του στρατηγικού «εταιρικού επιχειρησιακού σχεδίου» (www.
eib.org/about/objective/) καθώς και άλλων βασικών εγγράφων, όπως η ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ και, ιδίως, η ετήσια
έκθεση περί εταιρικής ευθύνης.
43.
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα μηχανισμό προσφυγής, οποίος περιγράφεται στο κεφάλαιο «Διατάξεις περί
προσφυγής» (βλέπε παραγράφους 106 έως 108).
44.
Η Τράπεζα διατηρεί στενές επαφές με τα λοιπά κοινοτικά όργανα και με διεθνείς οργανισμούς ώστε να
παρακολουθεί και να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις στις πολιτικές και τις πρακτικές γνωστοποίησης πληροφοριών. Η Τράπεζα αναφέρεται επίσης στα θέματα της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών, στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου της με την κοινωνία των πολιτών.
Διάχυση και γνωστοποίηση πληροφοριών
45.
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζεται στις πληροφορίες που αφορούν τρεις τομείς της δραστηριότητας της
Τράπεζας:
— τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
— τις χρηματοδοτήσεις,
— το δανεισμό.
(1) Το προκαταρκτικό ενημερωτικό σημείωμα είναι ένα σύντομο έγγραφο που καταρτίζεται στην αρχή του κύκλου του επενδυτικού
σχεδίου και ενημερώνει τη Διευθύνουσα Επιτροπή και τις υπηρεσίες της Τράπεζας για τη δυνητική νέα χρηματοδοτική πράξη.
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46.
Στα τμήματα που αφορούν τις χρηματοδοτήσεις και το δανεισμό, γίνεται διάκριση μεταξύ της διάχυσης
πληροφοριών κατά πάγια πρακτική και της γνωστοποίησης πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως. Στο τμήμα που αφορά
τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, απαριθμούνται ορισμένα βασικά έγγραφα,
τα οποία δημοσιοποιούνται κατά πάγια πρακτική, και γίνεται αναφορά στην πολιτική δημόσιας διαβούλευσης που
εφαρμόζει η Τράπεζα για ορισμένες από τις πολιτικές της.
Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Καταστατικά και άλλα βασικά έγγραφα
Πολιτικές και στρατηγικές
47.
Καταστατικό της ΕΤΕπ — Καθορίζει το θεσμικό και το νομοθετικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας καθώς και το σύστημα διακυβέρνησής της.
48.
Εσωτερικός κανονισμός — Αφορά τα όργανα λήψης των αποφάσεων, την Ελεγκτική Επιτροπή και το
προσωπικό της Τράπεζας.
49.

Ετήσια έκθεση του ομίλου ΕΤΕπ — Αποτελείται από τρεις τόμους:

— Οικονομική έκθεση του ομίλου ΕΤΕπ: περιέχει τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΕΤΕπ, της ΕΤΕπ, της
Επενδυτικής Διευκόλυνσης της Κοτονού, του FEMIP Trust Fund και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με
τα επεξηγηματικά τους προσαρτήματα (1).
— Έκθεση δραστηριοτήτων του ομίλου ΕΤΕπ: παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες του ομίλου ΕΤΕπ κατά την
προηγούμενη οικονομική χρήση, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.
— Έκθεση στατιστικών στοιχείων: περιέχει κατάλογο των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν και των
δανειοληπτικών πράξεων που διενεργήθηκαν από την ΕΤΕπ, καθώς και κατάλογο των επενδυτικών σχεδίων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Περιέχει επίσης συνοπτικούς πίνακες για το έτος αναφοράς και τα τελευταία
πέντε έτη.
50.
Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο — ΕΕΣ: καθορίζει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες και τη μεσοπρόθεσμη
πολιτική της Τράπεζας, με βάση τους στόχους που της αναθέτει το Συμβούλιο των Διοικητών της. Το ΕΕΣ, το
οποίο καλύπτει μία τριετία, καταρτίζεται κάθε έτος και αναπροσαρμόζεται με βάση τα τυχόν νέα καθήκοντα που
ανατίθενται στην Τράπεζα, τους προσανατολισμούς της πολιτικής της ΕΕ και τις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. Το ΕΕΣ χρησιμεύει ως αναφορά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που δημοσιεύονται στις
ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ.
51.
Προς μία νέα στρατηγική για τον όμιλο ΕΤΕπ: το έγγραφο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
των Διοικητών τον Ιούνιο 2005, παρουσιάζει τις γενικές κατευθύνσεις της μελλοντικής στρατηγικής του ομίλου
ΕΤΕπ. Οι αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων της στρατηγικής αυτής, περιλαμβάνονται
στο εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο.
52.
Δελτίο «ΕΤΕπ Πληροφορίες» («EIB Information»): εκδίδεται τρεις ή τέσσερις φορές ετησίως και περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τις νέες εξελίξεις στην ΕΤΕπ.
Διαφάνεια, διακυβέρνηση και εταιρική ευθύνη
53.
Πολιτική διαφάνειας: η διαφάνεια αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΕΤΕπ, ως
δημόσιας τράπεζας που βρίσκεται στην υπηρεσία της πολιτικής της ΕΕ. Η πολιτική αυτή περιγράφεται στο έγγραφο
με τίτλο «Διαφάνεια — έκθεση και προτάσεις» του Ιουνίου 2004 και καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: εταιρική
διακυβέρνηση, δεοντολογία και αμοιβές, χρηματοοικονομική πληροφόρηση, έλεγχοι και αξιολόγηση, και τραπεζική
δραστηριότητα.
54.
Διακήρυξη περί διακυβέρνησης: παρουσιάζει τις κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση της
Τράπεζας. Αναφέρεται στα ακόλουθα: όργανα λήψης των αποφάσεων και εποπτείας, εμπειρογνωμοσύνη, δεοντολογία και σύγκρουση συμφερόντων, μισθοί και άλλες παροχές, εξωτερικές ελεγκτικές δομές, οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος των κινδύνων, διαχειριστικός έλεγχος, κανονιστική συμμόρφωση, πλαίσιο εσωτερικής επιθεώρησης και ελέγχου, εφαρμογή και παρακολούθηση της στρατηγικής, και διαφάνεια.
(1) Η οικονομική έκθεση του ομίλου ΕΤΕπ περιέχει τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΕπ και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ΕΤΕπ. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Οι μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ΕΤΕπ καταρτίζονται σύμφωνα με την
οδηγία 86/635/ΕΟΚ για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
Η οικονομική έκθεση της ΕΤΕπ περιέχει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των πιστωτικών και λειτουργικών
κινδύνων.
Η Τράπεζα δημοσιεύει επίσης εξαμηνιαίες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (μη ελεγμένες).

30.12.2006

30.12.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

55.
Διακήρυξη περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: περιέχει μία διακήρυξη αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εφαρμογή τους. Το κείμενο αυτό αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών και για τη μελλοντική υποβολή αναφορών. Επιπλέον, περιγράφει τις
αρχές που χρησιμεύουν ως οδηγός στην ΕΤΕπ για την ενσωμάτωση της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής
διάστασης στις επιχειρησιακές της δραστηριότητες (βλέπε επίσης «Έκθεση περί εταιρικής ευθύνης» κατωτέρω).
56.
Έκθεση περί εταιρικής ευθύνης: η πρώτη έκδοση (2006) καλύπτει τα θέματα της δεοντολογίας και της
διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, της υπευθυνότητας στις χρηματοδοτήσεις, και της εταιρικής
εικόνας της ΕΤΕπ. Περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ στον τομέα του
περιβάλλοντος, οι οποίες περιέχονταν παλαιότερα στην έκθεση της Τράπεζας για το περιβάλλον.
57.
Πολιτική δημοσιοποίησης πληροφοριών: το έγγραφο αυτό (2006) παρουσιάζει τις αρχές και τους κανόνες
που διέπουν την γνωστοποίηση πληροφοριών στο κοινό. Η πολιτική αυτή βασίζεται στην αρχή της γνωστοποίησης
των πληροφοριών, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος μη γνωστοποίησης τους. Περιγράφει επίσης τις διαδικασίες
διεκπεραίωσης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών και τους μηχανισμούς προσφυγής για τους αιτούντες.
58.
Κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης: το έγγραφο αυτό παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία της τρέχουσας πολιτικής της ΕΤΕπ στον τομέα αυτό, η οποία έχει ως βάση τους κώδικες
συμπεριφοράς της Τράπεζας, τον Οδηγό για τη σύναψη συμβάσεων, εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς, καθώς και τους όρους που εισάγονται στις χρηματοδοτικές συμβάσεις της Τράπεζας.
Αειφόρος ανάπτυξη
59.
Πολιτικές, στρατηγικές και διαδικασίες όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα: τα
έγγραφα «Περιβαλλοντική διακήρυξη» και «Περιβαλλοντικές διαδικασίες» παρουσιάζουν την πολιτική της ΕΤΕπ και
τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και την οργάνωση που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της
Τράπεζας όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος. Περιγράφουν επίσης τις μεθόδους που εφαρμόζει η Τράπεζα
για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών πτυχών των επενδυτικών σχεδίων που εξετάζει προς
χρηματοδότηση, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο –ανάλογα με τον τόπο πραγματοποίησης του σχεδίου– και τις
υποχρεώσεις που βαρύνουν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.
60.
Κοινωνική αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων στις αναπτυσσόμενες χώρες: Η
πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: περιγράφει την πρακτική που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για την εκτίμηση
των κοινωνικών επιπτώσεων των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό να
προαγάγει την αειφόρο ανάπτυξη. Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη βαρύτητα που
αποκτούν τα κοινωνικά θέματα στο εν λόγω πλαίσιο, και εκφράζει τη θέληση της Τράπεζας να υιοθετήσει σταδιακά
πιο ενεργητική στάση απέναντι στα ζητήματα της κοινωνικής πρόνοιας, εστιάζοντας αρχικά την προσοχή της στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
61.
Πλαίσιο εκτίμησης του αναπτυξιακού αντίκτυπου των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από
την επενδυτική διευκόλυνση: το έγγραφο αυτό περιγράφει τις μεθόδους που επιτρέπουν να αξιολογηθεί ακριβέστερα η συμβολή των χρηματοδοτήσεων της επενδυτικής διευκόλυνσης (1) στους στόχους της συμφωνίας εταιρικής
σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ της Κοτονού. Εστιάζεται στην αξιολόγηση της συμβολής των χρηματοδοτήσεων στη στρατηγική
της επενδυτικής διευκόλυνσης και στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας –από χρηματοοικονομική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη και από την άποψη της διακυβέρνησης– με σκοπό την εκτίμηση του
αντίκτυπου των μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων στην ανάπτυξη.
Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Κώδικες συμπεριφοράς
62.
Η ΕΤΕπ δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο όλους τους κώδικες συμπεριφοράς που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διευθύνουσα Επιτροπή, την Ελεγκτική Επιτροπή και τα μέλη του προσωπικού της Τράπεζας:
— Κώδικας συμπεριφοράς των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΤΕπ.
— Κώδικας συμπεριφοράς των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΤΕπ.
— Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ.
— Κώδικας συμπεριφοράς του προσωπικού.
(1) Η επενδυτική διευκόλυνση (ΕΔ) είναι βασικό χρηματοδοτικό μέσο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης της Κοτονού, που άρχισε να
ισχύει στις 2 Ιουνίου 2003. Η ΕΔ καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας και υποστηρίζει επενδύσεις ιδιωτικών φορέων και
δημόσιων φορέων που λειτουργούν με εμπορικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, προσοδοφόρα έργα οικονομικής και τεχνολογικής
υποδομής που είναι καίριας σημασίας για τον ιδιωτικό τομέα.
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63.
Η Τράπεζα δημοσιεύει επίσης λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές και τις λοιπές απολαβές των
μελών των οργάνων λήψης των αποφάσεων, των εποπτικών οργάνων και του προσωπικού της.
64.

Η Τράπεζα δημοσιεύει επίσης τα ακόλουθα έγγραφα:

— Ετήσιο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
— Προσωπικές δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφουν προσωπική δήλωση σχετικά με άλλα καθήκοντα που ασκούν ή θέσεις που κατέχουν. Δημοσιοποιούνται
επίσης οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αποχές από την ψηφοφορία σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
— Προσωπικές δηλώσεις των μελών της Διευθύνουσας Επιτροπής: τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής υπογράφουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων παρόμοια με εκείνη που υπογράφουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
— Ομιλίες και δηλώσεις των διευθυντικών στελεχών.
Δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με πολιτικές της Τράπεζας
65.
Η ΕΤΕπ προτίθεται να διοργανώσει περαιτέρω δημόσιες διαβουλεύσεις, για άλλες πολιτικές της, κυρίως
μέσω του διαδικτυακού τόπου της (πολιτική διαφάνειας, Ιούνιος 2004).
Πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις
Πληροφορίες δημοσιοποιούμενες κατά πάγια πρακτική
Δημοσιεύσεις σχετικές με τον κύκλο ζωής των επενδυτικών σχεδίων
66.
Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την επιλεξιμότητα: περιγράφουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων από την ΕΤΕπ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χορηγήσεις
της Τράπεζας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπονται από χωριστές εντολές, που της ανατίθενται από την ΕΕ στο
πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας και παροχής αναπτυξιακής βοήθειας που εφαρμόζει η Ένωση με τρίτες χώρες.
67.
Κύκλος ζωής των επενδυτικών σχεδίων στην ΕΤΕπ: περιγράφει τους μηχανισμούς της Τράπεζας για τη
λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτεί. Παρέχει επίσης μία επισκόπηση των συνήθων
διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης που εφαρμόζει η Τράπεζα, οι οποίες προσαρμόζονται στα ειδικά
χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου για το οποίο ζητείται χρηματοδότηση.
68.
Οδηγός για τη σύναψη συμβάσεων: παρέχει στους επενδυτές και στους προμηθευτές τους πληροφορίες
σχετικά με την πολιτική της ΕΤΕπ, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται
για τη δημοπράτηση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτεί η Τράπεζα.
Περιγράφει επίσης λεπτομερώς τους αντίστοιχους ρόλους της ΕΤΕπ και των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.
69.
Έκθεση στατιστικών στοιχείων: αποτελεί τον τόμο ΙΙΙ της ετήσιας έκθεσης της ΕΤΕπ και περιέχει εκτενή
στοιχεία σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που έχει χρηματοδοτήσει η Τράπεζα. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται
κατάλογοι των υπογραφεισών χρηματοδοτικών συμβάσεων και στατιστικές κατανομές των χρηματοδοτήσεων κατά
χώρα, περιφέρεια, τομέα και κοινοτικό στόχο.

Κατάλογος επενδυτικών σχεδίων
70.
Η Τράπεζα δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο της προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που προτίθεται καταρχήν να χρηματοδοτήσει, σε ένα κατάλογο που περιέχει τα σχέδια και μία
συνοπτική περιγραφή τους. Τα σχέδια καταχωρίζονται στον κατάλογο πριν εξεταστούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΤΕπ, εκτός εάν επιτακτικοί λόγοι δικαιολογούν τη δημοσίευσή τους σε μεταγενέστερο στάδιο
(βλέπε επίσης «Περιορισμοί», παράγραφοι 25 έως 37).
71.
Το «έναυσμα» για τη δημοσίευση των συνοπτικών στοιχείων ενός επενδυτικού σχεδίου δίδεται όταν η
Τράπεζα ζητεί τη γνώμη του (των) ενδιαφερόμενου(-ων) κράτους μέλους (κρατών μελών) και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως απαιτεί το άρθρο 21 του καταστατικού της ΕΤΕπ. Αυτή θεωρείται η πιο κατάλληλη στιγμή για να
ανακοινώσει δημοσίως η Τράπεζα ότι οι συζητήσεις της με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου έχουν προχωρήσει
επαρκώς, ώστε να έχει την εύλογη βεβαιότητα ότι η πρόταση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
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Συνοπτικά στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων
72.
Τα συνοπτικά στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνουν τον τίτλο του σχεδίου, το όνομα του
φορέα του έργου ή του ενδιάμεσου χρηματοδοτικού οργανισμού (για τα συνολικά δάνεια), τον τομέα στον οποίο
ανήκει το σχέδιο, την περιγραφή του σχεδίου, τον (τους) στόχο(-ους) του, τις περιβαλλοντικές και, ενδεχομένως,
τις κοινωνικές του επιπτώσεις πληροφορίες σχετικά με τη δημοπράτηση, την προτεινόμενη χρηματοδότηση της
ΕΤΕπ, το συνολικό κόστος του έργου και τη φάση στην οποία βρίσκεται το σχέδιο, ήτοι εάν «τελεί υπό αξιολόγηση», «έχει εγκριθεί» ή «έχει υπογραφεί». Κατά περίπτωση, παρέχονται σύνδεσμοι προς την μελέτη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προκήρυξη του έργου.
73.
Κατά περίπτωση, επίσης,τα συνοπτικά στοιχεία περιέχουν, είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε υπό μορφή παραπομπής μέσω συνδέσμου, την μη τεχνική περίληψη (ΜΤΠ) της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΕΠΕ) ή, για τα έργα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισοδύναμο της ΜΤΠ και τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ). Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ προσπαθούν να ικανοποιούν όλα τα ειδικά αιτήματα παροχής πληροφοριών
για ιδιαίτερα θέματα και έγγραφα που έχουν σχέση με τις ΕΠΕ/ΔΠΕ. Η ΕΤΕπ ενθαρρύνει τους φορείς των έργων να
γνωστοποιούν πληροφορίες μέσω των ιστοχώρων τους.
74.
Ύστερα από την υπογραφή, τα σχέδια παραμένουν στον κατάλογο έως ότου δημοσιευθούν στην ετήσια
έκθεση της Τράπεζας.
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επενδυτικών σχεδίων
Η πολιτική της ΕΤΕπ ως προς την επίσημη διαδικασία που είναι ευρέως γνωστή ως «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων» (ΕΠΕ), παρουσιάζεται συνοπτικά στην περιβαλλοντική διακήρυξη της Τράπεζας (2004).
Η Τράπεζα απαιτεί, όλα τα επενδυτικά σχέδια, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης, να πληρούν τις απαιτήσεις (αρχές και πρακτικές) της οδηγίας της ΕΕ περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία
85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ και 2003/35/ΕΚ), όσον αφορά την έκταση και
τη μορφή που πρέπει να έχει μία επίσημη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η οδηγία περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζει τις κατηγορίες σχεδίων για τις οποίες απαιτείται
ΕΠΕ, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και το περιεχόμενο της ΕΠΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας, ο κύριος του έργου πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τις
επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες καθορίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 97/11/EΚ
και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μία μη τεχνική περίληψη. Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9 της οδηγίας, το
κράτος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί το σχέδιο και οι αρμόδιες αρχές του έχουν την ευθύνη
να φροντίζουν ώστε το «ενδιαφερόμενο κοινό» να ενημερώνεται και να ζητείται η γνώμη του σχετικά με το
προτεινόμενο σχέδιο. Οι υπηρεσίες της Τράπεζας ελέγχουν την τήρηση αυτών των απαιτήσεων και συνοψίζουν
τα πορίσματά στην έκθεση που υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ.
Για όλα τα σχέδια για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ, η Τράπεζα δημοσιεύει στον Κατάλογο των επενδυτικών σχεδίων
την μη τεχνική περίληψη (ή συνδέσμους που παραπέμπουν σε αυτήν). Για τα σχέδια που πραγματοποιούνται
εκτός ΕΕ και στις προσχωρούσες και υποψήφιες χώρες, δημοσιεύεται η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η
Τράπεζα εξετάζει αυτά τα έγγραφα, ώστε να βεβαιώνεται ότι έχει δοθεί επαρκής προσοχή στις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ότι τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού και αντιστάθμισης και τα προτεινόμενα
σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης, που συνδέονται με την εφαρμογή των μέτρων αυτών, πληρούν τις απαιτήσεις της.
Μέσα από κατάλληλες συζητήσεις με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, με
σκοπό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ΕΤΕπ, η Τράπεζα
προάγει τις καλές πρακτικές όσον αφορά την ΕΠΕ.

Συνολικά δάνεια
75.
Οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν συνολικά δάνεια δημοσιεύονται στον κατάλογο των επενδυτικών
σχεδίων, στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. Επιπλέον, η Τράπεζα παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, συγκεντρωτικά
στοιχεία σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις μέσω συνολικών δανείων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής τους κατά
χώρα και κατά τομέα.

Εκθέσεις αξιολόγησης
76.
Οι δραστηριότητες αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων διεξάγονται στους κόλπους της Υπηρεσίας Γενικής
Επιθεώρησης από μία χωριστή ομάδα αξιολόγησης, που είναι ανεξάρτητη από τις Διευθύνσεις χορηγήσεων. Η
ομάδα αυτή συντάσσει εκθέσεις ex-post αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ, κατά θέματα, τομείς ή περιφέρειες/χώρες, οι οποίες δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας αφού εξεταστούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Η Τράπεζα δημοσιεύει επίσης μία ετήσια έκθεση επισκόπησης της αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων.
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Ενημερωτικά σημειώματα για επενδυτικά σχέδια
77.
Για τα επενδυτικά σχέδια που κινούν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού, η ΕΤΕπ δημοσιεύει ειδικά ενημερωτικά σημειώματα στον διαδικτυακό της τόπο.
Ανακοινώσεις τύπου
78.
Η ΕΤΕπ εκδίδει ανακοινώσεις τύπου για τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις της, συνήθως κατά την υπογραφή
της δανειακής σύμβασης.
Γνωστοποίηση πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως
79.
Εκτός από τα συνοπτικά στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων, που δημοσιεύονται κατά πάγια πρακτική, η
Τράπεζα παρέχει και άλλες, επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια:
— Πρόταση της Διευθύνουσας Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου:
— Για τα επενδυτικά σχέδια του δημόσιου τομέα, η πρόταση δημοσιοποιείται, εκτός εάν το Διοικητικό
Συμβούλιο αποφασίσει τη μη δημοσιοποίηση, σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι εμπορικής ευαισθησίας.
— Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα, τα πληροφοριακά στοιχεία που δεν χαρακτηρίζονται από τους ιδιώτες αντισυμβαλλόμενους της Τράπεζας ως εμπιστευτικά, μπορούν να αποκαλύπτονται.
— Πληροφοριακά στοιχεία από τις εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που εκπονεί η
Τράπεζα.
— Πληροφοριακά στοιχεία από τις εκθέσεις αποστολών της Τράπεζας.
Έγγραφα σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο
Κάθε επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τη δική του, μοναδική συλλογή εγγράφων και επικοινωνιακού υλικού. Ο
κύκλος ζωής ενός έργου περιλαμβάνει ορισμένα βασικά στάδια, κατά τα οποία συλλέγονται και αξιολογούνται
ουσιώδους σημασίας στοιχεία.
Η διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζει η ΕΤΕπ μπορεί να παραγάγει τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία έχουν
καθοριστικό ρόλο στις εσωτερικές της διαδικασίες λήψης αποφάσεων:
— Προκαταρκτικό ενημερωτικό σημείωμα
— Πρόταση για υποβολή του σχεδίου σε αξιολόγηση
— Αίτηση για γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών)
— Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
— Γνωμοδότηση του (των) κράτους μέλους (κρατών μελών)
— Πρόταση για διαπραγμάτευση της χρηματοδοτικής πράξης, συνοδευόμενη από γνωμοδοτήσεις διαφόρων
υπηρεσιών της ΕΤΕπ
— Πρόταση της Διευθύνουσας Επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρηματοδότηση του επενδυτικού
σχεδίου
— Επίσημη αίτηση χρηματοδότησης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
— Σύμβαση χρηματοδότησης.
Πληροφορίες σχετικά με τις δανειοληπτικές πράξεις
Πληροφορίες δημοσιοποιούμενες κατά πάγια πρακτική
80.
Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δανειοληπτική της δραστηριότητα, περιέχονται στο εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αναφέρει επίσης τον προβλεπόμενο όγκο δανεισμού.
81.
Η ΕΤΕπ οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία που διέπει τις αγορές στις οποίες διαθέτει τους τίτλους της. Κοινή
απαίτηση των νομοθεσιών των τόπων στους οποίους δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, είναι η μη εισαγωγή, κατά τη
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικές πράξεις, διακρίσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε κάποιο πρόσωπο ή επιχείρηση αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις συναλλαγές. Γενικά, η ΕΤΕπ
φροντίζει ώστε οι πληροφορίες αυτής της φύσης να δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα, μέσω των κατάλληλων κανονιστικών διαύλων και μέσω του διαδικτυακού τόπου της. Τρέχουσα πληροφόρηση σχετικά με τις δανειοληπτικές
δραστηριότητες της ΕΤΕπ παρέχεται επίσης από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που μεσολαβούν στις δραστηριότητες αυτές.
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82.
Μεταξύ των κύριων μέσων παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δανειοληπτικές δραστηριότητες της
Τράπεζας, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
— Τα κύρια πρακτορεία οικονομικών ειδήσεων — ιδίως το Bloomberg και το Reuters — ο διαδικτυακός τόπος
της Τράπεζας και μία κανονιστική υπηρεσία πληροφοριών παρέχουν εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις
δραστηριότητες της ΕΤΕπ στις κεφαλαιαγορές.
— Ο ιστοχώρος της Τράπεζας που αφορά τις κεφαλαιαγορές, εστιάζεται στις δανειοληπτικές δραστηριότητες της
ΕΤΕπ. Στις ιστοσελίδες αυτές περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ΕΤΕπ ως δανειολήπτη και παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με τις κύριες πτυχές της δανειοληπτικής της δραστηριότητας, μεταξύ άλλων υπό μορφή
πινάκων με τις εκδόσεις της και συνδέσμων προς ενημερωτικά δελτία και προγράμματα έκδοσης τίτλων.
— Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, που τίθενται στη διάθεση του κοινού.
— Η ετήσια έκθεση του ομίλου ΕΤΕπ περιλαμβάνει την οικονομική έκθεση, η οποία περιέχει ετήσια επισκόπηση
των δραστηριοτήτων δανεισμού, διαχείρισης διαθεσίμων και διαχείρισης ρευστότητας. Μεταξύ των εγγράφων
που συναποτελούν την ετήσια έκθεση, περιλαμβάνεται επίσης η έκθεση στατιστικών στοιχείων, η οποία περιέχει
κατάλογο των ομολογιακών εκδόσεων της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές.
— Έγγραφα παρουσίασης.
— Περιοδικές επιστολές ενημέρωσης των επενδυτών.
— Ανακοινώσεις τύπου σχετικά με τις δανειοληπτικές δραστηριότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές ή
υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης.
— Άλλο, εξειδικευμένο, πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές.
83.
Η ΕΤΕπ διατηρεί επίσης άμεσες επαφές με τμήματα της επενδυτικής κοινότητας μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, όπως ημερίδων ενημέρωσης επενδυτών (road shows), τηλεδιασκέψεων, συνεδρίων κ.ά.
84.
Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές πρέπει
να απευθύνονται στο τμήμα «Σχέσεις με τους επενδυτές» (investor.relations@eib.org).

Γνωστοποίηση πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως
85.
Το έγγραφο υλικό τεκμηρίωσης των εκδόσεων ομολογιακών δανείων (φυλλάδια προσφοράς, ενημερωτικά
δελτία ή/και προγράμματα) διατίθεται κατόπιν αιτήσεως.

Διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτήσεων παροχής πληροφοριών
86.
Οι διαδικασίες της Τράπεζας για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
από το κοινό, είναι οι ακόλουθες:
Υποβολή των αιτήσεων
87.
Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε πληροφορίες μπορούν να διατυπώνονται με οιαδήποτε γραπτή μορφή ή
προφορικά. Πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης της ΕΤΕπ ή στη διεύθυνση
info@eib.org. Μπορούν επίσης να απευθύνονται στα περιφερειακά γραφεία της Τράπεζας, τα οποία στη συνέχεια
τις διαβιβάζουν στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, στην έδρα της ΕΤΕπ, στο Λουξεμβούργο.
88.

Ο αιτών δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει την αίτηση.

Επεξεργασία των αιτήσεων
89.
Οι αιτήσεις εξετάζονται συνήθως από το Γραφείο Πληροφοριών της ΕΤΕπ και η απάντηση δίδεται χωρίς
καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή τους.
90.
Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής ή εάν δεν επιτρέπει τον εντοπισμό του αναζητούμενου εγγράφου ή
των αναζητούμενων πληροφοριών, οι υπηρεσίες της Τράπεζας ζητούν από τον αιτούντα να διευκρινίσει το αίτημά
του.
91.
Σε περίπτωση λανθασμένης διαβίβασης του αιτήματος στο εσωτερικό της Τράπεζας, το μέλος του προσωπικού που το παραλαμβάνει το διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια υπηρεσία.
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92.
Εάν προφορικό αίτημα παροχής πληροφοριών είναι υπερβολικά περίπλοκο ή υπερβολικά σύνθετο στη διεκπεραίωσή του, το μέλος του προσωπικού ζητεί από τον αιτούντα να διατυπώσει το αίτημά του γραπτώς.
93.
Εάν η αναζητούμενη πληροφορία έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, είτε από την Τράπεζα είτε από τρίτο, η
Τράπεζα πληροφορεί τον αιτούντα με ποιον τρόπο μπορεί να την αποκτήσει.
94.
Εάν η αίτηση δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί εντός της τακτής προθεσμίας, εξαιτίας του ή των πολύπλοκων
θεμάτων που θέτει, ο υπάλληλος ενημερώνει τον συντάκτη το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός
δέκα ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Στην απόδειξη παραλαβής πρέπει να αναφέρονται το όνομα της
υπηρεσίας και του υπαλλήλου που συνέταξε την απάντηση.
95.
Εάν η αίτηση έχει πολύπλοκο χαρακτήρα, η απάντηση δίδεται το αργότερο εντός σαράντα εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
96.
Εάν, για λόγους εμπιστευτικότητας, οι υπηρεσίες της Τράπεζας αδυνατούν να αποκαλύψουν το σύνολο ή
μέρος των αναζητούμενων πληροφοριών, γνωστοποιούν τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να παράσχουν
τις πληροφορίες και ενημερώνουν τον αιτούντα σχετικά με το δικαίωμά του να υποβάλει επαναληπτική αίτηση
(βλέπε κατωτέρω).
97.
Οι πληροφορίες παρέχονται σε υπάρχουσα διατύπωση και μορφή ή, εάν είναι εφικτό, σε μορφή που ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του αιτούντα.
98.
Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ μεριμνούν ώστε, κατά το δυνατόν, κάθε ενδιαφερόμενος που απευθύνεται γραπτώς
στην Τράπεζα σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, να λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.
99.
Στον αιτούντα είναι δυνατόν να χρεωθεί προμήθεια για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η θέση
των αιτούμενων εγγράφων στη διάθεσή του.
100.
Οι υπηρεσίες της Τράπεζας δεν αποστέλλουν αλληλογραφία σε άλλα, τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ενημερωθεί σχετικά.
101.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει συνέχεια σε αίτηση που είναι προδήλως παράλογη.

Επαναληπτικές αιτήσεις
102.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης ή αδυναμίας της Τράπεζας να απαντήσει σε αίτημα εντός της
τακτής προθεσμίας, ο αιτών δικαιούται να υποβάλει επαναληπτική αίτηση εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή της απάντησης της Τράπεζας.
103.
Η Τράπεζα απαντά στην επαναληπτική αίτηση το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως, παραδείγματος
χάρη, στην περίπτωση αίτησης που αφορά κάποιο ιδιαίτερα πολύπλοκο έγγραφο ή θέμα, η προθεσμία είναι
δυνατόν να παραταθεί κατά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα ειδοποιηθεί προγενέστερα και θα του γνωστοποιηθούν οι λόγοι.

Προσφυγή
104.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης ύστερα από επαναληπτική αίτηση, η Τράπεζα ενημερώνει τον
αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει, ήτοι την υποβολή καταγγελίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω, στο κεφάλαιο «Διατάξεις περί προσφυγής».
105.
Οι διατάξεις περί προσφυγής εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση που η Τράπεζα αποτύχει να απαντήσει
εντός της τακτής προθεσμίας ή εάν ο αιτών κρίνει ότι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική.

Διατάξεις περί προσφυγής
106.
Εάν ο ενδιαφερόμενος κρίνει ότι αίτημα για παροχή πληροφοριών δεν διεκπεραιώθηκε από τις υπηρεσίες
της ΕΤΕπ σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει επίσημα η Τράπεζα, μπορεί να υποβάλει
επίσημη καταγγελία στο Γενικό Γραμματέα της ΕΤΕπ. Οι καταγγελίες υποβάλλονται εγγράφως, εντός
είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αλληλογραφίας που αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας. Η
Τράπεζα εκδίδει αμέσως απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας και η απάντηση του Γενικού Γραμματέα δίδεται το
αργότερο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

30.12.2006

30.12.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

107.
Σύμφωνα με το άρθρο 195 της συνθήκης ΕΚ, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του σε κράτος μέλος της Ένωσης, έχει επίσης το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (1). Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει αποστολή να
εξετάζει τις καταγγελίες περί κακής διοίκησης κατά τη δράση των θεσμικών οργάνων ή των οργανισμών της ΕΕ,
και απευθύνει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
108.
Στην περίπτωση που πολίτες ή κάτοικοι χωρών εκτός ΕΕ επιθυμούν να προσφύγουν κατά της μη γνωστοποίησης πληροφοριών από την ΕΤΕπ και το ζήτημά τους δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η προσφυγή μπορεί να κατατεθεί στον Γενικό Επιθεωρητή της Τράπεζας (2). Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Γενικός Επιθεωρητής ενεργεί με ανεξαρτησία ως προς τη Διοίκηση της Τράπεζας. Οι εκθέσεις του
διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΤΕπ και στη διοίκηση της Τράπεζας.

Πηγές πληροφοριών
109.

Τα δημοσιοποιημένα έγγραφα της ΕΤΕπ μπορούν να αναπαράγονται ελεύθερα, εφόσον:

— αναφέρονται η πηγή και η ημερομηνία δημοσίευσης,
— οι πληροφορίες που περιέχουν δεν αλλοιώνονται,
— οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς (για τέτοια χρήση, απαιτείται η έγκριση της
ΕΤΕπ),
— δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.
110.
Ορισμένα έγγραφα και αποφάσεις της Τράπεζας που πηγάζουν από το καταστατικό της, δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαδικτυακός τόπος
111.
Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΤΕπ είναι η κύρια πλατφόρμα για την παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά
με το ρόλο και τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έγκυρες πηγές πληροφοριών σχετικά με την Τράπεζα.
112.
Όλα τα έγγραφα που δημοσιεύει η ΕΤΕπ, δημοσιεύονται ή αναφέρονται στον διαδικτυακό της τόπο. Ο
διαδικτυακός τόπος περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διακυβέρνηση της Τράπεζας, την πολιτική
διαφάνειας που εφαρμόζει και τη δομή λήψης των αποφάσεών της, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές της δραστηριότητες.
113.
Η Τράπεζα προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της
τόπου, ώστε να προσφέρει αυξημένη ταχύτητα και ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες της. Ο διαδικτυακός
τόπος της ΕΤΕπ διατίθεται επί του παρόντος στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
(1) Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προτιμά συνήθως να εξαντλούν οι πολίτες όλες τις δυνατότητες προσφυγής που παρέχει το οικείο
κοινοτικό όργανο ή οργανισμός, όπως η ΕΤΕπ, πριν απευθυνθούν σε αυτόν.
(2) Όπως αναφέρεται στη «Διακήρυξη περί διακυβέρνησης» της Τράπεζας, ο Γενικός Επιθεωρητής προσφέρει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό προσφυγής για τη διερεύνηση καταγγελιών για τις οποίες ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι είναι αναρμόδιος. Οι
όροι που διέπουν αυτόν το μηχανισμό προσφυγής είναι υπό κατάρτιση.
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114.
Ο διαδικτυακός τόπος της Τράπεζας περιέχει επιμέρους ιστοχώρους, που εστιάζονται σε ειδικούς δανειοδοτικούς και δανειοληπτικούς στόχους και σε άλλους τομείς δραστηριότητας της ΕΤΕπ. Συνήθως, οι επιμέρους
αυτοί ιστοχώροι καλύπτουν τη δραστηριότητα της ΕΤΕπ στις ακόλουθες περιοχές και τομείς:
— υπό ένταξη χώρες,
— μεσογειακές χώρες εταίροι,
— κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού,
— οικονομική και κοινωνική συνοχή,
— JASPERS,
— πρωτοβουλία «Καινοτομία 2010»,
— ανθρώπινο κεφάλαιο,
— διευρωπαϊκά δίκτυα,
— περιβάλλον,
— κεφαλαιαγορές,
— θέσεις εργασίας — ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΤΕπ,
— οικονομικές και χρηματοοικονομικές μελέτες — με συνδέσμους προς ερευνητικές μελέτες.
115.
Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΤΕπ είναι επίσης προσβάσιμος μέσω της διαδικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (http://www.europa.eu), μέσω πολυάριθμων δημόσιων ιστοχώρων που αναφέρονται σε κοινοτικά θέματα,
καθώς και μέσω των κύριων μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο.
Γραφείο Πληροφοριών (InfoDesk)
116.
Τα αιτήματα για πληροφορίες και έγγραφα και οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το ρόλο και τις
δραστηριότητες της ΕΤΕπ μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφοριών της Τράπεζας (info@eib.org). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφοριών τηλεφωνικώς — βλέπε στοιχεία
επικοινωνίας κατωτέρω.
Σχέσεις με τον τύπο και τα λοιπά μέσα ενημέρωσης
117.
Γενικά, υπεύθυνο για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης είναι το τμήμα σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης,
που ανήκει στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. Το τμήμα «Σχέσεις με τους επενδυτές», το οποίο
ανήκει στην Υπηρεσία Κεφαλαιαγορών, διαχειρίζεται τις σχέσεις με τον τύπο που είναι ειδικευμένος στον τομέα των
κεφαλαιαγορών.
118.

Οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον τύπο, είναι κυρίως οι ακόλουθες:

— Συνεντεύξεις τύπου που οργανώνει η Τράπεζα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ετήσιες συνεντεύξεις
τύπου στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες (το Φεβρουάριο) –κατά τις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Τράπεζας κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση– και, εφόσον απαιτείται, συνέντευξη τύπου μετά
την ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών (τον Ιούνιο).
— Επαφές με τον τύπο, οι οποίες κυμαίνονται από σύντομες παρουσιάσεις και συνεντεύξεις έως ενημερωτικές
συναντήσεις.
— Ανακοινώσεις τύπου, κυρίως για τις υπογραφές σημαντικών χρηματοδοτικών συμβάσεων. Άλλα θέματα που
καλύπτονται είναι οι σημαντικές δανειοληπτικές πράξεις, ο νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ στις οποίες συμμετέχει η
Τράπεζα, και οι διορισμοί μελών των οργάνων λήψης των αποφάσεων και διευθυντικών στελεχών της ΕΤΕπ. Οι
ανακοινώσεις τύπου δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΤΕπ και αποστέλλονται σε όσους περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο παραληπτών.
— Άρθρα για εξειδικευμένες εκδόσεις.
— Αγγελίες απευθυνόμενες στον επιχειρηματικό κόσμο και στην αγορά — περιορισμένης συχνότητας και εμβέλειας.
Σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών
119.
Η μονάδα «Κοινωνία των πολιτών», που ανήκει στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων με το ευρύ κοινό, και ειδικότερα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις
(ΜΚΟ) και τις λοιπές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ). Η μονάδα αυτή λειτουργεί ως διεπαφή με την
κοινωνία των πολιτών, ιδίως συντονίζοντας τις απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλονται και στις αιτήσεις
παροχής πληροφοριών, και οργανώνοντας συναντήσεις και εργαστήρια με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις. Στις
δραστηριότητές της περιλαμβάνονται:
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120.
Τακτική διοργάνωση εργαστηρίων Η ΕΤΕπ διοργανώνει εργαστήρια με ΟΠΚ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κατά κανόνα δύο φορές ετησίως, κυρίως σε περιφερειακή βάση, εντός και εκτός ΕΕ. Η Τράπεζα ενημερώνει
τις ΟΚΠ για τη διοργάνωση αυτών των εργαστηρίων μέσω σχετικών ανακοινώσεων στον διαδικτυακό της τόπο και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πρόγραμμα αυτών των εργαστηρίων καταρτίζεται σε συνεργασία με τις
ενδιαφερόμενες ΟΚΠ.
121.
Επαφές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι υπηρεσίες της Τράπεζας αλληλογραφούν και συναντώνται με τις τοπικές ΟΚΠ, ιδίως στις περιπτώσεις που ο τοπικός πληθυσμός εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
κάποιο έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν
επιχειρησιακά στελέχη, ενώ η μονάδα «Κοινωνία των πολιτών» αναλαμβάνει συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο.
122.
Άλλες διοργανώσεις μέλη του προσωπικού της Τράπεζας συμμετέχουν επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από ΟΚΠ.

Συνέδρια και εκθέσεις
123.

Μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

— Η ΕΤΕπ δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο ομιλίες και δηλώσεις των διευθυντικών της στελεχών.
— Η Τράπεζα διοργανώνει διάφορα εξωτερικά συνέδρια και εκδηλώσεις και συμμετέχει επίσης σε συνέδρια και
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους.
— Το ετήσιο συνέδριο ΕΤΕπ και άλλα συνέδρια, που διοργανώνονται πιο σποραδικά, συγκεντρώνουν εμπειρογνώμονες γύρω από σημαντικά θέματα που αφορούν την ΕΕ.
— Η ΕΤΕπ διοργανώνει σεμινάρια, συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης και εργαστήρια σχετικά με θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως με επιχειρηματικούς εταίρους της.
— Μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ συμμετέχουν σε εξωτερικές διοργανώσεις για να προωθήσουν τον επαγγελματικό διάλογο σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τράπεζα.
— Η ΕΤΕπ διοργανώνει παρουσιάσεις για ομάδες επισκεπτών, που έχουν πολιτικό, επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό
ενδιαφέρον για το ρόλο και τις δραστηριότητες της.
— Η ΕΤΕπ παρίσταται σε σημαντικά συνέδρια, εμπορικές και άλλες εκθέσεις που παρουσιάζουν γι' αυτήν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον –ιδίως για την εγκαθίδρυση ή τη διεύρυνση σχέσεων με, παραδείγματος χάρη, τον τραπεζικό τομέα,
τους δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης–
καθώς και σε ανοικτές συναντήσεις απασχόλησης, που παρέχουν την ευκαιρία επαφών με ενδεχόμενους μελλοντικούς υπαλλήλους.
Οπτικοακουστικό υλικό και βιβλιοθήκες
124.

Η Τράπεζα διαθέτει το ακόλουθο υλικό και εγκαταστάσεις:

— Βιντεοταινίες, οι οποίες παρουσιάζουν το ρόλο και τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ διατίθενται δωρεάν σε μορφή
VHS PAL standard, και BETACAM standard για επαγγελματική χρήση.
— Η ΕΤΕπ διαθέτει μία μικρή ταινιοθήκη για επαγγελματική χρήση, η οποία περιέχει «φακέλους» με κινηματογραφημένο υλικό σχετικά με διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και με τη δομή λήψης των
αποφάσεών της.
— Μία μικρή φωτοθήκη με φωτογραφίες δραστηριοτήτων και προσωπικοτήτων της Τράπεζας, τίθεται επίσης στη
διάθεση του κοινού κατόπιν αιτήσεως.
— Η ΕΤΕπ παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στις βιβλιοθήκες της. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται κατά βάση σε
στοιχεία όπως η συλλογή επίσημων κειμένων της ΕΤΕπ και μία βιβλιογραφική επιλογή εργασιών σχετικά με
την Τράπεζα. Η χρήση των πηγών της βιβλιοθήκης παρέχεται κατόπιν συνεννόησης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού.
Ιστορικά αρχεία της ΕΤΕπ
125.
Η ΕΤΕπ καταρτίζει επί του παρόντος πολιτική αποχαρακτηρισμού εγγράφων της. Τα έγγραφα ιστορικής
αξίας θα εξαχθούν σταδιακά από τα αρχεία της Τράπεζας και θα τεθούν στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού.
Τα ιστορικά αρχεία της Τράπεζας φυλάσσονται, μαζί με τα αρχεία των λοιπών θεσμικών οργάνων και οργανισμών
της ΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.
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Επικοινωνία
Διαδικτυακός τόπος
Tηλ: (352) 43 79 31 19
Φαξ: (352) 43 79 31 88
Ηλεκτρονική διεύθυνση: webmaster@eib.org
Γραφείο πληροφοριών (InfoDesk)
Tηλ: (352) 43 79 31 00
Φαξ: (352) 43 79 31 99
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eib.org
Ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα αποκλειστικά για την πολιτική επικοινωνίας και δημοσιοποίησης
Ηλεκτρονική διεύθυνση: infopol@eib.org
Σχέσεις με τους επενδυτές
Tηλ: (352) 43 79 62 59
Φαξ: (352) 43 79 62 97
Ηλεκτρονική διεύθυνση: investor.relations@eib.org
Media desk
Tηλ: (352) 43 79 21 00
Φαξ: (352) 43 79 21 99
Ηλεκτρονική διεύθυνση: press@eib.org
Μονάδα «Κοινωνία των πολιτών»
Tηλ: (352) 43 79 31 35
Φαξ: (352) 43 79 31 91
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eib.org
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα περιφερειακά γραφεία της Τράπεζας δημοσιεύονται στον διαδικτυακό της τόπο.
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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νομοθετικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή
(2006/C 332/12)

Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 479

5.9.2006

Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας Πρόταση
Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για
τη διά βίου μάθηση

COM(2006) 507

12.9.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τις οδηγίες
2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ όσον αφορά
τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την
προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα

COM(2006) 493

13.9.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση τροποποίησης
του παραρτήματος I της Σύμβασης της Oικονομικής Eπιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) για τις Διασυνοριακές
Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων

COM(2006) 505

18.9.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της
αλιευτικής συμφωνίας σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον αφορά την αλιεία
στις αλιευτικές ζώνες της Μαυριτανίας και του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή για την
περίοδο από 1ης Αυγούστου 2006 έως 31 Ιουλίου 2008

COM(2006) 506

18.9.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας

COM(2006) 489

20.9.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 404/93, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και (ΕΚ) αριθ. 247/
2006 όσον αφορά τον τομέα της μπανάνας

COM(2006) 232

22.9.2006

Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τον καθορισμό πλαισίου προστασίας του εδάφους και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/EΚ

COM(2006) 553

25.9.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με την αναπροσαρμογή των εμπορικών προτιμήσεων για τα τυριά, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
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Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 554

28.9.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού, για το 2007
και το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των
αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά σκάφη

COM(2006) 555

28.9.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο να θεσπίσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο
21 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους
κύκλου εργασιών

COM(2006) 556

28.9.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την αναγνώριση των χειριστηρίων των ενδεικτικών λυχνιών και των
δεικτών των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων

COM(2006) 560

28.9.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού
δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αιθανολαμινών καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

COM(2006) 557

29.9.2006

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την κατάργηση της οδηγίας 68/89/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας

COM(2006) 565

2.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του
Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού
δυναμικού στην Κοινότητα

COM(2006) 569

5.10.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

COM(2006) 570

5.10.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα
βαρέων φορτηγών οχημάτων

COM(2006) 573

5.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη διμερών
συμφωνιών για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον
τομέα των τεχνικών κανόνων και των κανόνων για τις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ρουμανίας, αφετέρου

COM(2006) 580

5.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με εμπορικές προτιμήσεις για
γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

COM(2006) 581

5.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας
μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό

COM(2006) 577

6.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης
2004/793/ΕΚ σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία του Τόγκο βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας
του Κοτονού

COM(2006) 578

6.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από την
Επιτροπή, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, εκπροσωπούμενης από την Επιτροπή, και της
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας για έρευνα στον τομέα της
ενέργειας σύντηξης.
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Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 586

6.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από την
Επιτροπή, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας για την από κοινού
υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευρύτερης θεώρησης στον ερευνητικό
τομέα της ενέργειας σύντηξης

COM(2006) 509

9.10.2006

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή
απαγόρευση της χρήσης και πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά MON 810) σύμφωνα με την
οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

COM(2006) 510

9.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης και πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιημένου
αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά T25) σύμφωνα με την οδηγία
2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Το
κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

COM(2006) 579

9.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου Για την παροχή συμπληρωματικής
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία

COM(2006) 582

9.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση του οριστικού
δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον ανονισμό (ΕΚ) αριθ.
769/2002 στις εισαγωγές κουμαρίνης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας, στις εισαγωγές κουμαρίνης που αποστέλλεται από την Ινδονησία ή τη Μαλαισία, είτε δηλώνεται ως καταγωγής Ινδονησίας ή
Μαλαισίας είτε όχι

COM(2006) 585

10.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την περάτωση της διαδικασίας
επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
428/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συνθετικών μη συνεχών ινών από πολυεστέρες,
καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

COM(2006) 584

11.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την περάτωση της μερικής
ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται
στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

COM(2006) 564

12.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τις χρηματοδοτικές
συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία
(2007-2010)

COM(2006) 587

13.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής

COM(2006) 607

13.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… σχετικά με
τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

COM(2006) 598

17.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εισαγωγή ορισμένων
προϊόντων χάλυβα καταγωγής Ουκρανίας

COM(2006) 602

17.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί διατυπώσεως της θέσης προς
υιοθέτηση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά
πρόταση τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβασηπλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

COM(2006) 594

18.10.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών

C 332/63
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Έγγραφο

Μέρος

Ημερομηνία

Τίτλος

COM(2006) 599

18.10.2006

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα για τη
διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής

COM(2006) 604

18.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας

COM(2006) 605

19.10.2006

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή για την
είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους
και άλλα μέτρα

COM(2006) 608

20.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Κοινότητας
για την απόφαση αριθ. 1/2006 της μεικτής κτηνιατρικής επιτροπής, η
οποία θεσπίστηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών
προϊόντων, όσον αφορά την τροποποίηση των προσαρτημάτων 1, 2, 3,
4, 5, 6 και 10 του παραρτήματος 11

COM(2006) 609

23.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού μέτρων διατήρησης και εφαρμογής που θα ισχύσουν στη ζώνη διακανονισμού της
Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO)

COM(2006) 613

24.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, που επεκτείνει τις διατάξεις της Συμφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης της
διμερούς κλωστοϋφαντουργικής συμφωνίας

COM(2006) 615

24.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της
Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας
του Καζακστάν, αφετέρου, που επεκτείνει τις διατάξεις της Συμφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης της
διμερούς κλωστοϋφαντουργικής συμφωνίας

COM(2006) 616

24.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που προβλέπει τη δασμολογική
ατέλεια για συγκεκριμένα φαρμακευτικά δραστικά συστατικά που φέρουν
«διεθνή κοινόχρηστη ονομασία» (INN) της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας και συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων και που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87

COM(2006) 621

24.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

COM(2006) 623

24.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβουν
οι Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου
Συνεργασίας που συνεστήθη με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας
αφετέρου, όσον αφορά τη διατύπωση σύστασης για την εφαρμογή του
σχεδίου δράσης ΕΕ-Γεωργίας

COM(2006) 640

24.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού xxx/2006 σχετικά με τα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική, ο οποίος τροποποιεί
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, την οδηγία 2001/20/ΕΚ, τη
οδηγία 2001/83/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004

COM(2006) 645

24.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του
Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας

30.12.2006

30.12.2006
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24.10.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/…/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση
τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας

COM(2006) 619

1

25.10.2006

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή και την
προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της κυβέρνησης της Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των
αεροπορικών υπηρεσιών

COM(2006) 619

2

25.10.2006

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Μαλαισίας
σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

COM(2006) 622

25.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων
προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ουκρανίας

COM(2006) 624

25.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων
προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν

COM(2006) 627

25.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβουν
οι Κοινότητες και τα κράτη μέλη τουςστο πλαίσιο του Συμβουλίου
Συνεργασίας που συνεστήθη με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αρμενίας
αφετέρου, όσον αφορά τη διατύπωση σύστασης για την εφαρμογή του
σχεδίου δράσης ΕΕ-Αρμενίας

COM(2006) 630

25.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων
προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας

COM(2006) 634

26.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την περάτωση της μερικής
ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντόπινγκ που εφαρμόζονται
στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας

COM(2006) 636

26.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και την
ασφαλή αποθήκευσή του

COM(2006) 637

26.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα λάβουν
οι Κοινότητες και τα κράτη μέλη τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου
Συνεργασίας που συνεστήθη με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν αφετέρου, όσον αφορά τη διατύπωση σύστασης για
την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν

COM(2006) 650

27.10.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση του
10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

COM(2006) 659

27.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της κοινοτικής
θέσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
σχετικά με την προσχώρηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

COM(2006) 644

31.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κοινοτική θέση σχετικά με
την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ να εφαρμοστεί προσωρινά ο μηχανισμός διαφάνειας για τις περιφερειακές εμπορικές
συμφωνίες

COM(2006) 647

31.10.2006

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ, Euratom) του Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιανουαρίου 2007, του πίνακα αποδιδόμενων ποσών
που ισχύει για τις αποστολές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

C 332/65
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COM(2006) 656

31.10.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό του ειδικού
συντονιστή του Συμφώνου Σταθερότητας για την Νοτιοανατολική
Ευρώπη

COM(2006) 651

3.11.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το οπτικό πεδίο και τους υαλοκαθαριστήρες των γεωργικών ή
δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Κωδικοποιημένη έκδοση)

COM(2006) 652

3.11.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την
εργασία τους

COM(2006) 657

6.11.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (Κωδικοποιημένη έκδοση)

COM(2006) 662

6.11.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί ορισμένων στοιχείων και χαρακτηριστικών των γεωργικών ή δασικών
ελκυστήρων με τροχούς

COM(2006) 665

8.11.2006

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμφωνίας πλαισίου σχετικά με πολυμερές
πηρυνικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα στη Ρωσική Ομοσπονδία και του
πρωτοκόλλου σχετικά με τις προσφυγές, τις δικαστικές διαδικασίες και
τις αποζημιώσεις της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με πολυμερές πηρυνικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα στη Ρωσική Ομοσπονδία

COM(2006) 667

8.11.2006

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και στις εξέδρες
φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση)

COM(2006) 668

8.11.2006

Πρόταση κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) του Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2006, των αποδοχών και των συντάξεων των
υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω
αποδοχές και συντάξεις

COM(2006) 669

8.11.2006

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για
την προστασία των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση)

COM(2006) 677

8.11.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί προσαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς,
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 για την κοινή οργάνωση των
αγορών στον τομέα της ζάχαρης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/
2006 για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του
κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

COM(2006) 680

8.11.2006

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 234/2004 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά
της Λιβερίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2003

Τα κείμενα αυτά διατίθενται στην ιστοσελίδα EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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III
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τελευταία έκδοση εγγράφων COM εκτός των νομοθετικών προτάσεων και των νομοθετικών προτάσεων
που υιοθέτησε η Επιτροπή
(2006/C 332/13)
ΕΕ C 317 της 23.12.2006
Ιστορικό προηγούμενων εκδόσεων:
ΕΕ C 303 της 13.12.2006
ΕΕ C 225 της 19.9.2006
ΕΕ C 184 της 8.8.2006
ΕΕ C 176 της 28.7.2006
ΕΕ C 151 της 29.6.2006
ΕΕ C 130 της 3.6.2006

C 332/67

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Από την 1η Ιανουαρίου 2007, η διάρθρωση της Επίσημης Εφημερίδας θα τροποποιηθεί, ώστε η καταχώριση των δημοσιευόμενων πράξεων να είναι πιο σαφής, διατηρώντας, ωστόσο, την απαραίτητη συνέχεια.
Μπορείτε να δείτε τη νέα διάρθρωση, με παραδείγματα που επεξηγούν την ταξινόμηση των πράξεων, στον
δικτυακό τόπο του EUR-Lex στη διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

