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II
(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/01)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

30.5.2008

Αριθμός ενίσχυσης

N 816/06

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

R&D Tax Credits for SMEs

Νομική βάση

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Έρευνα και ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 300 εκατ. GBP

Ένταση

25 %

Διάρκεια

1.4.2008-30.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 178/1

C 178/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

6.8.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 825/06

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Νομική βάση

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Είδος μέτρου

Ατομική ενίσχυση

Στόχος

Προστασία του περιβάλλοντος, καινοτομία

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση: 1,1 εκατ. EUR

Ένταση

40 %

Διάρκεια

—

Κλάδοι της οικονομίας

Μεταποιητική βιομηχανία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

Ministerie van Landbouw

Λοιπές πληροφορίες

—

Natuur en Voedselkwaliteit

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

30.5.2008

Αριθμός ενίσχυσης

N 33/07

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

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

Νομική βάση

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Έρευνα και ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 300 εκατ. GBP

15.7.2008

15.7.2008

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένταση

25 %

Διάρκεια

1.4.2008-30.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

30.5.2008

Αριθμός ενίσχυσης

N 34/07

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Νομική βάση

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Έρευνα και ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Ευνοϊκή φορολογική ρύθμιση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 20 εκατ. GBP

Ένταση

12 %

Διάρκεια

1.4.2008-30.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 178/3

C 178/4

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/02)
Στις 28 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης
διατίθεται μόνο στη γερμανική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων
που περιέχει. Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5030. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5054 — Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/03)
Στις 3 Μαρτίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στη γερμανική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που
περιέχει. Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5054. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

15.7.2008

15.7.2008

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5108 — Sofinco/Agos)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/04)
Στις 22 Μαΐου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στη γαλλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5108. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/05)
Στις 23 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5062. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5145 — Staples/Corporate Express)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/06)
Στις 17 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5145. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5208 — Bilfinger Berger/M+W Zander FM)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/07)
Στις 27 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5208. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/08)
Στις 19 Μαΐου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5099. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.4727 — Segulah/Capman/JV)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/09)
Στις 6 Αυγούστου 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32007M4727. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

C 178/7

C 178/8

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5002 — Wacker Chemie/WPS/APP)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/10)
Στις 31 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5002. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5085 — Platinum Equity/Delphi Steering)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/11)
Στις 3 Απριλίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται
μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει.
Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5085. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5015 — Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/12)
Στις 15 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης
διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων
που περιέχει. Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους
διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5015. Το
EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
14 Ιουλίου 2008
(2008/C 178/13)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

Ισοτιμία

1,5847
169,24

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

TRY

τουρκική λίρα

1,9230
1,6369

JPY

ιαπωνικό γιεν

AUD

αυστραλιανό δολάριο

DKK

δανική κορόνα

7,4607

CAD

καναδικό δολάριο

GBP

λίρα στερλίνα

0,79750

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

12,3657

SEK

σουηδική κορόνα

9,4674

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0830

CHF

ελβετικό φράγκο

1,6232

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,1485

121,55

1,5995

ISK

ισλανδική κορόνα

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0525

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

12,0730

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CNY

κινεζικό γιουάν

10,8473

CZK

τσεχική κορόνα

23,310

HRK

κροατικό κούνα

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

IDR

ινδονησιακή ρουπία

230,21

1 592,62

7,2325
14 502,38

HUF

ουγγρικό φιορίνι

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

PHP

πέσο Φιλιππινών

71,652

LVL

λεττονικό λατ

0,7028

RUB

ρωσικό ρούβλι

36,8440

PLN

πολωνικό ζλότι

3,2533

THB

ταϊλανδικό μπατ

53,325

RON

ρουμανικό λέι

3,5754

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5316

SKK

σλοβακική κορόνα

MXN

μεξικανικό πέσο

16,3002

30,295

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

5,1194
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Συνοπτικό δελτίο κοινοποιούμενο από τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001
(2008/C 178/14)

Αριθμός ενίσχυσης

XA 8/08

Κράτος μέλος

Δανία

Περιφέρεια

—

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή
επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει
μεμονωμένη ενίσχυση

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Νομική βάση

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

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο
επιχείρηση

300 000 DKK

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

100 %

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Όταν η Επιτροπή καταχωρίσει το καθεστώς βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006

Διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος
ενισχύσεων ή χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

Στόχος της ενίσχυσης

Δημοσίευση εξειδικευμένου περιοδικού σχετικά με τα προβατοειδή. Η ενίσχυση χορηγείται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο δ) περίπτωση iii)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι)

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Αριθμός ενίσχυσης

XA 9/08

Κράτος μέλος

Δανία

Περιφέρεια

—
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Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή
επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει
μεμονωμένη ενίσχυση

Dyrlægerådgivning

Νομική βάση

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

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο
επιχείρηση

100 000 DKK

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

100 %

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Όταν η Επιτροπή καταχωρίσει το καθεστώς βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006

Διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος
ενισχύσεων ή χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

Στόχος της ενίσχυσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι)

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Αριθμός ενίσχυσης

XA 10/08

Κράτος μέλος

Δανία

Περιφέρεια

—

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή
επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει
μεμονωμένη ενίσχυση

Distriktsforedrag for fåreholdere

Νομική βάση

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

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο
επιχείρηση

14 000 DKK

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

100 %

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Όταν η Επιτροπή καταχωρίσει το καθεστώς βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006

Διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος
ενισχύσεων ή χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

15.7.2008

15.7.2008

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος της ενίσχυσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι)

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Αριθμός ενίσχυσης

XA 11/08

Κράτος μέλος

Δανία

Περιφέρεια

—

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή
επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει
μεμονωμένη ενίσχυση

Temadage for nystartede fåreholdere

Νομική βάση

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

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο
επιχείρηση

20 000 DKK

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

100 %

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Όταν η Επιτροπή καταχωρίσει το καθεστώς βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006

Διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος
ενισχύσεων ή χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

Στόχος της ενίσχυσης

Κατάρτιση γεωργών βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιπτώσεις i)
και ii)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι)

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο

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

Λοιπές πληροφορίες

—

Αριθμός ενίσχυσης

XA 12/08

Κράτος μέλος

Δανία

Περιφέρεια

—

C 178/13

C 178/14
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Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή
επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει
μεμονωμένη ενίσχυση

Temadage om avlsredskaber

Νομική βάση

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

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης
ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο
επιχείρηση

10 000 DKK

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

100 %

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής

Όταν η Επιτροπή καταχωρίσει το καθεστώς βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006

Διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος
ενισχύσεων ή χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008

Στόχος της ενίσχυσης

Κατάρτιση γεωργών βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) περιπτώσεις i)
και ii)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι)

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

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

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο

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

Λοιπές πληροφορίες

—

15.7.2008

15.7.2008

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 178/15

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 του Συμβουλίου περί της
εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (1) (2)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/15)
Χορηγηθείσες άδειες εκμετάλλευσης
Κατηγορία Α: Άδειες εκμετάλλευσης χορηγηθείσες στους μεταφορείς που δεν πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επωνυμία του αερομεταφορέα

Sylt Air GmbH
(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter
GmbH)

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

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

Επιτρέπεται η μεταφορά

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

5.6.2008

ΑΥΣΤΡΙΑ

Επωνυμία του αερομεταφορέα

Air Sylhet AG

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

Kärntnerring 17/24
A-1010 Wien

Επιτρέπεται η μεταφορά

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

29.5.2008

ΔΑΝΙΑ

Επωνυμία του αερομεταφορέα

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

Επιτρέπεται η μεταφορά

Københavns Lufthaven Syd
DK-2791 Dragør

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

9.5.2008

ΕΛΛΑΔΑ

Επωνυμία του αερομεταφορέα

Interjet AE

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

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

Επιτρέπεται η μεταφορά

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

12.5.2008

Κατηγορία Β: Άδειες εκμετάλλευσης χορηγηθείσες σε μεταφορείς που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επωνυμία του αερομεταφορέα

BSF Swissphoto GmbH
(BSF Luftbild GmbH)

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

Am Flughafen Schönefeld
Mittelstr. 7
D-12529 Schönefeld

(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) Κοινοποιημένες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις 31 Αυγούστου 2005.

Επιτρέπεται η μεταφορά

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

5.6.2008

C 178/16
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15.7.2008

ΑΥΣΤΡΙΑ
Επωνυμία του αερομεταφορέα

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

Επιτρέπεται η μεταφορά

Απόφαση
ισχύουσα από

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG
A-1100 Wien

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

8.5.2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47
A-8010 Graz

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

2.6.2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37
A-9020 Klagenfurt

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

16.6.2008

ΙΣΠΑΝΙΑ
Επωνυμία του αερομεταφορέα

MAC Aviation S.A.

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

Aeropuerto de Zaragoza
Zona Modular
E-50190 Zaragoza

Επιτρέπεται η μεταφορά

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

20.5.2008

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Επωνυμία του αερομεταφορέα

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

Διεύθυνση του αερομεταφορέα

Επιτρέπεται η μεταφορά

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

Επιβατών,
ταχυδρομείου,
εμπορευμάτων

Απόφαση
ισχύουσα από

1.4.2008

15.7.2008

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 178/17

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την
παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)
(2008/C 178/16)

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου
(Έγγραφο αναφοράς)

EOT (1)

( 1)

Έγγραφο αναφοράς

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

CEN

EN 153:2006
Μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών χαρακτηριστικών
ηλεκτρικών ψυγείων, θαλάμων συντήρησης κατεψυγμένων τροφών, καταψυκτών και των
συνδυασμών τους οικιακής χρήσης

EN 153:1995

30.6.2008

CEN

EN 14511-1:2007
Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές
για θέρμανση και ψύξη χώρων — Μέρος 1: Όροι και ορισμοί

EN 14511-1:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-2:2007
Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές
για θέρμανση και ψύξη χώρων — Μέρος 2: Συνθήκες δοκιμών

EN 14511-2:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-3:2007
Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές
για θέρμανση και ψύξη χώρων — Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιμών

EN 14511-3:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-4:2007
Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές
για θέρμανση και ψύξη χώρων — Μέρος 4: Απαιτήσεις

EN 14511-4:2004

31.5.2008

EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης:
— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, τηλ. (32-2) 550 08 11, φαξ (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu),
— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, τηλ. (32-2) 519 68 71, φαξ (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, τηλ. (33) 492 94 42 00, φαξ (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 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (2).
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(2) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.

C 178/18
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— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα
πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.
Περισσότερες πληροφορίες σε:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

15.7.2008

15.7.2008

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αριθ. CONS/AD/430
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
(2008/C 178/17)
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει γενικό διαγωνισμό (βάσει τίτλων και
προφορικής δοκιμασίας) για την κατάρτιση εφεδρικών καταλόγων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ). Ο διαγωνισμός αφορά δύο τύπους καθηκόντων (τύπος καθηκόντων 1: κύριοι στρατηγικοί σχεδιαστές για επιχειρήσεις και αποστολές διαχείρισης κρίσεων· τύπος καθηκόντων 2: κύριοι σχεδιαστές
ανάπτυξης δυνατοτήτων: στρατιωτικών/μη στρατιωτικών/διαστημικών). Για αμφότερους τους τύπους καθηκόντων η
πρόσληψη θα γίνει στο βαθμό AD 9.
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής απαιτεί για αμφότερους τους τύπους καθηκόντων πλήρη πανεπιστημιακή
κατάρτιση, πιστοποιούμενη από το σχετικό πτυχίο. Για τον τύπο καθηκόντων 1, απαραίτητο είναι επίσης να
διαθέτει ο υποψήφιος επαγγελματική πείρα δέκα τουλάχιστον ετών, την οποία να έχει αποκτήσει στον τομέα της
διαχείρισης κρίσεων ή της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής πείρας στη διαχείριση κρίσεων από
διεθνείς οργανισμούς. Εξ αυτών απαιτείται πείρα τουλάχιστον τριών ετών στον πολιτικό-στρατηγικό σχεδιασμό. Για
τον τύπο καθηκόντων 2, απαραίτητο είναι επίσης να διαθέτει ο υποψήφιος επαγγελματική πείρα δέκα τουλάχιστον ετών είτε σε υπηρεσία αμυντικού σχεδιασμού σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο είτε στο στρατιωτικό ή μη στρατιωτικό σχεδιασμό δυνατοτήτων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο είτε στο σχεδιασμό και λειτουργία διαστημικών ή άλλων
ειδικών συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια.
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται μόνο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Το πλήρες κείμενο στις δύο αυτές
γλώσσες ευρίσκεται στην Επίσημη Εφημερίδα C 178 A.
Η προκήρυξη της θέσεως δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, στην εξής διεύθυνση:
http://www.consilium.europa.eu/concours
Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων: 19 Σεπτεμβρίου 2008. Την ημερομηνία αποστολής πιστοποιεί η ταχυδρομική σφραγίδα.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αριθ. CONS/AD/431
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
(2008/C 178/18)

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει γενικό διαγωνισμό (βάσει τίτλων και
προφορικής δοκιμασίας) για την κατάρτιση εφεδρικού καταλόγου για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου βαθμού
AD 9 (ανώτερος διοικητικός υπάλληλος), στην υπηρεσία ασφαλείας των συστημάτων πληροφοριών. Τα καθήκοντα
αφορούν ιδίως τη διαμόρφωση της πολιτικής σε θέματα ασφαλείας των συστημάτων πληροφοριών και την κατάρτιση οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, καθώς και την έγκριση των
συστημάτων αυτών.
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής απαιτεί πλήρη πανεπιστημιακή κατάρτιση, πιστοποιούμενη από το σχετικό
πτυχίο. Απαραίτητο είναι επίσης να διαθέτει ο υποψήφιος επαγγελματική πείρα δέκα τουλάχιστον ετών, την οποία
να έχει αποκτήσει μετά το προαναφερόμενο πτυχίο σε καθήκοντα άμεσα συνδεόμενα με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών.
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται μόνο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Το πλήρες κείμενο στις δύο αυτές
γλώσσες ευρίσκεται στην Επίσημη Εφημερίδα C 178 A.
Η προκήρυξη της θέσεως δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, στην εξής διεύθυνση:
http://www.consilium.europa.eu/concours
Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων: 19 Σεπτεμβρίου 2008. Την ημερομηνία αποστολής πιστοποιεί η ταχυδρομική σφραγίδα.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αριθ. CONS/AD/432
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
(2008/C 178/19)

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει γενικό διαγωνισμό (βάσει τίτλων και
προφορικής δοκιμασίας) για την κατάρτιση εφεδρικού καταλόγου για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου, βαθμού
AD 7, στην υπηρεσία ασφαλείας των συστημάτων πληροφοριών. Τα καθήκοντα θα ασκούνται στις υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή, από τεχνικής και διοικητικής
πλευράς, της πολιτικής και των οδηγιών σε θέματα ασφαλείας των συστημάτων πληροφοριών.
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής απαιτεί πλήρη πανεπιστημιακή κατάρτιση, πιστοποιούμενη από το σχετικό
πτυχίο.
Απαραίτητο είναι επίσης να διαθέτει ο υποψήφιος επαγγελματική πείρα έξι τουλάχιστον ετών, την οποία να έχει
αποκτήσει μετά το προαναφερόμενο πτυχίο, σε καθήκοντα άμεσα συνδεόμενα με την ασφάλεια των συστημάτων
πληροφοριών.
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται μόνο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Το πλήρες κείμενο στις δύο αυτές
γλώσσες ευρίσκεται στην Επίσημη Εφημερίδα C 178 A.
Η προκήρυξη της θέσεως δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, στην εξής διεύθυνση:
http://www.consilium.europa.eu/concours
Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων: 19 Σεπτεμβρίου 2008. Την ημερομηνία αποστολής πιστοποιεί η ταχυδρομική σφραγίδα.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ LIFE+ 2008
(2008/C 178/20)
Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετάσχουν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE+ για το έτος 2008.

Αιτήσεις
Οι προτάσεις υποβάλλονται με τα ειδικά δελτία αίτησης. Τα εν λόγω δελτία καθώς και ο αντίστοιχος οδηγός για
την υποβολή προτάσεων, ο οποίος περιέχει λεπτομερείς εξηγήσεις σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα και τις διαδικασίες, διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην εξής διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε CD-ROM ή DVD υπό μορφήν PDF το οποίο να βασίζεται σε αντίγραφο
ηλεκτρονικής σάρωσης των πρωτότυπων δελτίων σε χαρτί διαστάσεων Α4.

Δικαιούχοι
Οι προτάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρισθεί στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να είναι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και όργανα.

Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει τα εξής θέματα
1. LIFE+ Φύση και βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity)
Βασικός στόχος: Η προστασία, η διατήρηση, η αποκατάσταση, η παρακολούθηση και η διευκόλυνση της
λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, των οικολογικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με
στόχο να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλότητας των γενετικών
πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010.

2. LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
Βασικοί στόχοι
— Αλλαγή του κλίματος: Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης των αερίων, ώστε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη περισσότερο από 2 °C.
— Νερό: Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας του νερού, με τη βοήθεια μέτρων που να επιτρέπουν τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αναλαμβανόμενων δαπανών και την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης,
με στόχο τη σύνταξη του πρώτου διαχειριστικού σχεδίου λεκανών απορροής ποταμών δυνάμει της οδηγίας
2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία πλαίσιο για το νερό) μέχρι το
2009.
— Αέρας: Επίτευξη επιπέδων ποιότητας του αέρα που να μη παρουσιάζουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις ή
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.
— Έδαφος: Προστασία και εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης του εδάφους διαφυλάσσοντας τις εδαφικές
λειτουργίες, προλαμβάνοντας τις απειλές που αντιμετωπίζει το έδαφος, μετριάζοντας τις επιπτώσεις τους
και μεριμνώντας για την αποκατάσταση των ήδη υποβαθμισμένων εδαφών.
— Αστικό περιβάλλον: Συμβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών στην
Ευρώπη.
— Θόρυβος: Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας πολιτικής για τον περιβαλλοντικό θόρυβο.
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— Χημικές ενώσεις: Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από τους κινδύνους που
ενέχουν οι χημικές ενώσεις έως το 2020, με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις χημικές ενώσεις και
ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(REACH) και της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.
— Περιβάλλον και υγεία: Ανάπτυξη του ενημερωτικού υπόβαθρου για την πολιτική σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία (σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία κατά την περίοδο 2004-2010).
— Φυσικοί πόροι και απόβλητα: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών με στόχο την εξασφάλιση της αειφόρου
διαχείρισης και χρήσης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, των αειφόρων συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης, την πρόληψη, την αξιοποίηση (ανάκτηση) και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή της
θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων.
— Δάση: Εξασφάλιση, ιδίως μέσω του δικτύου συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοπτικού και γενικού
υπόβαθρου σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν την πολιτική για τα δάση σε σχέση με την αλλαγή
του κλίματος (επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα, μετριασμός, συνέπειες υποκατάστασης), βιοποικιλότητα (βασικές πληροφορίες και προστατευόμενες δασικές περιοχές), δασικές πυρκαγιές, δασικές συνθήκες
και οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών (νερό, έδαφος και υποδομές) καθώς και συμβολή στην πυροπροστασία των δασών.
— Καινοτομία: Συμβολή στην ανάπτυξη και την επίδειξη καινοτόμων πολιτικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών,
μεθόδων και μέσων διευκόλυνσης της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για τις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες (ETAP).
— Στρατηγικές προσεγγίσεις: Προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής δικαίου της Κοινότητας και βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου της περιβαλλοντικής πολιτικής, βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Μολονότι οποιαδήποτε πρόταση για έργο που αφορά τους ως άνω βασικούς στόχους είναι ευπρόσδεκτη, η
Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στις προτάσεις σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.
3. LIFE+ Πληροφόρηση και επικοινωνία
Βασικός στόχος: Η διάχυση πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση έναντι των περιβαλλοντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της δασικής πυροπροστασίας, καθώς και η υποστήριξη συνοδευτικών μέτρων όπως η πληροφόρηση, οι επικοινωνιακές δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες, οι διαλέξεις και η επιμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης όσον αφορά την δασική πυροπροστασία.
Μολονότι κάθε πρόταση για έργο που αφορά τους ως άνω βασικούς στόχους είναι ευπρόσδεκτη, η Επιτροπή
θα δώσει προτεραιότητα στις προτάσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα.
Συντελεστές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. LIFE+ Έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα
— το ποσοστό κοινοτικής οικονομικής στήριξης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών,
— κατ' εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης 75 % για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για
τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.
2. LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
— το ποσοστό κοινοτικής οικονομικής στήριξης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών.
3. LIFE+ Πληροφόρηση και επικοινωνία
— το ποσοστό κοινοτικής οικονομικής στήριξης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών.
Προθεσμία
Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2008. Οι προτάσεις για
έργα διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην οποία είναι καταχωρισμένος ο δικαιούχος. Εν
συνεχεία οι προτάσεις υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2009.

C 178/23

C 178/24

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.7.2008

Προϋπολογισμός
Συνολικά ο προϋπολογισμός για τα έργα ανάληψης δράσης βάσει του LIFE+ το 2008 ανέρχεται σε
207 500 000 EUR.
Τουλάχιστον 50 % του ως άνω ποσού θα διατεθεί για μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Η ενδεικτική κατανομή των κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο για το 2008 έχει ως εξής:
EUR
Χώρα

Ενδεικτικό ποσό

Χώρα

Ενδεικτικό ποσό

Χώρα

Ενδεικτικό ποσό

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των κατευθυντήριων γραμμών για την υποβολή αιτήσεων
και των δελτίων υποβολής αιτήσεων, διατίθενται στον ιστότοπο του LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
Για επαφές με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/21)
1.
Στις 4 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση De Weide Blik NV
(«De Weide Blik», Βέλγιο), που ελέγχεται τελευταία από τον όμιλο CVC Capital Partners Group SARL, αποκτά
με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της
επιχείρησης Atlanta AG («Atlanta», Γερμανία) με αγορά μετοχών και στοιχείων του ενεργητικού.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την De Weide Blik: παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και διοικητική μέριμνα νωπών φρούτων,
λαχανικών, ανθέων, βολβών ανθέων, φυτών και έτοιμων γευμάτων,
— για την Atlanta: εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, διακίνηση και διοικητική μέριμνα νωπών φρούτων και λαχανικών, καθώς και υπηρεσίες ωρίμανσης μπανανών.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε
να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta. Οι παρατηρήσεις μπορούν
να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
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Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.5256 — Burani/3i/APB)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/22)
1.
Στις 4 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Antichi Pellettieri
SpA, εταιρεία που ελέγχεται έμμεσα από την Burani Designer Holding NV («Burani», Κάτω Χώρες), και ορισμένα
ταμεία που ανήκουν στον όμιλο 3i Group plc («3i», Ηνωμένο Βασίλειο) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης APB Srl («APB», Ιταλία)
με μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και αγορά μετοχών σε νεοδημιουργηθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή
επιχείρηση.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Burani: εταιρεία χαρτοφυλακίου με θυγατρικές που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ειδών πολυτελείας, των τροφίμων, του ρουχισμού και των καλλυντικών,
— για την 3i: διεθνής επενδυτικός όμιλος,
— για την APB: παραγωγή και διανομή δερμάτινων ειδών πολυτελείας, ιδίως γυναικείων τσαντών και άλλων εξαρτημάτων, υπό τα εμπορικά σήματα Braccialini, Biasia, Mandarina Duck και Coccinelle.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε
να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2)
σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5256 — Burani/3i/APB. Οι παρατηρήσεις μπορούν να
σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.5217 — Gefa/Pema)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/23)
1.
Στις 4 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση GEFA Gesellschaft
für Absatzfinanzierung mbH («GEFA», Γερμανία), που ανήκει στον όμιλο Société Générale banking («SG»,
Γαλλία), αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο
του συνόλου της επιχείρησης PEMA GmbH («PEMA», Γερμανία) με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για τις SG και GEFA: χρηματοδοτικές λύσεις για επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα, μεταξύ άλλων για φορτηγά
και ρυμουλκούμενα οχήματα,
— για την PEMA: ενοικιάσεις φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων καθώς και παροχή συναφών υπηρεσιών.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε
να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5217 — Gefa/Pema. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν
στην Επιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 178/24)
1.
Στις 8 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Total SA («Total»,
Γαλλία) και Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA («Sonatrach», Αλγερία) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο δύο νεοδημιουργηθεισών εταιρειών που αποτελούν
κοινή επιχείρηση («JVs», Αλγερία) με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Total: ολοκληρωμένες δραστηριότητες στον ενεργειακό και το χημικό κλάδο,
— για την Sonatrach: δημόσια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας, εκμετάλλευσης, μεταφοράς, μεταποίησης και εμπορίας υδρογονανθράκων και των παραγώγων τους,
— για τις JVs: εταιρείες πετροχημικών προϊόντων.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε
να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2)
σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5213 — Total/Sonatrach/JVs. Οι παρατηρήσεις μπορούν να
σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση σχετικά με αίτημα που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Αίτημα προερχόμενο από κράτος μέλος
(2008/C 178/25)
Στις 3 Ιουλίου 2008 η Επιτροπή έλαβε αίτημα βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1).
Η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή του αιτήματος είναι η 4η Ιουλίου 2008.
Το αίτημα αυτό, προερχόμενο από την Τσεχική Δημοκρατία, αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εν
λόγω χώρα. Το προαναφερόμενο άρθρο 30 προβλέπει τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ όταν η δεδομένη
δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Η αξιολόγηση αυτών των όρων γίνεται αποκλειστικά με βάση την οδηγία 2004/17/ΕΚ και με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού.
Η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία τριών μηνών από την εργάσιμη ημέρα που αναφέρεται παραπάνω για να λάβει
απόφαση σχετικά με το εν λόγω αίτημα. Επομένως, η προθεσμία λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2008.
Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της προαναφερθείσας παραγράφου 4. Κατά συνέπεια, η προθεσμία που διαθέτει η Επιτροπή μπορεί ενδεχομένως να παραταθεί κατά τρεις μήνες. Η παράταση αυτή θα αποτελέσει
αντικείμενο σχετικής δημοσίευσης.

(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.
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