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II
(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG
Bejelentett összefonódás engedélyezése
(Ügyszám COMP/M.4748 – T-Mobile/Orange)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 243/01)
2007. augusztus 20-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az
üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:
– az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal
lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint
kereshetőek legyenek,
– elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32007M4748. Az EUR-Lex on-line
hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Tájékoztatások)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL
SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

BIZOTTSÁG
Euro-átváltási árfolyamok (1)
2007. október 16.
(2007/C 243/02)
1 euro =
Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,4150

JPY

Japán yen

DKK

Dán korona

7,4528

GBP

Angol font

SEK
CHF

Pénznem

Átváltási árfolyam

RON

Román lej

SKK

Szlovák korona

TRY

Török líra

1,7314

0,69650

AUD

Ausztrál dollár

1,5929

Svéd korona

9,1538

CAD

Kanadai dollár

Svájci frank

1,6753

HKD

Hongkongi dollár

165,17

33,687

1,3878
10,9724

ISK

Izlandi korona

NZD

Új-zélandi dollár

1,8930

NOK

Norvég korona

7,6660

SGD

Szingapúri dollár

2,0767

BGN

Bulgár leva

1,9558

KRW

Dél-Koreai won

0,5842

CYP

Ciprusi font

CZK

Cseh korona

EEK

Észt korona

HUF

Magyar forint

86,25

3,3513

1 297,84

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,7399

27,526

CNY

Kínai renminbi

10,6380

15,6466

HRK

Horvát kuna

IDR

Indonéz rúpia

251,05

7,3235
12 819,90

LTL

Litván litász/lita

3,4528

MYR

Maláj ringgit

LVL

Lett lats

0,7030

PHP

Fülöp-szigeteki peso

62,755

MTL

Máltai líra

0,4293

RUB

Orosz rubel

35,3050

PLN

Lengyel zloty

3,7196

THB

Thaiföldi baht

44,424

(1) Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.

4,7862
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V
(Vélemények)

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL (EPSO)
NYÍLT VERSENYVIZSGA FELHÍVÁS EPSO/AST/43-44/07
(2007/C 243/03)
Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) a következő nyílt versenyvizsgákat szervezi: EPSO/AST/43/07
és EPSO/AST/44/07 – Bolgár és román állampolgárságú asszisztensek (AST3) a következő területeken:
1. Európai közigazgatás
2. Pénzügyi irányítás
A pályázati felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2007. október 17-i C 243. A számában csak német,
angol és francia nyelven teszik közzé.
További információk az EPSO honlapján találhatók: http://europa.eu/epso
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A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

BIZOTTSÁG
ÁLLAMI TÁMOGATÁS – EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Állami támogatás C 23/07 (ex N 118/07) – Vauxhall Motors Ltd – Az Ellesmere Port részére nyújtott
képzési támogatás
Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 243/04)
A Bizottság a 2007. július 10-i levelében, amelynek hiteles nyelvű másolata megtalálható ezen összefoglalót
követően, értesítette az Egyesült Királyságot az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás
megindításáról a fent említett támogatás egy részével kapcsolatosan.
Az érdekelt felek a bizottsági eljárás tárgyát képező támogatásra vonatkozó észrevételeiket az ezen összefoglaló és az ezt követő levél közzétételét követő egy hónapon belül az alábbi címre nyújthatják be:
European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
State Aid Registry (Állami Támogatások Hivatala)
SPA-3 6/5
B-1049 Brussels (Brüsszel)
Fax: (32-2) 296 12 42
Ezeket az észrevételeket közlik az Egyesült Királysággal. A megjegyzéseket benyújtó érdekelt fél személyazonosságának bizalmas kezelését írásban, a kérés indokainak megjelölésével kérheti.

ÖSSZEFOGLALÁS

2007. március 5-én az Egyesült Királyság bejelentette a Bizottságnak a Vauxhall Motors Ltd egysége, a
General Motors Ltd részét képező Vauxhall Motors Ltd, Ellesmere Port (a továbbiakban: Vauxhall) – gépkocsigyártó üzem – részére állami támogatás nyújtására vonatkozó szándékát. A bejelentés a képzési támogatásokról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet 5. cikke alapján történt, amely előírja az 1 millió EUR összeget
meghaladó képzési támogatás egyéni bejelentését.
A támogatás célja a Vauxhall teljesítményének javítására szolgáló képzési program támogatása. A programot
hat éven keresztül kell majd végrehajtani (2007-től 2012-ig bezárólag). A képzés összes támogatható költsége 16 583 461 GBP-t tesz ki. A támogatást a North-West Development Agency 8 584 767 GBP összegű
közvetlen támogatásként nyújtaná, hat éves részletben.
A Bizottság megállapítja, hogy az intézkedés az EK-Szerződés 87. cikke szerint állami támogatásnak minősül.
A Bizottság az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján értékelni fogja a támogatás közös
piaccal való összeegyeztethetőségét. Ennek során a Bizottság a képzési támogatásokról szóló rendelet
irányadó elveit is figyelembe fogja venni. A Bizottság továbbá azt is értékelni fogja, hogy a támogatás megfelelő ösztönzést nyújt-e a képzéshez, azaz hogy a képzés a támogatás hiányában nem valósult volna-e meg.
Az „ösztönző hatás” kritériuma az állami támogatások összeegyeztethetőségének általános feltétele.
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Az eljárás ezen szakaszában a Bizottságnak kétségei vannak a támogatás összeegyeztethetőségét illetően, az
alábbi okokból. Először is, a Bizottság kétségbe vonja a támogatás ösztönző hatását a képzési program
három eleme tekintetében (a gyártási rendszerre vonatkozó képzés, a GM globális gyártási rendszerére vonatkozó képzés és az egyetemi hallgatók részére létrehozott munka- és tanulási programok tekintetében), amely
elemek a Bizottság megítélése szerint valószínűleg a támogatás hiányában is megvalósulnának.
Másodsorban, a Bizottság kétségbe vonja az Egyesült Királyság azon álláspontját, hogy a program négy területén belül nyújtandó képzés (a gyártási rendszerre vonatkozó képzés, globális gyártási rendszer, kulturális
változás és karcsú gyártási technológiák) a képzési támogatásokról szóló rendelet értelmében vett általános
képzésnek tekintendő, azaz olyan képzésnek, amely más vállalatoknál vagy munkaterületeken hasznosítható,
és amelyre a támogatható költségek 50 %-át elérő mértékig nyújtható támogatás. A Bizottság véleménye
szerint a képzés ezen részei a rendelet értelmében vett szakosított képzésnek tekintendők (maximális támogatási intenzitás 25 %).
A LEVÉL SZÖVEGE

„The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by
the UK authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in
Article 88(2) of the EC Treaty.
1. THE PROCEDURE

(1) By letter dated 28 February 2007, registered with the Commission on 6 March 2007, the UK authorities notified the Commission of the above-mentioned measure for General Motor's Vauxhall assembly
plant at Ellesmere Port. The Commission requested complementary information by letter of 4 April
2007 (ref. D/51586), to which the UK authorities replied on 22 May 2007.
2. DESCRIPTION OF THE AID

2.1. The beneficiary
(2) The aid recipient is Vauxhall Motors Ltd, Ellesmere Port, UK (“Vauxhall”), a car manufacturing plant
which is an operating unit of Vauxhall Motors Ltd and part of General Motors Inc. (“GM”). It
manufactures cars from the Opel model range (which are sold in the UK under the Vauxhall badge),
currently the Astra which will terminate in 2009. Vauxhall is located in Ellesmere Port in Cheshire in
the North-West region of England (1) and employs close to 2 200 workers.
(3) Vauxhall has suffered from a long record of underperformance. Initiatives taken since 2002 have considerably improved the plant's performance. However, according to the UK, the improvements represent
only the changes needed to meet the basic standards for a GM plant. In order to survive in the long
term, Vauxhall needs to implement a more comprehensive change and staff development programme
in order to improve productivity and build quality and make Vauxhall a class leading plant.
(4) On 17 April 2007, GM announced that Vauxhall was amongst the European GM sites that had been
selected to produce the Global Compact Vehicle, the model that will replace the Astra.
2.2. The training programme
(5) Vauxhall intends to implement a wide-ranging training plan which breaks down into 8 individual training areas, 6 of which are considered by the UK to be eligible for training aid:
(a) Production System Training: This concerns training in all elements of Vauxhall's production and
quality control systems. The objective is to give staff a better understanding of the build process
and thus generate better standard, reduce defects and improve problem solving.
(b) Integrated Training Plan: This part of the training concerns the implementation of the “Global
Manufacturing System” (GMS) which incorporates best practices and technologies into a common
manufacturing system for GM operations. Through a series of objectives (“People Involvement”,
“Standardisation”, “Built-in Quality”, “Short Lead Time”, “Continuous Improvement”) the training
will allow the staff of Vauxhall to build future generations of cars in a better way.
(c) Cultural Change: The objective of this training is to instil a sense of common purpose and collective responsibility in the workforce and to create a team culture based on excellence in production.
(1) Vauxhall is located in an area which until 31 December 2006 qualified for regional aid under Article 87(3)(c) of the
EC Treaty. Since 1 January 2007, the region is an unassisted area.
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(d) Dual Skilling: The purpose of this training is to develop a flexible workforce by allowing staff with
a primary skill in mechanical engineering to develop electrical skills and, conversely, those with
primary skills in electrical engineering to acquire mechanical skills.
(e) Lean Manufacturing: This is a project to ensure that the principles and techniques of lean manufacturing are embedded in the workforce and that employees are fully aware of the benefits of
applying these to the manufacturing process at Vauxhall. A central part of training under this
heading will be the secondment of staff to another GM plant outside the UK.
(f) Undergraduates: This is a programme whereby Vauxhall organises 12-month courses for young
University students. The various programmes (e.g. “Body Planning Engineer”, “Finance Analyst”,
“General Assembly Planning Engineer”) combine learning and work experience under the supervision of a mentor. There is no contractual obligation on either party to maintain the working relationship at the end of the training.
(6) Outside the training intended to benefit from the notified State aid are the training areas “Apprentices”
(an apprenticeship scheme for young people), “Model Change” (the training needed to adapt to the
production of the Global Model Vehicle) and activities related to “Training & Performance Appraisal”.
In addition, the UK authorities have informed the Commission that Vauxhall undertakes “routine training” in the skills necessary to the plant's normal operations.
(7) According to the information provided by the UK, the training would consist mainly in general training, with some elements of specific training (2). The training plan will be implemented over six years
(2007 to 2012 included) and will concern all employees at Vauxhall.

2.3. The aid
(8) The aid would be given in the form of a direct grant of GBP 8 584 767 payable in six yearly instalments over the running time of the training programme. The aid would be implemented as an individual aid from the North West Development Agency.
(9) According to the information provided by the UK, the eligible costs for the training and the aid break
down as follows (the costs for the projects “Apprenticeships”, “Model Change” and “Routine Training
Budget” are not considered eligible by the UK) (3) (*):
General
training
Eligible costs
in GBP

Specific
training
Eligible costs
in GBP

Wage
compensation
in GBP

Total eligible
costs in GBP

Aid in GBP

Intensity in %

Product System
Training

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Integrated Training
Progr.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cultural Change

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dual Skilling

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Lean Manufacturing

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Undergraduates

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

9 870 316

464 808

6 248 338

16 583 461

8 584 767

51,78

Projects

TOTAL

(2) The notions of general and specific training are used as defined in Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January
2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 20), referred to in this
decision as “the Training Aid Regulation”.
(3) These amounts in the table are those indicated in the UK's letter of 22 May 2007. However, the Commission notes a discrepancy as regards the figures provided in the notification, at least as concerns the eligible costs for the Integrated Training
Programme. The Commission expects the UK authorities to clarify this issue and provide definitive amounts for the eligible
costs and the aid.
(*) […]: Confidential information.
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General
training
Eligible costs
in GBP

Specific
training
Eligible costs
in GBP

Wage
compensation
in GBP

Total eligible
costs in GBP

Aid in GBP

Intensity in %

Apprenticeships

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Model Changes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Routine Training
Budge

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Projects

(10) According to the UK, the planned aid amounts respect the aid intensities of the Training Aid Regulation, i.e. 50 % for general training and 25 % for specific training, with an increase of 3,7 percentage
points for training to disadvantaged workers within the meaning of Article 2(g) of the Training Aid
Regulation (4).
3. ASSESSMENT

3.1. Qualification as State aid
(11) According to Article 87 of the EC Treaty, any aid granted by a Member State or through State
resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring
certain undertakings or the production of certain goods, in so far as it affects trade between Member
States, constitutes incompatible State aid unless it can be justified under Article 87(2) or (3) of the
EC Treaty.
(12) The Commission considers that the measure constitutes State aid within the meaning of Article 87(1)
of the EC Treaty. The funding takes the form of a grant from the general budget of the North West
region, and is thus funded from State resources. The measures are selective as they are limited to
Vauxhall. They are likely to distort competition within the Community since, by relieving it of a significant part of the costs of the training, the measure will provide Vauxhall with an advantage over other
competitors not receiving the aid. Finally, the market for motor vehicles is characterised by extensive
trade between Member States.
3.2. Legal basis for the assessment
(13) The UK authorities have notified the aid as individual aid under Article 5 of the Training Aid Regulation which provides that when the amount of aid granted to one enterprise for a single training project
exceeds EUR 1 million, the aid is not exempted from the notification requirement of Article 88(3) EC
Treaty. The Commission notes that the proposed aid in this case amounts to GBP 8 584 767, i.e. about
EUR 13 million, to be paid to one enterprise, and that the training project is a single project. The
Commission therefore considers that the notification requirement applies to the proposed aid, and that
it has been respected by the UK.
(14) When assessing an individual training aid which does not qualify for the exemption laid down in the
Training Aid Regulation, the Commission will, in line with previous decisions ( 5) make an individual
assessment of the aid on the basis of Article 87(3)(c) of the EC Treaty. However, for the purposes of
this individual assessment the Commission will by analogy rely on the guiding principles of the Training Aid Regulation and in particular the exemption criteria laid down in its Article 4.
(15) Moreover, the Commission will, in line with its established practice, assess whether the training aid
measure is necessary to undertake the training in question. The necessity of the aid is a general
condition for finding the aid compatible with the common market ( 6). If the aid does not lead to additional training, it cannot be considered to “promote” the economic development within the meaning of
Article 87(3)(c) EC of the EC Treaty nor to correct the market imperfections that lead companies to
underinvest in the training, as mentioned in recital 10 of the Training Aid Regulation.
(4) At present, 37 % of workers of the company are considered to be disadvantaged. They fall mainly into the category of
persons older than 45 who have not attained an upper secondary education. However, as the training will run over 6 years
and as the exact number of disadvantaged workers benefiting from the training will be known only at the time the training
is delivered, the UK authorities intend to apply a general increase of aid intensity of 3,7 % across the board. The UK authorities have committed to verifying the actual number of disadvantaged workers in each training project ex post and to correct
the applied aid intensities accordingly.
(5) See Commission Decision 2006/938/EC of 4 July 2006 on State aid C 40/2005 … Ford Genk (OJ C 366, 21.12.2006,
p. 32) and Commission Decision of 4 April 2007 on State aid C 14/06 … General Motors Belgium, not yet published. This
follows also from paragraph 16 of the preamble of the Training Aid Regulation.
(6) This is reiterated in point 11 of the Regulation which clarifies that it must be “ensure[d] that State aid is limited to the minimum
necessary to obtain the Community objective which market forces alone would not make possible […]”.
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3.3. Compatibility with the common market
(16) In view of the information submitted by the UK, the Commission has doubts on the compatibility of
the aid with the common market for the reasons indicated below.

3.3.1. Incentive effect of the aid
(17) As indicated above, the Commission takes the view that training aid can be compatible with the
common market only if it creates a necessary incentive for the funded training, in the absence of which
the training would not take place. Training which is part of the normal operations of an undertaking
and for which market forces alone should provide sufficient incentive will not qualify for training aid.
(18) The UK has indicated that all training which is necessary for Vauxhall's normal operations is provided
as part of “routine training”, the cost of which is not included in the eligible costs of the notified aid
(the same is claimed for the training necessary to adapt to the production of the Global Concept
Vehicle, covered by the heading “Model Change”).
(19) According to the UK, the training covered by the notification is significantly in excess of the work
required to maintain its current business and would, because of it prohibitive cost, not be undertaken
by Vauxhall without the aid. The aid would thus be a necessary condition for the training.
(20) The Commission nevertheless doubts the incentive effect of the aid on parts of the training programme:

Production System Training
(21) In the Commission's view, this training appears to be necessary to ensure Vauxhall's normal operations.
This should provide Vauxhall with sufficient incentive to undertake the training without aid.
(22) The UK has indicated that the training in production systems which is indispensable to Vauxhall's
operations is provided through “routine training” which is distinct from the Production System Training. However, the UK has not provided sufficient information to allow the Commission to verify the
contents of the “routine training” and to compare it to the Production System Training to satisfy itself
that the latter provides additional qualifications.
(23) The Commission consequently doubts that the aid is necessary for Vauxhall to undertake the Production System Training.
(24) Concerning a particular item of the Production System Training, namely lines A25.1.1 to A25.1.6
“Statutory Inspection Training”, the Commission observes that any training which is required by statute
will necessarily be undertaken even in the absence of State aid. The Commission would require specific
explanations regarding this point.

Integrated Training Plan
(25) The Commission understands that GMS is an integrated manufacturing system which has been developed by GM and which is common to all GM car manufacturing facilities. Training the workforce in
GMS would therefore appear indispensable to Vauxhall's normal operations and should be undertaken
even in the absence of the notified State aid.
(26) The UK has indicated that GMS training has been undertaken at Vauxhall before, but that the Integrated
Training Plan aims at the refreshment and extension of the skills initially learnt and that this expenditure is discretionary and would not be brought about by the simple operation of market forces.
(27) However, the Commission considers that training in the manufacturing systems applied at Vauxhall,
including appropriate refreshment courses, are essential to operations. The Commission considers that
the UK authorities have failed to provide concrete information to substantiate the claim that the
Integrated Training Plan goes beyond what it is necessary for Vauxhall's normal operations and would
not be undertaken in the absence of the aid. The Commission consequently doubts that the notified
aid, in this respect, is compatible with the common market.
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Undergraduates
(28) The UK has indicated that the programme is nonessential to Vauxhall's operations and could be
curtailed without business unduly suffering. The costs of the training cannot be considered part of
operating costs. Expenditure on the Undergraduate programme is discretionary and up for review every
year. It is liable to budget cuts. The State aid would guarantee its continuation.
(29) At this stage, the Commission observes that the Undergraduate programme has been in place for a
number of years without State aid, which would indicate that the aid is not necessary for this training.
The UK, which has stated that the Undergraduate training brings new talent into the company and is a
key element of the training to be undertaken by Vauxhall, has not provided any concrete evidence that
the programme will be discontinued in the absence of aid. The Commission is consequently not satisfied that the aid is compatible with the common market in this respect.

3.3.2. The distinction between general and specific training
(30) The notions of general and specific training are defined in Article 2(e) of the Training Aid Regulation.
Specific training is directly and principally applicable to the employee's present or future position in
the assisted undertaking and provides qualifications which are not or only to a limited extent transferable to other firms or fields of work. General training, on the other hand, provides qualifications
which are transferable to other firms or fields of work and therefore substantially improve the employability of the employee. The essential distinction between the two forms of training is thus the transferability of the acquired skills.
(31) For the different parts of the Vauxhall training programme the UK authorities have indicated whether
they consider the training to be general or specific (and, consequently, which maximum aid intensity
should apply in accordance with Article 4 of the Training Aid Regulation). The Commission nevertheless questions the UK's qualifications as regards the following training projects:

Production System Training
(32) As indicated above, this training concerns all manufacturing and quality control systems at Vauxhall.
The UK has indicated that all training will be given by external trainers and concerns third party equipment which is used in other undertakings and sectors, thus providing trainees with transferable qualifications.
(33) The Commission nevertheless considers that the UK has not provided it with sufficient information to
allow it to ensure that all training provided under this heading is indeed transferable. The UK would
need to provide the Commission with details on the basic “routine” training at Vauxhall so that the
Commission can compare the nature of this training and assess to which extent it concerns skills which
are specific to Vauxhall or GM.

Integrated Production System
(34) As indicated above, this is, to the Commission's understanding, training in the Global Manufacturing
System which was developed by GM and is applied at GM facilities.
(35) The UK argues that GMS is based on a set of principles applicable to any business situation which
involves a regular process. The underlying principles are applied both within and outside the automotive sector. The employees would thus acquire a set of skills which will make them capable of performing more efficiently with any employer. In addition, some specific elements of training have been
identified and notified as specific training.
(36) The Commission nevertheless questions whether training into a proprietary manufacturing system can
be considered to provide transferable qualifications. Although certain underlying notions may be
widely shared, the Commission considers that the training, insofar as it concerns the application of
these notions to a concrete production process, is likely to be specific. The Commission would therefore require more detailed information on this training and how closely linked it is to practical applications in the GM manufacturing process.
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Cultural Change
(37) The Commission notes that the UK authorities have not submitted any details on the content and
expected output of the training under this heading as, on their own account, this information is not
yet available. In spite of this, the UK authorities claim that all training provided under this heading is
general training within the meaning of the Training Aid Regulation.
(38) However, the Commission has doubts about the transferability of skills acquired as part of a “cultural
change” which — in the words of the UK authorities — is specifically focused on “jointly improving
the key production metrics of the plant relating to cost and quality”. In view of this objective and the
notification's statements that “individual cultures widely vary between different organisations” and that
“there is no optimal culture which can be easily and quickly adopted” the Commission doubts that this
part of the training programme provides skills which are transferable by individual employees to other
firms or fields of work. The Commission consequently doubts that training fitting the description given
by the UK authorities constitutes general training.
Lean Manufactur ing
(39) The UK has argued that the principles of lean manufacturing are generally applied across the manufacturing industry and that, once acquired by the trainee, provide qualifications which are widely transferable.
(40) Although the notion of lean manufacturing may rest on a body of generally applicable principles and
techniques, the Commission nevertheless doubts whether this training can be dissociated from its practical application at Vauxhall or within the GM group at large, and thus whether the qualifications it
provides are largely transferable by individual employees to other firms or fields of work. The
Commission consequently doubts that this constitutes general training ( 7).
4. CONCLUSION

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in
Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such
information as may help to assess the aid, within one month of the date of receipt of this letter.
It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.
The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory
effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which
provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.
The Commission warns the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter
and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform the EFTA
Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit
their comments within one month of the date of such publication.”

(7) The Commission points out that in the above-mentioned decision in Ford Genk, training on “Lean organisation” was
considered to be specific training.
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EGYÉB JOGI AKTUSOK

BIZOTTSÁG
Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján
(2007/C 243/05)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás
joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie
a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ
A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE
„CHAMOMILLA BOHEMICA”
EK-szám: CZ/PDO/005/0411/28.10.2004
OEM ( X ) OFJ ( )
Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.
1.

A tagállam felelős szervezeti egysége:
Név:

Úřad průmyslového vlastnictví

Cím:

Antonína Čermáka 2a
CZ-160 68 Praha 6

Tel.:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

E-mail: posta@upv.cz
2.

Csoportosulás:
Elnevezés:

LEROS, s.r.o., zastupující skupinu producentů

Cím:

U Národní galerie 470
CZ-150 00 Praha 5-Zbraslav

Tel.:

(420) 257 898 111

Fax:

(420) 257 921 328

E-mail:

leros@leros.cz

Összetétel: Termelők/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )
3.

A termék típusa:
1.8. osztály: I. melléklet, egyéb termékek

(1) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés: „Chamomilla Bohemica”
A Chamomilla Bohemica hagyományos elnevezést a Csehországban termő orvosi székfűre (kamilla) alkalmazzák.
4.2. Leírás: A kamilla szárított virága (flos Chamomillae vulgaris) – Matricariae flos, Matricaria recutita (L.)
Rauschert, Chamomilla recutita (L.) Rauschert.
A Chamomilla Bohemica kiemelkedő tulajdonsága, hogy 1 % illóolajat tartalmaz, amelynek fő hatóanyaga a kamazulén, amelynek a drogban megtalálható mennyisége átlagosan 0,06–0,07 %. A Chamomilla Bohemica minősége – ezen tulajdonságai miatt – sokkal jobb a más földrajzi területekről származó
növényeknél, sőt az 1997. évi és 2002. évi cseh gyógyszerkönyv által a kamillavirág tekintetében
megszabott követelményeket is túlszárnyalja. A 2002. évi cseh gyógyszerkönyv 2004. évi kiegészítése
szerint „a száraz drog kilogrammonként legalább 4 ml kék színű illóolajat tartalmaz, és száraz drogra
számítva a teljes apigenin-7-glükozid tartalom legalább 0,25 %. Az illóolaj fő összetevői a szeszkviterpének (az illóolaj körülbelül 50 %-a, (–)–alfa-bizabolol, bizabolol-oxid A, bizabolol-oxid B,
(–)–bizabolon-oxid A). Az illóolaj további összetevője a kamazulén (minimális tartalom 0,035 %) Az
illóolaj mellett a drog kumarinokat (umbelliferon, herniarin), legalább 0,01 %-ban flavonoidokat
(apigenin-7-glükozid és származékai, luteolin, kvercetin, izorhamnetin), továbbá legalább 0,02 %-ban
azulént tartalmaz. A flavonoidok – amelyekből a drog 0,015 %-ot tartalmaz – görcsoldó hatásúak. A
spiroéterek baktérium- és gombaölő hatásúak, mennyiségük 0,03 %.” A Chamomilla Bohemica illóolaja
nem lehet barna a vékonyrétegű kromatográfiai analízis alapján, és az illóolaj kamazuléntartalmának
átlagosan 0,06–0,07 %-nak kell lennie. A Chamomilla Bohemica piaci forgalomba filteres vagy szálas
formában 50 grammos kiszerelésben, illetve 14 kilogrammos nagykereskedelmi kiszerelésben kerül.
4.3. Földrajzi terület: Csehország, azaz a Prágai, Közép-Csehországi, Dél-Csehországi, Pilzeni, Karlovy
Vary-i, Ústí-i, Libereci, Hradec Králové-i és a Pardubicei kerület teljes területe, valamint Vysočina következő járásai: Havlíčkův Brod, Jihlava és Pelhřimov, a felsőbb közigazgatási területi egységek kialakításáról és a Cseh Nemzeti Tanácsnak a Cseh Köztársaság alkotmányáról szóló 1/1993 Sb. sz. törvényének módosításáról szóló 347/1997 Sb. sz. törvény hatályos változata szerint.
A Chamomilla Bohemica megnevezésű kamilla termesztésének helyét Csehországban a következő
talajfeltételek és éghajlati feltételek határozzák meg: agyagos-homokos talaj (feketeföld, barnaföld, kilúgozott talaj), amelynek pH értéke 7,3–8,1. Éghajlati feltételek: éves csapadékmennyiség átlagosan
500–700 mm/m2, tengerszint feletti magasság 230–480 m.
4.4. A szár mazás igazolása: A feldolgozók nyilvántartást vezetnek a beszállítókról, akiket a kamillavirág termelésének következő fázisai során ellenőriznek: ültetés, vegetációs időszak, betakarítás, szárítás,
tárolás és feldolgozás. A késztermék felvásárlóiról is nyilvántartást vezetnek.
Az előírások betartását az állami mezőgazdasági és élelmiszeripari felügyelet illetékes helyi hivatala
végzi.
4.5. Az előállítás módja: A kamilla rendkívül jól alkalmazkodó növény, azonban a benne található
anyagok erőteljesen függnek a környezeti hatásoktól, amelyek közé tartoznak az alábbiak:
– A vetés előkészítése – a kamilla igénytelen, közepes mélységű szántás, boronálás, a talaj gyomtalanítása szükséges.
– Vetés – pontos vetőgépek alkalmazása, a vetést követően a talaj elsimítása, 20 g vetőmag áranként.
– Vegetációs időszak – a vegetáció alatt komplex ipari trágyával (pl. NPK vagy Cereritem) történő
trágyázás.
– Betakarítás és az azt követő feldolgozás – a virágokat rögtön a virágzás után gyűjtik be kézzel, illetve
Neset vagy Unag márkájú speciális önjáró gépekkel, a szárítás során legfeljebb 40 °C javasolt, a
növény a betakarítás után osztályozó gépek és szeparátorok rendszerén megy át.
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Annak érdekében, hogy a nyersanyagnak a 4.2. pontban említett tulajdonságait biztosítsák, fontos,
hogy a termesztés a meghatározott területen történjen.
– Tárolás, csomagolás – száraz, sötét, jól szellőző raktárakban, a kamillát egységes súlyú papírzsákokba
csomagolják, amelyeket címkéznek; ezeket a tevékenységeket – ideértve a végső fogyasztók számára
történő csomagolást is – nem szükséges a behatárolt területen végezni, azonban az érvényes
normákat és rendelkezéseket be kell tartani.
4.6. K apcsolat : Csehországban már korábban is termesztettek kiváló minőségű kamillát, a múlt század
ötvenes éveiben azonban a megnövekedett külföldi igény miatt szükségessé vált, hogy e növényt
megkülönböztessék a máshol termő kamillától, így alakult ki a Chamomilla Bohemica elnevezés. A név e
kamilla jelképévé vált, amelynek jellemző tulajdonságait (lásd 4.2. pont) a konkrét természeti feltételek
biztosítják. Ezt az egyediséget azon tényezők kombinációja adja meg, amelyek a termőterületen uralkodnak, úgymint az éghajlat, a talaj, valamint a betakarítás módja (éves csapadékmennyiség
500–700 mm/m2, a talaj pH értéke 7,3–8,1, agyagos-homokos talajtípus). Leginkább a megfelelően
megválasztott talajtípus és a csapadékmennyiség befolyásolja a termés minőségét. Ezenkívül hatása van
a tengerszint feletti magasságnak és a napsütés mennyiségének – ezek a tényezők befolyásolják az
illóolaj és a kamazulén mennyiségét. Minőségének köszönhetően a Chamomilla Bohemica sikereket ért el
a különböző vásárokon, például a SALIMA és a Země živitelka vásáron, ahol elnyerte a „minőségi
termék” díját. Annak érdekében, hogy a kamilla betakarítása kíméletes legyen, speciális betakarítógépeket (Neset és Unag márka) fejlesztettek ki.
A Cseh Köztársaságban a Chamomilla Bohemica eredetmegjelölés 1975. január 21. óta a 84. szám alatt
van bejegyezve, az oltalmat a Portugáliával kötött kétoldalú megállapodás keretében is biztosították.
4.7. Ellenőrző szer v:
Elnevezés: Státní zemědělská a potravinářská inspekce — inspektorát v Praze
Cím:

Za opravnou 4
CZ-150 00 Praha 5

Tel.:

(420) 257 199 511

Fax:

(420) 257 199 529

E-mail:

praha@szpi.gov.cz

és egyéb illetékes helyi ellenőrző szervek a termelés és a feldolgozás helyszíne szerint.
4.8. Címkézés: A Chamomilla Bohemica megjelölésnek jól látható feliratként (nagybetűvel) kell szerepelnie
a csomagolás elülső oldalán.
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