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I
(Mededelingen)

RAAD

ADVIES VAN DE RAAD
van 10 oktober 2006
over het aangepaste geactualiseerde convergentieprogramma van Hongarije voor de periode 20052009
(2006/C 260/01)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op
begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (1), en met name op
artikel 9, lid 3,
Gezien het advies van de Raad van 24 januari 2006 over het geactualiseerde convergentieprogramma van
Hongarije voor de periode 2005-2008,
Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

(1)

Op 10 oktober 2006 heeft de Raad het op 1 september 2006 ontvangen aangepaste geactualiseerde
convergentieprogramma van Hongarije voor de periode 2005-2009 behandeld (2).

(2)

Na de goedkeuring halverwege de jaren negentig van een omvangrijk pakket economische hervormingen werd de Hongaarse economie gekenmerkt door stabiele en vrij hoge groeicijfers en een lagere
inflatie, die in de hand werden gewerkt door een gezond macro-economisch beleid en adequate structurele aanpassingen. Vanaf 2001, en vooral tijdens de laatste jaren, resulteerden fors hogere overheidsuitgaven in combinatie met belastingverlagingen en gulle loonsverhogingen in de openbare sector
evenwel elk jaar in overheidstekorten van ver boven de 5 % van het BBP, waardoor er sprake was van
grote afwijkingen van de oorspronkelijke tekortdoelstellingen. Bovendien werden de eindejaarscijfers
nadien bij vrijwel elke begrotingskennisgeving aanzienlijk in opwaartse zin bijgesteld. In plaats van de
in het convergentieprogramma van mei 2004 vervatte tekortdoelstellingen van 4,6 % van het BBP in
2004, 4,1 % van het BBP in 2005 en 3,6 % van het BBP in 2006, bedroeg het feitelijke tekort 6,6 %
van het BBP in 2004 en 7,5 % van het BBP in 2005; het feitelijke tekort voor 2006 zal volgens de
regering op ongeveer 10,1 % van het BBP uitkomen, wat veruit het hoogste is in de hele EU (in alle
cijfers zijn de kosten van de pensioenhervorming opgenomen). De begrotingsontsporingen zijn

(1) PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1055/2005 (PB L 174 van 7.7.2005,
blz. 1). Alle documenten waarnaar in deze tekst wordt verwezen, zijn te vinden op de volgende website:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm
(2) Het aangepaste geactualiseerde convergentieprogramma (hierna „het programma” genoemd), dat in reactie op het
verzoek van de Raad van januari 2006 is ingediend, is grotendeels in overeenstemming met de modelstructuur en de
verplichtingen inzake de te verstrekken inlichtingen voor stabiliteits- en convergentieprogramma's die in de nieuwe
gedragscode zijn vastgesteld. Het programma bevat alle verplichte gegevens die de nieuwe gedragscode voorschrijft.
Een aantal facultatieve gegevens ontbreekt. Het betreft vooral gegevens over de overheidsuitgaven naar functie, de
ontwikkeling van de overheidsschuld en de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn.
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grotendeels toe te schrijven aan te optimistische begrotingsplannen, grote uitgavenoverschrijdingen,
belastingverlagingen en een gebrek aan afdoende structurele aanpassingen. Dit zeer expansieve beleid
heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid en heeft er
tevens toe geleid dat de economie onder steeds grotere druk is komen te staan. Het heeft met name
bijgedragen tot het ontstaan van ernstige externe onevenwichtigheden, een forse stijging van de totale
buitenlandse schuld (van minder dan 20 % van het BBP in 2001 tot om en nabij de 30 % van het BBP
in 2005) en veel grotere renteverschillen in vergelijking met andere recentelijk toegetreden lidstaten.
(3)

Op 5 juli 2004 heeft de Raad vastgesteld dat er in Hongarije een buitensporig tekort bestond en een
eerste aanbeveling overeenkomstig artikel 104, lid 7, aan het land gericht om dit tekort tegen uiterlijk
2008 te verhelpen, het streefjaar dat de Hongaarse autoriteiten in het convergentieprogramma van
mei 2004 hadden aangegeven. In januari 2005 en opnieuw in november 2005 heeft de Raad, op
grond van artikel 104, lid 8, besloten dat Hongarije niet had voldaan aan de eerste aanbeveling, noch
aan de vervolgaanbeveling van 8 maart 2005. Hij hield met name rekening met de aanzienlijke afwijking van het aanpassingstraject voor de middellange termijn, met name wat de tekortdoelstellingen
voor 2005 en 2006 betreft.

(4)

Op 1 december 2005 hebben de Hongaarse autoriteiten bij de Commissie en de Raad een geactualiseerd convergentieprogramma ingediend. Daarin was een nieuw aanpassingstraject uitgestippeld
waarbij 2008 niettemin wordt gehandhaafd als streefjaar voor het wegwerken van het buitensporige
tekort. Op 24 januari 2006 heeft de Raad een advies over deze actualisering van 2005 uitgebracht,
waarin hij aangaf dat de zeer forse vermindering van de uitgaven ter grootte van 7,5 % van het BBP
niet werd onderbouwd door concrete maatregelen. Daarom heeft de Raad Hongarije overeenkomstig
artikel 9, lid 2, van afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad, als gewijzigd, verzocht
om zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 september 2006 een aangepast geactualiseerd convergentieprogramma in te dienen, waarin concrete en structurele maatregelen worden genoemd die geheel in
overeenstemming zijn met zijn aanpassingstraject voor de middellange termijn.

(5)

Nadat in 2005 een feitelijk overheidstekort van 7,5 % van het BBP was geboekt (meegedeeld in het
voorjaar van 2006), kondigden de Hongaarse autoriteiten na de algemene verkiezingen van april
2006 een bijzonder forse opwaartse herziening van het tekort voor 2006 aan, dat zonder corrigerende maatregelen op 11,6 % van het BBP zou kunnen uitkomen (1). De overschrijding van de in de
begrotingswet en in het geactualiseerde convergentieprogramma van 2005 opgenomen tekortdoelstelling van 6,1 % doet zich bijna volledig aan de uitgavenzijde voor (ongeveer 5 % van het BBP). Zij was
vooral toe te schrijven aan de operationele kosten van centrale begrotingsinstellingen, de pensioenuitkeringen, de uitgaven voor de gezondheidszorg en hoger dan verwachte investeringen van lokale
overheden in de aanloop naar de verkiezingen. Een deel van de overschrijding (ter grootte van ongeveer 1½ % van het BBP) was het gevolg, enerzijds, van het feit dat de financiering van snelwegen, die
volgens de oorspronkelijke plannen door middel van publiek-private samenwerking en buiten de
begroting om zou plaatsvinden, toch in de overheidsrekeningen was opgenomen (2) (1,1 % van het
BBP) en, anderzijds, van de kosten van via een financiële lease aangekochte legervliegtuigen (0,3 %
van het BBP). Deze beide uitgaven waren oorspronkelijk niet in het officiële streefcijfer opgenomen.

(6)

De regering, die na de algemene verkiezingen van april 2006 aan de macht bleef, werd in juni met
een torenhoog begrotingstekort geconfronteerd en besloot daarom de rest van haar vijfjarenprogramma van belastingverlagingen (dat in 2010 in een verder inkomstenverlies van ongeveer 3 % van
het BBP zou hebben geresulteerd) niet uit te voeren en een pakket corrigerende begrotingsmaatregelen
aan te nemen. Een aantal van deze corrigerende maatregelen, waaronder alle maatregelen aan de
ontvangstenzijde, is reeds door het parlement goedgekeurd. De regering verwacht dat de belastingverhogingen in combinatie met, enerzijds, een aantal onmiddellijke bezuinigingen op de uitgaven voor
gezondheidszorg, de gasprijssubsidies en de uitgaven van de overheidsdiensten en, anderzijds, de
volledige opneming van de algemene begrotingsreserve van 0,3 % van het BBP de overschrijding van
de tekortdoelstelling in 2006 met 1,5 % van het BBP zullen reduceren, zodat de nieuwe tekortdoelstelling van 10,1 % van het BBP wordt gehaald. Tevens wordt ervan uitgegaan dat deze maatregelen ook
in de komende jaren een belangrijk effect zullen sorteren.

(7)

In het macro-economische scenario dat in het programma wordt geschetst, wordt ervan uitgegaan dat
de reële BBP-groei de komende jaren zal vertragen van 4,1 % in 2006 tot respectievelijk 2,2 % en
2,6 % in 2007 en 2008 als gevolg van het krimpeffect van de in het programma opgenomen budgettaire aanpassingsmaatregelen, waarvan sommige reeds vanaf juli 2006 ten uitvoer zijn gelegd.

(1) Hongarije heeft besloten niet langer gebruik te maken van de op 23 september 2004 door Eurostat toegestane overgangsperiode voor de sectorale indeling van pensioenregelingen, welke overigens toch op 1 april 2007 afloopt.
Zonder de kosten van de pensioenhervorming zou het feitelijke tekort in 2005 6,1 % van het BBP hebben bedragen
en zou de doelstelling voor 2006 4,7 % van het BBP zijn geweest.
(2) Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze investeringen door middel van publiek-private samenwerking en buiten
de begroting om zouden plaatsvinden.
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Verwacht wordt dat de groei in 2009 wederom het niveau van voor de aanpassing zal hebben bereikt.
Deze ontwikkelingen komen ook tot uiting in de impliciete conjuncturele omstandigheden, die wijzen
op negatieve output gaps voor de jaren 2007 en 2008 en op de terugkeer van de productie naar haar
potentiële niveau in 2009. Afgaande op de momenteel beschikbare informatie en zonder te willen
vooruitlopen op de najaarsprognoses 2006 van de diensten van de Commissie lijkt dit macro-economische scenario algemeen genomen plausibel, hoewel het enigszins optimistisch is wat 2009 betreft.
De in het programma voorspelde forse verbetering van de betalingsbalans lijkt aannemelijk in het
licht van zowel de directe als de indirecte gevolgen van de budgettaire aanpassingsmaatregelen. Meer
in het bijzonder wordt verwacht dat het tekort op de lopende rekening zal afnemen van bijna 8 %
van het BBP in 2006 tot minder dan 4 % van het BBP in 2009. Aangenomen wordt dat de inflatie in
2007 een piek van 6,2 % zal bereiken (tegen 3,5 % in 2006) en vervolgens zal teruglopen tot 3 % in
2009. Het voorspelde patroon kan worden verklaard door de BTW-verhoging en de vermindering
van de prijssubsidies waartoe in de zomer van 2006 is besloten. Het inflatiepeil lijkt evenwel gedurende de gehele programmaperiode enigszins te zijn onderschat, ondanks het matigende effect van de
vertraging van de economie.
(8)

In het programma wordt ernaar gestreefd het buitensporige tekort uiterlijk in 2009 te verhelpen. Dit
doel zou worden verwezenlijkt door het tekort in de eerste drie jaar van de programmaperiode fors
(namelijk met 6,9 procentpunten van het BBP) terug te dringen van het hoge uitgangspunt van
10,1 % van het BBP in 2006 tot 3,2 % van het BBP in 2009. De verbetering van het primaire saldo
over deze periode is van dezelfde orde van grootte. In het programma wordt erkend dat de tekortdoelstelling van 3,2 % van het BBP in 2009 nog steeds hoger is dan de in het Verdrag vastgelegde
drempel van 3 % van het BBP, maar er wordt van uitgegaan dat de Raad en de Commissie, wanneer
zij nagaan of een beëindiging van de buitensporigtekortprocedure ten aanzien van Hongarije aan de
orde is, overeenkomstig het herziene stabiliteits- en groeipact eventueel rekening kunnen houden met
een deel van de nettokosten van de pensioenhervorming (1). Bijna de helft van de tekortreductie zou
reeds in 2007 moeten plaatsvinden. De geplande reductie van het nominale tekort zou worden
bewerkstelligd door in de loop van de programmaperiode de ontvangstenquote met 3 procentpunten
te verhogen en de uitgavenquote met 3,9 procentpunten te verminderen (2). Wat de ontvangstenzijde
betreft, zijn alle inkomstenverhogende maatregelen die de in het programma voorspelde stijging van
de ontvangstenquote moeten teweegbrengen, reeds aangenomen. Teneinde hun doelstellingen te
bereiken, zijn de Hongaarse autoriteiten van plan om naast de bovengenoemde, reeds goedgekeurde
uitgavenbezuinigingen ook strikte meerjarenplafonds voor de meeste uitgavenposten te hanteren en
de controle op de begrotingsuitgaven te verscherpen. Deze plannen zullen naar verwachting worden
opgenomen en in detail worden uitgewerkt in de begrotingswet 2007, die eind oktober bij het parlement zal worden ingediend. Bovendien worden in het programma vooral voor de laatste programmajaren ingrijpende structurele hervormingen aangekondigd om te waarborgen dat de tekortdoelstellingen worden gehaald (zoals de invoering van eigenbijdrageregelingen in de sector van de gezondheidszorg, een herziening van de prijssubsidies en een stroomlijning van de centrale overheidsdiensten).

(9)

Volgens de berekeningen die op basis van de algemeen aanvaarde methode en uitgaande van de in
het programma verstrekte gegevens zijn verricht, zou het structurele saldo (d.w.z. het conjunctuurgezuiverde saldo, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen) gedurende de gehele programmaperiode met gemiddeld circa 2¼ % van het BBP per jaar verbeteren en teruglopen van 9¾ % van het
BBP in 2006 tot 3¼ % in 2009. Als middellangetermijndoelstelling voor de begrotingssituatie wordt
in het programma een structureel tekort tussen 0,5 % en 1 % van het BBP gehanteerd, maar er wordt
niet naar gestreefd deze doelstelling binnen de programmaperiode te bereiken. De middellangetermijndoelstelling ligt binnen de marge die in het stabiliteits- en groeipact en in de gedragscode is vastgesteld. Zij kan derhalve als passend worden aangemerkt gezien de potentiële productiegroei op lange
termijn en de schuldquote.

(10) Wat het begrotingsresultaat betreft, is er sprake van een aantal positieve elementen. Een groot deel
van de maatregelen die tot de tekortreductie in 2006 en 2007 moeten bijdragen, zijn reeds getroffen
of zullen in de begroting voor 2007 worden opgenomen. Voorts heeft de regering de afgelopen
maanden een reeks besluiten genomen met betrekking tot een aantal eerste stappen van de geplande
structurele hervormingen. Bovendien hebben de Hongaarse autoriteiten besloten verbeteringen aan te
brengen in het begrotingsproces door de transparantie van de financiële verslaggeving te verhogen en
door vanaf 2007 voorschriften tot beperking van de uitgaven en een meerjarenplanning van de
(1) Overeenkomstig artikel 2, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad, als gewijzigd, dienen de Raad en de
Commissie indien het overheidstekort „… in aanzienlijke mate en voortdurend is afgenomen en een niveau heeft
bereikt dat de referentiewaarde benadert”, de nettokosten van een pensioenhervorming waarbij een pijler met volledige kapitaaldekking wordt ingevoerd, op een degressieve basis in aanmerking te nemen. Voor Hongarije zou dit in
2009 neerkomen op 20 % van de nettokosten van de pensioenhervorming of naar schatting 0,3 % van het BBP.
(2) Er zij in dit verband op gewezen dat in de prognose van de totale ontvangstenquote en de totale uitgavenquote de
verwachte EU-overdrachten begrepen zijn, waardoor zowel de uitgavenquote als de ontvangstenquote voor de
programmaperiode met zo'n 1,7 procentpunt worden verhoogd (met 1,1 procentpunt voor alleen 2009); aldus
aangepast voor deze overdrachten, stijgt de ontvangstenquote met 1,3 procentpunt, terwijl de uitgavenquote met 5,6
procentpunten daalt.
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uitgaven van begrotingsinstellingen in te voeren; in het programma zeggen zij tevens toe tweemaal
per jaar aan de Commissie en de Raad verslag te zullen uitbrengen over de begrotingsontwikkelingen
en mededeling te zullen doen van eventuele corrigerende maatregelen in geval van ontsporingen. Er is
echter ook sprake van belangrijke risico's. Zo heerst er nog steeds enige onzekerheid over de effectieve handhaving van de voor 2007 en 2008 geplande uitgavenbevriezingen en over de beperking
van de uitgavenverhogingen op terreinen waarop de bevriezingen geen betrekking hebben. Voorts is
het niet uitgesloten dat er zich ondanks de voorgenomen maatregelen belangrijke risico's aandienen
voor de verwezenlijking van de begrotingsdoelstellingen in de laatste programmajaren. De uit het
macro-economische scenario voortvloeiende risico's aan de ontvangstenzijde lijken elkaar algemeen
genomen weliswaar in evenwicht te houden, maar de inkomstenprognoses voor de laatste programmajaren en vooral voor 2009 zijn vrij optimistisch. Daar komt nog bij dat, benevens het feit dat er in
het verleden slechte resultaten op het gebied van de uitgavenbeheersing zijn geboekt en er geen nauwkeurige informatie voorhanden is over de wijze waarop deze uitgavenbeheersing in de toekomst zal
worden bewerkstelligd, de overheidsfinanciën ook ernstig kunnen ontsporen als gevolg van de zwakke
institutionele controle op het begrotingsproces. Of de geplande tekortreductie ook wordt verwezenlijkt, is derhalve sterk afhankelijk van de strikte tenuitvoerlegging van de voorgenomen structurele
hervormingen en de beheersing van de uitgaven vanaf de eerste programmajaren.
Tenslotte kan niet worden uitgesloten dat de schuld van bijna 2 % van het BBP die de openbaarvervoerbedrijven sinds eind 2002 hebben opgebouwd, door de regering zal worden overgenomen
(aangezien dat in het verleden reeds herhaaldelijk is gebeurd) indien de plannen voor herstructurering
en gedeeltelijke privatisering voor de nationale spoorwegonderneming niet het verwachte resultaat
opleveren; daarvan zou een tijdelijk effect op het tekort uitgaan. Al bij al is het dus niet uitgesloten
dat het feitelijke begrotingsresultaat zowel op korte termijn als in de laatste programmajaren slechter
uitvalt dan in het programma wordt aangenomen.
(11) In het licht van de bovenstaande risicoanalyse dient de regering de begrotingsdoelstellingen integraal
te realiseren om de geplande duurzame correctie van het buitensporige tekort in 2009 te verwezenlijken. Daartoe is het van cruciaal belang dat alle in het programma voor de jaren 2006 tot en met
2009 aangekondigde maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat de structurele hervormingen en de maatregelen tot beheersing van de uitgaven nader worden gespecificeerd en ten uitvoer
worden gelegd.
(12) Volgens de programmaprognoses zou de schuldquote fors toenemen tot 68,5 % in 2006 (tegen
62,3 % in 2005) en daarmee boven de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarde van 60 % van het
BBP uitkomen. In het programma wordt er tevens van uitgegaan dat de schuldquote verder zal
oplopen tot 71,3 % in 2007 en 72,3 % in 2008. Verwacht wordt dat de quote in 2009 zal beginnen
te dalen, namelijk tot 70,4 %. De risico's voor het geplande schuldpad vloeien voornamelijk voort uit
hoger dan verwachte primaire tekorten, onder meer wegens de mogelijke overname van de schuld
van de openbaarvervoerbedrijven. Gezien deze risicobeoordeling is het mogelijk dat de schuldquote
tijdens de programmaperiode in onvoldoende mate afneemt in de richting van de referentiewaarde.
(13) Hongarije lijkt ernstig risico te lopen wat de houdbaarheid van de openbare financiën betreft. De zeer
zwakke begrotingssituatie, in combinatie met de vrij hoge en stijgende schuldquote, houdt een groot
risico in voor de houdbaarheid van de openbare financiën, nog afgezien van de budgettaire gevolgen
op lange termijn van de vergrijzing. Bovendien gaat van de vergrijzing in Hongarije een veel groter
langetermijneffect op de begroting uit dan gemiddeld in de EU het geval is. Dit komt met name
doordat de pensioenuitgaven als percentage van het BBP op lange termijn een forse stijging te zien
zullen geven. Daarom is het noodzakelijk de openbare financiën op middellange termijn over de
gehele linie gezond te maken zoals gepland, de begrotingssituatie nadien verder te versterken en de
forse stijgingen van de pensioenuitgaven aan te pakken om die risico's te verkleinen.
(14) De openbare financiën zijn in 2006 ernstig verslechterd, wat het moeilijk maakte om het buitensporige tekort overeenkomstig het geplande traject te corrigeren, maar dat neemt niet weg dat de in het
programma vermelde maatregelen, mits zij volledig worden gespecificeerd en onverkort worden uitgevoerd, grotendeels in overeenstemming zijn met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid
die in de geïntegreerde richtsnoeren zijn vervat (1). Zo is Hongarije met name voornemens effectieve
maatregelen te treffen om het buitensporige tekort te verhelpen en hervormingen door te voeren om
de begrotingsdiscipline te versterken en de transparantie te bevorderen. Deze maatregelen zouden
tevens moeten bijdragen tot het wegwerken van de grote tekorten op de lopende rekening. Zij moeten
echter door structurele hervormingen worden ondersteund, zodat een houdbare begrotingssituatie
wordt bewerkstelligd.
(15) De Hongaarse regering is voornemens om in het kader van het uitvoeringsverslag dat medio oktober
2006 in de context van de vernieuwde Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid moet worden
ingediend, de hervormingsplannen vervat in het in oktober 2005 ingediende programma van nationale hervormingen ingrijpend te herzien om de nieuwe regeringsstrategie te weerspiegelen. In het
(1) In juli 2005 werden de globale richtsnoeren voor het economisch beleid in het kader van de versterkte strategie van
Lissabon in de geïntegreerde richtsnoeren opgenomen (PB L 205 van 6.8.2005, blz. 28).
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aangepaste geactualiseerde convergentieprogramma worden plannen en maatregelen geschetst met
het oog op de herstructurering van de overheidsdiensten, de gezondheidszorg, het pensioenstelsel en
het openbaar onderwijs. Zo worden met name voor 2007 maatregelen gepland om de overheidsdiensten af te slanken en efficiënter te maken door schaalvoordelen te benutten; onderzoeken naar de
bestaansmiddelen in te voeren bij het verlenen van subsidies; de farmaceutische subsidies te stroomlijnen en de handel in farmaceutische producten gedeeltelijk te liberaliseren; en eigen bijdragen in te
voeren voor gezondheidsdiensten. Voorts zullen in 2007 bij het parlement wetswijzigingsvoorstellen
worden ingediend die erop gericht zijn de pensioenleeftijd te verhogen en het aantal vervroegde
uittredingen te verminderen door de stimuleringsregelingen te verbeteren en het invaliditeitspensioenstelsel te hervormen; de gezondheidsdiensten op een strikte verzekeringsleest te schoeien en de
verstrekking en het gebruik van deze diensten te rationaliseren; en het openbaar onderwijs te herstructureren. Deze plannen moeten nog in vaste vorm worden gegoten. In het programma worden deze
plannen aangevuld met geplande verbeteringen van de institutionele aspecten van het kader van de
openbare financiën.
Het hoge en toenemende begrotingstekort in Hongarije in de afgelopen jaren, en met name in 2006, baart
ernstige zorgen en vraagt om dringende, vastberaden en niet aflatende maatregelen. Het dient derhalve te
worden toegejuicht dat de Hongaarse autoriteiten in het aangepaste geactualiseerde convergentieprogramma van september 2006 voorrang geven aan de vermindering van het buitensporige tekort door
middel van een overwegend in de eerste programmajaren geleverde inspanning en dat zij hebben toegezegd
tweemaal per jaar aan de Commissie en de Raad verslag te zullen uitbrengen over de geboekte vooruitgang
en over de maatregelen die zijn genomen om op koers te blijven. Hoewel er belangrijke eerste stappen zijn
gezet om extra inkomsten te verwerven en de uitgaven te verminderen teneinde de nieuwe tekortdoelstelling voor 2007 te halen, en er tevens plannen zijn aangekondigd om de uitgaven beter te beheersen en
structurele hervormingen door te voeren ter ondersteuning van de aanpassingsinspanning, blijven er zowel
op korte termijn als in de laatste programmajaren risico's bestaan voor de verwezenlijking van het aanpassingstraject. Of de geplande tekortreductie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is derhalve sterk afhankelijk
van de strikte tenuitvoerlegging van de voorgenomen structurele hervormingen, de handhaving van de
uitgavenbeheersing vanaf de eerste programmajaren en een versterking van het institutionele kader van de
openbare financiën in Hongarije, stuk voor stuk aspecten waarvoor de Raad van de Hongaarse regering
grote inspanningen verlangt.
Tegelijkertijd richt de Raad overeenkomstig artikel 104, lid 7, van het Verdrag een aanbeveling aan Hongarije om de enorme budgettaire onevenwichtigheden aan te pakken.
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COMMISSIE

Wisselkoersen van de euro (1)
27 oktober 2006
(2006/C 260/02)
1 euro =
Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,2683

JPY

Japanse yen

DKK

Deense kroon

7,4547

GBP

Pond sterling

SEK

Munteenheid

Koers

SIT

Sloveense tolar

SKK

Slowaakse koruna

TRY

Turkse lira

1,8403

0,67060

AUD

Australische dollar

1,6561

Zweedse kroon

9,2215

CAD

Canadese dollar

1,4262

CHF

Zwitserse frank

1,5911

HKD

Hongkongse dollar

9,8699

ISK

IJslandse kroon

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,9279

NOK

Noorse kroon

8,3110

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

SGD

Singaporese dollar

1,9837

CYP

Cypriotische pond

0,5768

KRW

Zuid-Koreaanse won

CZK

Tsjechische koruna

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

EEK

Estlandse kroon

CNY

Chinese yuan renminbi

HUF

Hongaarse forint

HRK

Kroatische kuna

LTL

Litouwse litas

3,4528

IDR

Indonesische roepia
Maleisische ringgit

150,26

86,57

28,410
15,6466
261,70

239,62
36,380

1 201,52
9,5450
10,0064
7,3660
11 547,87

LVL

Letlandse lat

0,6961

MYR

MTL

Maltese lira

0,4293

PHP

Filipijnse peso

63,149

Russische roebel

33,9773

Thaise baht

46,764

PLN

Poolse zloty

3,8781

RUB

RON

Roemeense leu

3,5205

THB

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

4,6312
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Mededeling van de Commissie betreffende de verlenging van de kaderregeling inzake staatssteun
aan de scheepsbouw
(2006/C 260/03)
(Voor de EER relevante tekst)

De kaderregeling inzake staatssteun aan de scheepsbouw (1) (hierna „kaderregeling” genoemd) loopt op 31
december 2006 af.
De kaderregeling is sinds 1 januari 2004 van toepassing, hetgeen betrekkelijk kort is. Slechts een beperkt
aantal zaken is aan de kaderregeling getoetst. De kaderregeling bevat met name bepalingen inzake innovatiesteun, die uniek zijn voor deze sector en waarmee de Commissie slechts beperkte ervaring heeft.
Daarom heeft de Commissie besloten de kaderregeling verder toe te passen tot en met 31 december 2008.
De Commissie verwacht in deze periode, aan de hand van de bijkomende ervaring die zij opdoet, te
kunnen beoordelen of het passend is sectorspecifieke staatssteunregels voor de scheepsbouw te handhaven.
Omdat Verordening (EG) nr. 1177/2002 van de Raad van 27 juni 2002 betreffende een tijdelijk defensief
mechanisme voor de scheepsbouw (2) op 31 maart 2005 is komen te vervallen, zijn de verwijzingen naar
die verordening in de kaderregeling niet langer relevant. Bijgevolg zullen punt 9 en punt 12, onder e), van
de kaderregeling vanaf 1 januari 2007 niet meer door de Commissie worden toegepast.

(1) PB C 317 van 30.12.2003, blz. 11.
(2) PB L 172 van 2.7.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 502/2004 (PB L 81 van 19.3.2004,
blz. 6).
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak nr. COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business)
(2006/C 260/04)
(Voor de EER relevante tekst)

1.
Op 20 Oktober 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin wordt meegedeeld dat de
onderneming Telecom Italia S.p.A. („Telecom Italia”, Italië) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van
genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming AOL German Access Business
(„AOL”) door de aankoop van aandelen.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— voor Telecom Italia: aanbieden van telefonie, mobiele diensten en datatransmissiediensten;
— voor AOL: internetdiensten.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4.
De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de
voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of (32-2) 296 72 44) of per post, onder
vermelding van referentienummer COMP/M.4417 — Telecom Italia/AOL German Access Business, aan
onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
B–1049 Brussel

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz 1.
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Het opleggen van openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten in
Griekenland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad
(2006/C 260/05)
(Voor de EER relevante tekst)

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 heeft de
Griekse regering besloten om vanaf 26 oktober 2001 openbaredienstverplichtingen op te leggen voor
de volgende geregelde luchtdiensten:
— Athene — Kalimnos
— Thessaloniki — Kalamata
— Thessaloniki — Limnos — Ikaria
2. De openbaredienstverplichtingen op bovengenoemde routes zijn als volgt:
A) Minimumfrequentie en minimumaantal zitplaatsen per week en per bestemming:
Athene — Kalimnos
— Zes retourvluchten per week met een totaal van 120 zitplaatsen per week in beide richtingen
gedurende het winterseizoen;
— Acht retourvluchten per week met een totaal van 160 zitplaatsen per week in beide richtingen
gedurende het zomerseizoen;
Thessaloniki — Kalamata
— Twee retourvluchten per week met een totaal van 30 zitplaatsen per week in beide richtingen
gedurende het winterseizoen;
— Drie retourvluchten per week met een totaal van 45 zitplaatsen per week in beide richtingen
gedurende het zomerseizoen;
Thessaloniki — Limnos — Ikaria
— Twee retourvluchten per week met een totaal van 40 zitplaatsen per week in beide richtingen
gedurende het winterseizoen.
— Drie retourvluchten per week met;een totaal van 60 zitplaatsen per week in beide richtingen
gedurende het zomerseizoen.
De winter- en zomerperiodes zijn zoals bepaald door de IATA.
Indien de gemiddelde bezettingsgraad voor alle vluchten op een route de afgelopen periode meer
dan 75 % heeft bedragen, mogen de minimumfrequentie per week of het minimumaanbod van
zitplaatsen per week worden verhoogd overeenkomstig de geconstateerde stijging. Deze stijging
wordt zes maanden voor de doorvoering van de verhoging per aangetekende brief medegedeeld aan
de luchtvaartmaatschappij die de lijn exploiteert, en treedt in werking na bekendmaking door de
Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Wanneer het gebruikte vliegtuig niet over de capaciteit beschikt om het minimumaantal zitplaatsen
per week (als aangegeven in punt 2, onder A)) te dekken, kan de frequentie van de vluchten dienovereenkomstig worden verhoogd.
Wanneer bepaalde vluchten ten gevolge van weersomstandigheden worden afgelast, moeten die
vluchten in de direct daarop volgende dagen plaatsvinden om de vereiste minimumfrequentie per
week te behalen, waarbij rekening wordt gehouden met het in punt 2, onder A), voorziene aantal
zitplaatsen.
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B) Tarieven
Het tarief voor de economy class mag de hieronder vermelde bedragen niet overschrijden:
—

Athene–Kalimnos:

60 euro

—

Thessaloniki—Kalamata:

70 euro

—

Thessaloniki—Limnos:

60 euro

—

Thessaloniki—Ikaria:

70 euro

—

Limnos—Ikaria:

40 euro

De hierboven vermelde prijzen mogen worden verhoogd in geval van onvoorziene en niet aan de
luchtvaartmaatschappij toe te schrijven stijging van de exploitatiekosten van de lijn. Die prijsverhoging wordt medegedeeld aan de luchtvaartmaatschappij die de lijn exploiteert, maar treedt pas in
werking na bekendmaking door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie.
C) Continuïteit van de dienstverlening
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub c), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 verbindt de luchtvaartmaatschappij die op bepaalde routes geregelde vluchten wil uitvoeren zich daartoe voor een periode
van ten minste 12 opeenvolgende maanden.
Afgezien van gevallen van overmacht mag het aantal vluchten dat om direct aan de maatschappij
toe te schrijven redenen wordt geannuleerd, niet meer dan 2 % van het totaal aantal vluchten per
jaar bedragen.
Ieder voornemen om met de vluchten op één van bovengenoemde routes te stoppen moet door de
luchtvaartmaatschappij minstens zes maanden van tevoren worden medegedeeld aan de Dienst
Luchtvaartbeleid, Directoraat Exploitatieluchtlijnen, Afdeling bilaterale luchtvaartovereenkomsten.
3. Nuttige informatie
Exploitatie van bovengenoemde routes door een communautaire luchtvaartmaatschappij zonder dat aan
de opgelegde openbaredienstverplichtingen wordt voldaan, geeft aanleiding tot administratieve en/of
andere sancties.
In verband met de types gebruikte vliegtuigen worden de luchtvaartmaatschappijen verzocht de „Aernautical Information Publications” van Griekenland (AIP Griekenland) te raadplegen met betrekking tot
de technische en bedrijfsgegevens en de procedures van de luchthavens.
De aankomst- en vertrektijden van de vliegtuigen moeten worden afgestemd op de dienstregeling van
de luchthavens overeenkomstig het relevante besluit van de Minister van Vervoer en Communicatie.
Wanneer geen enkele luchtvaartmaatschappij aan de Dienst Luchtvaartbeleid, Directoraat Exploitatieluchtlijnen, haar voornemen heeft gemeld om vanaf 1 mei 2007 geregelde vluchten uit te voeren op
één of meer van bovengenoemde routes zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen, zal
Griekenland, overeenkomstig de procedure van artikel 4, lid 1, sub d), van Verordening (EEG)
nr. 2408/92, de toegang tot één of meer van die routes gedurende drie jaar beperken tot één enkele
luchtvaartmaatschappij en het recht bedoelde routes vanaf 1 mei 2007 te exploiteren na aanbesteding
toekennen.
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Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken
(2006/C 260/06)

Nationale zijde van de nieuwe, voor circulatie bestemde gedenkmunt van twee euro die door Vaticaanstad wordt uitgegeven
Voor circulatie bestemde euromunten hebben in de gehele eurozone de status van wettig betaalmiddel. Om
zowel degenen die beroepsmatig met euromunten omgaan als het grote publiek op de hoogte te houden,
publiceert de Commissie alle nieuwe ontwerpen van euromunten (1). Volgens de conclusies van de Raad
van 8 december 2003 (2) is het de lidstaten en de landen die met de Gemeenschap een monetaire overeenkomst hebben gesloten volgens welke zij voor circulatie bestemde euromuntstukken mogen uitgeven,
toegestaan een bepaalde hoeveelheid voor circulatie bestemde eurogedenkmunten uit te geven, op voorwaarde dat per land maximaal één munt per jaar wordt uitgegeven en dat daarvoor altijd het muntstuk van
2 euro wordt gebruikt. Deze munten hebben dezelfde technische kenmerken als gewone voor circulatie
bestemde euromunten, maar hebben aan de nationale voorzijde een speciaal herdenkingssymbool.
Uitgevende staat: Vaticaanstad
Te gedenken gebeurtenis: 500 jaar Zwitserse Garde
Beschrijving van het ontwerp: op de munt is een Zwitserse Gardist te zien die de plechtige eed op de
vlag van de Zwitserse Garde aflegt. In een halve cirkel rond de gardist is het opschrift „GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA” te lezen. De cirkel wordt onder de vlag gesloten met de naam van de uitgevende staat
„CITTÁ DEL VATICANO”. Aan de linkerzijde staat boven de signatuur van de graveur „O. ROSSI” langs de
vlaggenstok het jaartal 1506. Rechtsboven staat boven het muntteken „R” het jaartal 2006. Langs de
buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.
Oplage: maximaal 100 000 munten
Verwachte periode van uitgifte: november 2006
Randschrift: 2 ★, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven.

(1) Zie PB C 373 van 28.12.2001, blz. 1-30 voor een overzicht van alle nationale zijden die in 2002 zijn uitgegeven.
(2) Zie de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 8 december 2003 inzake de wijziging van het ontwerp van de
nationale voorzijde van euromuntstukken. Zie ook de aanbeveling van de Commissie van 29 september 2003 inzake
een gemeenschappelijke werkwijze voor wijziging van het ontwerp van de nationale voorzijde van voor circulatie
bestemde euromuntstukken (PB L 264 van 15.10.2003, blz. 38-39).
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Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens
Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun
(2006/C 260/07)
(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XT 27/06

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Nordrhein-Westfalen

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Steun voor het ontwikkelen van vaardigheden van werknemers door middel
van opleidingscheques
De opleidingscheques dienen ter verbetering van de vakbekwaamheid van
werknemers en worden gebruikt ter dekking van de kosten voor algemene
opleidingsmaatregelen in het kader van voortgezette beroepsopleiding

Rechtsgrond

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes NRW und Durchführungsbestimmungen

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

10 miljoen EUR

Gegarandeerde
leningen
Individuele steun

Totaal steunbedrag
Gegarandeerde
leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

2006

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Tot 31.12.2007, met een extra termijn voor de uitbetaling (tot 31.3.2008)

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding
Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de
steun verleent

Versorgungsamt Aachen, Schenkendorfstr. 2-6, D-52066 Aachen
Versorgungsamt Bielefeld, Stappenhorststr. 62, D-33615 Bielefeld
Versorgungsamt Dortmund, Rheinische Str. 173, D-44137 Dortmund
Versorgungsamt Düsseldorf, Erkrather Str. 339, D-40231 Düsseldorf
Versorgungsamt Duisburg, Ludgeristr.12, D-47057 Duisburg
Versorgungsamt Essen, Kurfürstenstr. 33, D-45138 Essen
Versorgungsamt Gelsenkirchen, Vattmannstr. 2-8, D-45879 Gelsenkirschen
Versorgungsamt Köln, Boltensternstr. 10, D-50735 Köln
Versorgungsamt Soest, Heinsbergplatz 13, D-59494 Soest

Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Niet van toepassing,
maximaal 750 EUR
per opleidingscheque
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Nummer van de steunmaatregel

XT 32/06

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk (en Republiek Ierland)

Regio

32 Ierse graafschappen — Noord-Ierland en de Ierse Republiek

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Focus Roll-out

Rechtsgrond

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its
function

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

Totaalbedrag 2006

0,422 miljoen GBP

Totaalbedrag 2007

0,253 miljoen GBP

Totaal

0,675 miljoen GBP

Gegarandeerde
leningen
Individuele steun

Totaal steunbedrag
Gegarandeerde
leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Juni 2006

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Juni 2007
De subsidie is vóór 31 december 2006 vastgelegd. Betalingen op grond van
deze vastlegging kunnen tot 31 december 2007 plaatsvinden.
De regeling heeft een looptijd van 1 jaar (2006-2007) (individuele ondernemingen komen in aanmerking voor steun voor een periode van maximaal 18
maanden)

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding
Economische sectoren

Alle voor opleidingssteun in aanmerking komende
sectoren

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

InterTradeIreland

Ja

The Old Gasworks
Kilmorey Street
Newry
Co.Down BT34 2DE
United Kingdom
Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Ja

Nummer van de steunmaatregel

XT 34/06

Lidstaat

(Verenigd Koninkrijk en) Republiek Ierland)

Regio

32 Ierse graafschappen — Noord-Ierland en de Ierse Republiek

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Focus Roll-out

Rechtsgrond

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act
empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its
function
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Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

28.10.2006

Totaalbedrag 2006

0,422 miljoen GBP

Totaalbedrag 2007

0,253 miljoen GBP

Totaal

0,675 miljoen GBP

Gegarandeerde
leningen
Individuele steun

Totaal steunbedrag
Gegarandeerde
leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

Juni 2006

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Juni 2007
De subsidie is vóór 31 december 2006 vastgelegd. Betalingen op grond van
deze vastlegging kunnen tot 31 december 2007 plaatsvinden.
De regeling heeft een looptijd van 1 jaar (2006-2007) (individuele ondernemingen komen in aanmerking voor steun voor een periode van maximaal 18
maanden)

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding
Economische sectoren

Alle voor opleidingssteun in aanmerking komende
sectoren

Ja

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

InterTradeIreland

Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Nummer van de steunmaatregel

XT 36/06

Lidstaat

Letland

Regio

Het gehele grondgebied

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Nationaal programma ter ondersteuning van bijscholing, omscholing en
permanente vorming

Rechtsgrond

1) Vienotais programmdokuments, 2004.-2006. (www.esfondi.lv);
2) Vienotā programmdokumenta papildinājums, 2004.-2006.
(www.esfondi.lv)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

The Old Gasworks
Kilmorey Street
Newry
Co.Down BT34 2DE
United Kingdom

Totaalbedrag per jaar

Ja

2006: 802 797 EUR
2007: 2 309 031 EUR
2008: 427 781 EUR
Totaal:
3 539 609 EUR

Gegarandeerde
leningen
Individuele steun

Totaal steunbedrag
Gegarandeerde
leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Ja
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Datum van tenuitvoerlegging

1.7.2006

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Tot 31.7.2008

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Beperkt tot specifieke sectoren

Ja

Vervaardiging van hout en houtproducten (NACE
DD), bosbouw en het houthakken (NACE A 02.01)

Ja

Vervaardiging van metalen in primaire vorm en
metaalproducten (NACE DJ), vervaardiging van
machines en apparatuur n.e.g. (NACE DK)

Ja

Vervaardiging van elektrische en optische apparatuur (NACE DL), vervaardiging van machines en
apparatuur n.e.g. (NACE DK), Telecommunicatie
(NACE I 64.20)

Ja

Bouw (NACE F)

Ja

Computer en aanverwante activiteiten (NACE K 72)

Ja

Economische sectoren

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2
LV-1042 Rīga

Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Nummer van de steunmaatregel

XT 37/06

Lidstaat

Italië

Regio

Provincia Autonoma di Trento

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Financiering van opleidingsactiviteiten voor werknemers in het kader van
doelstelling 3, maatregel D1 van het Europees Sociaal Fonds — 2006

Rechtsgrond

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1354 di data 30.6.2006, pubblicata
sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige dell'11.7.2006 n. 28

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar
2006

Ja

4,48 miljoen EUR

Gegarandeerde
leningen
Individuele steun

Totaal steunbedrag
Gegarandeerde
leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

11.7.2006

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Ja

Alle sectoren die in aanmerking komen voor opleidingssteun

Ja

Economische sectoren

Ja
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Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

28.10.2006

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro
Ufficio Fondo Sociale Europeo
via Giusti, 40
I-38100 Trento

Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening
De maatregel is niet van toepassing op individuele
steunverlening of vereist voorafgaande aanmelding
bij de Commissie wanneer het steunbedrag dat aan
een onderneming wordt toegekend voor één enkel
opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR

Nummer van de steunmaatregel

XT 61/05

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Regio

De onder INTERREG 111A — Welsh NUTS 111 vallende graafschappen
Gwynedd, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy & Pembrokeshire

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Wales — Ierland: Regionale ontwikkeling van e-business (WIRED)

Rechtsgrond

Verordening (EG) nr. 1260/99 van de Raad

Ja

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/
906/2000)
The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

131 484 GBP

Gegarandeerde
leningen
Individuele steun

Totaal steunbedrag
Gegarandeerde
leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

5.10.2005

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Tot 31.12.2006

Doelstelling van de steun

Algemene opleiding

Ja

Specifieke opleiding

Neen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de
steun verleent

National Assembly for Wales
C/o Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom

Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

Ja
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Nummer van de steunmaatregel

XT 63/05

Lidstaat

IERLAND

Regio

INTERREG 111A — Wales NUTS 111 begunstigde graafschappen van
Gwynedd, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy en Pembrokeshire

Benaming van de steunregeling of naam
van de onderneming die individuele
steun ontvangt

Ontwikkeling van de regionale elektronische handel in Wales en Ierland
(WIRED)

Rechtsgrond

Verordening (EG) nr. 1260/1999
The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/
906/2000)
The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens
de regeling of totaalbedrag van de aan
de onderneming verleende individuele
steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar
Gegarandeerde
leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

131 400 GBP

Gegarandeerde
leningen
Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en
met 7, van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

01.04.2005

Duur van de regeling of duur van de
individuele steunverlening

Tot 30.09.2006

Doel van de steun

Algemene opleiding

Ja

Ja

Specifieke opleiding

Neen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

National Assembly for Wales

Individuele verlening van aanzienlijke
steun

In overeenstemming met artikel 5 van de verordening

C/o Welsh European Funding Office
Cwm Cynon Business Park
Mountain Ash CF45 4ER
United Kingdom
Ja
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RECTIFICATIES
Rectificatie van de toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen
(Publicatieblad van de Europese Unie C 50 van 28 februari 2006)
(2006/C 260/08)
Op bladzijde 238 wordt figuur 1 vervangen door de onderstaande figuur 1:

Op bladzijde 253 wordt de illustratie onderaan de bladzijde vervangen door de volgende illustratie:

28.10.2006

