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II
(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII
EUROPENE

COMISIE
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din
Tratatul CE
Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/01)

Data adoptării deciziei

17.1.2008

Ajutorul nr.

N 179/07

Stat membru

Italia

Regiune

Provincia autonoma di Trento

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Modalità del regime di aiuto N 42/2000 — Aiuti agli investimenti nel settore
della co-generazione di elettricità e di calore

Temei legal

L.P. n. 6/99 — Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6/99
approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2369 del 17.11.2006

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Protecția mediului

Forma de ajutor

Ajutor pentru investiții

Buget

Buget global: 10 milioane EUR

Valoare

40 %

Durată

1.1.2007-31.12.2008

Sectoare economice

Producerea combinată de energie termică și electrică

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Provincia autonoma di Trento

Alte informații

—

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 57/1

C 57/2

RO
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Data adoptării deciziei

14.1.2008

Ajutorul nr.

N 663/07

Stat membru

Spania

Regiune

Andalucía

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Modificación del régimen de Ayuda N 538/2000

Temei legal

Decreto 22/2007

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă, bonificație de dobândă, alte forme de aport de capital

Buget

Buget anual: 75,6 milioane EUR
Buget global: 75,6 milioane EUR

Valoare

50 %

Durată

1.1.2008-31.12.2008

Sectoare economice

Toate sectoarele

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Región Andalucía

Alte informații

—

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din
Tratatul CE
Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/02)

Data adoptării deciziei

21.1.2008

Ajutorul nr.

N 457/07

Stat membru

Italia

Regiune

Marche

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere
tecnologico-produttive — Marche

Temei legal

Bando per la promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale
in filiere tecnologico-produttive

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Cercetare și dezvoltare

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget global: 30 milioane EUR

Valoare

80 %

Durată

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Toate sectoarele

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Regione Marche
Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona

Alte informații

—

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

C 57/3

C 57/4
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.4987 — IBM/Cognos)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/03)
La data 24 ianuarie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o
declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public
după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:
— pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale,
inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,
— în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M4987. EUR-Lex permite
accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Informări)

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI
ORGANELE UNIUNII EUROPENE

COMISIE
Rata de schimb a monedei euro (1)
29 februarie 2008
(2008/C 57/04)
1 euro =
Moneda

Rata de schimb

1,5167

Moneda

USD

dolar american

JPY

yen japonez

AUD

dolar australian

1,6226

DKK

coroana daneză

7,4515

CAD

dolar canadian

1,4895

GBP

lira sterlină

0,76520

HKD

dolar Hong Kong

SEK

coroana suedeză

9,3948

NZD

dolar neozeelandez

1,8854

CHF

franc elvețian

1,5885

SGD

dolar Singapore

2,1162

158,03

lira turcească

1,8183

11,8027

ISK

coroana islandeză

KRW

won sud-coreean

NOK

coroana norvegiană

7,9140

ZAR

rand sud-african

11,7309

BGN

leva bulgărească

1,9558

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,7860

CZK

coroana cehă

25,228

HRK

kuna croată

EEK

coroana estoniană

15,6466

IDR

rupia indoneziană

HUF

forint maghiar

LTL

litas lituanian

LVL
PLN

99,68

TRY

Rata de schimb

264,15

1 425,07

7,2715
13 800,00

MYR

ringgit Malaiezia

3,4528

PHP

peso Filipine

lats leton

0,6970

RUB

rubla rusească

36,4511

zlot polonez

3,5305

THB

baht thailandez

46,790

RON

leu românesc nou

3,7330

BRL

real brazilian

2,5496

SKK

coroana slovacă

MXN

peso mexican

16,2363

32,530

(1) Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.

4,8451
61,153
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Aviz al Comitetului consultativ privind acordurile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul
reuniunii sale din 26 octombrie 2007 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/38.432
— Casete video pentru uz profesional
(2008/C 57/05)
1. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința faptului că destinatarii proiectului de decizie
s-au asociat prin acorduri și/sau practici concertate în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul CE
și al articolului 53 din Acordul SEE.
2. Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei privind produsul și zona geografică acoperită
de acord și/sau de practicile concertate.
3. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința faptului că destinatarii proiectului de decizie
au participat la o acțiune unică și continuă de încălcare a dreptului comunitar.
4. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința faptului că acordul și/sau practicile concertate
între furnizorii de casete video de uz profesional în interiorul SEE au avut capacitatea de a influența în
mod considerabil comerțul între statele membre.
5. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința faptului că obiectul și efectul acordului și/sau
al practicii concertate au fost de a restricționa concurența în sensul articolului 81 alineatul (1) din
Tratatul CE și al articolului 53 din Acordul SEE.
6. Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei referitoare la destinatarii proiectului de
decizie, îndeosebi în ce privește imputarea răspunderii societăților-mamă ale grupurilor vizate.
7. Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei privind circumstanțele agravante.
8. Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei privind circumstanțele atenuante.
9. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința aplicării prevederilor din Comunicarea
privind clemența din 2002.
10. Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
11. Comitetul consultativ solicită Comisiei să aibă în vedere alte puncte abordate în timpul discuției.

1.3.2008

1.3.2008

RO
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Raportul final al consilierului-auditor în cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional
(în temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul
consilierilor-auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 57/06)
Proiectul de decizie dă naștere următoarelor observații:

Introducere
În mai 2002, Comisia a efectuat inspecții în incintele membrilor grupurilor Sony, Fuji și Maxell amplasate în
cinci state membre. În urma acestor inspecții au fost comunicate cereri de clemență, iar Comisia a continuat
investigațiile. Comisia a ajuns la concluzia preliminară că Fuji, Maxell și Sony au discutat, au convenit și/sau
s-au lansat în practici concertate, încălcând astfel articolul 81 din Tratatul CE și articolul 53 din Acordul
privind Spațiul Economic European, cu intenția de a majora și menține sau stabiliza prețurile în SEE pentru
două formate de casete video pentru uz profesional, Betacam SP și Betacam Digital. De asemenea, acestea au
recurs la schimburi de informații în scopul facilitării și/sau monitorizării punerii în aplicare a prețurilor, începând cu data de 23 august 1999 cel târziu și derulându-se până la cel puțin data de 16 mai 2002.

Comunicarea obiecțiilor și termenul de replică
La data de 8 martie 2007 Comisia a introdus acțiune și a adoptat o Comunicare a obiecțiilor („CO”). Destinatarii CO au fost Sony France SA și societățile-mamă ale acesteia, adică Sony Europe Holding BV, Sony
Corporation (denumite în continuare, în comun, „Sony”), FUJIFILM Recording Media GmbH și societățilemamă ale acesteia, adică FUJIFILM Corporation și FUJIFILM Holdings Corporation (denumite în continuare,
în comun, „Fuji”), precum și Maxell Europe Limited și societatea-mamă a acesteia, adică Hitachi Maxell
Limited (denumite în continuare, în comun, „Maxell”).
Destinatarii au primit CO între 13 și 16 martie 2007, având la dispoziție un termen de două luni pentru
răspuns. La cererea lor motivată, am acordat grupurilor Fuji și Sony o prelungire de termen până la 16 și,
respectiv, 21 mai 2007. Toate părțile au răspuns în termenul stabilit.

Accesul la dosar
Părțile au avut acces la dosarul întocmit de Comisie pe suporturi CD-ROM pe care le-au primit împreună cu
CO. Niciuna dintre părți nu mi-a semnalat vreo problemă referitoare la accesul la dosar.

Cererea de clemență a grupului Maxell
La data de 10 aprilie 2007, grupul Maxell a formulat o cerere de clemență în baza Comunicării privind
clemența din 2002 (1), cerere care a fost comunicată celorlalte părți.

Audiere
La data de 12 iunie 2007 a avut loc o audiere. Toți destinatarii CO au participat la audieri și și-au prezentat
punctele de vedere.

Proiectul de decizie
În proiectul de decizie,Comisia a inclus o evaluare favorabilă a cererii de clemență formulate de Maxell,
declarând că răspunsul grupului Maxell a coroborat în mod semnificativ interpretarea faptelor, astfel încât
Comisia a acordat o reducere a sumei cu care altfel ar fi fost amendat grupul Maxell.
(1) JO C 45, 19.2.2002, p. 3.

C 57/7

C 57/8
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1.3.2008

Proiectul de decizie este prima decizie a Comisiei în care sunt aplicate Orientările privind calcularea amenzilor din 2006 (1).
Proiectul de Decizie prezentat Comisiei conține doar obiecții pentru care părților le-a fost acordată posibilitatea de a-și face cunoscute punctele de vedere.
Consider că în cazul de față s-au respectat drepturile părților de a fi audiate.

Bruxelles, 8 noiembrie 2007.
Karen WILLIAMS

(1) JO C 210, 1.9.2006, p. 2.
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Aviz al Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante emis în
cadrul reuniunii sale din 16 noiembrie 2007 cu privire la un proiect de decizie referitor la cazul
COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional
(2008/C 57/07)
1. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința cuantumului de bază al amenzilor.
2. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința majorării cuantumului de bază, datorită unor
circumstanțe agravante.
3. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința majorării amenzii, pentru a se asigura un efect
de descurajare suficient.
4. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința valorilor sumelor cu care se reduc amenzile în
conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002.
5. Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în privința cuantumurilor finale ale amenzilor.
6. Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Rezumat al deciziei Comisiei
din 20 noiembrie 2007
privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul EC și al articolului 53 din Acordul SEE
(Cazul COMP/38.432 — Casete video pentru uz profesional)
[notificată cu numărul C(2007) 5469 final]
(Numai textul în limba engleză este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/08)
I. INTRODUCERE

(1) La data de 20 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o
decizie privind o procedură în temeiul articolului 81 din
Tratatul CE și al articolului 53 din Acordul SEE. În conformitate cu prevederile articolului 30 din Regulamentul (CE)
nr. 1/2003 al Consiliului (1), prin prezenta Comisia
publică numele părților și conținutul principal al deciziei,
inclusiv toate sancțiunile aplicate, ținând cont de interesul
legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor de
afaceri. O versiune neconfidențială a textului integral al
deciziei este disponibilă în limba autentică a cazului pe
site-ul internet al Direcției Generale Concurență, la adresa:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

II. DESCRIEREA CAZULUI

1. Procedură
(2) Acest caz a început ca anchetă ex officio cu controale
inopinate în datele de 28 și 29 mai 2002, care au vizat un
total de unsprezece incinte aparținând unor membri ai
grupurilor Sony, Fuji și Maxell în cinci state membre. În
incintele Sony au avut loc două incidente, unul dintre ele
constând în distrugerea de documente, iar cel de-al doilea
în refuzul de a răspunde la întrebări.
(3) La data de 5 decembrie 2006, grupul Fuji a înaintat o
cerere oficială pentru reducerea amenzilor în conformitate
cu Comunicarea privind clemența din 2002 (2). Cererea
acestuia făcea referire la informații anterior prezentate
Comisiei începând cu luna iunie 2002. În scrisoarea sa din
23 februarie 2007, Comisia a informat Fuji despre intenția
sa de a acorda grupului o reducere de 30 până la 50 % a
amenzii, în conformitate cu Comunicarea privind
clemența din 2002.
(4) Comunicarea obiecțiilor a fost adoptată la data de 8 martie
2007 și adusă la cunoștința tuturor părților până la data
de 16 martie 2007.
(5) La data de 10 aprilie 2007, grupul Maxell a înaintat o
cerere oficială pentru reducerea amenzilor în conformitate
cu Comunicarea privind clemența din 2002. Cererea
acestuia făcea referire la informații anterior prezentate
Comisiei începând cu luna octombrie 2004.
(1) JO L 1, 4.1.2003, p. 1.
(2) Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO C 45,
19.2.2002, p. 3).

(6) La data de 12 iunie 2007 s-a organizat o audiere.
2. Expunere sumară a încălcării dreptului comunitar
(7) Principala piață pentru casete video pentru uz profesional
o constituie posturile de televiziune și producătorii independenți de programe pentru televiziune și filme de publicitate. Decizia se referă numai la cele două formate de
casete video pentru uz profesional cu cea mai mare popularitate în perioada în care a avut loc încălcarea: Betacam
SP și Betacam Digital, care împreună, în 2001, reprezentau 77 % din totalul de vânzări de casete video pentru
uz profesional în SEE. Valoarea comercială estimată pe
piața SEE a acestor două formate era de aproximativ
118 milioane EUR în 2001. În anul în cauză, cele trei
întreprinderi implicate în încălcare dețineau o cotă de
piață estimată de 89 %.
(8) Decizia conchide că, între 23 august 1999 și 16 mai
2002, Sony, Fuji și Maxell au operat un cartel cu scopul
de a majora și menține sau stabiliza prețurile pentru casete
video Betacam SP și Betacam Digital pe piața SEE, și,
totodată, au schimbat între ei informații pentru a facilita
și/sau monitoriza punerea în aplicare a prețurilor.
(9) Companiile au organizat trei runde (reușite) de mărire a
prețurilor și au întreprins și eforturi de altă natură pentru
a stabiliza prețurile. De asemenea, ele au discutat în mod
regulat despre licitații trecute și viitoare, în special despre
cele organizate de posturi de televiziune publice și private.
(10) În perioada în care a avut loc încălcarea, au existat
11 întâlniri între reprezentanți ai celor trei întreprinderi.
La fiecare dintre aceste întâlniri reprezentanții au discutat
prețurile și s-au înțeles asupra lor și/sau au schimbat informații comerciale sensibile. De asemenea, între întâlniri au
avut loc contacte neîntrerupte pentru a discuta despre
prețuri și anumiți clienți, precum și pentru a continua
punerea în aplicare a acordurilor de tip cartel.
(11) Decizia conchide în continuare că s-a stabilit că înțelegerilor privind prețurile au fost în general puse în aplicare.
3. Destinatari
(12) Decizia este destinată următoarelor persoane juridice care
aparțin celor trei întreprinderi participante (Sony, Fuji și
Maxell):
(a) Sony Corporation;
(b) Sony Europe Holding BV;
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4.2.2. C i r c u m s t a n ț e a t e n u a n te

(c) Sony France SA;
(d) FUJIFILM Holdings Corporation;
(e) FUJFILM Corporation;
(f) FUJIFILM Recording Media GmbH;
(g) Hitachi Maxell, Ltd; și

(19) Părțile au invocat o serie de circumstanțe atenuante, cum
ar fi încetarea după scurt timp a încălcării, implicarea limitată în încălcare, cooperarea eficientă în afara Comunicării
privind clemența, comportamentul izolat și neautorizat,
fără cunoștința conducerii superioare, precum și introducerea după încălcare a unui program de conformare. Toate
aceste cereri se resping.

(h) Maxell Europe Limited.
(13) Răspunderea societăților-mamă a fost stabilită atât datorită
participării lor nemijlocite la una dintre întâlnirile cartelului, care a avut loc în Japonia, cât și în baza prezumției
exercitării unei influențe decisive asupra filialelor lor deținute integral, prezumție consolidată de mai multe indicii
suplimentare.

4. Măsuri corective
(14) Acesta este primul caz de cartel în care se aplică Orientările privind amenzile din 2006 (1).

4.1. Cuantumul de bază al amenzii
(15) Cuantumul de bază al amenzii se stabilește ca proporție
din valoarea vânzărilor produsului relevant realizate de
fiecare întreprindere în spațiul geografic relevant pe
parcursul ultimului exercițiu economico-financiar complet
din perioada în care a avut loc încălcarea („cuantum
variabil”), înmulțită cu numărul anilor în care a avut loc
încălcarea, plus un cuantum suplimentar („taxă de
intrare”), de asemenea calculat ca proporție din valoarea
vânzărilor și destinat să sporească efectul de descurajare a
înțelegerilor orizontale de stabilire concertată a prețurilor.
(16) Ținând cont de diverși
cării, de cota de piață
acoperită de aceasta,
cuantum variabil de 18

factori, în special de natura încălcombinată și de zona geografică
decizia aplică în acest caz un
% și o taxă de intrare de 17 %.

(17) Ținând cont de faptul că încălcarea a durat 2 ani și 8 luni,
cuantumul variabil se înmulțește cu 3.

4.2.3. M a j o r ă r i s p e c i f i c e a l e a m e n z i i , a p l i c a t e c a
măsură de descurajare
(20) Luând în considerare necesitatea asigurării unui efect suficient al amenzii ca măsură de descurajare, precum și
ținându-se seama de valoarea ridicată a cifrei de afaceri a
grupului Sony în afara vânzării bunurilor sau serviciilor la
care se referă încălcarea, decizia majorează cu 10 % cuantumul amenzii care urmează a fi impusă acestei întreprinderi.

4.3. Aplicarea limitei de 10 % din cifra de afaceri
(21) Limita de 10 % din cifra de afaceri mondială, prevăzută în
articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1/2003, nu este atinsă în ceea ce privește amenda care
urmează a fi impusă oricăreia dintre întreprinderi.

4.4. Aplicarea Comunicării privind clemența din 2002: reducerea amenzilor
(22) După cum se menționează la punctele 5 și 6, atât Fuji, cât
și Maxell au înaintat cereri pentru reducerea amenzilor în
conformitate cu Comunicarea privind clemența din 2002.
(23) Decizia acordă grupului Fuji o reducere a amenzii de
40 % și grupului Maxell o reducere de 20 %. La stabilirea
acestor procente s-a ținut cont de valoarea adăugată reprezentată de dovezile prezentate de fiecare dintre companii,
precum și de momentul la care au fost prezentate respectivele dovezi.
(24) Contribuția grupului Sony la clarificarea acestui caz s-a
limitat la necontestarea majorității faptelor după primirea
Comunicării obiecțiilor. Decizia conchide că aceasta nu
reprezintă o valoare adăugată semnificativă în conformitate cu Comunicarea privind clemența.

4.2. Ajustări aduse cuantumului de bază
III. DECIZIE

4.2.1. C i r c u m s t a n ț e a g r a v a n te : r e f u z u l d e a
c o o p e r a s a u te n t a t i v e d e o b s t r u c ț i o n a r e
(18) După cum se menționează la punctul 2, în timpul inspecției, în incintele Sony au avut loc două incidente separate.
Decizia conchide că ambele incidente au constituit tentative de obstrucționare și justifică o majorare cu 30 % a
cuantumului de bază al amenzii impuse grupului Sony.
(1) Orientările privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003
(JO C 210, 1.9.2006, p. 2).

(25) Următoarele întreprinderi au încălcat articolul 81 din
Tratat și articolul 53 din Acordul SEE prin participarea,
între 23 august 1999 și 16 mai 2002, la o serie de acorduri și practici concertate cu scopul de a majora și
menține sau stabiliza prețurile pentru casetele video
Betacam SP și Betacam Digital pe piața SEE:
(a) Sony Corporation;
(b) Sony Europe Holding BV;
(c) Sony France SA;
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(d) FUJIFILM Holdings Corporation;
(e) FUJFILM Corporation;
(f) FUJIFILM Recording Media GmbH;
(g) Hitachi Maxell, Ltd; și
(h) Maxell Europe Limited.
(26) Pentru încălcarea menționată la punctul anterior, se aplică
următoarele amenzi:
(a) Sony Corporation, Sony Europe Holding BV și Sony
France SA, cu răspundere conjunctă și solidară:
47 190 000 EUR;

1.3.2008

(b) FUJIFILM Holdings Corporation, FUJFILM Corporation
și FUJIFILM Recording Media GmbH, cu răspundere
conjunctă și solidară: 13 200 000 EUR;
(c) Hitachi Maxell, Ltd și Maxell Europe Limited, cu
răspundere conjunctă și solidară: 14 400 000 EUR.
(27) Se dispune ca întreprinderile enumerate mai sus să pună
imediat capăt încălcării, în măsura în care nu au făcut deja
acest lucru, și să evite repetarea oricărui act sau comportament descris la punctul 25, precum și orice act sau
comportament care are un scop sau efect identic sau
similar.
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Comunicarea Comisiei privind estimarea disponibilității resurselor financiare pentru acordarea de
ajutoare pentru restructurare pentru anul de comercializare 2008/2009, în cadrul punerii în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană
(2008/C 57/09)
În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 968/2006 al Comisiei din 27 iunie
2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 de instituire a unui regim
temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (1), Comisia informează statele
membre că resursele financiare estimate, disponibile în fondul temporar pentru restructurare, sunt suficiente
pentru acordarea de ajutoare pentru restructurare pentru toate cererile depuse până la 31 ianuarie 2008
pentru anul de comercializare 2008/2009 și considerate eligibile de către acestea.

(1) JO L 176, 30.6.2006, p. 32. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1261/2007 (JO L 283,
27.10.2007, p. 8).
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INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

Publicarea deciziilor statelor membre de a acorda sau de a retrage licențele de funcționare, în
conformitate cu articolul 13(4) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului privind licențele
operatorilor de transport aerieni (1) (2)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/10)
Licențe de funcționare acordate
Categoria A: Licențe de funcționare acordate operatorilor de transport care nu corespund criteriilor prevăzute de articolul 5 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92
GERMANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Airport Trade Center
Wanheimer Str. 90-92
D-40468 Düsseldorf

Pasageri, poștă, cargo

27.8.2007

HELOG Lufttransport KG

Sägewerkstr. 3
D-83404 Ainring

Pasageri, poștă, cargo

27.8.2007

DCA GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000
D-70567 Stuttgart

Pasageri, poștă, cargo

12.4.2007

AUSTRIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

A-Jet Aviation & Aircraft
Management GmbH

Wächtergasse 1
A-1010 Wien

Pasageri, poștă, cargo

7.1.2008

Mjet Aviation GmbH

Tegetthoffstraße 7
A-1010 Wien

Pasageri, poștă, cargo

20.12.2007

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4
A-8010 Graz

Pasageri, poștă, cargo

18.12.2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt
GmbH

Franz Josefs Kai 13
A-1010 Wien

Pasageri, poștă, cargo

19.12.2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56
A-1220 Wien

Pasageri, poștă, cargo

5.12.2007

Austrien Airlines AG

Office Park 2
A-1300 Wien-Flughafen

Pasageri, poștă, cargo

10.9.2007

BFS Business Flight Salzbourg
Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12
A-5073 Wals-Himmelreich

Pasageri, poștă, cargo

10.9.2007

(1) JO L 240, 24.8.1992, p. 1.
(2) Comunicate Comisiei Europene înainte de 31 august 2005.
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Adresa operatorului de transport aerian

C 57/15
Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Flynext Luftverkehrsgesellschaft
mbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)
A-2320 Schwechat

Pasageri, poștă, cargo

30.10.2007

Goldeck — Fluggesellschaft
m.b.H (Fläche)

Ortenburgerstr.27
A-9800 Spittal an der Drau

Pasageri, poștă, cargo

9.1.2008

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, Office Park 2
A-1300 Wien

Pasageri, poștă, cargo

16.10.2007

Amerer Air GesmbH

Flughafenstr. 22
A-4063 Hörsching

Pasageri, poștă, cargo

15.1.2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140
A-1030 Wien

Pasageri, poștă, cargo

23.1.2008

FRANȚA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Pan Européenne

Aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains
F-73420 Le Vivier du Lac

Pasageri, poștă, cargo

2.1.2007

Transavia France

18, Avenue Louis Blériot
F-91551 Paray Vielle Poste

Pasageri, poștă, cargo

11.5.2007

Société de Transport
de l'Archipel Guadeloupéeen

Aéroport de Fort-de-France
F-97232 Le Lamentin

Pasageri, poștă, cargo

27.6.2007

Air Corporate

Aéroport de Paris-Le Bourget
85, allée de Stockholm
F-93350 Le Bourget

Pasageri, poștă, cargo

8.10.2007

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires
Aéroport de Montpellier
F-34130 Mauguio

Pasageri, poștă, cargo

8.8.2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires
Aéroport du Bourget
F-93350 Le Bourget

Pasageri, poștă, cargo

31.12.2007

GRECIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

K2smartJets —

Adresa operatorului de transport aerian

Athens Airport — Eleftherios Venizekos
Administration Office 17
GR-19019 Spata

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

7.9.2007

LITUANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

JSC HC Airways

Adresa operatorului de transport aerian

A. Tumeno 4
LT-01109 Vilnius

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

22.8.2007
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ROMÂNIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

S.C. Jetran Air s.r.l.

Adresa operatorului de transport aerian

77 Nicolae Caramfil Str., sector 1,
Bucharest — Romania

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

10.12.2007

SUEDIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Aerosyncro Aviation AB
556597-0919

Parklindsvägen 13
S-531 58 Lidköping

Pasageri, poștă, cargo

7.9.2007

NEX Time Jet AB
556640-5170

Djupdalsvägen 25
S-192 51 Sollentuna

Pasageri, poștă, cargo

12.10.2007

Categoria B: Licențe de funcționare acordate operatorilor de transport care nu corespund criteriilor prevăzute de articolul 5 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92
GERMANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Mediair GmbH Flugdienst

Adresa operatorului de transport aerian

Haidenburger Str. 2
D-94501 Haidenbach

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

5.2.2007

AUSTRIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Avcon Jet AG

Obere Donaustraße 37
A-1020 Wien

Pasageri, poștă, cargo

21.11.2007

Pink Aviation Services
Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4
A-1238 Wien

Pasageri, poștă, cargo

17.1.2008

FRANȚA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Aéralp

Aéroport de Grenoble
F-38590 Saint-Etienne de Saint Geoirs

Pasageri, poștă, cargo

18.4.2007

Chamonix Mont Blanc
Hélicoptères

130, chemin des morilles
F-74400 Chamonix Mont Blanc

Pasageri, poștă, cargo

2.5.2007

JDP France

20, rue Royale
F-75008 Paris

Pasageri, poștă, cargo

2.7.2007

Yankee Lima Hélicoptères

PK 16 Route Degrad des Cannes
F-97354 Remire Montjoly

Pasageri, poștă, cargo

5.7.2007

Aquit'Air

9, allées Don Helder Camara
F-33600 Pessac

Pasageri, poștă, cargo

1.10.2007

Smart Aviation

6, rue Galilée
F-75116 Paris

Pasageri, poștă, cargo

2.10.2007

1.3.2008
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Adresa operatorului de transport aerian

C 57/17
Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Iroise Aéro Services

Aéroport de Brest-Bretagne
F-29490 Guipavas

Pasageri, poștă, cargo

28.11.2007

Take Air Lines

Zone aviation générale
Aéroport de Fort-de-France
F-97232 Le Lamentin

Pasageri, poștă, cargo

3.10.2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique
F-44340 Bourguenais

Pasageri, poștă, cargo

29.10.2007

SPANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Canarias Aeronáutica, S.L.

Adresa operatorului de transport aerian

c/ Luis Saavedra Miranda, 26
E-34014 Las Palmas de Gran Canaria

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

13.12.2007

IRLANDA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Vision Air Limited

Adresa operatorului de transport aerian

Weston Airport, Leixlip
Co. Kildare
Ireland

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

17.1.2008

LITUANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

UAB Joanos avialinijos

Adresa operatorului de transport aerian

Laisves av. 13-6
LT-06118 Vilnius

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

9.11.2007

ȚĂRILE DE JOS
Denumirea operatorului de
transport aerian

Bikkair B.V.

Adresa operatorului de transport aerian

RTM Airportlaan 55
3045 AP Rotterdam
Nederland

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

21.12.2007

SUEDIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Nordways Sweden AB
556383-5932

Box 23
S-230 32 Malmö-Sturup

Pasageri, poștă, cargo

4.9.2007

Petter Solberg Aviation AB
556252-9544

Box 14
S-685 21 Torsby

Pasageri, poștă, cargo

1.12.2007

Svensk Flygambulans AB
556061-5949

Säve flygplatsväg 16
S-423 73 Säve

Pasageri, poștă, cargo

28.11.2007
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Licențe de funcționare revocate
Categoria A: Licențe de funcționare acordate operatorilor de transport care nu corespund criteriilor prevăzute de articolul 5 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92
GERMANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH

Flughafenstr. 61
D-40474 Düsseldorf

Pasageri, poștă, cargo

27.8.2007

HELOG Lufttransport KG

Scholssplatz 7
D-91217 Hersbruck

Pasageri, poștă, cargo

27.8.2007

DaimlerChrysler Aviation GmbH

Epplestr. 225 — HPC 3000
D-70567 Stuttgart

Pasageri, poștă, cargo

12.4.2007

AUSTRIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

LTU Flug Lufttransport
Untemehmen GmbH

Flughafen (1300 Wien Flughafen)
A-2320 Schwechat

Pasageri, poștă, cargo

30.10.2007

Lauda Air Luftfahrt — GmbH

Flughafen, World Trade Center
A-1300 Wien

Pasageri, poștă, cargo

16.10.2007

FRANȚA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Europe Air Lines

Aérogare d'affaires
Aéroport de Montpellier
F-34130 Mauguio

Pasageri, poștă, cargo

8.8.2007

Aéro Services Corporate

Bât H5 — Zone aviation d'affaires
Aéroport du Bourget
F-93350 Le Bourget

Pasageri, poștă, cargo

31.12.2007

Categoria B: Licențe de funcționare acordate operatorilor de transport care nu corespund criteriilor prevăzute de articolul 5 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92
GERMANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

CityHeli Helicopterdienste
GmbH & Co

Am Coloneum 1
D-50829 Köln

Pasageri, poștă, cargo

4.4.2007

HFD Hubschrauber & Flugzeugdienst GmbH

Flugplatz
D-14959 Schönhagen

Pasageri, poștă, cargo

2.5.2007

Rieker Air Service Flugzeughandel und Charter GmbH

Flughafen Stuttgart
General Aviation Terminal, EG 20-21
D-70629 Leinfelden-Echterdingen

Pasageri, poștă, cargo

14.8.2007
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AUSTRIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH

Wielandgasse 14-16/4
A-8010 Graz

Pasageri, poștă, cargo

18.12.2007

Vienna Jet Bedarfsluftfahrt
GmbH

Franz Josefs Kai 13
A-1010 Wien

Pasageri, poștă, cargo

19.12.2007

BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH

Wagramer Straße 56
A-1220 Wien

Pasageri, poștă, cargo

5.12.2007

Goldeck — Flug Gesellschaft
m.b.H (Fläcge)

Ortenburgerstr.27
A-9800 Spittal an der Drau

Pasageri, poștă, cargo

9.1.2008

Austrien Airlines AG

Office Park 2
A-1300 Wien-Flughafen

Pasageri, poștă, cargo

10.9.2007

BFS Business Flight Salzbourg
Bedarfsflug GesmbH-Fläche

Franz Brötzner-Straße 12
A-5073 Wals-Himmelreich

Pasageri, poștă, cargo

10.9.2007

FRANȚA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Take Air Lines

Zone aviation générale
Aéroport de Fort-de-France
F-97232 Le Lamentin

Pasageri, poștă, cargo

3.10.2007

Atlantique Hélicoptère

Aéroport de Nantes-Atlantique
F-44340 Bourguenais

Pasageri, poștă, cargo

29.10.2007

IRLANDA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Vision Air Limited

Adresa operatorului de transport aerian

Weston Airport, Leixlip
Co. Kildare
Ireland

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

17.1.2008

LITUANIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

UAB Joanos avialinijos

Adresa operatorului de transport aerian

Laisves av. 13-6
LT-06118 Vilnius

Autorizat să efectueze
transportul de

Pasageri, poștă, cargo

Decizie intrată în
vigoare la

9.11.2007

SUEDIA
Denumirea operatorului de
transport aerian

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

HT Helikopter Transport
556363-2313

Box 42
S-740 81 Grillby

Pasageri, poștă, cargo

31.10.2007

Just Air Scandinavian AB
556601-5458

Österskärsvägen 9
S-184 52 Österskär

Pasageri, poștă, cargo

7.9.2007

SWT Aero AB
556591-3257

Box 7092
S-170 07 Solna

Pasageri, poștă, cargo

31.12.2005

C 57/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1.3.2008

Schimbarea denumirii titularului de licență
Categoria A: Licențe de funcționare acordate operatorilor de transport care nu corespund criteriilor prevăzute de articolul 5 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92
AUSTRIA
Noua denumire

Adresa operatorului de transport aerian

Autorizat să efectueze
transportul de

Decizie intrată în
vigoare la

Pink Aviation Services
Luftverkehrsunternehmen

Endresstraße 79/4
A-1238 Wien

Pasageri, poștă, cargo

17.1.2008

Majestic Executive Aviation AG

Landstraßer Hauptstraße 140
A-1030 Wien

Pasageri, poștă, cargo

23.1.2008

1.3.2008
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Prezentare adnotată a piețelor reglementate și a dispozițiilor de drept intern de punere în aplicare a
dispozițiilor relevante ale DSI (Directiva 93/22/CEE a Consiliului)
(2008/C 57/11)
Articolul 47 din Directiva privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2004/39/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, JO L 145, 30.4.2004, p. 1) autorizează fiecare stat membru să atribuie statutul de
„piață reglementată” piețelor constituite pe teritoriul său și care se conformează reglementărilor acestuia.
Articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE definește termenul de „piață reglementată” ca
fiind un sistem multilateral, exploatat și/sau gestionat de un operator economic, care asigură sau facilitează
confruntarea — chiar în interiorul său și în conformitate cu norme nediscreționare — a unor interese
multiple de vânzare și de cumpărare exprimate de terți pentru instrumente financiare, într-un mod care
conduce la încheierea de contracte privind instrumente financiare admise la tranzacționare în cadrul
normelor sale și/sau al sistemelor sale, și care este autorizat și funcționează în mod regulat și în conformitate
cu dispozițiile titlului III din Directiva 2004/39/CE.
Articolul 47 din Directiva 2004/39/CE solicită fiecărui stat membru să întocmească și să actualizeze o listă a
piețelor reglementate autorizate de acesta. Aceste informații ar trebui comunicate celorlalte state membre și
Comisiei Europene. În conformitate cu același articol (articolul 47 din Directiva 2004/39/CE), se solicită
Comisiei publicarea anuală în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a unei liste de piețe reglementate care i-au
fost comunicate. Prezenta listă a fost întocmită în conformitate cu această cerință.
Lista anexată indică denumirea piețelor individuale pe care autoritățile naționale competente le consideră ca
fiind în conformitate cu definiția termenului „piață reglementată”. În afară de aceasta, lista indică organismul
responsabil pentru gestionarea acestor piețe și autoritatea competentă responsabilă pentru emiterea sau aprobarea regulilor de funcționare a pieței.
Ca urmare a diminuării barierelor la intrarea pe piață și a specializării pe sectoare de tranzacții, lista de „piețe
reglementate” este supusă unor fluctuații din ce în ce mai mari în temeiul Directivei 93/22/CEE a Consiliului
privind serviciile de investiții. Articolul 47 din directiva privind piețele instrumentelor financiare dispune
publicarea, de către Comisia Europeană, a listei de piețe reglementate pe site-ul web al acesteia și actualizarea
acestei liste în mod regulat.
Prin urmare, în afară de publicarea anuală a unei liste în Jurnalul Oficial, Comisia va întocmi și va actualiza
o versiune a acestei liste pe pagina sa oficială de internet [http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/
mifid_en.htm]. Lista respectivă va fi actualizată în mod regulat pe baza informațiilor comunicate de autoritățile naționale. Acestea sunt invitate să continue să informeze Comisia cu privire la orice completare sau
suprimare efectuată în lista de piețe reglementate al căror stat membru de origine îl reprezintă.

Țara

Austria

Denumirea pieței reglementate

Organismul de gestionare

1. Amtlicher Handel (piață oficială)

Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Wiener Börse AG (1-2)

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA
autoritatea pentru piețe financiare)

—

1. Euronext Brussels SA

1. Ministrul de finanțe cu avizul Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA)

2. Geregelter Freiverkehr (a doua piață
reglementată)

Belgia

1. Bourse de valeurs mobilières
Bruxelles (Euronext Brussels):

de

— piața „Euronext Brussels”

Autoritatea pieței = CBFA

— le marché des instruments dérivés
2. Le marché secondaire hors bourse des
obligations linéaires, des titres scindés
et des certificats de trésorerie

2. Fonds des rentes

2. Législateur (art. 144, §2 de la loi du
2.8.2002)
Autoritatea pieței = Comité du Fonds
des rentes, în numele CBFA

C 57/22

Țara

Bulgaria
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Organismul de gestionare

Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Българска Фондова Борса — София АД
(Bursa din Bulgaria — Sofia JSCo)

Комисия за финансов надзор (Comisia de
supraveghere financiară)

Comisia valorilor mobiliare și bursieră din
Cipru

Denumirea pieței reglementate

1. Официален пазар (piață oficială)

1.3.2008

2. Неофициален пазар (piață neoficială)

Cipru

Bursa din Cipru

Bursa din Cipru

Republica Cehă

1. Piața principală (Hlavni Trh)

1.-3. Prague Stock Exchange
cennych papírů Praha, a.s.)

(Burza

Banca Națională a Cehiei

2. Piața secundară (Vedlejsi trh)

3. Piața liberă (Volny trh)

Danemarca

4. Piața oficială RM SYSTEM

4.

RM SYSTEM a.s. — gestionarul
pieței reglementate

1. Københavns Fondsbørs (Bursa din
Copenhaga)

1. Copenhagen Stock Exchange
(Bursa din Copenhaga)

Ltd

Finanstilsynet (Autoritatea
supraveghere financiară)

daneză

de

— Piața de acțiuni
— Piața de obligațiuni
— Piața instrumentelor derivate

Estonia

2. Dansk Autoriseret Markedsplads A/S
[Danish Authorised Market Place Ltd
(DAMP)] [piață autorizată = tranzacții
regulate cu valori mobiliare agreate
pentru comercializare, dar necotate la
bursă]

2. Danish Authorised Market Place Ltd
(DAMP)

1. Väärtpaberibörs (Bursa)

AS Tallinna Börs (Tallinn Stock Exchange
Ltd)

Finantsinspektsioon (Autoritatea estoniană
de supraveghere financiară)

OMX Nordic Exchange Helsinki Oy
(OMX Nordic Exchange Helsinki Ltd)

Desemnare: Ministerul Finanțelor

— Põhinimekiri (Piața principală)
— Investorinimekiri (Piața de investitori)
— Võlakirjade nimekiri (Piața titlurilor de credit)
— Fondiosakute nimekri (Piața unităților de fonduri de plasament)

2. Reguleeritud turg (Piață reglementată)
— Vabaturg (Piață liberă)

Finlanda

Arvopaperipörssi (Bursa)
— Pörssilista (Piața oficială)
— Pre-lista ja Muut arvopaperit -lista
(Pre-piață și alte piețe ale titlurilor de
credit)

Supraveghere:
— Aprobarea reglementărilor: Ministerul
Finanțelor
— Supravegherea respectării reglementărilor:
Rahoitustarkastus/Autoritatea
finlandeză de supraveghere financiară

1.3.2008

Țara

Franța
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Denumirea pieței reglementate

1. Euronext Paris

C 57/23
Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Organismul de gestionare

Euronext Paris (1-3)

Propunerea autorității piețelor financiare
(l'Autorité des marchés financiers — AMF)

2. MATIF

Recunoașterea de către ministrul economiei (în conformitate cu L. 421-1 din code
monétaire et financier)

3. MONEP

Germania

Börsenaufsichtsbehörden der Länder (autoritățile bursiere de supraveghere ale statelor
federale) și Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Autorități de stat:

Grecia

1.

Börse Berlin-Bremen (Amtlicher
Handel, Geregelter Markt)

1.

Börse Berlin AG

1.

Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Frauen, Berlin

2.

Düsseldorfer
Börse
(Amtlicher
Handel, Geregelter Markt)

2.

Börse Düsseldorf AG

2.

Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

3.

Frankfurter Wertpapierbörse (Amtliche Markt, Geregelter Markt)

3.

Deutsche Börse AG

3 & 4.

Hessisches
Ministerium
für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden

4.

Eurex Deutschland

4.

Eurex Frankfurt AG

5.

Hanseatische
Wertpapierbörse
Hamburg
(Amtlicher
Markt,
Geregelter Markt, Startup market)

5.

BÖAG Börsen AG

5.

Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Wirtschaft und
Arbeit

6.

Niedersächsische Börse zu Hannover
(Amtlicher Markt, Geregelter Markt)

6.

BÖAG Börsen AG

6.

Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
Hannover

7.

Börse München (Amtlicher Markt,
Geregelter Markt)

7.

Bayerische Börse AG

7.

Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie, München

8.

Baden-Württembergische
Wertpapierbörse (Amtlicher Markt,
Geregelter Markt)

8.

Börse-Stuttgart AG

8.

Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg, Stuttgart

9.

Risk
Management
Exchange
Hannover (Geregelter Markt)

9.

RMX Hannover

9.

Niedersächsisches Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
Hannover

10.

Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit, Dresden

10. European Energy Exchange

10. European
Leipzig

Energy

Exchange

AG,

1. Bursa din Atena

1. Bursa din Atena

1. Hellenic Capital Market Commission
(HCMC)

2. Piața electronică secundară de valori
mobiliare (HDAT — Piața titlurilor de
credit)

2. Banca Greciei

2. Hellenic Capital Market Commission
(HCMC)

1. Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Bursa din
Budapesta)

Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Bursa din
Budapesta)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(Autoritatea maghiară de supraveghere
financiară)

— Piața valorilor mobiliare
— Piața instrumentelor derivate

Ungaria

— Részvényszekció (Piața de acțiuni)
— Hitelpapír szekció (Piața titlurilor
de creanță)
— Származékos szekció (Piața instrumentelor derivate)
— Áru szekció (Piața de mărfuri)

C 57/24
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Țara

Denumirea pieței reglementate

Organismul de gestionare

1.3.2008
Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Irlanda

Piața principală a Bursei irlandeze

Irish Stock Exchange Ltd

The Irish Financial Services Regulatory
Authority („autoritatea de reglementare
financiară”) autorizează „piețele reglementate” și (cu excepția condițiilor de cotare)
verifică și aprobă regulile de funcționare
elaborate de operatorul pieței reglementate

Italia

1.

Piața electronică de acțiuni (MTA)

1.-7.

2.

Piața MTAX (MTAX)

Consob autorizează societățile care gestionează piețele, și aprobă statutele și reglementările acestora

3.

Expandi Market

4.

Piața electronică
(MOT)

5.

Piața electronică de fonduri deschise
și Piața ETC (ETF-Plus)

6.

Piața electronică de acțiuni pentru
instrumente
derivate
securizate
(SeDeX)

7.

Piața italiană de instrumente derivate
pentru comercializarea instrumentelor financiare prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (f) și articolul 1 alineatul (2) litera (i) din
Legea consolidată privind finanțele
(IDEM)

8.

Piața cu ridicata pentru titlurile de
stat (MTS)

9.

Piața cu ridicata pentru obligațiuni și
titluri neguvernamentale emise de
organizații internaționale cu participare guvernamentală (MTS Corporate)

de

Borsa Italiana SpA.

În ceea ce privește piețele cu ridicata
pentru titlurile de stat, compania de gestionare este autorizată de Ministerul Economiei și Finanțelor pe baza avizului Consob
și al Banca d'Italia

obligațiuni

8.-10. Società per il Mercato dei Titoli di
Stato — MTS SpA

10. Comercializare online cu ridicata a
titlurilor de stat (BondVision)

Letonia

11. Piața TLX

11.

TLX SpA

Bursa din Riga:

JSC Rigas Fondu Birza

Comisia pieței financiare și de capital

Bursa din Vilnius

Comisia lituaniană a valorilor mobiliare

— Piața principală
— Piața titlurilor de debit
— Piața secundară
— Piața de fonduri
Lituania

Bursa din Vilnius:
— Piața principală a Bursei din Vilnius
— Piața secundară a Bursei din Vilnius
— Piața titlurilor de creanță ale Bursei
din Vilnius

Luxemburg

Bursa din Luxemburg

Société de la Bourse de Luxembourg S.A.

Comisia de supraveghere a sectorului
financiar

Malta

Bursa din Malta

Bursa din Malta

Autoritatea malteză a serviciilor financiare

1.3.2008

Țara

Țările de Jos
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Denumirea pieței reglementate

1. (a) Piața valutară (Cash
Euronext Amsterdam:

Organismul de gestionare

Market)

— Euronext Amsterdam

1. NYSE Euronext (International) BV,
NYSE
Euronext
(Holding)
BV,
Euronext NV, Euronext (Holdings) NV
en Euronext Amsterdam NV

(b) Piața de instrumente derivate
(Derivatives Market) Euronext
Amsterdam

Polonia

2. Endex

2. ENDEX European Energy Derivatives
Exchange NV

3. MTS Amsterdam

3. MTS Amsterdam NV

1. Rynek podstawowy (Piața principală)

1. și 2.

Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie (Bursa din
Varșovia)

3. Rynek Papierów Wartosciowych CeTO
(regulowany rynek pozagieldowy)
(CeTO Piața reglementată fără bursa
de valori imobiliare)

3.

MTS-CeTO S.A.

1. Eurolist by Euronext Lisbon (Piața
oficială)

Piețele 1 și 2:

C 57/25
Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Recunoașterea de către ministrul de finanțe
la avizul Autorității olandeze a piețelor
financiare Supravegherea de către Autoritatea olandeză a piețelor financiare și de
către Ministerul Finanțelor din Țările de Jos

Komisja Nadzoru Finansowego (Comisia de
supraveghere financiară)

2. Rynek równolegly (Piața paralelă)

Portugalia

Euronext Lisbon — Sociedade Gestora de
Mercados Regulamentados, S.A.

Ministerul Finanțelor autorizează piețele la
propunerea Comissăo do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM — răspunde
de reglementarea și supravegherea pieței)

2. Mercado de Futuros e Opções (Piața la
termen și de opțiuni)

România

3. MEDIP — Mercado Especial de Dívida
Pública (Piața specială a datoriilor
publice)

Piața 3:

1. Piața reglementată (Spot Regulated
Market — BVB

1. și 2.

S.C. Bursa de Valori București
S.A. (Bucharest Stock Exchange
S.A.)

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
(Romanian National Securities Commission)

3. Piața reglementată — (Derivatives
Regulated Market — BMFMS)

3.

S.C. Bursa Monetar — Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu
(Monetary — Financial and
Commodities Exchange S.A.)

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
(Romanian National Securities Commission)

1. Piața valorilor mobiliare cotate la
bursă

Bursa din Bratislava

MTS Portugal — Sociedade Gestora do
Mercado Especial de Dívida Pública,
SGMR, S.A.

2. Piața reglementată la termen (Derivatives Regulated Market — BVB)

Republica
Slovacă

— Piața principală cotată la bursă
— Piața paralelă cotată la bursă
— Piață nouă cotată la bursă
2. Piața liberă reglementată

Banca Națională a Slovaciei

C 57/26

Țara

Slovenia
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Denumirea pieței reglementate

1. Borzni trg (Piața bursieră oficială din
Ljubljana)

Organismul de gestionare

1.3.2008
Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Bursa din Ljubljana (Ljubljanska borza)

Agenția piețelor de valori mobiliare
(Agencija za trg vrednostnih papirjev)

A.1. Sociedad Rectora de la Bolsa de
Valores de Barcelona S.A.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de
Valores) Banco de España răspunde de
piața datoriilor publice

2. Borzni trg (Piața bursieră semi-oficială
din Ljubljana)
Spania

A. Bolsas de Valores (toate aceste burse
includ prima piață, a doua piață și
piața nouă)
1. Bolsa de Valores de Barcelona
2. Bolsa de Valores de Bilbao
3. Bolsa de Valores de Madrid
4. Bolsa de valores de Valencia
B. Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados
1. MEFF Renta Fija
2. MEFF Renta Variable

Suedia

A.2. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores
de Bilbao S.A.
A.3. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores
de Madrid S.A.
A.4. Soc. Rectora de la Bolsa de Valores
de Valencia. S.A.
B.1. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A.
B.2. Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable
S.A.

C. Mercado MFAO de Futuros del Aceite
de Oliva

C. (MFAO) Sociedad rectora del
Mercado de Futuros del Aceite de
Oliva, S.A.

D. AIAF Mercado de Renta Fija

D. AIAF Mercado de Renta Fija

E. Mercados de Deuda Pública en Anotaciones

E.

1. OMX Nordic Exchange Stockholm

1. OMX Nordic Exchange Stockholm AB

Banco de España

— Piața de acțiuni

Finansinspektionen (Autoritatea de supraveghere financiară)

— Piața de obligațiuni
— Piața instrumentelor derivate
2. Nordic Growth Market

2. Nordic Growth Market NGM AB

— Piața de acțiuni
— Piața de obligațiuni
— Piața instrumentelor derivate
Regatul Unit

1. EDX

1. EDX London Limited

2. PLUS-listed Market

2. PLUS Markets plc

3. virt-x Exchange Limited

3. virt-x Exchange Limited

4. The London International Financial
Futures and Options Exchange (LIFFE)

4. LIFFE Administration and Management

5. The London Metal Exchange

5. The London Metal Exchange Limited

6. ICE Futures Europe

6. ICE Futures Europe

7. London Stock Exchange — piață reglementată

7. London Stock Exchange plc

1.-7. Autoritatea serviciilor financiare

1.3.2008

Țara

Islanda

Norvegia
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Denumirea pieței reglementate

Organismul de gestionare

1. OMX Nordic Exchange á Íslandi (piața
reglementată)

1. OMX Nordic Exchange

2. [First North (sistem multilateral de
tranzacționare)]

2. (OMX Nordic Exchange)

1. Oslo Stock Exchange (piața oficială)

1. Oslo Børs ASA

— Piața de acțiuni
— Piața
instrumentelor
(financiare)

derivate

— Piața de obligațiuni
2. Oslo Axess

2. Oslo Børs ASA

— Piața de acțiuni
— Piața de obligațiuni
3. Nord Pool ASA

3. Nord Pool (piața oficială)
— Piața
instrumentelor
(mărfuri)

derivate

4. Imarex
— Piața
instrumentelor
(mărfuri)

4. Imarex ASA
derivate

5. Fish Pool
— Piața
instrumentelor
(mărfuri)

5. Fish Pool ASA
derivate

6. Fishex
— Piața
instrumentelor
(mărfuri)

6. Fishex ASA
derivate

C 57/27
Autoritatea competentă pentru desemnarea și
supravegherea pieței

Fjármálaeftirlitið (Autoritatea de supraveghere financiară)

Kredittilsynet (Autoritatea norvegiană de
supraveghere financiară)
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V
(Anunțuri)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

CEDEFOP
CERERE DE OFERTĂ — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08
ReferNet — Rețeaua europeană de referință și expertiză în educație și formare profesională (VET)
(2008/C 57/12)
1. Obiective și descriere
Rețeaua europeană de referință și expertiză în VET (ReferNet) cuprinde un consorțiu național în fiecare stat
membru, Islanda și Norvegia, constituit din organizații reprezentative din domeniul VET. Fiecare consorțiu
este condus de un lider numit la nivel național.
Pentru a facilita aceste activități, prin prezenta cerere de ofertă, consorțiile naționale sau organizațiile principale implicate în VET sunt invitate să depună propuneri de proiecte. Se va selecta câte un beneficiar din
fiecare țară eligibilă. Consorțiul național va coopera cu reprezentantul ReferNet la nivel național și Cedefop
pentru punerea în aplicare și validarea acestor activități.
Obiectivul general al acestei cereri de ofertă este de a selecta și de a încheia un acord cadru de parteneriat,
pe o durată de trei ani, cu un solicitant declarat câștigător (o organizație sau un consorțiu) în fiecare dintre
țările eligibile, pentru constituirea și conducerea unui consorțiu reprezentativ la nivel național de organizații
principale în domeniul VET, pentru susținerea Cedefop și desfășurarea, împreună cu partenerii consorțiului,
a activităților convenite în fiecare an printr-un plan de acțiune anual.
Activitățile cuprinse în planul de acțiune al fiecărui consorțiu vor fi selectate dintre cele enumerate în „domeniul de aplicare al activităților”. Deși liderul de consorțiu trebuie să demonstreze că respectivul consorțiu este
capabil să desfășoare toate activitățile enumerate, trebuie precizat faptul că nu toate activitățile enumerate
trebuie să fie desfășurate de către consorțiu în fiecare an.
Acțiunea anuală a consorțiului va fi finanțată printr-un acord de subvenționare specific încheiat în fiecare an.
Subvenția va fi variabilă în funcție de mărimea țării și de acțiunea (setul de activități) desfășurate.

2. Bugetul și durata proiectului
Bugetul estimativ disponibil pe durata acordurilor cadru de parteneriat se ridică la 4 000 000 EUR, pentru
toate țările participante (UE-27, NO și IS), în funcție de deciziile autorității bugetare.
Bugetul total anual disponibil (aproximativ 1 milion EUR) va fi distribuit între toate țările participante, în
funcție de cele trei grupuri de țări, pe criterii de populație:
Grupul de țări 1: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovenia și Islanda.
Grupul de țări 2: Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Grecia, Irlanda, Portugalia, România, Republica Cehă, Republica Slovacă, Suedia, Țările de Jos, Ungaria și Norvegia.
Grupul de țări 3: Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit, Spania.
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Subvenția comunitară reprezintă o contribuție financiară la costurile beneficiarului (și/sau ale co-beneficiarilor) care trebuie suplimentate de contribuția financiară proprie și/sau locală, regională, națională și/sau
privată. Contribuția comunitară totală nu va depăși 70 % din costurile eligibile.
Cedefop își rezervă dreptul de a nu atribui întregul buget disponibil.
3. Criterii de eligibilitate
Vor fi supuse evaluării numai cererile care respectă criteriile de eligibilitate.
3.1. Organizații eligibile
Pentru a deveni eligibil, solicitantul (liderul de consorțiu la nivel național) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
— să fie o organizație publică sau privată, cu statut juridic și personalitate juridică (prin urmare, persoanele
fizice, însemnând indivizi, nu pot depune cereri),
— să conducă un consorțiu național a cărui structură să reprezinte diversitatea grupurilor de interese din
țara respectivă,
— să fie capabil să desfășoare toate activitățile cuprinse în domeniul de aplicare detaliat în textul integral al
secțiunii 3 din cererea de ofertă (colectarea și analiza informațiilor, cercetare, documentare și baze de
date, diseminare și promovare).
3.2. Țări eligibile
Sunt eligibile cererile depuse de următoarele țări:
— Luxemburg, Malta, România și Norvegia.
Nu sunt eligibile organizațiile înființate în alte țări decât cele enumerate mai sus.
3.3. Propuneri eligibile
Se impune respectarea termenului de depunere și a tuturor celorlalte criterii de eligibilitate specificate în
textul integral al cererii de ofertă.
Cedefop își rezervă dreptul de a respinge propunerile care nu sunt totuși complete până la termenul limită
de depunere. De asemenea, își rezervă dreptul de a solicita informațiile suplimentare necesare în vederea
luării deciziei finale cu privire la atribuirea suportului financiar.
4. Termenul limită
Cererile pentru acordul cadru de parteneriat trebuie transmise până cel târziu la data de 21 aprilie 2008.
5. Informații suplimentare
Caietul de sarcini al cererii de propuneri de proiecte, formularul de aplicare și anexele la aceasta sunt disponibile pe pagina internet a Cedefop la următoarea adresă:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3
Cererile trebuie să respecte cerințele prevăzute în textul integral al cererii și să fie depuse prin utilizarea
formularelor oficiale prevăzute în acest sens.
Evaluarea propunerilor se va baza pe principiile transparenței și ale egalității de șanse.
Toate cererile eligibile vor fi evaluate de către o comisie în conformitate cu criteriile cantitative și calitative
de selecție definite în versiunea integrală a cererii. La procedura de evaluare vor fi invitați să participe experți
externi.
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PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN
DOMENIUL CONCURENȚEI

COMISIE
Notificare prealabilă a unei concentrări
(Cazul COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 57/13)
1. La 20 februarie 2008, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4
și ca urmare a unei trimiteri efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea Itema Holding SpA („Itema”, Italia), controlată în
comun de către grupurile Radici și Mirco Radici, dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b)
din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderii Gebrueder Loepfe AG („BarcoVision”,
Elveția) prin achiziție de acțiuni.
2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

— pentru întreprinderea Itema: producție și furnizare de mașini textile,
— pentru întreprinderea BarcoVision: producție și furnizare de senzori, sisteme de inspecție și gestionare
informatizată a producției pentru piața textilă.
3. În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.
4. Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea
propusă.
Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei.
Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [(32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul
de referință COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision, la următoarea adresă:
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1.
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ALTE ACTE

COMISIE
Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul
(CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar
privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO C 247,
13.10.2006, p. 1, JO C 153, 6.7.2007, p. 5, JO C 192, 18.8.2007, p. 11, JO C 271, 14.11.2007, p. 14)
(2008/C 57/14)
Publicarea listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE)
nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod
Comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) are la
bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate cu articolul 34 din Codul
Frontierelor Schengen.
În afară de publicarea listei în Jurnalul Oficial, pe site-ul internet al Direcției Generale Justiție, Libertate și
Securitate este disponibilă o actualizare lunară a acesteia.

REPUBLICA CEHĂ
Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006
Permise de ședere:
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1030/2002:
— Povolení k pobytu
[Permis de ședere, colant uniform aplicat pe documentul de
călătorie — eliberat începând cu 1 mai 2004 resortisanților
țărilor terțe pentru șederile permanente sau pe termen lung
(pe colant se indică scopul șederii)]
Altele:
— Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské
unie
(Carte de ședere a unui membru de familie al unui cetățean
al Uniunii Europene — eliberată pentru șederi temporare
resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai
resortisanților UE)
— Průkaz o povolení k trvalému pobytu
[Carte de ședere permanentă, carnet verde — eliberată începând cu 27 aprilie 2006 resortisanților țărilor terțe care sunt
membri de familie ai resortisanților UE, precum și resortisanților SEE/Elveției (până la 21 decembrie 2007)]

— Potvrzení o přechodném pobytu na území
(Certificat de ședere temporară, document pliant — eliberat
începând cu 27 aprilie 2006 resortisanților UE/SEE/Elveției)
— Povolení k pobytu
(Permis de ședere, colant aplicat pe documentul de călătorie
— eliberat între 15 martie 2003 și 30 aprilie 2004 resortisanților țărilor terțe cu drept de rezidență permanentă în
Republica Cehă)
— Průkaz o povolení k pobytu pro cizince
(Permis de ședere, carnet verde — eliberat din 1996 până la
1 mai 2004 resortisanților țărilor terțe cu drept de rezidență
permanentă în Republica Cehă și între 1 mai 2004 și
27 aprilie 2006 resortisanților SEE/Elveției și membrilor de
familie ai acestora pentru ședere permanentă sau temporară;
eliberat resortisanților Elveției pentru ședere permanentă)
— Průkaz o povolení k pobytu pro cizince
(Permis de ședere, carnet verde — eliberat resortisanților
SEE/Elveției de la data aderării Republicii Cehia la Spațiul
Schengen)
— Průkaz povolení k pobytu azylanta
(Permis de ședere pentru persoanele cărora li se acordă azil,
carnet gri — eliberat persoanelor cărora li se acordă azil)
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— Průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové
ochrany
(Permis de ședere pentru persoanele cărora li se acordă
protecție subsidiară, carnet galben — eliberat persoanelor
cărora li se acordă protecție subsidiară)
Alte documente:
— Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951
[Document de călătorie Convenția din 28 iulie 1951 —
eliberat începând cu 1 ianuarie 1995 (de la data de
1 septembrie 2006 este eliberat sub formă de pașaport electronic)]
— Cizinecký pas
[Pașaport pentru străini — în cazul în care este eliberat unui
apatrid (acest lucru fiind înscris în filele pașaportului
prin ștampilă oficială cu textul „Úmluva z 28. září 1954/
Convention of 28 September 1954” — eliberat începând cu
17 octombrie 2004) (de la data de 1 septembrie 2006 este
eliberat sub formă de pașaport electronic)]
— Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie
(Listă a participanților la o excursie școlară pe teritoriul
Uniunii Europene, document pe suport hârtie — eliberat
începând cu 1 aprilie 2006)
Documente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe
Diplomatické identifikační průkazy s označením

1.3.2008

— KZ — pro konzulární zaměstnance konzulárních úřadů
(KZ — funcționari consulari din cadrul consulatelor)
— MO/ATP — pro úředníky mezinárodních vládních organizací, kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném
rozsahu jako členové administrativního a technického personálu diplomatické mise
(MO/ATP — funcționari ai organizațiilor guvernamentale
internaționale care beneficiază, în temeiul dispozițiilor unui
tratat internațional sau ale legislației naționale, de aceleași
privilegii și imunități ca și personalul administrativ și tehnic
al misiunilor diplomatice)
— MO — pro úředníky mezinárodních vládních organizací,
kteří požívají výsad a imunit podle příslušné mezinárodní
smlouvy
(MO — funcționari ai organizațiilor guvernamentale internaționale care beneficiază de imunități și privilegii în temeiul
tratatelor internaționale relevante)
— SP, resp. SP/K — pro členy služebního personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu
(SP sau SP/K — membri ai personalului de serviciu al misiunilor diplomatice sau al consulatelor)
— SSO, resp. SSO/K — pro soukromé služebné osoby členů
personálu diplomatické mise, resp. konzulárního úřadu
(SSO sau SSO/K — personal particular al membrilor misiunilor diplomatice sau ai consulatelor)

(Cărți de identitate diplomatice cu următoarele coduri)
— D — pro členy diplomatického personálu diplomatických
misí
(D — membri ai personalului diplomatic al misiunilor diplomatice)
— K — pro konzulární úředníky konzulárních úřadů
(K — consuli din cadrul consulatelor)
— MO/D — pro úředníky mezinárodních vládních organizací,
kteří požívají diplomatických výsad a imunit ve stejném
rozsahu jako diplomatičtí zástupci
(MO/D — funcționari ai organizațiilor guvernamentale internaționale care beneficiază, în temeiul dispozițiilor unui tratat
internațional sau ale legislației naționale, de aceleași privilegii
și imunități ca și personalul diplomatic al misiunilor diplomatice)
Identifikační průkazy s označením
(Carte de identitate cu următoarele coduri)
— ATP — pro členy administrativního a technického personálu
diplomatických misí
(ATP — membri ai personalului administrativ și tehnic al
misiunilor diplomatice)

FRANȚA
Înlocuirea listelor publicate în JO C 153, 6.7.2007
1. Străinii adulți trebuie să posede următoarele documente:
— Carte de séjour temporaire comportant une mention
particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé
(Permis de ședere temporară care conține o mențiune
anume, care variază în funcție de motivele șederii autorizate)
— Carte de séjour portent la mention „compétences et
talents”
(Permis de ședere care conține mențiunea „competențe și
expertiză”)
— Carte de séjour portent la mention „retraité”
(Permis de ședere care conține mențiunea „pensionat”)
— Carte de résident
(Carte de rezident)
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— Carte de résident portent la mention „résident de longue
durée-CE”
(Carte de rezident care conține mențiunea „rezident CE
de lungă durată”)
— Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans
(Carte de rezident eliberată resortisanților Andorrei)
— Certificat de résidence d'Algérien portant une mention
particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé
(Certificat de ședere pentru resortisanții Algeriei, ce
conține o mențiune anume, care variază în funcție de
motivele șederii autorizate)
— Carte de résidence d'Algérien portant la mention
„retraité”
(Permis de ședere pentru resortisanții Algeriei care
conține mențiunea „pensionat”)
— Carte de séjour délivrée aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des Etats parties à L'Espace
économique européenne et aux ressortissants suisses ainsi
qu'aux membres de leur famille
(les membres de la famille peuvent être ressortissants de
pays tiers)
(Permis de ședere eliberat cetățenilor Uniunii Europene,
resortisanților SEE/Elveției și membrilor de familie ai
acestora
Membrii de familie ai acestora pot fi resortisanți ai țărilor
terțe)
— Autorisation provisoire de séjour portant la mention
„Volontariat associatif”
(Autorizație de ședere temporară care conține mențiunea
„serviciu voluntar în folosul comunității”)
— Autorisation provisoire de séjour portant la mention
„Etudiant en recherche d'emploi”
(Autorizație de sejur temporară care conține mențiunea
„student aflat în căutarea unui loc de muncă”)
— Autorisation provisoire de séjour portant la mention
„Parent accompagnant”
Autorizație de ședere temporară care conține mențiunea
„părinte însoțitor”)
— Autorisation provisoire de séjour portant la mention
„Bénéficiaire de la protection temporaire”
(Autorizație de ședere temporară care conține mențiunea
„beneficiar de protecție temporară”)
Până la 31 decembrie 2006, permisele de ședere a căror
valabilitate este de cel mult 1 an se pot prezenta sub
forma unui colant lipit în pașaport
În afară de acest caz, de la 13 mai 2002, permisele de
ședere, indiferent de valabilitatea lor, au un format tip
cartelă plastifiată conform modelului uniform european
Producția permiselor de ședere plastifiate care se prezintă
sub forma modelului francez a încetat la 12 mai 2002,
dar aceste permise continuă să fie în circulație până cel
târziu la 12 mai 2012
— Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le
Ministère des Affaires Etrangères
(Documente oficiale care au valoare de permise de ședere,
eliberate de Ministerul Afacerilor Externe)
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(a) Titres de séjours spéciaux
(Permise de ședere speciale)
— Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A
délivrée aux Chefs de Mission diplomatique
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CMD/A”, eliberat șefilor misiunilor diplomatice)
— Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M
délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CMD/M”, eliberat șefilor de misiune ai organizațiilor
internaționale)
— Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D
délivrée aux Chefs d'une délégation permanente
auprès d'une Organisation Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CMD/D”, eliberat șefilor delegațiilor permanente pe
lângă organizațiile internaționale)
— Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CD/A”, eliberat membrilor corpului diplomatic)
— Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation
Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CD/M”, eliberat înalților funcționari ai unei organizații internaționale)
— Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une
délégation permanente auprès d'une Organisation
Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CD/D”, eliberat personalului asimilat personalului
diplomatic, membri ai delegațiilor permanente pe
lângă organizațiile internaționale)
— Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„CC/C”, eliberat consulilor)
— Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une
Ambassade
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„AT/A”, eliberat personalului administrativ sau tehnic
al unei ambasade)
— Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un
Consulat
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„AT/C”, eliberat personalului administrativ sau tehnic
al unui consulat)
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— Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une
Organisation Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„AT/M”, eliberat personalului administrativ sau tehnic
al unei organizații internaționale)
— Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une
Délégation auprès d'une Organisation Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„AT/D”, eliberat personalului administrativ sau tehnic
al unei delegații pe lângă o organizație internațională)
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tion permanente auprès d'une Organisation Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„PP/D”, eliberat personalului particular al unui
membru al unei delegații permanente pe lângă o
organizație internațională)
— Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial
attachés auprès d'une Ambassade
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„EM/A”, eliberat profesorilor sau personalului militar
cu statut special atașat pe lângă o ambasadă)

— Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

— Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial
attachés auprès d'un Consulat

(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„SE/A”, eliberat personalului de serviciu al unei ambasade)

(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„EM/C”, eliberat profesorilor sau personalului militar
cu statut special atașat pe lângă un consulat)

— Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

— Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à
l'étranger

(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„SE/C”, eliberat personalului de serviciu al unui
consulat)

(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„EF/M”, eliberat funcționarilor internaționali domiciliați în străinătate)

— Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation
Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„SE/M”, eliberat personalului de serviciu al unei organizații internaționale)

(b) Permise eliberate de Monaco
— la carte de séjour de résident temporaire de Monaco
(Permis de ședere pentru rezidenți temporari în
Monaco)

— Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès
d'une Organisation Internationale

— la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„SE/D”, eliberat personalului de serviciu al unei delegații pe lângă o organizație internațională)

— la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permis de ședere pentru rezidenți obișnuiți în
Monaco)

(Permis de ședere pentru rezidenți privilegiați în
Monaco)

— Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

— la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„PP/A”, eliberat personalului privat /personalului care
deservește un diplomat)

(Permis de ședere pentru soțul/soția unui resortisant
monegasc)

— Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„PP/C”, eliberat personalului particular al unui funcționar consular)
— Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale
(Permis de ședere special care poartă mențiunea
„PP/M”, eliberat personalului particular al unui
membru al unei organizații internaționale)
— Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Déléga-

2. Străinii care sunt minori trebuie să dețină următoarele documente:
— Document de circulation pour étrangers mineurs
(Document de călătorie pentru străinii minori)
— Titre d'identité républicain
(Document de identitate al Republicii Franceze)
— Visa de retour (sans condition de nationalité et sans
présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis
les enfants mineurs)
[Viză de întoarcere (nu este necesară îndeplinirea de către
străinii minori a condițiilor privind cetățenia sau prezentarea permisului de ședere)]
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— Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants
mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère
des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation
(Pașaport diplomatic/de serviciu/obișnuit pentru minorii
care sunt copiii titularilor unui permis special eliberat de
Ministerul Afacerilor Externe pe care s-a aplicat o viză de
călătorie)
3. Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene
NB 1:
Trebuie notat faptul că recipisa care confirmă introducerea
pentru prima dată a cererii de permis de ședere nu dă dreptul
la intrare fără viză. Recipisa care confirmă cererile de reînnoire sau de modificare a permiselor de ședere este considerată însă valabilă atunci când sunt însoțite de vechiul permis.
NB 2:
„Attestation de fonctions” (documentul de notificare a
numirii) eliberat de departamentul de protocol al Ministerului
Afacerilor Externe nu ține loc de permis de ședere. Posesorii
acestuia trebuie să dețină și unul din permisele de ședere
standard.
ITALIA
Permis de ședere suplimentar:
— Confirmare de primire specială a cererii de reînnoire a
permisului de ședere, emisă de poșta italiană
Utilizarea confirmării de primire speciale emise de poșta
italiană este posibilă exclusiv împreună cu pașaportul străinului și cu permisul de ședere expirat. Confirmarea de
primire va fi utilizată începând cu 14 decembrie 2007 până
la 31 martie 2008
LETONIA
Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006
— Pastāvīgās uzturēšanās atļauja
(Permis de ședere permanentă — sub forma unui colant de
culoare verde)
— Uzturēšanās atļauja
[Permis de ședere — sub forma unui colant, eliberat începând cu 1 mai 2004 în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1030/2002]
— Nepilsoņa pase
(Pașaport pentru străini, de culoare violet)
— Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja
(Permis de ședere temporară pentru un membru de familie
al unui resortisant UE/SEE/CH care este resortisant al unei
țări terțe; este în format A5 și prezintă elemente de securizare)
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— Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās
atļauja
(Permis de ședere permanentă pentru un membru de familie
al unui resortisant UE/SEE/CH care este resortisant al unei
țări terțe; este in format A5 și prezintă elemente de securizare)
— Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas
Savienībā
(Lista călătorilor care participă la excursii școlare pe teritoriul
Uniunii Europene)
Cărți de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe:
— Carte de identitate de categoria A — pentru personalul
diplomatic (de culoare roșie)
Cărțile de identitate de categoria A se eliberează personalului
diplomatic al misiunii (de exemplu, ambasadorului, secretarului I, atașatului) și membrilor familiilor acestora; pe verso
este prevăzut un text în care se menționează că titularul
cărții de identitate beneficiază de toate privilegiile și imunitățile în temeiul Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un
imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes
konvencijā «Par diplomātiskajām attiecībām»”
— Carte de identitate de categoria B — pentru personalul administrativ și tehnic (de culoare galbenă)
Cărțile de identitate de categoria B se eliberează personalului
administrativ și tehnic al unei misiuni; pe verso este prevăzut
un text în care se menționează că titularul beneficiază parțial
de privilegiile și imunitățile pentru personalul administrativ
și tehnic specificate la articolul 37 alineatul (2) din
Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas
paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem
saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas «Par
diplomātiskajām attiecībām» 37. panta 2. punktu”
— Carte de identitate de categoria C — pentru personalul organizațiilor internaționale (de culoare albă)
Cărțile de identitate de categoria C se eliberează personalului
organizațiilor internaționale și membrilor familiilor acestora;
pe verso este prevăzut un text în care se menționează că
titularul beneficiază de privilegiile și imunitățile prevăzute de
Acordul dintre Republica Letonia și organizația internațională respectivă:„Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un
imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku
un attiecīgo starptautisko organizāciju”
— Carte de identitate de categoria D — pentru funcționarii
consulari de carieră (de culoare albastră)
Cărțile de identitate de categoria D se eliberează funcționarilor consulari de carieră al unei misiuni consulare; pe verso
este prevăzut un text în care se menționează că titularul
beneficiază de toate privilegiile și imunitățile în temeiul
Convenției de la Viena privind relațiile consulare: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas
paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā «Par
konsulārajām attiecībām»”
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— Cărți de identitate de categoria F (de culoare verde) — există
două tipuri de cărți de identitate:
Cărțile de identitate de categoria F se eliberează personalului
de serviciu al unei misiuni; pe verso figurează un text în care
se menționează că titularul beneficiază parțial de privilegiile
și imunitățile pentru personalul de serviciu specificate la articolul 37 alineatul (3) din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas
privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes
konvencijas «Par diplomātiskajām attiecībām» 37. panta
3. punktu”
Cărțile de identitate de categoria F se eliberează personalului
particular al personalului unei misiuni; pe verso figurează un
text în care se menționează că titularul beneficiază parțial de
privilegiile și imunitățile pentru personalul de serviciu specificate la articolul 37 alineatul (4) din Convenția de la Viena
privind relațiile diplomatice: „Šīs apliecības uzrādītājs bauda
daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību
apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa
Vīnes konvencijas «Par diplomātiskajām attiecībām» 37. panta
4. punktu”
LITUANIA
Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006
— Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
(Permis de ședere temporară în Republica Lituania — format
tip cartelă)
— Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki
15.11.2009)
[Permis de ședere permanentăă în Republica Lituania —
format tip cartelă (valabil până la 15.11.2009)]
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reprezentative ale organizațiilor internaționale, care beneficiază în temeiul dreptului internațional de privilegiile și
imunitățile diplomatice]
— „B” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/
rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams
darbuotojams
[Certificat de acreditare de categoria „B” (de culoare gălbuie/
verzuie/roz cu o bandă verde în lateral) — eliberat
membrilor personalului administrativ și tehnic și personalului consular]
— „C” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/
rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas
aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų
darbininkams
[Certificat de acreditare de categoria „C” (de culoare gălbuie/
verzuie/roz cu o bandă galbenă în lateral) — eliberat
membrilor personalului de serviciu al misiunilor diplomatice
și personalului casnic particular care deservește gospodăriile
diplomatice]
— „E” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/
rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę
teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis
[Certificat de acreditare de categoria „E” (de culoare gălbuie/
verzuie/roz cu o bandă gri în lateral) — eliberat membrilor
birourilor reprezentative ale organizațiilor internaționale,
care beneficiază în temeiul dreptului internațional de privilegii și imunități limitate]
SLOVACIA
Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

— Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario
leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje

— Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty

(Permis de ședere în Republica Lituania al unui membru de
familie al unui cetățean al unui stat membru UE — format
tip cartelă)

(Permise de ședere temporare sub formă de colant sau de
carte de identitate)
— Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty

— Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi
Europos Bendrijoje

(Permis de ședere permanentă sub formă de carte de identitate)

(Permis eliberat rezidenților de lungă durată în Republica
Lituania pentru a rezida în Comunitatea Europeană —
format tip cartelă)

— Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla
1951)

Asmens grįžimo pažymėjimas
(Certificat de repatriere, eliberat doar pentru întoarcere/returnare în Republica Lituania — de culoare galben- verde
deschis)
— „A” kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/
rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas
diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir
tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal
tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir
imunitetais
[Certificat de acreditare de categoria „A” (de culoare gălbuie/
verzuie/roz cu o bandă roșie în lateral) — eliberat agenților
diplomatici, funcționarilor consulari și membrilor birourilor

[Document de călătorie pentru refugiați (conform Convenției
ONU din 28 iulie 1951)]
— Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor
OSN z 28. septembra 1954)
[Document de călătorie pentru apatrizi (conform Convenției
ONU din 28 septembrie 1954)]
— Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt
vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá
doplnková ochrana na území Slovenskej republiky
(Pașaport pentru străini în care este aplicat sub formă de
colant un permis de ședere, care a fost eliberat persoanelor
care beneficiază de protecție subsidiară pe teritoriul Republicii Slovacia)
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— Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch
v rámci Európskej únie

eliberează acest permis poate rezida în Republica Slovenia,
dar nu are voie să treacă frontiera statului

(Lista elevilor care călătoresc într-o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

— Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana
EGP (kartična izvedba 91 × 60 mm)

— Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda
kot

(Carte de identitate diplomatică)
— Identifikačný preukaz administratívneho a technického
personálu (vydávaný pre administratívny a technický
personál veľvyslanectva alebo konzulátu)
(Carte de identitate eliberată personalului administrativ și
tehnic al unei ambasade sau al unui consulat)
— Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu
(vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo
konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického
alebo administratívneho a technického alebo služobného
personálu veľvyslanectva alebo konzulátu)
(Carte de identitate eliberată personalului de serviciu al unei
ambasade sau al unui consulat și personalului particular al
personalului unei ambasade sau al unui consulat)
— Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií
(Carte de identitate a personalului organizațiilor internaționale)
SLOVENIA
Înlocuirea listei publicate în JO C 247, 13.10.2006

(a) dovoljenje za stalno prebivanje
(b) dovoljenje za začasno prebivanje
[Carte de ședere a unui membru de familie al unui cetățean
SEE (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 91 × 60 mm)]
(Tipul de permis de ședere este indicat pe cartelă și este
eliberat ca:
(a) Permis de ședere permanentă
(b) Permis de ședere temporară)
— Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega
državljana (kartična izvedba 91 × 60 mm)
Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se
izda kot:
(a) dovoljenje za stalno prebivanje
(b) dovoljenje za začasno prebivanje
[Permis de ședere al unui membru de familie al unui cetățean sloven (sub formă de cartelă cu dimensiunile de
91 × 60 mm)]
(Tipul de permis de ședere este indicat pe cartelă și este
eliberat ca:

— Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 × 105 mm)
Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda
kot
(a) dovoljenje za stalno prebivanje

(a) Permis de ședere permanentă
(b) Permis de ședere temporară)
— Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije

(b) dovoljenje za začasno prebivanje
[Permis de ședere (sub formă de colant cu dimensiunile de
74 × 105 mm)]

(Lista persoanelor care participă la o excursie școlară pe teritoriul Uniunii Europene)

(Tipul de permis de ședere este indicat pe colant și este
eliberat ca:

Permise de ședere speciale eliberate de Ministerul Afacerilor
Externe:

(a) Permis de ședere permanentă

— Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)

(b) Permis de ședere temporară)
— Dovoljenje za
12,5 × 8,8 cm)

stalno

prebivanje

(kartonček

velikosti

Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda
tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more
priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno
dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji,
ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje
[Permis de ședere permanentă (sub formă de cartelă cu
dimensiunile de 12,5 × 8,8 mm)]
(Se eliberează un permis de ședere permanentă sub formă de
cartelă unui străin a cărui identitate este indisputabilă, care
nu are pașaport sau nu poate să prezinte un pașaport al țării
sale de origine. În baza acestui permis, străinul căruia i se

[Carte de identitate diplomatică (sub formă de cartelă cu
dimensiunile de 54 × 85 mm)]
— Službena izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)
[Carte de identitate oficială (sub formă de cartelă cu dimensiunile de 54 × 85 mm)]
— Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm)
[Carte de identitate consulară (sub formă de cartelă cu
dimensiunile de 54 × 85 mm)]
— Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje
(kartična izvedba 54 x 85 mm)
[Carte de identitate consulară pentru funcționarii consulari
onorifici (sub formă de cartelă cu dimensiunile de
54 × 85 mm)]
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Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul
Frontierelor Schengen) (JO C 247, 13.10.2006, p. 19, JO C 153, 6.7.2007, p. 22, JO C 182, 4.8.2007,
p. 18)
(2008/C 57/15)
Publicarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006
de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul
Frontierelor Schengen), are la bază informațiile comunicate Comisiei de către statele membre în conformitate
cu articolul 34 din Codul Frontierelor Schengen.
În afară de publicarea listei în Jurnalul Oficial, pe site-ul internet al Direcției Generale Justiție, Libertate și
Securitate este disponibilă o actualizare lunară a acesteia.
SPANIA

Înlocuirea informațiilor publicate în JO C 182, 4.8.2007, p. 18
Ordinul nr. PRE/1282/2007 al Ministerului Președinției din 10 mai 2007 privind mijloacele financiare de
care trebuie să dispună străinii pentru a intra pe teritoriul Spaniei specifică suma pe care străinii trebuie să
poată dovedi că o dețin pentru a putea intra pe teritoriul Spaniei:
(a) pentru costurile șederii lor în Spania, trebuie ca suma de care dispun să reprezinte, în euro, 10 % din
salariul minim brut pe economie (60 EUR pentru 2008) sau echivalentul legal în monedă străină
înmulțit cu numărul de zile pe care intenționează să le petreacă în Spania și cu numărul de persoane pe
care le au în întreținere care îi însoțesc. Suma minimă de care dispun trebuie să reprezinte 90 % din salariul minim brut pe economie (540 EUR pentru 2008) sau echivalentul legal în monedă străină per
persoană, indiferent de perioada planificată de ședere;
(b) pentru a se întoarce în statul de origine sau pentru a tranzita state terțe, străinii trebuie să fie în măsură
să prezinte un bilet sau bilete cu dată fixă, netransferabil(e) și nominal(e) pentru mijloacele de transport
planificate.
Străinii trebuie să facă dovada că dețin mijloacele de subzistență menționate mai sus fie prin prezentarea
acestora, dacă sunt în numerar, fie prin prezentarea de cecuri legalizate, cecuri de călătorie, chitanțe sau cărți
de credit, care trebuie să fie însoțite de un extras de cont recent (nu se acceptă scrisori bancare sau extrase
de cont pe internet) sau de altă dovadă care să precizeze în mod clar creditul disponibil pe card sau în contul
bancar.
ROMÂNIA

Înlocuirea informațiilor publicate în JO C 77, 5.4.2007, p. 11
Articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
prevede că este permisă intrarea pe teritoriul României a străinilor care prezintă dovada existenței unor
mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de
origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există certitudinea că li se va permite intrarea.
În ceea ce privește sumele de referință necesare pentru trecerea frontierelor externe, obținerea unei vize de
intrare în România este condiționată de prezentarea dovezii existenței mijloacelor corespunzătoare pentru
întreținere în valoare de 50 EUR/zi sau a unei sume echivalente în monedă străină convertibilă, pentru
întreaga perioadă.
Cetățenilor statelor membre UE și ai țărilor SEE li se permite intrarea în România fără să fie necesară îndeplinirea de căre aceștia a condițiilor menționate anterior.
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Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale
produselor agricole și alimentare
(2008/C 57/16)
Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de
șase luni de la data prezentei publicări.
FIȘĂ REZUMAT
REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI
„EDAM HOLLAND”
NR. CE: NL/IGP/005/0329/27.11.2003
DOP ( ) IGP ( X )
Această fișă rezumat prezintă cu titlu informativ principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.
1.

Autoritatea competentă din statul membru:
Denumire: Hoofdproductschap Akkerbouw
Adresă:

2.

3.

Postbus 29739
2502 LS 's-Gravenhage
Nederland

Telefon

(31-70) 370 87 08

Fax

(31-70) 370 84 44

E-mail:

plw@hpa.agro.nl

Grup:
Denumire:

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Adresă:

Postbus 165
2700 AD Zoetermeer
Nederland

Telefon

(31-79) 343 03 00

Fax

(31-79) 343 03 20

E-mail:

info@nzo.nl

Componență:

Producători/prelucrători ( X ) Alte categorii ( )

Tipul produsului:
Clasa 1.3: brânzeturi

4.

Caiet de sarcini:
[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1. Denumire: „Edam Holland”
4.2. Descriere: Edam Holland este o brânză cu pastă semitare, maturată natural. Este produsă în Țările de Jos,
din lapte de vacă obținut în fermele olandeze producătoare de lactate și este transformată în produs
consumabil în camere de maturare din Țările de Jos.
(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.
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Compoziție
Edam Holland se prepară din unul sau mai multe dintre următoarele ingrediente de bază:
— lapte, smântână și lapte de vacă degresat sau semidegresat (exclusiv lapte de vacă) din fermele olandeze producătoare de lactate.

Propr ietăți caracter istice
Brânza se prezintă sub forma unei sfere aplatizate, sub forma unei „pâini” sau sub formă de calup.
Proprietățile sale sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tip

Greutate

Conținut de grăsime
în substanță uscată

Conținut de
umiditate (max.)

Conținut de sare în
substanță uscată
(max.)

Baby Edam

max. 1,5 kg

40,0-44,0 %

46,5 %

5,4 %

Edam (roată)

1,5-2,5 kg

40,0-44,0 %

45,5 %

5,0 %

Edam Bros

1,5-2,5 kg

40,0-44,0 %

47,5 %

5,3 %

Edam Stip

1,5-2,5 kg

40,0-44,0 %

45,5 %

6,0 %

Edam (calup)

max. 20 kg

40,0-44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam (formă de pâine mare)

4-5 kg

40,0-44,0 %

46,0 %

4,6 %

Edam (formă de pâine mică)

2-3 kg

40,0-44,0 %

47,0 %

4,8 %

Conținutul de umiditate se măsoară la 12 zile după prima zi de preparare, cu excepția brânzei Baby
Edam Holland, în cazul căreia care conținutul de umiditate se măsoară la 5 zile după prima zi de preparare.
Celelalte proprietăți caracteristice sunt:
— Gust: de la dulce la picant, în funcție de vechime și tip.
— Secțiune: trebuie să aibă o culoare uniformă, cu câteva găuri rotunde și mici. Bros Edam are foarte
multe găuri. Culoarea pastei variază de la ivoriu la galben.
— Crustă: crusta este tare, netedă, uscată, curată și nu prezintă floră fungică. Se formează prin uscare
în faza de maturare.
— Consistență: pasta de Edam Holland proaspătă trebuie să suficient de tare și ușor de tăiat. Pe măsură
ce se maturează, devine din ce în ce mai tare și mai compactă. Bros Edam trebuie să fie suficient de
tare și compactă.
— Perioada de maturare: cel puțin 28 de zile (pentru Baby Edam Holland — cel puțin 21 de zile). Edam
Holland este o brânză maturată natural. Maturarea sa în folie nu este permisă.
— Temperatură de maturare: cel puțin 12 °C.
— Vechime: după preparare, perioada în care poate fi consumat produsul variază între minimum
28 de zile (Baby Edam Holland) și un an.

Cr iter ii speciale de calitate
— Atunci când ajung la producător și în timpul depozitării, laptele, smântâna sau laptele semidegresat
nu trebuie să fi suferit în prealabil niciun tratament termic sau niciun tratament termic pasteurizant.
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— Smântâna și laptele, degresat sau semidegresat, trebuie să fie pasteurizate chiar înainte de a fi transformate în brânză Edam Holland, pentru a îndeplini următoarele criterii:
— activitatea fosfatazei nu trebuie să fie detectabilă, în afară de cazul în care activitatea peroxidazei
nu este detectabilă,
— măsurate pe baza produsului degresat, nivelul de aciditate pentru smântână nu trebuie să depășească 20 mmol NaOH pe litru, în afară de cazul în care conținutul de lactat nu depășește
200 mg la 100 g de substanță degresată,
— nu trebuie să se detecteze nici un microorganism coliform în 0,1 ml.
— Chiar înainte de a fi transformate în brânză Edam Holland, toate ingredientele de bază trebuie
pasteurizate în așa fel încât conținutul de proteine din zer nedenaturate să nu difere sau să difere
foarte puțin față de cel al unor ingrediente nepasteurizate de același tip și de aceeași calitate.
— La prepararea brânzei Edam Holland se pot adăuga numai culturi nemodificate genetic de microorganisme producătoare de acid lactic și de arome. În cazul brânzei Edam Holland, aceste culturi sunt
alcătuite din bacterii lactice mezofile: Lactococcus și Leuconostoc de tip L sau LD, eventual în combinație cu tipuri termofile de Lactobacillus și/sau Lactococcus. Culturile utilizate joacă un rol foarte
important în procesul de maturare și de formare a gustului și a aromei specifice.
— Cheag: Pentru prepararea Edam Holland se utilizează numai cheag de vițel. Alte tipuri de cheag pot
fi folosite numai în situații excepționale, cum ar fi apariția unor epidemii animale. Într-o astfel de
situație, cheagul utilizat trebuie să respecte condițiile stabilite prin Warenwetbesluit Zuivel (Decretul
privind produsele lactate).
— Conținutul de nitriți din Edam Holland, calculat în ioni de nitrit, nu trebuie să depășească 2 mg pe
kilogram de brânză.
4.3. Aria geografică: Aria geografică acoperită de cererea de înregistrare este Olanda, și anume partea europeană a Regatului Țărilor de Jos.
4.4. Dovada originii: Înainte de presarea cașului, pe fiecare brânză Edam Holland se aplică un marcaj din
cazeină (a se vedea desenul de mai jos). Pe marcaj se înscrie denumirea Edam Holland, însoțită de o
combinație unică de cifre și litere (în ordine alfabetică și numerică crescătoare).

COKZ (Institutul de control al produselor lactate din Țările de Jos) ține un registru al acestor combinații unice, care include și o arhivă a tuturor informațiilor privind controalele efectuate (inclusiv data și
locul acestora). Indicația poate fi ușor recunoscută de consumatori și poate fi verificată de către o autoritate de control pe baza marcajului din cazeină și a informațiilor din registrul COKZ.
4.5. Metoda de obținere: Brânza Edam Holland se prepară din lapte obținut în fermele olandeze producătoare
de lactate. Laptele se răcește, în incinta fermei, până la o temperatură de maximum 6 °C și se depozitează într-un tanc de răcire. Se transportă la fabrica de brânzeturi în cel mult 72 de ore. Odată ajuns la
fabrică, laptele este fie prelucrat imediat, fie tratat termic (un tratament termic ușor, fără pasteurizare),
după care se depozitează la rece pentru o scurtă perioadă de timp, pentru ca apoi să fie transformat în
lapte pentru brânză.
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Conținutul de grăsime al laptelui este standardizat astfel încât să se obțină un raport grăsimi/proteine
care să asigure produsului final un conținut de grăsime cuprins între 40 % și 44 % în substanță uscată.
Laptele pentru brânză se pasteurizează timp de 15 secunde la o temperatură de cel puțin 72 °C. Laptele
se covăsește la o temperatură de aproximativ 30 °C. Separarea și coagularea proteinelor din lapte, care
au loc în decursul acestui proces, sunt tipice pentru brânza Edam Holland.
Cașul obținut în urma coagulării se separă de zer, apoi se prelucrează și se spală pentru a se asigura un
grad de umiditate și un pH care să corespundă nivelului dorit. Cașul este presat în cuve pentru a se
obține forma corectă și greutatea dorită.„Brânza” rezultată este apoi cufundată în saramură. Edam
Holland se maturează numai în mod natural, adică este lăsată în contact cu aerul, și este întoarsă și
controlată periodic. Pe măsură ce brânza se maturează, se formează o crustă uscată. Timpul și temperatura joacă un rol important, deoarece permit proceselor enzimatice și de învechire să acționeze astfel
încât brânza să dezvolte proprietățile fizice și organoleptice atât de caracteristice pentru Edam Holland.
Maturarea brânzei Edam Holland poate dura chiar mai mult de un an, în funcție de tipul de aromă
dorit.
Edam Holland poate fi tăiată și preambalată fie în Țările de Jos, fie în străinătate, cu condiția ca unitatea
de preambalare să dețină un sistem complex de monitorizare administrativă care să garanteze că
brânza Edam Holland tăiată poate fi identificată cu ajutorul combinației unice de cifre și litere de pe
marcaj, iar consumatorul poate fi sigur de originea produsului.
4.6. Legătură: Componenta geografică a denumirii produsului este „Holland”. După cum se știe, „Olanda”
este un sinonim al denumirii oficiale „Țările de Jos”. Pe vremea Republicii Provinciilor Unite ale Țărilor
de Jos (secolele XVII-XIX), Olanda era cea mai influentă dintre cele șapte provincii. De atunci, această
denumire a ajuns treptat să se refere la întregul teritoriu al Țărilor de Jos. În multe state, Regatul Țărilor
de Jos este mai degrabă cunoscut sub numele de „Olanda” (Holland etc.)
Evoluția istorică
Edam Holland reprezintă un exponent al tradiției olandeze în domeniul producției de brânzeturi, care
datează încă din Evul Mediu și a ajuns la apogeu în secolul XVII (Secolul de aur).
Poziția geografică a Țărilor de Jos (în cea mai mare parte sub nivelul mării), clima (oceanică) și compoziția pășunilor (majoritatea situate pe terenuri nisipoase și argiloase) sunt motivele principale pentru
care laptele obținut aici este ideal pentru producția unei brânze savuroase de înaltă calitate.
Calitatea laptelui este garantată prin punerea în aplicare a unor sisteme de asigurare a calității la nivelul
fermelor producătoare de lactate, precum și prin utilizarea unui sistem intensiv de evaluare a calității
(orice cantitate de lapte livrată este analizată și evaluată în funcție de diverși parametri de calitate). De
asemenea, lanțul frigorific este neîntrerupt până la transformarea laptelui, acesta fiind depozitat la rece
în incinta fermei (maximum 6 °C) și transportat la fabrică în tancuri frigorifice. Distanțele relativ scurte
joacă, de asemenea, un rol important în menținerea calității produsului.
Inițial, Edam Holland era produsă în ferme, iar ulterior producția s-a extins la nivelul fabricilor locale,
devenind treptat un produs național, cunoscut în toată lumea. De asemenea, acest produs este un factor
important și constant în ceea ce privește optimizarea calității laptelui de fermă. La începutul
secolului XX au fost adoptate legi naționale cu privire la brânza Edam, iar denumirea Edam Holland a
fost înregistrată prin Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasproducten (Decizia privind calitatea produselor
agricole în cazul brânzeturilor).

Imaginea brânzei Edam Holland pr intre consumator ii europeni
Conform unui sondaj de proporții efectuat în șase țări europene, consumatorii din Europa consideră că
Țările de Jos sunt cel mai important producător de brânză Edam (și Gouda). Pe lângă aceasta, numele și
reputația brânzeturilor Edam (și Gouda) sunt asociate Țărilor de Jos.
Edam (și Gouda) sunt simboluri ale patrimoniului cultural olandez. Consumatorii europeni le consideră
mărci, aceste două brânzeturi fiind sinonime cu ideea de calitate olandeză. Studiile de piață (realizate
pe un eșantion reprezentativ de 1 250 de respondenți din fiecare stat membru, cu o marjă de siguranță
de 97,5 %) efectuate în cele șase state membre cu cel mai mare consum de brânzeturi Edam (și Gouda)
au indicat următoarele:
— există o puternică asociere între brânza Edam și Țările de Jos,
— Edam Holland este mai apreciată decât brânza Edam produsă în afara Țărilor de Jos,
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— aproape jumătate dintre consumatorii din statele membre intervievați cred că Edam este produsă
exclusiv în Țările de Jos (ceea ce i-ar putea induce în eroare pe consumatorii europeni, întrucât nu
aceasta este realitatea),
— Edam Holland obține calificative considerabil mai bune atunci când este vorba de criterii precum
„calitate excelentă”, „produs tradițional” și „produs original”.
Timp de mai multe secole, atât guvernul olandez, cât și reprezentanții industriei au adoptat diferite
măsuri și legi prin care să mențină calitatea brânzeturilor Edam (și Gouda) la aceleași standarde înalte.
De asemenea, industria olandeză de lactate a realizat investiții importante pentru îndeplinirea acestor
înalte standarde de calitate și pentru deschiderea, promovarea și menținerea piețelor. Din 1950, s-au
investit peste 1,4 miliarde NLG (635 milioane EUR) în activități de publicitate, informare și promovare
în Europa (fără a lua în considerare investițiile din Țările de Jos).
4.7. Organism de control:
Denumire: Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
Adresă:

Kastanjelaan 7
3833 AN Leusden
Nederland

Telefon

(31-33) 496 56 96

Fax

(31-33) 496 56 66

E-mail:

productcontrole@cokz.nl

4.8. Etichetare: Edam Holland este o indicație geografică protejată (IGP) în Uniunea Europeană.
Această indicație trebuie afișată într-un mod vizibil pe toate bucățile întregi de brânză, sub forma unei
etichete aplicate pe partea plată a brânzei și/sau pe banderola din jurul acesteia. Această etichetare nu
este obligatorie dacă brânza se comercializează sub formă de bucăți pretăiate și preambalate, după cum
se precizează la punctul 4.5. În acest caz, mențiunea Edam Holland trebuie să figureze pe ambalaj.
Pe ambalaj trebui să se afișeze un semn distinctiv clar, astfel încât consumatorii să poată identifica
brânza Edam Holland în magazine. Prin utilizarea denumirii Edam Holland, prin dezvoltarea unei identități proprii a produsului (sigla este în pregătire) și prin afișarea simbolului IGP în UE, consumatorilor
trebuie să li se transmită mesajul clar că brânza Edam Holland este un produs diferit de toate celelalte
brânzeturi Edam. Obiectivul prezentei cereri este de a evita posibila inducere în eroare a consumatorilor
europeni.
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