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II
(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI
ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

COMISIA EUROPEANĂ
Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.7101 – Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/C 376/01)
La data de 13 decembrie 2013, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și
să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba
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 site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concen
trărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care
permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data
și indexurile sectoriale;
— în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de
document 32013M7101. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.

Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.7118 – AXA/Norges Bank/SZ Tower)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/C 376/02)
La data de 16 decembrie 2013, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și
să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba
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 site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concen
trărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care
permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data
și indexurile sectoriale;
— în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de
document 32013M7118. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.
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Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.6982 – Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/C 376/03)
La data de 29 noiembrie 2013, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și
să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba
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 site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concen
trărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care
permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data
și indexurile sectoriale;
— în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de
document 32013M6982. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.

Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.7087 – Vitol/Carlyle/Varo)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/C 376/04)
La data de 17 decembrie 2013, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și
să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba
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 site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concen
trărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care
permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data
și indexurile sectoriale;
— în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de
document 32013M7087. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.
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IV
(Informări)

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE
UNIUNII EUROPENE

CONSILIU
Reuniunea Consiliului – Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori din
9-10 decembrie 2013
(2013/C 376/05)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE:

1. REAMINTEȘTE că, în conformitate cu articolul 168 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se asigură
un nivel ridicat de protecție a sănătății umane la definirea
și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților
Uniunii; de asemenea, acțiunea Uniunii trebuie să completeze
politicile naționale și să fie orientată înspre îmbunătățirea
sănătății publice; aceasta trebuie, în egală măsură, să încu
rajeze cooperarea între statele membre în domeniul sănătății
publice și, în cazul în care este necesar, să sprijine acțiunea
acestora, respectând pe deplin responsabilitățile statelor
membre în ceea ce privește organizarea și furnizarea de
servicii de sănătate și de asistență medicală;

2. REAMINTEȘTE faptul că, în concluziile sale privind sisteme de
sănătate moderne, reactive și durabile, adoptate la 6 iunie
2011, Consiliul a invitat statele membre și Comisia să
inițieze un proces de reflecție sub auspiciile Grupului de
lucru la nivel înalt pentru sănătate publică, cu scopul de a
identifica modalități eficiente de a investi în sănătate, pentru
a realiza sisteme de sănătate moderne, reactive și durabile;

Consiliului din 5-6 decembrie 2007, rămân valabile și
contribuie la realizarea obiectivului strategiei sus-menționate;
5. REAMINTEȘTE Concluziile Consiliului din 20-21 iunie 2013
intitulate „Către investiții sociale pentru creștere economică și
coeziune” (1), Concluziile Consiliului din 28 februarie 2013
privind analiza anuală a creșterii și raportul comun privind
ocuparea forței de muncă în contextul semestrului euro
pean (2), precum și aprobarea, la 15 octombrie 2013, a
Raportului CPS privind reformele politicilor sociale pentru
creștere economică și coeziune, în contextul evaluării semes
trului european 2013 în domeniul ocupării forței de muncă
și al politicilor sociale (3);
6. IA ACT DE progresele înregistrate în procesul de reflecție, în
ceea ce privește includerea sănătății în alte politici, în cadrul
punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020, identificarea
chestiunilor care ar face posibilă o cooperare mai strânsă
între statele membre, schimbul de bune practici, precum și
progresele în direcția unei cooperări mai bine coordonate la
nivelul UE, în vederea sprijinirii statelor membre, după caz,
în eforturile lor de a asigura capacitatea sistemelor lor de
sănătate de a face față dificultăților viitoare;
7. SALUTĂ lucrările în curs privind procesul de reflecție referitor
la cele cinci obiective definite:

3. REAMINTEȘTE angajamentul de a atinge obiectivele Strategiei
Europa 2020 privind o creștere inteligentă, durabilă și favo
rabilă incluziunii, incluzând coordonarea eforturilor
naționale prin intermediul ciclului anual de coordonare a
politicilor economice (semestrul european);

4. REAMINTEȘTE că dificultățile, obiectivele și principiile identi
ficate în Cartea Albă intitulată „Împreună pentru sănătate: o
abordare strategică pentru UE”, adoptată de Comisie la
23 octombrie 2007 și confirmată prin Concluziile

— sporirea reprezentării corespunzătoare a sănătății în
cadrul Strategiei Europa 2020 și în procesul semestrului
european;
— definirea factorilor de succes în scopul utilizării eficiente
a fondurilor structurale pentru investiții în domeniul
sănătății;
(1) 11487/13.
(2) 6936/13.
(3) 13958/1/ REV1.
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— utilizarea medicamentelor într-un mod eficient din punct
de vedere al costurilor;

21.12.2013

(f) în vederea consolidării coordonării politicilor economice, ar
putea fi nevoie de o coordonare mai strânsă la nivelul UE în
domeniul sănătății, cu respectarea articolului 168 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

— modele de asistență medicală integrată și o mai bună
gestionare a spitalelor;

— măsurarea și monitorizarea eficienței investițiilor în
domeniul sănătății.

(g) promovarea sănătății și prevenirea bolilor sunt factori-cheie
pentru durabilitatea pe termen lung a sistemelor de sănătate
și pentru creșterea speranței de viață sănătoasă;

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(h) procesele de elaborare a politicilor și de adoptare a deciziilor
ar trebui să fie, pe cât posibil, bazate pe elemente concrete
și susținute de sisteme de informare adecvate privind sănă
tatea;

(a) în cursul primelor trei semestre europene, rolul aspectelor
legate de sănătate a fost consolidat în mod constant, iar
tonul și contextul trimiterilor la reformele sistemelor de
sănătate au evoluat, cu dublul scop de a asigura accesul
egal și universal atât la asistență medicală de înaltă
calitate, cât și la finanțare, pe baza principiului solidarității
și a unei utilizări mai eficiente a resurselor publice, în
prezent incluse în mod explicit drept obiectiv de politică
în cadrul analizei anuale a creșterii, elaborată de Comisie
pentru anul 2013;

(i) investițiile în sănătate cu finanțare, printre altele, de la
fondurile structurale și de investiții pot fi un factor
important al durabilității sistemelor de sănătate, cu toate
că utilizarea mai bună a fondurilor structurale și de investiții
pentru investițiile în sănătate ale statelor membre în
perioada 2014-2020 nu s-a realizat încă la potențialul său
maxim;

(b) sănătatea populației, pe lângă faptul că este o valoare în
sine, poate avea o influență pozitivă asupra rezultatelor
economice, precum oferta de forță de muncă, productivi
tatea, capitalul uman și cheltuielile publice în general și, prin
urmare, joacă un rol-cheie în realizarea obiectivelor Stra
tegiei Europa 2020 și în cadrul semestrului european;

(c) prin urmare, statele membre ar trebui să combată riscurile
sociale și de sănătate pe parcursul vieților oamenilor, ținând
seama în mod special de beneficiile aduse de prevenirea
timpurie a bolilor și de promovarea sănătății, precum și
de asistența medicală, de asigurarea accesului universal la
servicii de asistență medicală de înaltă calitate și de moder
nizarea sistemelor de asistență medicală pentru îmbună
tățirea eficacității lor din punctul de vedere al costurilor, a
accesibilității și a durabilității lor;

(d) cheltuielile rentabile și eficiente în domeniul sănătății
reprezintă un tip de cheltuieli productive și favorabile
creșterii, iar investițiile în sănătate ar trebui recunoscute ca
o contribuție la creșterea economică și la coeziunea socială;

(e) statele membre se confruntă cu dificultăți identice cauzate
de îmbătrânirea populației, povara bolilor cronice, dificultăți
legate de bolile transmisibile care modifică nevoile popu
lației, inegalitățile în materie de sănătate care cresc
așteptările pacienților, costurile din ce în ce mai mari ale
asistenței medicale, precum și diminuarea resurselor dispo
nibile pentru sistemele de sănătate ale statelor membre din
cauza situației economice actuale;

(j) modelele de asistență medicală integrată sunt percepute ca
fiind modalități importante, inovatoare și promițătoare de
îmbunătățire a calității și a eficienței sistemelor de sănătate
și, prin urmare, a durabilității acestora;

(k) rolul UE în ceea ce privește evaluarea performanței
sistemelor de sănătate (health system performance
assessment — HSPA) în coordonare și cooperare cu alte
organizații internaționale, în special OCDE și OMS, poate
fi intensificat și mai mult, asigurându-se totodată alinierea la
sistemele existente;

(l) este necesar ca statele membre să sprijine furnizarea către
populație a unor medicamente și dispozitive medicale acce
sibile ca preț, inovatoare, eficiente și sigure și, totodată, să
garanteze sustenabilitatea financiară a sistemelor de sănătate.

SALUTĂ:

(a) rezultatele procesului de reflecție sub auspiciile Grupului de
lucru la nivel înalt pentru sănătate publică, cu scopul de a
identifica modalități eficiente de a investi în sănătate, pentru
a realiza sisteme de sănătate moderne, reactive și durabile;

(b) rezultatele procesului de reflecție privind abordări inovatoare
pentru bolile cronice în sistemele de sănătate publică și de
asistență medicală;
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(c) abordarea inclusă în documentul de lucru al serviciilor
Comisiei privind „Investițiile în sănătate”, adoptat ca parte
a Comunicării Comisiei intitulate „Către investiții sociale
pentru promovarea creșterii și coeziunii” („Pachetul privind
investițiile sociale”) la 18 februarie 2013 (1), care subliniază
faptul că sănătatea este atât o valoare în sine, cât și o
condiție preliminară pentru prosperitatea economică și
coeziunea socială;

(d) progresele înregistrate de Parteneriatul european pentru
inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de
sănătate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului
său strategic, precum și consolidarea cooperării regionale
inițiate prin selectarea locurilor de referință;

(e) progresele înregistrate, cu evitarea suprapunerii activităților,
în dezvoltarea și consolidarea sistemului de monitorizare și
de informare privind sănătatea la nivelul UE, bazat pe indi
catorii europeni principali privind sănătatea (ECHI), precum
și a sistemelor existente de monitorizare și de raportare
privind sănătatea, dezvoltate ca urmare a unei cooperări
între statele membre susținute prin programele de acțiune
comunitară în domeniul sănătății.

INVITĂ STATELE MEMBRE:

(a) să evalueze, după caz, efectele posibile ale reformelor
sistemelor de sănătate prezentate în programele naționale
de reformă, inclusiv efectele directe și indirecte asupra sănă
tății, a sărăciei populației, a ratelor de ocupare a forței de
muncă, a productivității și a competitivității;

(b) să asigure o coordonare adecvată între formațiunile
relevante ale Consiliului (de exemplu, EPSCO, Ecofin etc.)
care abordează diferitele aspecte ale sănătății în cadrul Stra
tegiei Europa 2020 și al semestrului european, în vederea
îmbunătățirii calității dialogului în domeniu și a creșterii
valorii adăugate a discuțiilor UE privind politicile referitoare
la sănătate, care se confruntă cu dificultăți care depășesc
sfera sustenabilității fiscale;

(c) să continue dialogul vizând îmbunătățirea utilizării eficiente
a fondurilor europene structurale și de investiții pentru
investițiile în sănătate și, în perioada 2014-2020, să facă
schimb de bune practici privind planificarea, punerea în
aplicare, monitorizarea și soluționarea problemelor
apărute, pe baza rezultatelor procesului de reflecție
referitor la aceste aspecte și, în special, pe baza setului de
instrumente destinate utilizării eficiente a fondurilor susmenționate pentru investițiile în sănătate;

(d) să instituie și să dezvolte, pe bază voluntară, politici și
programe naționale referitoare la forme integrate de
(1) 6380/13 ADD 7.
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asistență medicală și să soluționeze lipsa consecvenței în
furnizarea serviciilor de sănătate și a serviciilor sociale, prin:
— includerea asistenței medicale integrate drept prioritate
în cadrul politicilor și programelor lor privind sănătatea,
la nivel național, regional și local;
— sprijinirea dezvoltării proceselor și instrumentelor
necesare, cu un accent deosebit pe utilizarea tehnolo
giilor informației și comunicațiilor și a instrumentelor
financiare;
— încurajarea organizațiilor profesioniștilor din domeniul
sănătății să joace un rol activ în asistența medicală inte
grată;
— promovarea formării lucrătorilor din domeniul sanitar
pe tema asistenței medicale integrate;
— responsabilizarea și informarea pacienților prin
implicarea organizațiilor acestora în elaborarea politicilor
și a programelor privind asistența medicală integrată, la
toate nivelurile corespunzătoare;
— dezvoltarea și promovarea cercetării și a inovărilor în
domeniul asistenței medicale integrate;
(e) utilizarea evaluării performanței sistemelor de sănătate
(HSPA) pentru elaborarea politicilor, responsabilizare și
transparență;
(f) analizarea posibilității de a dezvolta registrul bunelor
practici, care poate să ofere un exemplu de modernizare
reușită a sistemelor de sănătate și de asistență medicală și
să contribuie la extrapolarea celor mai bune soluții, ținând
seama de activitatea Parteneriatului european pentru inovare
privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate;
(g) să solicite Grupului de lucru la nivel înalt pentru sănătate
publică:
— să coordoneze activitățile prevăzute la secțiunile IV și V,
potrivit competențelor sale și, după caz, prin intermediul
forurilor existente;
— să elaboreze și să adopte metode de consolidare a capa
cităților sale.
INVITĂ COMISIA ȘI STATELE MEMBRE:

(a) să continue procesul de reflecție referitor la reprezentarea
corespunzătoare a sănătății în cadrul Strategiei Europa
2020, pentru a asigura faptul că această chestiune strategică
va fi inclusă și în cadrul viitoarelor exerciții ale semestrului
european, sub rezerva evaluării viitoare a acestui proces;
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(b) să asigure coordonarea necesară la nivel național și la
nivelul UE, în vederea unei reprezentări adecvate a sectorului
sănătății în procesul semestrului european, precum și să
simplifice evaluările privind asistența medicală aflate în
curs la nivelul UE, în special printr-o coordonare și
cooperare consolidată cu Comitetul pentru protecție
socială și Comitetul pentru politică economică, precum și
prin examinarea modalităților și instituirea unei relații de
lucru între Grupul de lucru la nivel înalt pentru sănătate
publică și Comitetul pentru protecție socială;
(c) să continue exercițiul de monitorizare pentru a integra
problematica sănătății în procesul semestrului european,
inclusiv printr-un schimb de informații cu statele membre
privind evoluțiile la nivel național, precum și să transpună
conceptul de „acces la asistență medicală de bună calitate” în
criterii de evaluare operaționale, printre altele în vederea
elaborării de sinteze tematice privind sistemele de sănătate;
(d) să continue procesul de reflecție, pe bază voluntară, privind
aspectele care pot avea impact asupra disponibilității, acce
sibilității, prețurilor, costurilor, siguranței pacienților și
asupra inovării medicamentelor și dispozitivelor medicale
și, acolo unde este relevant, privind sistemele care facilitează
accesul, respectând totodată pe deplin domeniile de
competență a statelor membre;
(e) să facă schimb de cunoștințe, experiență și bune practici
privind:
— programele, structurile și politicile privind asistența
medicală integrată, inclusiv sistemele de raportare și de
învățare, pentru a aborda aspectul costurilor;
— eficacitatea intervențiilor și a soluțiilor în materie de
asistență medicală integrată, la nivelul stabilit pentru
asistența medicală, precum și evaluarea transferabilității
acestora;
(f) îmbunătățirea coordonării în ceea ce privește evaluarea
performanței sistemelor de sănătate la nivelul UE prin:
— raționalizarea dezbaterii referitoare la cadrul teoretic al
HSPA și identificarea metodologiilor și instrumentelor
utile pentru sprijinirea factorilor de decizie în
adoptarea deciziilor lor;
— definirea criteriilor de selecție a domeniilor prioritare
pentru HSPA la nivelul UE și îmbunătățirea accesibilității
și calității datelor și informațiilor relevante;
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(g) cooperare în vederea instituirii unui sistem durabil și
integrat al UE în materie de informații privind sănătatea,
bazat pe rezultatele deja obținute de diferite grupuri și
proiecte, cum ar fi proiectele ECHI-ECHIm, examinând
îndeosebi potențialul unui instrument sub forma unui
consorțiu european cuprinzător pentru o infrastructură de
cercetare în domeniul informațiilor privind sănătatea;
(h) îmbunătățirea coordonării la nivelul UE și dezvoltarea unor
acțiuni concrete ale UE în vederea reducerii poverii pe care o
reprezintă bolile cronice, inclusiv prin identificarea și
difuzarea bunelor practici prin intermediul „Acțiunii
comune de combatere a bolilor cronice și de promovare a
îmbătrânirii în condiții bune de sănătate de-a lungul întregii
vieți”, promovarea prevenirii timpurii și a gestionării
moderne și eficiente a bolilor cronice, investiții în
promovarea sănătății și în prevenirea bolilor, combaterea
comorbidității prin alinierea agendei de cercetare la necesi
tățile de sănătate publică, utilizarea informațiilor oferite de
științele comportamentale și de alte discipline, alinierea cu
alte procese internaționale și cooperarea cu diferite orga
nizații internaționale;
(i) cooperare în vederea evaluării inițiativelor UE privind
responsabilizarea pacienților și lansarea de idei pentru
acțiuni în acest domeniu care să ducă la crearea de
condiții favorabile și la elaborarea de orientări privind
responsabilizarea pacienților.
INVITĂ COMISIA:

(a) să sprijine schimbul de bune practici și învățarea reciprocă
între statele membre în ceea ce privește o utilizare eficientă
și mai extinsă a fondurilor europene structurale și de
investiții pentru investițiile în sănătate;
(b) să sprijine proiectele de asistență medicală integrată, cu un
accent deosebit pe responsabilizarea pacienților și pe
gestionarea și prevenirea bolilor cronice;
(c) să sprijine statele membre în utilizarea evaluării perfor
manței sistemelor de sănătate (HSPA);
(d) să prezinte, în prima jumătate a anului 2014, o evaluare a
conceptului și abordării aplicate de Parteneriatul european
pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții
bune de sănătate și să prezinte rapoarte bianuale cu
privire la stadiul acestui parteneriat, la progresele înregistrate
și la etapele următoare.
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PROIECT DE STRATEGIE PRIVIND E-JUSTIȚIA EUROPEANĂ 2014-2018
(2013/C 376/06)
I. INTRODUCERE
1. Adoptarea planului de acțiune multianual privind e-justiția
2009-2013 a constituit un nou pas în procesul de
dezvoltare a e-justiției. Dematerializarea procedurilor
legale și utilizarea mijloacelor electronice în comunicarea
dintre toți cei implicați în activități judiciare au devenit
un element important al funcționării eficiente a sistemului
judiciar în statele membre. Statele membre și instituțiile
europene împărtășesc voința de a continua construirea
sistemului e-justiției europene.

2. E-justiția europeană urmărește utilizarea și dezvoltarea
tehnologiilor informației și comunicațiilor aflate la
dispoziția sistemelor judiciare ale statelor membre, în
special în situații transfrontaliere, pentru a le permite
cetățenilor, întreprinderilor și practicienilor din domeniul
juridic un acces sporit la justiție și la informațiile judiciare
și pentru a facilita cooperarea între autoritățile judiciare ale
statelor membre. Aceasta se străduiește să sporească efica
citatea sistemului justiției însuși, cu respectarea indepen
denței și a diversității sistemelor judiciare ale statelor
membre, precum și a drepturilor fundamentale.

3. În mod special, e-justiția europeană trebuie dezvoltată în
continuare ca un serviciu direct pentru cetățenii europeni
care vor beneficia de valoarea sa adăugată, inclusiv prin
intermediul portalului e-justiție. Ar trebui să se asigure posi
bilitatea ca utilizatorii sistemului e-justiției europene,
inclusiv cetățenii, să beneficieze rapid și în mod concret
de instrumentele e-justiției.

4. Rezultatele deja înregistrate, constrângerile întâlnite și
obiectivele avute în vedere pentru viitor impun o strategie
globală privind e-justiția europeană, pentru a stimula
implicarea și participarea la un nivel strategic. Noua
strategie privind e-justiția europeană 2014-2018 se va
baza pe lucrările deja întreprinse.

II. CONTEXTUL DEZVOLTĂRII E-JUSTIȚIEI LA NIVEL
EUROPEAN

1. Istoric
5. În iunie 2007, Consiliul JAI a hotărât inițierea unor lucrări
în vederea dezvoltării, la nivel european, a utilizării tehno
logiilor informației și comunicațiilor în domeniul justiției,
în special prin crearea unui portal european care să faci
liteze accesul la justiție în situații transfrontaliere.

6. Ca răspuns pentru Consiliu, Comisia a prezentat comu
nicarea sa „Către o strategie europeană în domeniul
e-justiției” din iunie 2008 (1), menită să promoveze
dezvoltarea instrumentelor e-justiției la nivel european în
strânsă cooperare cu statele membre. Obiectivul era
crearea de sinergii între eforturile de la nivelurile
european și național în domeniul e-justiției și realizarea
unor economii de scară la nivel european.

7. Cu ocazia reuniunii din 19 și 20 iunie 2008, Consiliul
European a salutat inițiativa de a „institui în mod treptat
un portal uniformizat e-justiție al UE până la sfârșitul
anului 2009”. Obiectivul respectivului portal este de o
oferi un punct de acces unic, multilingv și ușor de
utilizat („ghișeu unic”) la întregul sistem al e-justiției
europene, adică la site-uri internet și/sau servicii de
informații europene și naționale.

8. Primul plan de acțiune multianual privind e-justiția
europeană (2009-2013), elaborat în colaborare cu
Comisia și Parlamentul European, a fost adoptat de
Consiliul JAI în noiembrie 2008.

9. Pe lângă adoptarea primului plan de acțiune, Consiliul a
aprobat instituirea unei noi structuri de lucru. Grupul de
lucru pentru e-legislație al Consiliului a întreprins ulterior
un volum de muncă semnificativ pentru a îndeplini
mandatul care îi fusese acordat de Consiliu. Obiectivele
stabilite în primul plan de acțiune au fost îndeplinite în
mare măsură, iar activitatea conexă este în curs de
desfășurare.

10. Parlamentul European și-a arătat interesul în activitatea
desfășurată în domeniul e-justiției. La 18 decembrie 2008,
acesta a adoptat o rezoluție privind e-justiția (2), în care a
afirmat, printre altele, că ar trebui să se instituie un
mecanism capabil să garanteze că toată legislația viitoare
va fi concepută astfel încât să poată fi utilizată în aplicații
on-line. Acesta a adoptat, de asemenea, o rezoluție privind
e-justiția, în cadrul ședinței sale plenare din 22 octombrie
2013 (3), solicitând sporirea utilizării aplicațiilor electronice,
a furnizării electronice a documentelor, a utilizării video
conferințelor și a interconectării registrelor judiciare și
administrative, pentru a reduce și mai mult costurile proce
durilor judiciare și extrajudiciare.
(1) COM(2008) 329 final.
(2) [2008/2125 (INI)].
(3) [2013/2852 (RSP)].
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introducă
sistemul
trimestru
Europene
pregătesc,

în portalul e-justiție interfața de căutare în
ECLI european până la sfârșitul primului
al anului 2014. Curtea de Justiție a Uniunii
și Curtea Europeană a Drepturilor Omului
de asemenea, introducerea ECLI.

2. Principalele realizări
11. Portalul e-justiție, care este găzduit și operat de Comisie în
conformitate cu orientările Consiliului, a fost lansat la
16 iulie 2010. Dezvoltarea respectivului site internet de
către statele membre și de către Comisie a avansat în
mod constant sub forma unor noi funcționalități (precum
formularele electronice dinamice) și a îmbogățirii constante
a conținutului. Portalul european e-justiție urmărește să
servească drept „ghișeu unic” pentru cetățenii și profe
sioniștii din domeniul juridic europeni, dându-le posibi
litatea să obțină, în propria lor limbă, informații referitoare
la procedurile europene și naționale și la funcționarea
justiției.

12. Diferite state membre au elaborat și au participat deja la o
serie de proiecte-pilot în domeniul e-justiției, de exemplu în
vederea interconectării registrelor de insolvabilitate ale
statelor membre și a introducerii unor evoluții tehnice
semnificative. În prezent, este în curs de dezvoltare o infras
tructură pentru e-justiția europeană. Un element important
îl reprezintă infrastructura tehnică și organizațională pentru
schimbul securizat de date cu caracter juridic între sistemul
judiciar, organizațiile guvernamentale, practicienii din
domeniul juridic, cetățeni și întreprinderi în cadrul
proiectului e-CODEX.

13. Un număr mare de state membre au introdus sisteme de
videoconferință pentru a accelera procedurile judiciare prin
facilitarea audierii martorilor sau a părților. În prezent se
desfășoară lucrări în vederea încorporării site-urilor internet
ale Rețelei judiciare europene în materie civilă și penală și al
Atlasului judiciar. Consiliul a adoptat, de asemenea, o
decizie de instituire a unei cooperări cu Rețeaua judiciară
europeană în materie penală.

14. Rezultatele recentului chestionar privind e-justiția (1)
demonstrează că acest domeniu a evoluat considerabil în
statele membre de la momentul adoptării primului plan de
acțiune multianual privind e-justiția europeană. Strategia
privind e-justiția europeană 2014-2018 se va baza pe
acest succes.

15. În domeniul e-legislației au fost dezvoltate module
importante pentru accesibilitatea și interoperabilitatea
semantică a surselor legale. În 2009, Consiliul a adoptat
concluzii privind Identificatorul european de jurisprudență
(ECLI) pentru a îmbunătăți capacitatea de găsire și pentru a
facilita citarea neechivocă a hotărârilor instanțelor europene
și naționale. Mai multe state membre au implementat deja
ECLI. Comisia și o serie de state membre se pregătesc să
(1) A se vedea documentul 15690/1/12 REV 1 EJUSTICE 73 JURINFO
46 JUSTCIV 331 COPEN 244 CONSOM 139 DRS 126 DROIPEN
159.

16. În 2011, Consiliul a adoptat concluzii privind Identifi
catorul european de jurisprudență (ECLI), care introduc un
standard facultativ pentru identificarea, etichetarea și citarea
electronică a instrumentelor juridice europene și naționale.
Standardul a fost adoptat în vederea utilizării în EUR-Lex și
este pe cale să fie introdus de mai multe state membre.

3. Coerența cu cadrul e-guvernării
17. E-justiția europeană ar trebui să urmărească asigurarea unei
coerențe sporite cu cadrul general al e-guvernării, care este
descris în mod specific în Comunicarea Comisiei [COM
(2010) 744 final] care prezintă Strategia europeană de inte
roperabilitate (EIS) și Cadrul european de interoperabilitate
(EIF). În aceste documente, se afirmă că o interoperabilitate
sporită la nivel juridic, organizațional, semantic și tehnic,
care să ducă la crearea unui ecosistem durabil, este esențială
pentru creșterea la maximum a potențialului social și
economic al tehnologiilor informației și comunicațiilor.
Sistemul de e-justiție europeană trebuie dezvoltat în confor
mitate cu principiile independenței judiciare și separării
puterilor.

III. PRINCIPII GENERALE
18. Activitatea în domeniul e-justiției europene se bazează pe
următoarele principii de bază:

(a) Acțiunea voluntară
19. Participarea voluntară în proiecte legate de e-justiția
europeană rămâne la alegerea fiecărui stat membru în
parte, cu excepția cazului în care a fost adoptat un
instrument legislativ al Uniunii Europene care include o
cerință de a pune în aplicare un proiect specific în
contextul sistemului e-justiției europene.

(b) Descentralizarea
20. Conceptul de e-justiție europeană se întemeiază pe prin
cipiul unui sistem descentralizat la nivel european care
conectează diferitele sisteme naționale independente și inte
roperabile din statele membre. În conformitate cu acest
principiu fundamental al descentralizării, fiecare stat
membru este responsabil de asigurarea punerii în aplicare
și a gestionării la nivel tehnic a sistemelor naționale de
e-justiție, necesare pentru a facilita interconectarea dintre
sistemele statelor membre.
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21. Cu toate acestea, la nivelul UE este necesar un anumit grad
de centralizare. Centralizarea poate fi avută în vedere, de
asemenea, în câteva situații specifice, de exemplu atunci
când aceasta este o soluție mai eficientă din punctul de
vedere al costurilor sau când a fost adoptat un instrument
legislativ.

(c) Interoperabilitatea
22. Interoperabilitatea, care permite interconectarea sistemelor
statelor membre și utilizarea unor soluții centralizate atunci
când este necesar, este un element fundamental al
sistemelor descentralizate. Ar trebui asigurată compatibi
litatea dintre diferitele aspecte tehnice, organizaționale,
juridice și semantice selectate pentru aplicațiile sistemului
judiciar, garantându-se totodată o flexibilitate maximă
pentru statele membre.
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28. Prin urmare, este necesară continuarea activității deja
inițiate la nivel național într-o serie de state membre și
crearea unor condiții pentru servicii judiciare transfron
taliere interactive la nivel european.

29. Dematerializarea procedurilor judiciare și extrajudiciare ar
trebui continuată, în conformitate cu principiul acțiunii
voluntare a statelor membre.

(c) Comunicarea între autoritățile judiciare
30. Simplificarea și încurajarea comunicării electronice între
autoritățile judiciare ale statelor membre prezintă o
importanță deosebită (de exemplu, prin intermediul video
conferințelor sau al schimburilor electronice securizate de
date).

(d) Dimensiunea europeană
23. Strategia privind e-justiția europeană urmărește să se
adreseze unor proiecte cu o dimensiune europeană în
domeniile civil, penal și al dreptului administrativ.

24. Proiectele dezvoltate în cadrul e-justiției europene, în special
toate proiectele care urmează să fie incluse în portal, trebuie
să aibă potențialul de a implica toate statele membre ale
Uniunii Europene și toate statele membre ar trebui încu
rajate să participe la toate proiectele, pentru a le asigura
acestora viabilitatea pe termen lung și eficiența din punctul
de vedere al costurilor. Toate proiectele ar trebui să aibă
potențialul de a oferi un beneficiu practic direct în special
cetățenilor, întreprinderilor și/sau sistemelor judiciare.

25. Dezvoltarea sistemului de e-justiție europeană ar trebui, de
asemenea, să ia în considerare proiecte naționale care oferă
valoare adăugată europeană.

IV. OBIECTIVELE E-JUSTIȚIEI EUROPENE

31. Membrilor autorităților judiciare ar trebui să li se acorde un
acces securizat la diversele funcționalități care le sunt
rezervate; aceștia ar trebui să beneficieze de drepturi de
acces diferențiate și ar trebui să se aplice o metodă de
autentificare uniformă sau interoperabilă.

V. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
1. Portalul european e-justiție
32. Portalul european e-justiție trebuie dezvoltat în continuare
ca ghișeu unic. Acest lucru nu exclude alte mijloace de
comunicare (de exemplu, prin intermediul transmiterii de
la rețea la rețea).

33. Portalul e-justiție ar trebui să le ofere cetățenilor, întreprin
derilor și practicienilor din domeniul juridic informații cu
privire la dreptul UE și al statelor sale membre. Portalul ar
trebui să constituie, de asemenea, un mijloc de a oferi acces
la alte informații conexe la nivel național, european și inter
național în domeniul justiției.

(a) Accesul la informațiile din domeniul justiției
26. Obiectivul este acela de a îmbunătăți accesul la informațiile
din domeniul justiției în Uniunea Europeană. Portalul
e-justiție deține un rol important în realizarea acestui
obiectiv.

(b) Accesul la instanțe și procedurile extrajudiciare în situațiile
transfrontaliere
27. E-justiția europeană ar trebui să urmărească oferirea unui
acces îmbunătățit la instanțe și facilitarea utilizării proce
durilor extrajudiciare prin folosirea comunicării electronice
în situațiile transfrontaliere.

2. Interoperabilitatea
34. Ar trebui asigurată interoperabilitatea organizațională,
juridică, tehnică și semantică. În acest scop, ar trebui
dezvoltate soluții tehnice destinate e-justiției europene,
pentru a permite schimbul securizat de date între aparatul
judiciar, administrațiile naționale, practicienii în domeniul
juridic, cetățeni și întreprinderi. Standardele tehnice
deschise disponibile și soluțiile deja dezvoltate (de
exemplu, proiecte precum e-Codex) ar trebui luate în
considerare înainte de a dezvolta altele noi. De asemenea,
statele membre ar trebui să joace un rol activ în dezvoltarea
acestor soluții și în luarea deciziilor cu privire la acestea.
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3. Aspecte legislative
35. În cadrul procesului legislativ, ar trebui să se țină seama de
necesitatea asigurării unei utilizări consecvente a tehnolo
giilor moderne ale informației și comunicațiilor în punerea
în aplicare a noii legislații a UE din domeniul justiției,
inclusiv a modificărilor și a reformărilor legislației existente.
Datele care trebuie transferate trebuie descrise exclusiv prin
conținutul lor, și nu printr-o posibilă reprezentare vizuală.
Mijloacele de transfer al datelor sau al documentelor trebuie
descrise într-un mod funcțional, neutru din punctul de
vedere al tehnologiei.

4. Rețeaua semantică juridică europeană
36. Schimbul transfrontalier de informații juridice, în special de
date referitoare la legislația, jurisprudența și glosarele
juridice europene sau naționale, este îngreunat de lipsa
unor mijloace eficace pentru partajarea acestui tip de date.

37. Diferite proiecte pot aborda această chestiune și pot spori
schimbul de date juridice și interoperabilitatea lor semantică
în întreaga Europă și dincolo de aceasta. Ar trebui să se
continue activitatea voluntară pentru dezvoltarea unei rețele
semantice juridice europene, care să vizeze îmbunătățirea
accesibilității și a procesabilității informațiilor juridice prin
asigurarea unui caracter interoperabil pentru identificarea
datelor juridice și semantica acestora.
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relevanți din domeniul juridic din statele membre. Prin
urmare, respectivii practicieni din domeniul juridic ar
trebui să fie implicați în discuțiile și în proiectele din
domeniul e-justiției europene pentru a se garanta că
soluțiile care urmează să fie dezvoltate răspund nevoilor
reale ale fiecărui grup-țintă.

42. În consecință, este esențial ca reprezentanții sistemelor
judiciare ale statelor membre să aibă ocazia de a
contribui la lucrările privind e-justiția europeană, în
special la soluțiile care trebuie implementate pentru
e-justiția europeană astfel încât punctele lor de vedere și
nevoile lor, în calitate de utilizatori, să poată fi luate în
considerare.

43. De asemenea, este de dorit ca alți practicieni din domeniul
juridic, precum avocați, notari, funcționari judiciari și alții,
să fie implicați în dezbaterile viitoare referitoare la e-justiția
europeană, pentru a garanta faptul că soluțiile care urmează
să fie elaborate corespund nevoilor lor reale.

44. În acest context, ar trebui instituit un mecanism de
cooperare cu acești practicieni din domeniul juridic,
pentru a se garanta că aspectele de interes comun sunt
luate în considerare în contextul Strategiei europene în
domeniul e-justiției.

5. Interconectarea registrelor
38. Ar trebui promovată interconectarea registrelor naționale
care conțin informații relevante pentru domeniul justiției.
Ar trebui să se asigure condițiile tehnice și juridice necesare
pentru ca aceste interconexiuni să fie posibile.

39. Acțiunile în acest domeniu ar trebui să se axeze pe inter
conectarea registrelor care prezintă interes pentru cetățeni,
întreprinderi, practicienii din domeniul juridic și aparatul
judiciar.

6. Rețelele
40. Sistemul e-justiție poate crea condițiile pentru facilitarea
funcționării diferitelor rețele existente la nivel european în
domeniul justiției, precum Rețeaua judiciară europeană în
materie civilă și comercială și Rețeaua judiciară europeană
în materie penală. În acest sens, posibilitățile oferite de
sistemul european de e-justiție și de portalul e-justiție ar
trebui explorate în mod mai aprofundat, în consultare cu
autoritățile relevante.

7. Cooperarea cu practicienii din domeniul juridic și
cu alți utilizatori ai e-justiției europene
41. Implementarea Strategiei europene în domeniul e-justiției
necesită participarea aparatului judiciar și a altor practicieni

45. Ar trebui, de asemenea, să se aibă în vedere reunirea
punctelor de vedere și a feedback-ului din partea reprezen
tanților publicului larg, inclusiv a utilizatorilor portalului,
precum și a operatorilor economici.

8. Traducerea
46. Preocuparea de a acorda acces într-un mod facil la sistemul
de e-justiție europeană cetățenilor europeni va implica nece
sitatea de a avea în vedere acțiuni pe termen lung solide și
rentabile în ceea ce privește traducerea. Portalul e-justiție ar
trebui să ofere traduceri fiabile ale conținutului său în toate
limbile oficiale ale Uniunii Europene.

9. Norme și drepturi în domeniul e-justiției
47. Evoluțiile viitoare din domeniul e-justiției europene vor
genera noi provocări la adresa protecției datelor cu
caracter personal. Se preconizează că, odată cu imple
mentarea viitoarei strategii privind e-justiția europeană,
colectarea și partajarea datelor se vor realiza la o scară
mai largă. Pin urmare, protecția datelor cu caracter
personal joacă un rol important în acest context. Lucrările
viitoare din cadrul e-justiției vor trebui să țină seama de
normele privind protecția persoanelor în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și de normele
privind libera circulație a acestor date.
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48. Ar trebui instituite, după caz, norme privind proprietatea
asupra informațiilor, pentru a stabili răspunderea în ceea ce
privește conținutul de date care urmează să fie publicat pe
portalul e-justiție. În principiu, fiecărui furnizor de conținut
îi revine răspunderea exclusivă pentru activitatea sa, precum
și obligația de a respecta drepturile de proprietate inte
lectuală și toate celelalte cerințe juridice aplicabile.

53. Finanțarea la nivel european a lucrărilor în domeniul
e-justiției (atât la nivel național, cât și la nivel european),
inclusiv a unor proiecte concrete care urmează să fie
definite și implementate în cadrul viitorului plan de
acțiune, trebuie să fie garantate prin cadrul financiar
multianual 2014-2020, în special pachetul financiar
pentru programul Justiție 2014-2020.

49. Ar trebui instituite norme similare pentru utilizarea
funcționalităților electronice care permit schimbul de infor
mații, inclusiv schimbul de date cu caracter personal, între
autoritățile judiciare ale statelor membre, precum și pentru
transmiterea pe cale electronică a documentelor care
urmează să fie utilizate în cadrul procedurilor judiciare.

54. Proiectele referitoare la e-justiție în sensul prezentei strategii
și al planului de acțiune conex pot fi finanțate și prin alte
programe existente ale Uniunii, în măsura în care înde
plinesc condițiile definite în programele respective (1).

50. În special în acest context, Comisia este invitată să
analizeze în continuare necesitatea adoptării unei
propuneri privind un instrument legislativ în domeniul
e-justiției. Instrumentul ar trebui să definească cadrul
juridic global și mijloacele de implementare a unei
strategii concrete în domeniul e-justiției la nivel european.
10. Promovarea
51. În procesul de implementare a Strategiei europene în
domeniul e-justiției ar trebui să se aibă în vedere
promovarea funcționalităților disponibile în rândul utiliza
torilor sistemelor de e-justiție europeană.
11. Finanțarea
52. Dezvoltarea e-justiției europene necesită resurse financiare
considerabile. Prin urmare, este important să se furnizeze o
finanțare adecvată la nivelul UE, în special în vederea:
(a) încurajării instituirii unor sisteme de e-justiție la nivel
național pentru a deschide calea către e-justiția euro
peană, astfel cum va fi pusă în aplicare din perspectiva
prezentei strategii, incluzând acțiuni precum cele
menționate la punctul 30 și interconectarea registrelor
naționale; de asemenea, ar trebui să se acorde atenție
asigurării sustenabilității rezultatelor unor proiecte
precum e-CODEX și e-SENS;
(b) realizării de proiecte la nivel european, inclusiv în ceea
ce privește gestionarea, întreținerea și dezvoltarea ulte
rioară a portalului european e-justiție;
(c) garantării faptului că portalul e-justiție poate fi oferit în
continuare în toate limbile oficiale ale Uniunii.

12. Relații externe
55. În măsura posibilului, Uniunea și statele sale membre ar
trebui să dezvolte cooperarea cu țările terțe în domeniul
e-justiției.
56. Această posibilă cooperare trebuie implementată cu
respectarea normelor instituționale stabilite la nivelul
Uniunii Europene.
13. Planul de acțiune multianual privind e-justiția
2014-2018
57. În primul semestru al anului 2014 ar trebui adoptat un
plan de acțiune multianual pentru implementarea
prezentei strategii și pentru a servi drept ghid practic
pentru acțiunile ulterioare implementării. Planul de
acțiune ar trebui să conțină o listă a proiectelor preconizate
pentru perioada respectivă, să indice în mod clar cine
dorește să participe, acțiunile pentru implementarea lor
practică și un calendar orientativ care să permită o moni
torizare concretă a planului de acțiune de către Grupul de
lucru pentru e-legislație (e-justiție) și, după caz, de către
factorii interesați relevanți. Rezultatele planului de acțiune
multianual privind e-justiția anterior și ale foii de parcurs
conexe vor fi luate în considerare, și, dacă este cazul, în
cadrul noului plan de acțiune se vor lua măsuri de
continuare a acestora.
58. Grupul de lucru va pregăti planul de acțiune în consultare
cu Comisia și va monitoriza, cel puțin o dată pe semestru,
implementarea acestuia, aspect care ar trebui adaptat în
funcție de evoluțiile curente.
59. În cazul în care este necesar, se pot reuni grupuri informale
ale statelor membre implicate în anumite proiecte pentru a
realiza progrese în domeniile de activitate respective. Rezul
tatele reuniunilor respective ar trebui prezentate Grupului
de lucru pentru e-legislație (e-justiție).

(1) Comisia este invitată să prezinte un tabel cu toate mecanismele de
finanțare potențiale disponibile pentru proiecte la nivelul UE și la
nivel național, care ar putea fi utilizate pentru finanțarea e-justiției.
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COMISIA EUROPEANĂ
Rata de schimb a monedei euro (1)
20 decembrie 2013
(2013/C 376/07)
1 euro =
Moneda

USD

dolar american

JPY

yen japonez

Rata de schimb

1,3655
142,66

Moneda

AUD

dolar australian

CAD

dolar canadian

HKD

dolar Hong Kong

Rata de schimb

1,5405
1,4600
10,5890

DKK

coroana daneză

7,4607

GBP

lira sterlină

0,83480

NZD

dolar neozeelandez

1,6725

SGD

dolar Singapore

1,7310

SEK

coroana suedeză

8,9905

CHF

franc elvețian

1,2263

ISK

coroana islandeză

NOK

coroana norvegiană

8,4160

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

HUF

forint maghiar

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7022

PLN

zlot polonez

RON
TRY

27,660
298,83

KRW

won sud-coreean

ZAR

rand sud-african

CNY

yuan renminbi chinezesc

HRK

kuna croată

IDR

rupia indoneziană

MYR

ringgit Malaiezia

PHP

peso Filipine

1 450,05
14,2900
8,2889
7,6388
16 651,42
4,4898
60,830

RUB

rubla rusească

45,0800

THB

baht thailandez

44,515

4,1653

BRL

real brazilian

3,2489

leu românesc nou

4,4780

MXN

peso mexican

17,8300

lira turcească

2,8583

INR

rupie indiană

84,7160

(1) Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.
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INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE
Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
(2013/C 376/08)
În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de
pescuit, prezentată în tabelul următor:
Data și ora încetării activităților

27.11.2013

Durată

27.11.2013-31.12.2013

Stat membru

Regatul Unit

Stoc sau grup de stocuri

MAC/2A34.

Specie

Macrou (Scomber scombrus)

Zonă

IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și subdiviziunile 22-32

Tip sau tipuri de nave de pescuit

—

Număr de referință

75/TQ40

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
(2013/C 376/09)
În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de
pescuit, prezentată în tabelul următor:
Data și ora încetării activităților

25.10.2013

Durată

25.10.2013-31.12.2013

Stat membru

Spania

Stoc sau grup de stocuri

RED/51214D.

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zona V; apele internaționale din
zonele XII și XIV

Tip sau tipuri de nave de pescuit

—

Număr de referință

76/TQ40

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
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Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
(2013/C 376/10)
În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de
pescuit, prezentată în tabelul următor:
Data și ora încetării activităților

25.10.2013

Durată

25.10.2013-31.12.2013

Stat membru

Spania

Stoc sau grup de stocuri

RED/N1G14P.

Specie

Sebastă (Sebastes spp.)

Zonă

Apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele
V și XIV

Tip sau tipuri de nave de pescuit

—

Număr de referință

77/TQ40

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
(2013/C 376/11)
În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de
pescuit, prezentată în tabelul următor:
Data și ora încetării

2.12.2013

Durată

2.12.2013-31.12.2013

Stat membru

Portugalia

Stoc sau grup de stocuri

GFB/89-

Specie

Merlucius – Ling american (Phycis blennoides)

Zonă

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

Tip sau tipuri de nave de pescuit

—

Număr de referință

FS79/DSS

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
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Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
(2013/C 376/12)
În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de
pescuit, prezentată în tabelul următor:
Data și ora încetării activităților

3.12.2013

Durată

3.12.2013-31.12.2013

Statul membru

Regatul Unit

Stoc sau grup de stocuri

HER/4AB.

Specie

Hering (Clupea Harengus)

Zonă

Apele UE și apele norvegiene din zona IV la nord de paralela 53° 30′ N

Tip sau tipuri de nave de pescuit

—

Număr de referință

80/TQ40

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit
(2013/C 376/13)
În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din
20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării
normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), a fost luată o decizie de încetare a activităților de
pescuit, prezentată în tabelul următor:
Data și ora încetării activităților

4.12.2013

Durată

4.12.2013-31.12.2013

Stat membru

Spania

Stoc sau grup de stocuri

GHL/N3LMNO

Specie

Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

Zonă

NAFO 3LMNO

Tip sau tipuri de nave de pescuit

—

Număr de referință

82/TQ40

(1) JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
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Modalități de transport aplicabile în statele membre ale zonei euro
Articolul 13 alineatul (5)
Regulamentul (UE) nr. 1214/2011
(2013/C 376/14)
COMITETUL DE TRANSPORT DE NUMERAR

Pentru transportul bancnotelor, statele membre din zona euro trebuie să aleagă cel puțin una dintre
opțiunile prevăzute la articolele 14, 15, 16, 17 sau 18 din regulament.
Pentru transportul monedelor, statele membre din zona euro trebuie să aleagă cel puțin una dintre opțiunile
prevăzute la articolele 19 și 20 din regulament.
Statele membre din zona euro trebuie să confirme faptul că modalitățile de transport pentru care s-a optat
sunt analoge cu cele autorizate pentru transporturile de numerar naționale.

Țara

Modalități aplicabile pentru transportul bancnotelor

Modalități aplicabile pentru transportul
monedelor

AT

Articolele 14-18

Articolele 19 și 20

BE

Articolele 16 și 18

Articolul 20 din regulament

Belgia a decis că trebuie să se aplice obligația prevăzută la
articolul 13 alineatul (4) din regulament.

Confirmarea faptului că modalitățile sunt
analoge cu cele aplicabile transporturilor
de numerar naționale

Opțiunile descrise la articolele 16, 18
și 20 din regulament sunt analoge cu
modalitățile de transport autorizate
pentru transporturile de numerar
din Belgia.
Obligația prevăzută la articolul 13
alineatul (4) din regulament se
aplică în virtutea normelor belgiene
privind transporturile naționale.

CY
DE

Articolul 17

Articolul 19

Da

ES

(a) În ceea ce privește transportul bancnotelor, în confor
mitate cu obligația de a opta cel puțin pentru una
dintre metodele prevăzute la articolele 14-18 din regula
mentul european, și ținând cont de dispozițiile dreptului
nostru național, modalitatea autorizată este cea prevăzută
la articolul 17 din regulamentul european.

(b) În ceea ce privește monedele,
modalitatea care urmează să fie
autorizată, ținând cont de
dreptul spaniol, va fi cea
prevăzută la articolul 20 din
regulamentului european.

Da

FI

Articolul 17

Articolul 20

Da

FR

I.

III. Monedele divizionare și aurul de
investiții în sensul articolului
298o A din Codul general al
impozitelor sunt transportate în
vehicule blindate, cu un echipaj
format din cel puțin trei
persoane, inclusiv șoferul, în
conformitate cu dispozițiile arti
colului 4.

Confirmare:

EE
EI
EL

Moneda fiduciară și hârtia fiduciară destinată tipăririi
bancnotelor trebuie transportate:
1. fie în vehicule blindate cu un echipaj format din cel
puțin trei persoane, inclusiv șoferul, în conformitate
cu dispozițiile articolului 4;
(Articolul 4:
I. Vehiculul blindat trebuie amenajat astfel încât să
garanteze securitatea personalului, precum și pe
cea a numerarului, a bijuteriilor sau a metalelor
prețioase transportate.

Bancnote: Compatibilitatea arti
colului 2 cu articolele 14, 16 și 17
din regulamentul UE.
Reglementări naționale de modificat:
pentru asigurarea compatibilității
articolului 2 punctul III cu articolele
19 și 20 din regulamentul UE
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Modalități aplicabile pentru transportul bancnotelor

Acesta trebuie să fie dotat cel puțin cu:
1. un sistem de comunicare și alarmă conectat la
centrul de alarmă al societății responsabile de
transportul de numerar; Pentru aprobarea vehi
culelor blindate pentru transportul de numerar,
importate din alte state membre ale Uniunii
Europene sau părți la Acordul privind Spațiul
Economic European, sunt acceptate rapoartele
de încercare și certificatele elaborate de un
organism aprobat sau acreditat în aceste state,
care atestă conformitatea acestor blindaje cu
condiții tehnice și reglementări care să asigure
un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut
în prezentul decret și în ordinul menționat la
alineatul precedent;
2. un sistem de urmărire la distanță, care să
permită societății să verifice în orice moment
poziția sa;
3. veste antiglonț și măști de gaze, cel puțin câte
una pentru fiecare membru al echipajului și,
eventual, pentru orice altă persoană care are
un motiv legitim să se afle în vehicul.
II. Tipurile de vehicule, de blindaj al pereților și de
ferestre, precum și caracteristicile altor elemente
care contribuie la securitatea vehiculelor blindate
sunt supuse unei autorizări prealabile din partea
Ministerului Afacerilor Interne, pe baza unor
standarde minime, în special în ceea ce privește
rezistența, stabilite de minister printr-un ordin
care specifică, de asemenea, conținutul dosarului
pentru cererea de autorizare.
Orice modificare substanțială a condițiilor de
fabricare a vehiculelor sau a condițiilor de
fabricare ori de instalare a blindajelor, a ferestrelor
și a altor componente menționate la alineatul
anterior dă naștere unei proceduri de autorizare.
Autorizația poate fi retrasă în cazul în care mate
rialele menționate la punctul II din prezentul
articol nu mai permit garantarea securității perso
nalului sau a numerarului transportat.)
2. fie în vehicule blindate, conforme cu dispozițiile arti
colului 4 și dotate cu dispozitive care să garanteze că
numerarul transportat poate fi făcut impropriu utili
zării, în condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1);
(Articolul 8 alineatul (1) stabilește condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească dispozitivele de neutralizare
a valorilor).
Dacă aceste vehicule sunt echipate cu cel puțin unul
dintre dispozitivele menționate la alineatul precedent
pentru fiecare punct de deservire, echipajul acestora
trebuie să fie format din cel puțin două persoane,
inclusiv șoferul. Dispozițiile de la articolul 4 punctul
II pot, în acest caz, să nu se aplice decât cabinei
vehiculului;

Modalități aplicabile pentru transportul
monedelor

Prin derogare de la alineatul
precedent, pentru transporturile
Banque de France de maximum
115 000 EUR în monede de
1 EUR sau de 2 EUR, monedele
sunt transportate:
1. în vehicule blindate, pe care
nu
figurează
denumirea
societății de transport de
numerar, cu un echipaj
format din cel puțin două
persoane
înarmate,
în
uniformă, inclusiv șoferul, în
condițiile
prevăzute
la
primele trei alineate de la
articolul 8;
2. sau, dacă volumul total trans
portat nu depășește 500 000
EUR și dacă punctele de
oprire aflate sub responsabi
litatea Banque de France, a
societăților de transport de
numerar, a jandarmeriei sau
a poliției naționale sunt
locuri securizate, în vehicule
semiblindate, pe care nu
figurează denumirea societății
de transport de numerar, cu
un echipaj format din cel
puțin
două
persoane
înarmate,
în
uniformă,
inclusiv șoferul, în condițiile
prevăzute la primele trei
alineate de la articolul 8.
(Articolul 8: Orice vehicul
nemarcat destinat transportului
de numerar plasat în dispozi
tivele menționate la articolul 2
alineatul 3 sau destinat trans
portului de bijuterii ori metale
prețioase trebuie să fie dotat cel
puțin cu următoarele:
1. un sistem de comunicare și
alarmă conectat la centrul de
alarmă al societății respon
sabile de transportul de
numerar;
2. un sistem de urmărire la
distanță, care să permită
societății să verifice în orice
moment poziția sa.)
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Dacă aceste vehicule nu sunt echipate cu cel puțin
unul dintre dispozitivele menționate la alineatul
precedent pentru fiecare punct de deservire, echipajul
acestora trebuie să fie format din cel puțin trei
persoane, inclusiv șoferul;
3. fie în vehicule nemarcate, cu un echipaj format din cel
puțin două persoane inclusiv șoferul, în condițiile
prevăzute la articolele 7 și 8, dacă numerarul este
plasat în dispozitive care să garanteze că va putea fi
făcut impropriu utilizării și dacă numărul acestor
dispozitive este cel puțin egal cu numărul punctelor
de deservire sau dacă dispozitivele sunt dotate cu un
sistem de colectare care nu poate fi deschis decât
într-o zonă sau într-un loc securizat.
Totuși, pentru deservirea bancomatelor situate în
anumite zone de risc, numerarul este în mod obli
gatoriu transportat în condițiile prevăzute la punctul
1, iar bancomatele sunt alimentate de unul dintre
membrii echipajului.
(II referitor la bijuterii și metale prețioase)
Articolele 15, 16, 17 și 18

Articolele 19 și 20

(în legătură cu dispozițiile Decretului nr. 269/2010)

(în legătură cu dispozițiile Decretului
nr. 269/2010)

Articolele 16 și 17

Articolul 20

(cu condiția ca Proiectul de lege nr. 6400 și regulamentul de
punere în aplicare aferent ale Marelui Ducat să fie adoptate
conform propunerii guvernului)

(cu condiția ca Proiectul de lege nr.
6400 și regulamentul de punere în
aplicare aferent ale Marelui Ducat să
fie adoptate conform propunerii
guvernului)

NL

Articolele 17 și 18

Articolul 20

Da

PT

Articolele 17 și 18

Articolul 20

Opțiunile descrise corespund parțial
cerințelor naționale aplicabile trans
porturilor naționale de numerar,
criteriul distinctiv fiind valoarea
numerarului transportat, care nu
poate fi mai mică de 10 000 EUR
(Ordonanța nr. 247 din 27 martie
2008, modificată prin Ordonanța
nr. 840 din 3 august 2009, în
vigoare până la publicarea ordo
nanței prevăzute la articolul 34,
paragraful 3 din Legea nr. 34 din
16 mai 2013).

IT

LU

Da

Da

MT

Pentru valorile mai mici de
10 000 EUR, este autorizat trans
portul
național
în
vehicule
neblindate.
Utilizarea unei uniforme aprobate și
a unei legitimații de serviciu este
obligatorie (articolul 29 din Legea
nr. 34 din 16 mai 2013).
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Toate condițiile menționate la articolele 14-18 din regu
lament sunt aplicabile în sensul dreptului național al Repu
blicii Slovace, conform Legii nr. 473/2005 din 23 septembrie
2005 privind serviciile din sectorul securității private și de
modificare a altor legi („Legea privind securitatea privată”)

Toate condițiile menționate la arti
colele 19 și 20 din regulament sunt
aplicabile în sensul dreptului național
al Republicii Slovace, conform Legii
nr. 473/2005 din 23 septembrie
2005 privind serviciile din sectorul
securității private și de modificare a
altor legi („Legea privind securitatea
privată”)

Conformitate parțială și diferențiere
în ceea ce privește numărul
agenților de securitate și al vehi
culelor de escortă. Criteriul deter
minant este cuantumul valorilor
transportate (1 660 000 EUR).

SI

Articolele 17 și 18 sau oricare dintre dispozițiile regula
mentului privind transportul și protecția numerarului sau a
altor mărfuri de valoare (Monitorul Oficial al Republicii
Slovenia nr. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 și 17/11)
Articolele16-20

Articolul 20 sau oricare dintre
dispozițiile regulamentului privind
transportul și protecția numerarului
sau a altor mărfuri de valoare
(Monitorul Oficial al Republicii
Slovenia nr. 96/05, 16/08, 81/08,
86/09 și 17/11)
Articolele 16-20, conform descrierii
pentru bancnote

Conformitate parțială
Reguli naționale și condiții specifice,
în funcție de cuantumul valorilor
transportate.

Articolul 16 (Transportul de numerar de categoria 1 cu o
contravaloare mai mică de 30 000 EUR)
1. Orice transport de numerar de categoria 1 trebuie efectuat
de doi agenți de securitate înarmați.
2. Transportul se efectuează cu un vehicul modificat dotat
cu:
— un compartiment pentru pasageri și un compartiment
pentru „mărfuri”, separate fizic printr-un perete fix și
rigid care permite trecerea valorilor din primul
compartiment în cel de al doilea, în scopul stocării
acestora;
— un compartiment pentru mărfuri fără ferestre;
— un seif din oțel încastrat în compartimentul pentru
mărfuri, care să fie dotat cu o fantă sau o deschizătură
permițând introducerea valorilor din compartimentul
pentru pasageri;
— un sistem de alarmă care se declanșează în caz de
pătrundere forțată;
— un sistem de blocare a motorului pentru împiedicarea
demarării vehiculului;
— un sistem de comunicare și de supraveghere.
3. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la a treia liniuță a
paragrafului precedent, transportul de numerar se poate
efectua cu o valiză, o geantă sau o sacoșă modificată și
marcată cu un semn distinctiv, confecționată dintr-un
material care face dificilă orice tentativă de deschidere și
care emite un semnal (sonor sau luminos) ori fum în caz
de furt. Acest tip de container trebuie să fie transportat în
compartimentul pentru mărfuri al vehiculului.
4. Fără a aduce atingere dispozițiilor paragrafului 1, trans
portul de numerar poate fi efectuat de un singur agent de
securitate înarmat, cu condiția ca valorile să fie plasate
într-un container dotat cu un sistem certificat de neutra
lizare a numerarului (colorare sau distrugere).
5. Agenții de securitate trebuie să poarte vestă sau cămașă
antiglonț.
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Articolul 17 (Transportul de numerar de categoria 2 cu o
contravaloare maximă de 200 000 EUR per vehicul de
transport)
1. Un transport de numerar de categoria 2 trebuie efectuat
de doi agenți de securitate înarmați.
2. Transportul se efectuează cu un vehicul modificat dotat
cu:
— un compartiment pentru pasageri și un compartiment
pentru mărfuri, separate fizic printr-un perete fix și
rigid;
— un compartiment pentru mărfuri fără ferestre;
— un seif încastrat în compartimentul pentru mărfuri,
prevăzut cu un blindaj care să facă dificilă orice
tentativă de pătrundere forțată (perforare sau decu
pare), instalat în șasiul vehiculului din interior, și
care să permită depunerea valorilor în acest compar
timent printr-o fantă sau o deschidere accesibilă din
compartimentul pentru pasageri;
— un sistem de alarmă care se declanșează în cazul
încercării de pătrundere forțată;
— un sistem de blocare a motorului pentru împiedicarea
demarării vehiculului;
— un sistem de comunicare și de supraveghere.
3. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la a treia liniuță a
paragrafului precedent, transportul de numerar se poate
efectua dacă valorile sunt plasate într-o valiză, o geantă
sau o sacoșă modificată, marcată cu un semn distinctiv și
confecționată dintr-un material care face dificilă orice
tentativă de deschidere și care emite un semnal (sonor
sau luminos) ori fum în caz de furt. Acest tip de
container trebuie să fie transportat în compartimentul
pentru mărfuri al vehiculului.
4. Agenții de securitate trebuie să poarte vestă sau cămașă
antiglonț.
Articolul 17 litera (a) (Transportul de numerar de categoria 3
cu o contravaloare maximă de 800 000 EUR per vehicul de
transport)
1. Un transport de numerar de categoria 3 trebuie efectuat
de cel puțin doi agenți de securitate înarmați.
2. Transportul se efectuează cu un vehicul blindat dotat cu:
— un compartiment pentru echipaj și un compartiment
pentru mărfuri, separate unul de celălalt;
— un compartiment pentru echipaj prevăzut cu protecție
antibalistică M2/C2 pentru toate cele patru părți;
— un compartiment pentru mărfuri blindat, dotat cu o
ușă exterioară prevăzută cu o bară de blocare trans
versală suplimentară;
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— un sistem de alarmă;
— un sistem de blocare de la distanță a vehiculului sau a
motorului acestuia, activabil dintr-un centru de
control de securitate (CCS);
— un sistem de comunicare fără deschiderea ușii
(interfon);
— un sistem de comunicare și de supraveghere.
3. Agenții de securitate trebuie să poarte vestă antiglonț.
Articolul 18 (Transportul de numerar de categoria 4 cu o
contravaloare maximă de 4 000 000 EUR per vehicul de
transport)
1. Un transport de numerar de categoria 4 trebuie efectuat
de cel puțin trei agenți de securitate înarmați.
2. Transportul se efectuează cu un vehicul blindat dotat cu:
— un compartiment pentru echipaj și un compartiment
pentru mărfuri, separate unul de celălalt;
— un spațiu pentru echipaj prevăzut cu protecție antiba
listică FB 3 pentru toate cele patru părți;
— un compartiment pentru mărfuri fără ferestre, dotat
cu o ușă exterioară prevăzută cu o bară de blocare
transversală suplimentară;
— un sistem de alarmă;
— un sistem de blocare de la distanță a vehiculului sau a
motorului acestuia, activabil dintr-un centru de
control de securitate (CCS);
— un sistem de comunicare fără deschiderea ușii
(interfon);
— un sistem de comunicare și de supraveghere.
3. Agenții de securitate trebuie să poarte veste antiglonț.
Articolul 19 (Transportul de numerar de categoria 5 cu o
contravaloare maximă de 8 000 000 EUR per vehicul de
transport)
1. Un transport de numerar de categoria 5 trebuie efectuat
de cel puțin trei agenți de securitate înarmați.
2. Agenții de securitate trebuie să poarte cel puțin urmă
toarele dispozitive de protecție:
— o vestă antiglonț; și
— o cască de securitate.
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3. Transportul se efectuează cu un vehicul blindat dotat cu:
— un compartiment pentru mărfuri, o cabină pentru
șofer și un compartiment pentru agenții de securitate,
separate unele de celelalte;
— protecție antibalistică de nivel cel puțin FB 3 pentru
toate cele patru părți;
— un compartiment pentru mărfuri fără ferestre,
prevăzut cu o ușă posterioară și un punct de acces
la valori în compartimentul pentru echipaj;
— un sistem de alarmă;
— un sistem de comunicare fără deschiderea ușii
(interfon);
— un sistem de supraveghere video în spatele vehicu
lului, alimentat de un motor plasat în cabina șoferului;
— un sistem de comunicare;
— un sistem de supraveghere care să permită monito
rizarea online a valorilor, cu un decalaj maximum
de un minut, într-o zonă de serviciu fără întrerupere,
din centrul de control de securitate (CCS), și care să
permită în orice moment localizarea exactă a valorilor;
— un sistem de blocare de la distanță a vehiculului sau a
motorului acestuia, care să nu poată fi dezactivat din
vehicul.
4. Transportul trebuie să fie escortat de un vehicul și de doi
agenți de securitate înarmați. Acest vehicul trebuie să fie
dotat cu un sistem de comunicare conectat direct la
centrul de control de securitate (CCS).
Articolul 20 (Transportul de numerar de categoria 6 cu o
contravaloare maximă de 8 000 000 EUR per vehicul de
transport)
1. Un transport de numerar de categoria 6 trebuie efectuat
de cel puțin trei agenți de securitate înarmați.
2. Agenții de securitate trebuie să poarte cel puțin urmă
toarele dispozitive de protecție:
— o vestă antiglonț; și
— o cască de securitate.
3. Transportul se efectuează cu un vehicul blindat dotat cu
elementele specificate la paragraful 3 de la articolul
precedent și având o protecția antibalistică FB4.
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4. Vehiculul de transport de valori trebuie să fie escortat de
un vehicul blindat prevăzut cu o protecție antibalistică
FB3 integrală. Vehiculul de escortă trebuie să fie dotat
cu un sistem de comunicare conectat direct la centrul
de control de securitate (CCS).
Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 1214/2011 este în curs de adoptare și conține câteva
dispoziții speciale:
— acesta autorizează societățile străine de transport de
numerar, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE)
1214/2011, să transporte în Slovenia și alte valute decât
euro într-un cuantum mai mare de 20 %, cât prevede
respectivul regulament;
— acesta autorizează societățile străine de transport de
numerar, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE)
1214/2011, să transporte în Slovenia și alte valori decât
cele prevăzute de respectivul regulament, și anume metale
prețioase, pietre prețioase, opere de artă, bunuri de
patrimoniu cultural, documente de valoare etc.). Prin
bun de patrimoniu cultural se înțelege un obiect clasificat
ca atare în sensul regulamentelor aplicabile clasificării dife
ritelor tipuri de obiecte de patrimoniu cultural, o bogăție
națională conform regulilor în materie de protecție și
depozitare a comorilor naționale și a obiectelor de
muzeu conform regulilor privind protecția și depozitarea
obiectelor de muzeu. Dacă acest lucru nu este posibil din
cauza circumstanțelor specifice, se pot aplica dispozițiile
articolului 22 din legea slovenă privind transportul și
protecția numerarului și a altor mărfuri valoroase
(Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 96/05,
16/08, 81/08, 86/09 și 17/11).

Modalități aplicabile pentru transportul
monedelor

C 376/23

Confirmarea faptului că modalitățile sunt
analoge cu cele aplicabile transporturilor
de numerar naționale

RO

C 376/24

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

V
(Anunțuri)

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN
DOMENIUL CONCURENŢEI

COMISIA EUROPEANĂ
Notificare prealabilă a unei concentrări
(Cazul COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)
Caz care poate face obiectul procedurii simplificate
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/C 376/15)
1.
La data de 16 decembrie 2013, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr.
139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Investindustrial
IV, LP („Investindustrial”, Regatul Unit) și KKR & Co., LP („KKR”, Statele Unite ale Americii) dobândesc, în
sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în
comun asupra întreprinderii Resort Holdings BV („Resort Holdings”, Țările de Jos), care controlează între
prinderea Port Aventura Entertainment, SAU (Spania) prin achiziționare de acțiuni.
2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

— în cazul întreprinderii Investindustrial: fond de investiții în societăți necotate, cu investiții în societăți de
talie mică și medie în special din sudul Europei;
— în cazul întreprinderii KKR: fond de investiții în societăți necotate, activ în furnizarea de servicii de
gestionare a activelor neconvenționale și de soluții pe piața de capital;
— în cazul întreprinderii Resort Holdings: activități în domeniul parcurilor de distracție și al parcurilor
tematice în Spania.
3.
În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub
incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală
în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a
anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că
acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.
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 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/
Resort Holdings, la următoarea adresă:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].
(2) JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).
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