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I
(Informacije)

KOMISIJA

Menjalni tečaji eura (1)
9. decembra 2005
(2005/C 314/01)
1 euro =
Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

JPY

japonski jen

1,1785

DKK

danska krona

7,4495

GBP

funt šterling

SEK

švedska krona

CHF

švicarski frank

ISK

islandska krona

NOK

norveška krona

7,9270

BGN

lev

1,9556

CYP

ciprski funt

0,5733

CZK

češka krona

29,038

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

Valuta

Menjalni tečaj

SIT

slovenski tolar

SKK

slovaška krona

TRY

turška lira

0,67320

AUD

avstralski dolar

1,5709

9,4224

CAD

kanadski dolar

1,3665

1,5398

HKD

hongkonški dolar

9,1384

NZD

novozelandski dolar

1,6770

SGD

singapurski dolar

1,9836

KRW

južnokorejski won

ZAR

južnoafriški rand

7,5029

CNY

kitajski juan

9,5182

HRK

hrvaška kuna
indonezijska rupija

142,01

75,49

256,07

239,51
38,026
1,5988

1 218,39

7,3990

LTL

litovski litas

3,4528

IDR

LVL

latvijski lats

0,6978

MYR

malezijski ringit

MTL

malteška lira

0,4293

PHP

filipinski peso

62,985

ruski rubelj

34,0640

tajski bat

48,674

PLN

poljski zlot

3,8569

RUB

RON

romunski leu

3,6344

THB

(1) Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.

11 407,88
4,439

C 314/2

Uradni list Evropske unije

SL

10.12.2005

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES
Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora
(2005/C 314/02)
(Besedilo velja za EGP)

Datum sprejetja sklepa: 20.7.2005

Datum sprejetja: 15.7.2005

Država članica: Madžarska

Država članica: Danska

Št. pomoči: N 123/2005
Naziv: Program kulturne dediščine za promocijo turizma
Cilj: Varstvo kulturne dediščine in promocija turizma

Št. pomoči: N 214/2005
Naziv: Shema državne pomoči za spodbujanje uporabe informacijske tehnologije in e-poslovanja s strani MSP
Cilj: Spodbujanje uporabe informacijske tehnologije in e-poslovanja s strani MSP

Pravna podlaga: A Nemzeti Fejlesztési Hivatal 2/2005. (II. 18)
rendeletével módosított, a Turisztikai célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI.
16.) MeHVM rendelet

Pravna podlaga: Finansloven § 19.11.10.80, tekstbemærkning
175

Proračun: letni proračun, financiran iz državnih sredstev, je 5
bilijonov HUF (približno 20 milijonov EUR)

Intenzivnost ali znesek: 50 % stroškov projekta

Intenzivnost pomoči: do 100 %
Trajanje: 2005–2009
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

Proračun: Okrog 1,3 milijona EUR

Trajanje: 1.8.2007
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Datum sprejetja: 6.9.2005
Države članice: Nemčija
Datum sprejetja sklepa: 22.6.2005

Št. pomoči: N 248/2004

Država članica: Združeno kraljestvo

Naziv: Prenos Investicijskega sklada Hessian kot udeležba
tihega partnerstva v Landesbank Hessen-Thüringen

Št. pomoči: N 159 /2005
Naziv: Podporna finančna sredstva, namenjena EWSI za
tovorni železniški promet pod Rokavskim prelovom
Cilj: Pomoč je nadomestilo za plačila za uporabo predora pod
Rokavskim prelivom. Ta bo zagotovila stalno in nemoteno
ponudbo storitev železniškega prevoza na obeh straneh Rokavskega preliva

Intenzivnost ali znesek pomoči: Ukrep ne pomeni pomoči
Trajanje: neomejeno
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Proračun: 42 000 000 GBP/60 100 000 EUR
Trajanje: Od 1.5.2005 do 30.11.2006
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

Datum sprejetja: 22.4.2004
Država članica: Belgija
Št. pomoči: N 279/2003

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Naziv: Pomoč za okoljske naložbe v Flandriji
Cilj: Spodbujanje okoljskih naložb
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Pravna podlaga: Decreet van 31 januari 2003 betreffende het
economisch ondersteuningsbeleid (Belgisch Staatsblad van 25
maart 2003)

Cilj: Shema je namenjena spodbujanju zaposlovanja invalidnih
delavcev in prilagajanju delovnih prostorov in sredstev
potrebam invalidov

Proračun: 626 milijonov EUR

Pravna podlaga: Progetto di Legge Regionale (št. 133) „Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e
in materia previdenziale“ ob uporabi členov 13 in 14 Legge 12
marzo 1999, št. 68, „Norme per il diritto al lavoro dei disabili“

Intenzivnost ali znesek pomoči: 40 %
Trajanje: 10 let
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Proračun: 13,5 milijarda ITL (7 milijonov EUR)
Intenzivnost: 50 % stroškov prilagoditve mest in prostorov
za invalide. Oprostitev socialnih prispevkov za zaposlene invalide pod določenimi pogoji
Trajanje: 2001–2006

Datum sprejetja sklepa: 1.12.2004
Država članica: Združeno kraljestvo
Št. pomoči: N 293/2004

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Naziv: Sprememba sheme N 245/03
Cilj: Cilj spremembe je uvesti izdatke za nekatere licence
programske opreme in druge izdatke v upravičene stroške
Pravna podlaga: Finance Bill 2004

Datum sprejetja: 7.6.2005

Proračun: Prvotnega proračuna sheme to ne bo občutno spremenilo

Država članica: Češka republika

Intenzivnost ali znesek pomoči: Nespremenjeno
Trajanje: Nespremenjeno
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

Št. pomoči: N 432/2004
Naziv: Ukrep v korist Boeing Česká in družbi Boeing
Cilj: Zaščitno pravno sredstvo v smislu prenehanja udeležbe
pri kapitalu družbe Boeing v AERO Vodochody a.s. (letalska
industrija)

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Pravna podlaga: Usnesení vlády České republiky ze dne 6.
října 2004 č. 973 o řešení situace ve společnosti AERO Vodochody a.s. a podmínkách ukončení účasti společnosti The
Boeing Company v této společnosti

Datum sprejetja sklepa: 30.10.2001

Trajanje: ni omejitev

Država članica: Italija (Regija Friuli Venezia Giulia)
Št. pomoči: N 308/2001

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

Naziv: Pomoči za zaposlovanje invalidov

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES
Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora
(2005/C 314/03)
Datum sprejema odločitve: 10.5.2004
Država članica: Italija (Toskana)
Št. pomoči: N 61/2004
Naslov: Povračilo stroškov za odstranitev in uničenje živali, ki
so bile najdene poginule
Namen: Povračilo stroškov rejcev za pobiranje, prevoz in
uničenje živali, ki so bile najdene poginule na kmetijskih posestvih
Pravna podlaga: Proposta di legge d'iniziativa della Giunta
regionale n. 7 del 19.1.2004 „Interventi a favore degli allevatori
in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali
morti in azienda“
Proračun: 810 000 EUR
Intenzivnost ali znesek pomoči: Za stroške pobiranja in
prevoza živali, ki so bile najdene poginule: 300 EUR na glavo
za govedo in bivole ter 65 EUR na glavo za ovce in koze. Na
vsak način odškodnina ne more preseči 100 % dejanskih
stroškov rejca.
Za stroške uničenja trupel živali, ki so bile najdene poginule od
1. novembra 2002 do 31. decembra 2004: 50 EUR na glavo
za govedo in bivole ter 7 EUR na glavo za ovce in koze. Na
vsak način odškodnina ne more preseči 100 % dejanskih
stroškov rejca za živali, ki so bile najdene poginule od 1.
novembra 2002 do 31. decembra 2003 ter 75 % za živali, ki
so bile najdene poginule od 1. januarja 2004 do 31. decembra
2004
Trajanje: Odškodnine se bodo dodelile za živali, najdene poginule na posestvih od 1. novembra 2002 do 31. decembra
2004

Drugi podatki: Osnutek zakona št. 7 z dne 19.1.2004 uvaja
spremembe za obstoječi program, ki ga je odobrila Komisija na
temelju aktov državne pomoči N 639/2001 (Odločitev Komisije SG(2002)198 z dne 31. januarja 2002, JO C 58/2002) in
N 739/2002 (Odločitev Komisije C(2003)64 z dne 15. januarja
2003, JO C 39/2003)
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum sprejetja odločbe: 6.7.2004
Država članica: Španija
Št. pomoči: N 163/2004
Namen: Pomoč, namenjena odpravi škode, ki jo je v Aragonu
povzročil hudourniški dež
Cilj: Odprava škode, povzročene s hudourniškim dežjem v
Aragonu
Pravna osnova: Proyecto de orden por la que se establecen
ayudas para paliar los daños causados por las tormentas y
lluvias torrenciales acaecidas en los meses de julio y agosto de
2003 en determinados municipios de la Comunidad Autónoma
de Aragón
Proračun: 285 000 EUR
Intenzivnost ali znesek pomoči: Nižji kot znaša škoda,
povzročena v lesnih nasadih
Trajanje: Pomoč ad hoc
Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni
vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb
porekla in geografskih označb
(2005/C 314/04)
Ta objava podeljuje pravico do ugovora na podlagi členov 7 in 12d navedene uredbe. Vsak ugovor tej
zahtevi mora biti poslan s posredovanjem pristojnega organa države članice, države članice STO ali tretje
države, priznano v skladu s členom 12(3) v roku šestih mesecev od te objave. Spremljajoče utemeljitve za
objavo so navedene spodaj in zlasti po točki 4.6 jih je treba šteti za upravičene na podlagi Uredbe (EGS) št.
2081/92.

POVZETEK
UREDBA SVETA (EGS) št. 2081/92
„LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO“
N. CE: IT/00297/10.6.2003
ZOP (X) ZGO ( )
Ta povzetek je informativne narave. Vsi zainteresirani in zlasti proizvajalci zadevnih ZOP ali ZGO se lahko
s celotno specifikacijo seznanijo na nacionalni ravni ali pri pristojnih službah Evropske komisije (1)

1.

Pristojna služba države članice:
Naziv:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Naslov:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma

Telefon:

(39-06) 481 99 68

Telefaks:

(39-06) 42 01 31 26

E-naslov: qtc3@politicheagricole.it
2.

Vlagatelj:
2.1 Naziv: Consorzio di tutela e valorizzazione „Gargano Agrumi“
2.2 Naslov: Via Salita della Bella — I-71018 Vico del Gargano (FG)
Telefon: (39-0884) 96 62 29
Telefaks: (39-0884) 96 63 99
2.3 Sestava: pridelovalec ali proizvajalec/predelovalec (X) drugo ( )

3.

Vrsta proizvoda:
Razred 1.6 — Sveže sadje in zelenjava.

4.

Specifikacija:
(povzetek pogojev iz člena 4 (2))

4.1 Ime : „Limone Femminello del Gargano“
(1) Evropska komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo – Enota za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –
B-1049 Bruselj.
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4.2 O p i s:
Svež sadež sorte Citrus limonium vrste femminello comune z gladko lupino, znan tudi kot lustrino (Citrus
limonium tenue R.), ali podolgovate vrste, znan tudi kot fusillo (Citrus limonium oblungum R.).
Glavne lastnosti „Limone Femminello del Gargano“ so:
Vrsta limon z gladko lupino (lustrino):
— podolgovata oblika,
— posebno gladka, zelo tanka lupina, bledo rumene barve,
— minimalni premer v sredini: 50 mm,
— teža najmanj 80 g,
— flavedo je bogata z eteričnimi olji in ima zelo močno aromo,
— sadež sestoji iz 8 do 11 koščkov,
— meso in sok sta citronasto rumene barve z zelo malo pečkami: sok odtehta 35 % teže sadeža in
ima stopnjo kislosti najmanj 3,5 na 100 ml.
Limone podolgovate vrste (fusillo):
— elipsasta oblika,
— srednje debela lupina, dokaj gladka, živo citronasto rumene barve,
— minimalni premer v sredini: 60 mm,
— teža najmanj 100 g,
— flavedo je bogata z eteričnimi olji in ima zelo močno aromo,
— sadež sestoji iz 8 do 11 koščkov,
— meso in sok sta citronasto rumena. Sok odtehta 30 % teže sadeža in ima stopnjo kislosti najmanj
3,5 na 100 ml.
4.3 G e o g r a f sko ob močj e :
Geografsko območje in območje pakiranja sta v provinci Foggia (Regija Apulija) in zajemata občine
Vico del Gargano, Ischitella in Rodi Garganico, zlasti severni del predgorja Gargano — obalni del in
zaledje — od Vico del Gargano in Rodi Garganico do Ischitella.
4.4 Doka z i lo o p or e klu :
Vsaka faza proizvodnega procesa je pod stalnim nadzorom. Sledljivost proizvodov poteka preko
obratov za pakiranje in registrov proizvajalcev, ki jih vodi nadzorni organ.
Sledljivost proizvoda in dokazilo porekla se zagotovlja z evidentiranjem vseh limoninih nasadov v
ustrezni register, ki ga vodi in posodablja nadzorni organ, ki tudi zagotavlja podrobnosti o lokaciji
nasadov in količinah pridelka, ki so prijavljene nadzornemu organu. Vse pravne in fizične osebe, ki so
vpisane v registre, nadzoruje nadzorni organ, ki je določen v proizvodnih specifikacijah in ustreznem
načrtu za nadzorovanje.
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4.5 M e toda p r i do bi v a nj a :
Proizvodna specifikacija določa, da mora biti limonin nasad posajen v skladu z orografskimi pogoji in
pogoji tal, ki so značilni za območje pridelave. Nagnjen teren se terasira z zidovi iz suhega kamenja
ali nasipi. Ko je potrebno, se zaščiti proti mrzlim vetrovom s protivetrno zaščito, narejeno pretežno iz
hrasta (lokalni material), trstjem in mrežami.
V skladu s tradicijo se uporablja izključno melangolo (citrus mearda), tako certificirana po veljavni zakonodaji.
Drevesno strukturo sestavljata dve glavni in dve stranski veji, kar omogoča, da dobi listje krožno
obliko v kvadratastem okviru in pri tem tvori izravnani polkrog, znan kot „presekana kupola“, ker
omogoča zračenje in obiranje.
Nasadi so posajeni na tradicionalen način, po šahovskem vzorcu, z gostoto med 250 in 400 drevesi
na hektar.
Namakanje limonovcev se izvaja med majem in oktobrom.
Proizvodnja limon ne sme presegati 35 ton na hektar.
Obiranje je ročno, s škarjami. Obira se skozi celo leto, saj tla, podnebne razmere in posebne lastnosti
limoninih nasadov zagotavljajo, da limonovci obrodijo daljše časovno obdobje. Umetno dozorevanje
sadeža je prepovedano.
Pakiranje proizvoda ZGO „Limone Femminello del Gargano“ poteka izključno na področju proizvodnje,
kot je določeno v točki 4.3, da se zagotovita nadzor in sledljivost proizvoda ter da se preprečijo
poškodbe, ki bi vplivale na kakovost proizvoda.
4.6 Pove za v a :
Specifične krajevne okoljske razmere, kot so tla in podnebje v obalnem in vlažnem mediteranskem
pasu predgorja Gargano ter tradicionalne izkušnje lokalnih kmetov, ki segajo daleč v zgodovino, so
pripomogle k temu, da je sadež „Limone Femminello del Gargan“ že v dalnji preteklosti privlačil tuje trge
in bil cenjen zaradi svoje edinstvenosti in predvsem zaradi posebne arome, po kateri se razlikuje od
limon, ki se pridelujejo v drugih italijanskih regijah.
Pridobivanje limon v Garganu je še vedno tradicionalna oblika poljedelstva, ki se izvaja mehansko in
kjer igra obrezovanje pomembno vlogo. Skozi čas se je v zvezi s poljedelstvom v Garganu nakopičilo
celo bogastvo kmetijskega strokovnega znanja in izkušenj, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
Prvi trgovinski odnosi s Severno Ameriko segajo v leto 1884 in so pomenili znaten delež pridobivanja
citrusov. Prva zgodovinska dokumentacija o limonah „Limone Femminello del Gargano“ je iz leta 1000;
najzgodnejše zapise o pridelavi na tem območju pa najdemo v statistiki Kraljevine Neapelj iz leta
1811, ko je bilo 60 % proizvodnje namenjeno izvozu.
4.7 O r g a n, p oob la šče n z a p r e ve r ja nje skla dnosti p r oi z vodov s sp e c i fi ka c i jo:
Organ, pooblaščen za preverjanje skladnosti proizvodov s specifikacijo, je pristojni javni organ.
Naziv:

C.C.I.A.A. di Foggia

Naslov:

via Dante, 27
I-71100 Foggia

Telefon: (39-0881) 79 71 11
Telefax:

(39-0881) 72 60 46
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4.8 O z na č e v a n j e :
„Limone Femminello del Gargano“ morajo biti dane na trg za porabo v zaprti, trdi embalaži rastlinskega
izvora, kot sta les ali karton, s prostornino med 1 kg do 25 kg. Embalaža mora zagotoviti, da
najmanj 80 % sadežev, zavitih ali nezavitih, nosi označbo ZGO„Limone Femminello del Gargano“. To
označbo morajo limone vsebovati tudi, če se prodajajo posamično.
Embalaža mora vsebovati označbe:
„Limone Femminello del Gargano“ (kateri lahko sledi trgovsko ime „lustrino“ ali„fusillo“), logotip, ime
ZGO in vse označbe, ki zadevajo proizvajalca, obrat za pakiranje, trgovca na drobno in prodajno neto
težo.
— certificiran proizvod, ki vsebujejo zaščiteno označbo proizvoda, je edina sestavina zadevne skupine
proizvodov;
— uporabniki zaščitene označbe proizvoda so pooblaščeni s strani imetnikov zadevne pravice intelektualne lastnine, ki so združeni v sindikatu in jim je Ministrstvo za kmetijstvo dodelilo nadzorno
vlogo. Sindikat je odgovoren za njihovo evidentiranje in nadzorovanje pravilne uporabe zaščitene
označbe. V odsotnosti nadzornega sindikata, bo te funkcije izvajalo Ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo kot nacionalni organ odgovoren za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2081/92.
Logotip sestoji iz stilizirane podobe dveh limon z listnato krošnjo znotraj elipsaste krone, v kateri je
zapisano besedilo „Limone Femminello del Gargano“.
Slika z limonama in besedilom „Limone Femminello del Gargano“ so bledo rumene barve, krošnja z listi
je zelena.
4.9 N a c i ona lne z a h te ve : —
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Postopek za ugotavljanje kršitev 2003/4497 — Civitavecchia
(2005/C 314/05)
Po dopolnilnem obrazloženem mnenju, ki ga je Komisija poslala Italiji zaradi zgoraj navedenega postopka,
v katerem je Komisija ugotovila, da Italija ni izpolnila svojih obveznosti, saj ni pravilno merila koncentracije PM10 delcev v zunanjem zraku na območju Civitavecchie in zato o koncentracijah ni redno obveščala
javnosti v skladu z Direktivo 96/62/EC o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka (1) in
1999/30/EC o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih
delcev in svinca v zunanjem zraku (2), so italijanske oblasti obvestile Komisijo, da je 3. aprila 2005 začela
delovati postaja za merjenje kakovosti zunanjega zraka v Civitavecchii (via Palmiro Togliatti), ki meri
koncentracije PM10, informacije o le-teh pa so na voljo pri Agenciji za varovanje okolja dežele Lazio —
Arpalazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) na njihovi spletni strani http://www.arpalazio.it/aria/centraline/dettaglio_provincia.php.
Službe Komisije ob upoštevanju zgoraj navedenega zavzemajo stališče, da je Italijanska republika upoštevala zgoraj omenjeno dopolnilno obrazloženo mnenje in zato se postopek za ugotavljanje kršitev
2003/4497 zaključi. Zato bodo predlagale Komisiji, da se postopek zaključi.
Vse nove informacije, ki bi lahko privedle do tega, da Komisija ne zaključi postopkov, je treba predložiti
Komisiji v enem mesecu od objave tega sporočila v Uradnem listu Evropske unije. Če nove informacije ne
bodo predložene, bo Komisija postopek zaključila.
To ne izključuje možnosti, da Komisija ne bi ponovno odprla primera in znova začela postopkov, če bi po
zaprtju primera prejela nova dejstva, ki bi upravičevala odprtje novega postopka glede iste zadeve.

(1) UL L 296, 21.11.1996, str. 55–63.
(2) UL L 163, 29.6.1999, str. 41–60.
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Predhodna priglasitev koncentracije
(Zadeva št. COMP/M.4061 – Kalyani Brakes/Brembo/JV)
Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku
(2005/C 314/06)
(Besedilo velja za EGP)

1.
Komisija je 2. decembra 2005 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom Uredbe
Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji Kalyani Brakes Ltd („Kalyani“, Indija, ki je del skupine Bosch)
in Brembo S.p.A („Brembo“, Italija) pridobita skupni nadzor nad novo ustanovljeno družbo KBX Motorbike
Products Private Ltd („KBX“, Indija), ki je skupno podjetje, v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.
2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

— za Kalyani: proizvodnja zavornih sistemov za avtomobile;
— za Brembo: proizvodnja zavornih sistemov za avtomobile;
— za KBX: proizvodnja zavornih sistemov za dvokolesna vozila.
3.
Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje
uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila
Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št.
139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.
4.
Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.
Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke
COMP/M.4061 – Kalyani Brakes/Brembo/JV na naslov:
European Commission
Directorate-General for Competition,
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) UL L 24, 29.1.2004, str. 1.
(2) UL C 56, 5.3.2005, str. 32.
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