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Официален вестник на Европейския Съюз

C 237/3

Детайли относно договореностите за електронното предаване на
уведомленията за държавни помощи, включително адресите,
заедно с всички необходими мерки по опазване на
конфиденциалната информация
Член 3(6) от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004
година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно
определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от
Договора за създаване на Европейската общност
(2005/C 237/03)
(Текст е валиден за ЕИЗ)
1. Настоящото съобщение очертава подробните договорености за
предаването на електронните нотификационни форми, които ще бъдат
задължителни от 1 януари 2006 г. То се основава на член 3(6) от
Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за
прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно
определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от
Договора. Член 3(6) изисква Комисията да публикува тези договорености
преди 30 септември 2005 г. Въпросът бе обсъден с консултативния
Комитет за държавните помощи.
2. Нотификационните форми по Приложение І, Част 1 и 2 от Регламент
(ЕО) No 794/2004 ще бъдат поставени на разположение под формата на
интернет приложение, а различните допълнителни информационни
листове (част ІІІ от Приложение І) ще бъдат приложени като документ в
програма Word. Адресът на интернет приложението е следния:
https://webgate.cec.eu.int/competition/sani
3. Държавите членки следва да посочат Местен администратор, а също и
лицето, което е упълномощено да утвърждава нотификациите, както и
негов заместник. Комисията ще им предостави вход за системата (login) и
парола за интернет приложението, които ще гарантират, че входящите
нотификации са оторизирани.
Държавите членки ще имат възможността да под-делегират определени
права на достъп на други лица в зависимост от вътрешната организация
на администрацията, отговаряща за нотификациите за държавни помощи

в държавите членки. Под-делегирането не променя оторизацията за
утвърждаване на нотификацията.
4. Последващата кореспонденция между държавите членки и Комисията
във връзка със същата нотификация ще бъде изпращана по електронен
път чрез система за електронна поща, кодирана с PKI (Public Key
Infrastructure).
Адресът за тази система за електронна поща ще бъде функционална
пощенска кутия, създадена във всяка ГД, която отговаря за третирането
на нотификациите за държавните помощи. Всяка ГД ще въведе система
за сертифициране, която ще направи електронната кореспонденция
сигурна и конфиденциална.
5. При утвърждаване на нотификационната форма и съответния
Допълнителен информационен лист (ДИЛ) системата ще изпрати
нотификацията до Генералния секретар и ще прехвърли основната
информация в базата данни на ИИСДП (Интегрирана информационна
система за държавните помощи). След това на нотифициращата държава
членка ще бъде изпратено автоматично съобщение за получаване, в
което се посочва закъснението, в рамките на което Комисията
възнамерява да направи предварителна оценка на случая, както и ГД,
към която системата е отнесла случая.
Закъснението ще зависи от това дали държавата членка се възползва от
опростената процедура на член 4 на Регламент (ЕО) No 794/2004.
6. В случай, че са използвани опростените процедури, Комисията ще
положи всички усилия, за да направи предварителна оценка на случая в
срок от един месец.
Във всички други случаи закъснението ще бъде два месеца.
Последващата кореспонденция във връзка с конкретната нотификация
ще се обменя между държавата членка и отговорната ГД посредством
система, подсигурена с PKI (Public Key Infrastructure). Държавите членки
ще уведомят Комисията за своя представител, който е упълномощен да
получи ключа и да управлява системата за сигурност. Всяка държава
членка ще има на разположение два ключа. Държавите членки отговарят
за гарантирането на сигурността на собствената им система за
електронна поща между изпращача и Служителя, упълномощен да
разкрива информация (ADO).
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7. Оттеглянето на нотификациите трябва да се извършва посредством
същата подсигурена система за електронна поща. Решенията, че дадена
нотификация се счита за оттеглена са решения на Комисията; те ще
бъдат съобщени на държавата членка чрез същата подсигурена система
за електронна поща.
8. Предварителните нотификации не се предават чрез интернет
базираната система, а се изпращат с електронна поща. При приключване
на неофициалните контакти държавите членки ще бъдат помолени да
попълнят официалната нотификация чрез интернет приложението.
9. Комисията ще създаде функционална пощенска кутия, до която
държавите членки изпращат/ могат да изпращат всички предложения за
подобряване на функционирането на системата и интернет базираното
приложение.

3

