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I
(Meddelelser)

RÅDET
MEDDELELSE
Fælles holdninger fastlagt af Rådet inden for rammerne af samarbejdsproceduren i henhold til
artikel 149, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af EØF
(89/C 67/01)
Rådet har fastlagt fælles holdninger til følgende forslag:
1. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3/84 af 19. december
1983 om en ordning for bevægelser inden for Fællesskabet af varer, der ekspederes fra en
medlemsstat med henblik på varernes midlertidige anvendelse i en eller flere andre medlemsstater.
2. Forslag til Rådets direktiv om femte ændring af direktiv 74/329/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, der må anvendes i levnedsmidler.
Teksten til disse fælles holdninger kan rekvireres hos Generalsekretariatet for Rådet, Rue de la
Loi 170, B-1048 Bruxelles, kontor 12/53, tlf. 234 76 21. Ved henvendelse opgives referencen til
denne udgave af De Europæiske Fællesskabers Tidende og det pågældende forslags serienummer.
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KOMMISSIONEN
ECU (')
16. marts 1989
(89/C 67/02)

Modværdien i national valuta:
Belgiske og
luxembourgske francs konv.

43,6081

Belgiske og
luxembourgske francs fin.

Spanske pesetas

129,659

Portugisiske escudos

171,556

US-dollars
43,7836

1,11487

Schweizerfrancs

1,79104

Tyske mark

2,08313

Svenske kroner

7,12846

Nederlandske gylden

2,35036

Norske kroner

7,58389

Pund sterling

0,647878

Canadiske dollars

Danske kroner

8,12014

Østrigske schilling

Franske francs

7,05098

Finske mark

Italienske lire
Irske pund
Græske drakmer

1527,76
0,779846
175,436

Yen

1,33405
14,6583
4,85079
145,490

Australske dollars

1,36576

Newzealandske dollars

1,81427

Kommissionen har oprettet en fjernskriver med automatisk svar, som på ethvert fjernskriveropkald videregiver omregningskursen i de vigtigste valutaer. Denne fjernskriver er i funktion dagligt fra kl. 15.30 til
kl. 13.00 den følgende dag.
Brugeren bør anvende følgende fremgangsmåde:
— kald fjernskriver nr. 23789 i Bruxelles
— angiv eget kendeord
— skriv koden »cccc«, som udløser det automatiske svar og medfører en udskrift af omregningskurserne
for ecu over fjernskriveren
— afbryd ikke forbindelsen, inden meddelelsen er afsluttet, angivet ved tegnene »ffff«.
Note: Kommissionen har også en automatisk fjernskriver (nr. 21791), som dagligt giver oplysninger om
beregningen af de monetære udligningsbeløb i forbindelse med anvendelsen af den fælles landbrugspolitik.

(') Rådets forordning (EØF) nr. 3180/78 af 18. december 1978 (EFT nr. L 379 af 30. 12. 1978, s. 1),
ændret ved forordning (EØF) nr. 2626/84 (EFT nr. L 247 af 16. 9. 1984, s. 1).
Rådets afgørelse 80/1184/EØF af 18. december 1980 (Lomé-konventionen) (EFT nr. L 349 af
23. 12. 1980, s. 34).
Kommissionens beslutning nr. 3334/80/EKSF af 19. december 1980 (EFT nr. L 349 af 23. 12. 1980,
s. 27).
Finansforordningen af 16. december 1980 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
(EFT nr. L 345 af 20. 12. 1980, s. 23).
Rådets forordning (EØF) nr. 3308/80 af 16. december 1980 (EFT nr. L 345 af 20. 12. 1980, s. 1).
Beslutning truffet af Den Europæiske Investeringsbanks Styrelsesråd den 13. maj 1981 (EFT nr. L 311
af 30. 10. 1981, s. 1).
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Meddelelse fra Kommissionen om offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende af
titlerne på udkast til tekniske forskrifter, som er notificeret af medlemsstaterne i henhold til
Rådets direktiv 83/189/EØF, ændret ved direktiv 88/182/EØF
(89/C 67/03)
Med direktiv 83/189/EØF ('), ændret ved direktiv
88/182/EØF (2), er der indført en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter,
ifølge hvilken hver medlemsstat blandt andet er forpligtet
til at sende Kommissionen udkast til tekniske forskrifter,
således som defineret i de to direktiver, vedrørende industriprodukter, landbrugsprodukter, levnedsmidler, farmaceutiske produkter og kosmetiske produkter; disse
udkast videresendes derefter af Kommissionen til alle de
øvrige medlemsstater.

Kommissionen
påpegede
i
meddelelsen
af
1. oktober 1986 (3) de forventede konsekvenser, hvis
medlemsstaterne ikke overholder visse bestemmelser i
direktiv 83/189/EØF, navnlig forpligtelsen til på udkaststadiet at anmelde nationale tekniske forskrifter, som
falder inden for informationsprocedurens område.

For at gøre den europæiske industri opmærksom på disse
udkast til nationale tekniske forskrifter har Kommissionen besluttet at offentliggøre en liste over modtagne
notifikationer i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Kommissionen meddeler derfor alle berørte parter, at
den vil føre denne beslutning ud i livet med virkning fra
marts 1989. Offentliggørelsen vil ske ugentligt i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven og S-udgaven.
De offentliggjorte oplysninger vil omfatte sagens
nummer (år, nummer, medlemsstat, hvorfra udkastet
stammer), udkastets titel, udløbet af status quo-perioden
på tre måneder, inden for hvilken Kommissionen og
medlemsstaterne kan fremsætte kommentarer (artikel 9,
stk. 1, i direktiv 83/189/EØF).

Enhver erhvervsdrivende, som er berørt af et notificeret
udkast, og som ønsker at få yderligere oplysninger, kan i
øvrigt henvende sig til de myndigheder i de enkelte
medlemsstater, som har ansvaret for Fællesskabets informationsprocedure.
Det drejer sig om følgende myndigheder:
BELGIEN
Institut Beige de Normalisation
29, avenue de la Brabanconne
B-1040 Bruxelles
DANMARK
Industriministeriet
Industri- og Handelsstyrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
Bundesministerium fiir Wirtschaft
Referat E B 3
Villenomblerstrafie 76
D-5300 Bonn
GRÆKENLAND
Ministére de l'Industrie
Michalakopoulou 80
GR-Athen
ELOT
Didotou 15
GR-10680 Athen
SPANIEN

Kommissionen mener, at en sådan offentliggørelse vil
tjene til at styrke den mekanisme til forebyggelse af nye
handelshindringer, som er indført med Fællesskabets
informationsprocedure
i
henhold
til
direktiv
83/189/EØF og 88/182/EØF.

Erhvervsdrivende, som på det indre marked bliver stillet
over for en national teknisk forskrift, vil få mulighed for
at forvisse sig om, at denne er vedtaget i overensstemmelse med de gældende fællesskabsprocedurer eller, hvis
dette ikke er tilfældet, drage de nødvendige konsekvenser af Kommissionens ovennævnte meddelelse af
1. oktober 1986.

Ministero de Industria y Energia
Paseo de la Castellana, 160
E-Madrid
FRANKRIG
Ministére de l'Industrie et de la Recherche
32, rue Guersant
F-75017 Paris
SGCI
Secrétariat general du Comité Interministeriel pour les
questions de coopération économique européenne
216, rue de l'Université
F-75700 Paris
IRLAND

(') EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.
O EFT nr. L 81 af 26. 3. 1988, s. 75.
(3) EFT nr. L 245 af 1. 10. 1986, s. 4.

EOLAS

Glasnevin
IRL-Dublin 9

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 67/4

ITALIEN

PORTUGAL

Ministero dellTndustria, del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise 2
I-Rom

Instituto Portugués da Qualidade
Rua José Estevao, 83 A
P-1199 Lissabon
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LUXEMBOURG

Direccåo Geral dos Assuntos Farmacéuticos
Ministério da Saude
Avenida dos Estados Unidos da America, 37, 4° andar
P-1200 Lissabon

Ministére du Travail
Inspection du Travail et des Mines
26, rue Zithe
L-2010 Luxembourg

Instituto da Qualidade Alimentar
Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentacåo
Rua Alexandre Herculano, n? 6, 4? andar
P-1200 Lissabon
DET FORENEDE KONGERIGE

NEDERLANDENE

Department of Tråde and Industry
Standards and Quality Unit
Ashdown House
Victoria St. 123
UK-London SW1E 6GB.

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
NL-2500 EC 's-Gravenhage

Indkaldelse af forslag til demonstrationsprojekter, oplysningskampagner og informationsforvaltning i forbindelse med miljøbeskyttelse
(MEDSPA-89-1)
(89/C 67/04)
1. Begrundelse
På baggrund af meddelelserne KOM (84) 206 endelig
udg. (') og KOM(88) 392 endelig udg. om miljøbeskyttelse i Middelhavsområdet og på grundlag af Fællesskabernes budget for 1989 kan Kommissionen give finansiel
støtte til følgende:
a) gennemførelse af demonstrationsprojekter, som tager
sigte på at beskytte og forbedre miljøforholdene i
Middelhavsområdet
og/eller
b) projekter, som har til formål at oplyse offentligheden
om miljøproblemer i Middelhavsområdet samt
træning i miljøbeskyttelse

Udtrykket »Middelhavsområdet« dækker i dette tilfælde
hele Middelhavsområdet, dvs. både den del, som
omfattes af Fællesskabet, og den del, der ligger udenfor,
samt spanske og portugisiske indlandsområder på den
ibiriske halvø syd for floden Tajo.
2. Definition
Ved demonstrationsprojekt forstås en aktion, der danner
bindeled mellem den indledende forsknings- og udviklingsfase og den senere, mere omfattende investeringseller anvendelsesfase.
3. Udvælgelseskriterier
For at et projekt kan komme i betragtning, skal det
opfylde følgende betingelser:
a) generelle kriterier

og/eller
c) projekter, der tager sigte på indsamling og forvaltning
af informationer, hvormed Middelhavsområdets miljø
og dets udvikling kan overvåges.

(') EFT nr. C 133 af 21. 5. 1984. s 12.

— det skal udføres inden for det i punkt 1 nævnte
område
— forslagsstilleren skal være en fysisk eller juridisk
person i en af Det Europæiske Fællesskabs
medlemsstater
det må ikke påbegyndes, før Kommissionen har
truffet beslutning om at give støtte
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— det skal være forbundet med finansieringsmæssige
vanskeligheder, så det sandsynligvis ikke ville blive
gennemført uden offentlig eller national støtte
og/eller støtte fra Fællesskabet, og det skal
ledsages af en finansieringsplan
— det skal være mønstergyldigt og kunne reproduceres.
b) yderligere kriterier specielt for demonstrationsprojekter
— de skal bygge på afsluttet forskningsarbejde
— udsigterne for deres bæredygtighed
lovende.

skal være

Foruden at disse betingelser skal være opfyldt, vil der
ved bedømmelsen af demonstrationsprojekter blive
taget hensyn til, om de opfylder det af følgende tre
generelt prioriterede kriterier og/eller et af følgende
prioriterede kriterier for 1989:

Nr. C 67/5

5. Indsendelse af forslag
Forslagene behandles efter følgende procedure:
— Kommissionen modtager og registrerer forslaget og
kvitterer for modtagelsen
— Kommissionens tjenestegrene og et rådgivende
udvalg af højt kvalificerede eksperter fra medlemsstaterne undersøger forslaget
— Kommissionen træffer den endelige afgørelse
giver forslagsstillerne meddelelse om resultatet.

og

Hele denne procedure er strengt fortrolig. Godkender
Kommissionen forslaget, indgås der en kontrakt (udtrykt
i ecu) mellem Fællesskabet og forslagsstilleren. Forslaget
skal være udfærdiget på et af Fællesskabets officielle
sprog.

generelt prioriterede kriterier:
— problemets karakter som særligt middelhavsproblem
— dets betydning for flere Middelhavslande
— dets hastende karakter.

Forslaget skal være ledsaget af et oversigtsskema, som
indeholder følgende:
Projektets titel
Forslagsstillerens administrative oplysninger

prioriterede kriterier for 1989:
— forbedring og forvaltning af følsomme økosystemer, der er typiske for Middelhavsområdet;
vådområder, repræsentative kystområder, naturparker og reservater, jordbunde, der kan udsættes
for ørkendannelser og erosion
— beskyttelse af typisk fauna og flora i Middelhavsområdet
— forvaltning af drikkevand og fast affald i små
beboelser, og specielt genanvendelse af slam fra
spildevandsanlæg, udvikling af affaldsbehandlingsanlæg tilpasset efter de regionale, klimatiske og
økonomiske vilkår

Tekniske oplysninger
i) området og dets generelle karakteristika:
— den pågældende region
— den berørte befolkning
ii) projektets formål
iii) projektets miljømæssige aspekter
iv) de foreslåede aktioner
v) projektets samlede varighed.

— behandling af brug af landbrugsaffald, der er
særegent for regionen, navnligt skyllevand fra
olivenbehandling
— retablering af jordområder, der er forurenet med
farligt og giftigt affald og behandling af reststoffer
fra sådanne områder

Finansielle oplysninger (ecu)
i) — projektets samlede omkostninger
— procentdel, som ønskes dækket af Fællesskabet

Der vil blive foretrukket internationale foranstaltninger,
der gennemføres i fællesskab af partnere fra Middelhavslandene, herunder navnlig den sydlige del af
Middelshavsområdet.

— omkostningernes fordeling på følgende poster:
a) personale
b) rejser og ophold

4. Finansiel støtte
Der kan gives finansiel støtte til hele projektet eller til
forskellige faser af det. For projekter kan støtten højst
være på 50 % af projektets faktiske omkostninger.

c) udstyr og varigt materiel (kun afskrivningsværdien for projektets varighed kan tages i
betragtning)
d) forbrugsmateriel
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Tilbuddene kan efter forslagsstillerens eget valg afgives
pr. post eller ved aflevering på Task Forces sekretariat.

e) ekstern bistand
f) databehandling

Indsendelse pr. post foretrækkes og skal ske anbefalet.
Som bevis på indsendelse gælder poststemplet, eller en
dateret og underskrevet kvittering fra den Task Force
funktionær, som har modtaget tilbuddet.

g) andre udgifter
h) generalomkostninger
i)

afgifter

ii) de forventede finansielle bidrags oprindelse og andel i
procent.
Alle dokumenter i forbindelse med forslaget sendes 40
dage efter forslagsindkaldelsens offentliggørelse i De
Europæiske Fællesskabers Tidende til følgende adresse:
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Generaldirektoratet for Miljø
XI — Task Force MEDSPA
10, rue Guimard
B-1040 Bruxelles.

Tilbuddet indsendes i dobbelt kuvert. De to kuverter skal
være lukkede. Den inderste kuvert skal foruden adressen
på den tjenestegren, der i forslagsindkaldelsen er opgivet
som modtager, være forsynet med følgende påtegning:
»Forslagsindkaldelse nr. MEDSPA-89-1 fra (forslagsstillerens navn) — må ikke åbnes af posttjenesten«.
6. Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om dette fællesskabsprogram
samt model af det til forslagsindkaldelsen knyttede oversigtsskema kan fås ved henvendelse til følgende adresse:
Hr. Zampetti (tlf. 322-235 17 7 4 / 2 3 5 49 47) eller Fr.
Gaudier (tlf. 322-236 09 84).

Meddelelse C(89) 481 fra Kommissionen i henhold til artikel 9, stk. 9, i Rådets forordning
(EØF) nr. 3420/83 af 14. november 1983
(89/C 67/05)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3420/83 af 14. november 1983 om
importordningerne for de varer med oprindelse i statshandelslandene, som ikke er liberaliseret
på fællesskabsplan ('), har Kommissionen besluttet, at den importordning, der anvendes, i
Italien over for Polen, ændres som følger med virkning fra 10. marts 1989:
— undtagelsesvis åbning, for 1989, af et kontingent på 200 tons for indførsel af tilberedte
sprængstoffer, undtagen krudt (KN-kode 3602 00 00).

(') EFT nr. L 346 af 8. 12. 1983, s. 6.
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II
(Forberedende retsakter)

KOMMISSIONEN
Revideret forslag til Rådets afgørelse om et særprogram for forskning og teknologisk udvikling
i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab inden for industrielle produktionsteknologier og
anvendelse af avancerede materialer (')
BRITE/EURAM
(1989-1992)
DEL I
KOM(89) 84 endelig udg. — SYN 142
(Forelagt af Kommissionen

i henhold til E&F-Traktatens
24. februar 1989)

artikel 149, stk. 2, litra d), den

(89/C 67/06)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel
130 Q, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
i samarbejde med Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg, og

konkurrenceevne på internationalt plan, således at en
fællesskabsaktion er berettiget, når forskningen bl.a.
bidrager til at styrke Fællesskabets økonomiske og
sociale samhørighed og fremmer dets harmoniske udvikling i almindelighed, samtidig med at kravet om videnskabelig og teknisk kvalitet overholdes; BRITE/
EURAM-programmet skal bidrage til disse målsætningers opfyldelse;

ved afgørelse 85/196/EØF (') vedtog Rådet det første
flerårige forsknings- og udviklingsprogram for Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab vedrørende teknisk
grundforskning og anvendelse af nye teknologier
(BRITE, 1985-1988);

ud fra følgende betragtninger:
Ifølge Traktatens artikel 130 K iværksættes rammeprogrammet ved hjælp af særprogrammer, der udarbejdes i
forbindelse med hver enkelt foranstaltning;
ved afgørelse 87/516/Euratom, EØF (2) vedtog Rådet
rammeprogrammet for Fællesskabets aktioner inden for
forskning og teknologisk udvikling (1987-1991), som
omfatter aktiviteter vedrørende videnskab og teknologi i
industrien samt anvendelse af avancerede materialer;

ved afgørelse 86/235/EØF (4) vedtog Rådet et forskningsprogram vedrørende materialer (råstoffer og avancerede materialer) (1986-1989);

såfremt det industrielle fremskridt hæmmes af manglen
på grundlæggende viden, er det nødvendigt at støtte
projekter vedrørende koncentreret grundforskning;

den interesse for tværnationalt samarbejde, som industrien har vist, kræver en passende reaktion;

ifølge nævnte afgørelse om rammeprogrammet for
Fællesskabets aktioner inden for forskning og teknologisk udvikling skal ét af de særlige mål for Fællesskabets
forskning være at styrke den europæiske industris videnskabelige og teknologiske grundlag og fremme dens

små og mellemstore virksomheder må i videst muligt
omfang inddrages i den industriteknologiske udvikling,
ved at der tages hensyn til deres særlige behov, samtidig

(') EFT nr. C 228 af 3. 9. 1988, s. 3.
O EFT nr. L 302 af 24. 10. 1987, s. 1.

O EFT nr. L 83 af 25. 3. 1985, s. 8.
O EFT nr. L 159 af 14. 6. 1986, s. 36.
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med at programmets målsætninger med hensyn til videnskabelig og teknisk kvalitet fastholdes;

det er hensigtsmæssigt at drive forskning før konkurrencestadiet inden for flyteknik for at imødekomme teknologiske krav på mellemlang og lang sigt; sådan forskning
skal tage særligt hensyn til økonomiske, sikkerheds- og
miljømæssige aspekter;

programmets industrielle og tværnationale karakter må
understreges ved et krav om, at projekter vedrørende
anvendt forskning skal omfatte mindst to industrielle
partnere fra to forskellige medlemsstater;

programmets industrielle karakter må sikres ved et krav
om, at projekter vedrørende koncentreret grundforskning gennemføres med industriel støtte fra mindst to
uafhængige virksomheder;

organisationer fra europæiske lande uden for Fællesskabet, som har indgået videnskabelige og tekniske
samarbejdsaftaler med Fællesskabet om industrielt orienterede forsknings- og udviklingsprojekter, kan gennem
deltagelse på passende betingelser bidrage til fremstillingsindustriens konkurrenceevne i almindelighed;

Artikel 3
De nærmere regler for programmets gennemførelse samt
satsen for Fællesskabets finansielle deltagelse er anført i
bilag II.
Artikel 4
1.
I programmets tredje løbeår foretager Kommissionen en gennemgang af programmet og aflægger
rapport om resultater heraf til Rådet og Europa-Parlamentet ledsaget af eventuelle ændrings- eller forlængelsesforslag.
For så vidt angår flyteknisk forskning foretages gennemgangen i løbet af det andet år.
2.
Ved programmets afslutning foretager Kommissionen en evaluering af de opnåede resultater og
aflægger rapport herom til Rådet og Europa-Parlamentet.
3.
Nævnte rapporter udarbejdes under hensyntagen til
de i bilag III til denne beslutning anførte mål og skal
være i overensstemmelse med rammeprogrammets artikel
2, stk. 2.
Artikel 5
1.
Kommissionen
gennemførelse.

iværksættelse af samordnede aktioner inden for
rammerne af COST er et nødvendigt supplement til de
industrielt orienterede forsknings- og udviklingsprojekter;

Udvalget for Videnskabelig og Teknisk Forskning
(CREST) har afgivet udtalelse om Kommissionens
forslag —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Et særprogram for forskning og teknologisk udvikling i
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab inden for
industrielle produktionsteknologier og anvendelse af
avancerede materialer som angivet i bilag I vedtages for
en fireårig periode fra den 1. januar 1989.
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er

ansvarlig

for

programmets

2.
Kommissionen bistås af et udvalg, herefter benævnt
»udvalget«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som
formand.
3.
I de kontrakter, som indgås af Kommissionen, fastlægges de enkelte parters rettigheder og forpligtelser,
særlig ordningerne for udbredelse, beskyttelse og udnyttelse af forskningsresultaterne.
Artikel 6
1.
For så vidt angår forskning, der udføres under
område 1 til 4 i bilag I, anvendes følgende fremgangsmåde:
i) Kommissionen forelægger udvalget et udkast til de
foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en
udtalelse om dette udkast inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyntagen til de
pågældende spørgsmåls hastende karakter, i givet
fald ved afstemning.

Artikel 2
Midlerne til programmets gennemførelse anslås til 499,5
mio ECU, iberegnet personaleudgifter, der ikke må
overstige 4,5 % af Fællesskabets bidrag.

En vejledende fordeling af midlerne findes i bilag IV.

ii) Udtalelsen optages i mødeprotokollen; derudover
har hver medlemsstat ret til at anmode om, at dens
holdning indføres i mødeprotokollen.
iii) Kommissionen tager størst muligt hensyn til
udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om,
hvorledes den har taget hensyn til dets udtalelse.
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2.
For så vidt angår forskning, der skal udføres under
område 5 i bilag I, anvendes følgende fremgangsmåde:

— enhver afvigelse fra de gennemførelsesregler, som er
fastsat i bilag II

i) Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden
for en frist, som formanden kan fastsætte under
hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende
karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er
fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse
af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af
Kommissionen. Under afstemninger i udvalget
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne
for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i
nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

— deltagelse i projekter af organisationer eller virksomheder uden for Fællesskabet som omhandlet i artikel
8
— eventuelle tilpasninger af den interne vejledende
fordeling af midlerne som fastsat i bilag IV
— foranstaltninger, som skal træffes med henblik på at
vurdere programmet
— ordninger for udbredelse, beskyttelse og udnyttelse af
resultaterne af den forskning, som udføres under
programmet.
Artikel 8

ii) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets
udtalelse.
iii) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er
afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der
skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal.
iv) Har Rådet efter udløbet af en frist, som under ingen
omstændigheder kan være på over to måneder regnet
fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet
nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.
Artikel 7
Fremgangsmåden i artikel 6, stk. 1 og 2, gælder med
forbehold af bestemmelserne i disse stykker særlig for:
— udarbejdelse af en plan for det forskningsarbejde, der
skal udføres under område 5 i bilag I
— videnskabelig og teknisk bedømmelse af modtagne
forslag

1.
Er der indgået rammeaftaler om videnskabeligt
teknisk samarbejde mellem europæiske tredjelande og
De Europæiske Fællesskaber, kan organisationer og virksomheder med hjemsted i disse lande på grundlag af
princippet om gensidige fordele blive partnere i
projekter, der gennemføres som led i programmet.
2.
Kontrahenter, der har hjemsted uden for Fællesskabet, og som deltager som partnere i projekter under
programmet, kan ikke modtage finansieringstilskud fra
Fællesskabet i medfør af programmet. Sådanne kontrahenter skal bidrage til de generelle administrationsomkostninger.
Artikel 9
Kommissionen sikrer, at der udvikles procedurer for
samarbejde med COST-aktiviteter, som berører de
forskningsområder, programmet omfatter, gennem regelmæssig udveksling af oplysninger mellem det i artikel 5
nævnte udvalg og det pågældende COST-forvaltningsudvalg.
Artikel 10
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

BILAG I
PROGRAMMETS INDHOLD OG MÅL

1.

Avancerede materialeteknologier
Arbejdet på dette område skal koncentrere sig om udvikling af forbedrede eller nye materialer og ny
eller forbedret materialeforarbejdning i forbindelse med en lang række forskellige anvendelser,
undtagen anvendelser med direkte tilknytning til informationsteknologi, som omfattes af ESPRIT (').

(') De materialeudviklinger, som allerede omfattes af ESPRIT, drejer sig f.eks. om magnetisk, magneto-optisk og optisk
tyndfilm til censorer, optagemedier og tonehoveder, optiske lag og særlige materialer til opto-elektronik, keramik og
polymerer til indfatning og særlige substrater til integrerede kredsløb og superledende tyndfilm til lavspændingsanvendelser og lavspændingsanordninger.
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Det drejer sig nærmere betegnet om:
1.1. Metalliske materialer og kompositmaterialer med metallisk matrix
Mål:
— udvidelse af komponenters brugstid
— højere driftstemperaturer med henblik på øget varmeeffektivitet
— bedre og mere effektive materialeforarbejdningsteknikker.
1.2. Materialer til magnetiske, optiske, elektriske og superledende anvendelser
Mål:
— forbedrede materialer og forbedret materialeforarbejdning med henblik på optiske, magnetiske,
elektriske og superledende anvendelser.
1.3. Ikke-metalliske bøj temperaturmaterialer
Mål:
— konstruktionsmetodologier for produkter, som er baseret på keramik, glas og amorfe materialer
— forbedrede monolitiske og keramiske kompositmaterialer og metalliske/keramiske grænseflader til
industrielle anvendelser
— bedre procesteknikker og kvalitetskontrolstrategier.
1.4. Polymerer og kompositmaterialer med organisk matrix
Mål:
— udvikling af polymerer til særlige anvendelser
— mere rentable procesteknikker til fremstilling af dele af polymerer og kompositmaterialer med
polymer matrix
— konstruktionsregler med henblik på specifikation og fremstilling af tekniske polymerer og kompositmaterialer
— nye polymerer med forbedrede genbrugsegenskaber
— forbedrede produktsikkerhedsteknikker.
1.5. Materialer til særlige anvendelser
Mål:
— forbedrede materialer og forbedret forarbejdning af dem med henblik på særlige anvendelser.
2.

Konstruktionsmetodologi samt produkt- og processikkerhed
Udvikling af teknikker, hvormed produkternes kvalitet samt strukturernes og produktionssystemernes
pålidelighed og holdbarhed kan forbedres, idet målene for konstruktion af produkter og processer
klarlægges, og de kriterier, hvorefter deres egenskaber bedømmes, gøres bedre. Dette afsnit omfatter
også udnyttelse af materialer til anvendelse af sensorer og nedsættelse af sensorernes levetidsomkostninger. Dette supplerer det arbejde, som udføres i forbindelse med Fællesskabets informationsteknologiprogrammer, hvor man beskæftiger sig med on-line kontrol, herunder overvågning og diagnostik,
forudsigelig vedligeholdelse og kvalitetssikkerhed.
Det drejer sig nærmere betegnet om:

2.1. Kvalitet, pålidelighed og vedligeholdelsesmulighed i industrien
Mål:
— forbedrede ydelsesmålinger af produktionsoperationer i en lang række forskellige industrier
— forbedrede og mere forudsigelige fysiske og miljømæssige produktegenskaber
— forbedrede kvalitetskontrolstrategier
— konstruktionsregler med henblik på at gøre komponenter, strukturer og systemer, herunder
maskindrift under forskellige forhold, pålidelige og holdbare.
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2.2. Proces- og produktsikkerhed
Mål:
— nedsættelse af levetidsomkostningerne i forbindelse med sensorsystemer til processtyring
— udnyttelse af materialeegenskaber til anvendelse i sensorer
— udnyttelse af avancerede måleteknikker til mere rentable topologiundersøgelser
— forbedret energistyring i forbindelse med industrielle anvendelser
— forbedrede ikke-destruktive testmetoder i forbindelse med produktsikkerhed.
3.

Anvendelse af produktionsteknologier
Opgaven består her i at konstatere og behandle fabriksindustriens behov, navnlig i de mindre udviklede sektorer, hvor størstedelen af virksomhederne er små eller mellemstore. Et vigtigt redskab for
udviklingen forventes at blive modellering af fysiske processer. Også problemerne i de industrier, som
er baseret på udnyttelse af fleksible materialer, vil blive behandlet. Arbejdet kommer især til at dreje
sig om produkt- og procesudvikling samt overførsel og tilpasning af teknologi, som allerede benyttes i
andre sektorer. Dette skal supplere arbejdet i ESPRIT, hvor man er i færd med at udvikle informationsteknologisystemer med henblik på avanceret produktion og CIM.
Det drejer sig nærmere betegnet om:

3.1. Avancerede produktionsmetoder
Mål:
— udarbejdelse
forbedres

af fremgangsmåder,

hvormed

produktionsmetoderne

i bestemte

sektorer

kan

— overførsel og tilpasning af teknologi, som allerede benyttes i andre sektorer.
3.2. Produktionsprocesser for fleksible materialer
Mål:
— øget procesfleksibilitet
— reduktion af materialetab
— forbedret proces- og produktkvalitet.
4.

Produktionsprocesteknologier
Forbedrede teknikker til formning, sammenføjning, samling, overfladebehandling, kemisk forarbejdning og partikelteknologi hører til industriens grundlæggende behov. Udvikling af disse processer er
afgørende for at sikre produktionens konkurrenceevne.
Det drejer sig nærmere betegnet om:

4.1.

Overfladeteknikker
Mål:
— rentable overfladebehandlinger i forbindelse med industrielle anvendelser
— teknikker til kvalitetssikring og styring af behandlingsprocesser.

4.2. Formning, samling og sammenføjning
Mål:
— forbedrede metodologier for formningsprocesser og samling
— forbedrede sammenføjningsteknikker med henblik på at forbedre pålideligheden og sænke fejlniveauet
— metoder til afprøvning af svejsede og sammenklæbede sammenføjninger for at forbedre resultatets
pålidelighed og anvendelsesevnens forudsigelighed
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— konstruktionsmetodologi med henblik på sammenføjning
— bedre forståelse af de gensidige påvirkninger mellem beam og arbejdsemne ved industrielle power
beam processer.
4.3. Kemiske processer
Mål:
— forbedret forudsigelighed og ydelse i forbindelse med kemiske processer
— membranmaterialer med forbedrede egenskaber
— forbedring af membranprocessers ydelse
— nye systemer for udskillelse i aggressive omgivelser.
4.4. Partikel- og pulverprocesser
Mål:
— forbedrede teknikker i forbindelse med partikelfremstilling med henblik på at give produktet den
bedst mulige form, struktur og stabilitet
— rentable teknikker med henblik på partikelklassificering og procesydelse
— bedre fremgangsmåder i forbindelse med behandling og udskillelse
— rentable ruter for små partier pulver af høj kvalitet.
5.

Særlige aktiviteter i forbindelse med fly teknik
Denne del dækker forskning før konkurrencestadiet på teknologiske områder af overordentlig stor
betydning for flyteknik (navnlig fly og helikoptere), som endnu ikke er dækket af andre programmer.

5.1. Aerodynamik
Mål:
— konfigurationsanalyse og -optimering for supersoniske fly, inklusive overslag over den aerotermodynamiske varmebelastning
— undersøgelse af teknologi i forbindelse med laminare strømninger
— udvikling af numeriske metoder
— integrering af edb-styret konstruktionsteknologi.
5.2. Akustik
Mål:
— identifikation af kilder til flystøj, forudberegning og reduktion af flystøj
— grundlæggende undersøgelse af akustisk materialetræthed og hermed forbindet skadetolerance for
avancerede kompositmaterialer
— undersøgelse af forskellige konstruktionsmetoder
— udvikling og anvendelse af simulationsmodeller til svarberegninger under udvalgte akustiske belastninger.
5.3. Flysystemer og -udstyr
Mål:
— integration og drift af moderne systemer og udstyr og tilsvarende ny arkitektur
— undersøgelser vedrørende anvendelsen af flybårne intelligente videnbaserede systemer (IKBS: Intelligent Knowledge Based Systems)
— undersøgelser af begrebet »fuldt elektriske fly«.
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5.4. Fremdriftssystemer
Mål:
— integrering af avancerede propel- og propel-rotorsystemer
— udarbejdelse af matematiske modeller til forskellige konstruktionsevalueringer
— specificering og konstruktion af vindtunnelmodeller og disses komponenter
— specifikke aspekter ved atmosfæriske forbrændingsmotorer.

BILAG II
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

Kommissionen gennemfører programmet på grund af det videnskabelige og tekniske indhold, som er detaljeret beskrevet i bilag I.
Kommissionen udsender informationsmateriale på samtlige fællesskabssprog, der skal ledsage opfordringen
til at deltage, således at der sikres lige muligheder for virksomheder, universiteter og forskningscentre i
medlemsstaterne.
Programmet udføres hovedsageligt gennem forskningskontrakter med omkostningsdeling, som tildeles efter
en udvælgelsesprocedure, som er baseret på indkaldelser af forslag, der offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Deltagerne kan være industrivirksomheder, forskningsinstitutter og universiteter med hjemsted i Fællesskabet. Hver kontrahent forventes at yde et væsentligt bidrag til projekterne. Kontrahenterne forventes at
afholde en væsentlig del af omkostningerne, hvoraf højst 50 % som regel afholdes af Fællesskabet.
Anvendt industriforskning
Den vigtigste støtte til anvendt industriforskning før konkurrencestadiet ydes gennem aktioner med
omkostningsdeling. Hvert projekt skal have deltagelse af mindst to selvstændige industrivirksomheder fra
forskellige medlemsstater. Det forventes, at hver deltager yder et afgørende bidrag til projektet. Deltagerne
påtager sig en væsentlig del af omkostningerne, hvoraf Fællesskabet som regel afholder 50 %.
Som et alternativ kan Fællesskabet for universiteter og forskningsinstitutter, der gennemfører projekter,
inden for ovennævnte grænser for dets finansielle bidrag afholde op til 100 % af de supplerende omkostninger.
I erkendelsen af den vigtige rolle, som små og mellemstore virksomheder spiller for udviklingen af Fællesskabets produktionsgrundlag, og de fordele, der er forbundet med deres deltagelse i programmet, vil
Kommissionen i samarbejde med udvalget undersøge, hvorledes forskningsinstitutterne bedst kan opfylde
de små og mellemstore virksomheders forsknings- og udviklingsbehov inden for programmet. Projekterne
skal omfatte aktiviteter svarende til mindst ti mandår, der er det realistiske minimum for et effektivt samarbejdsprojekt, og de samlede projektomkostninger skal ligge mellem 1 og 3 mio ECU.
Koncentreret grundforskning
Forskningsprojekter, der drejer sig om koncentreret grundforskning, skal omfatte mindst to partnere med
hjemsted i forskellige medlemsstater. Hvis partnerne er universiteter eller forskningsinstitutter, skal
projektet godkendes af mindst to juridisk uafhængige industrivirksomheder, og Fællesskabet kan afholde
universiteters og forskningsinstitutters grænseomkostninger med indtil 100 %. Projekterne skal omfatte
aktiviteter svarende til mindst ti mandår, og de samlede projektomkostninger skal ligge mellem 0,4 og 1
mio ECU.
Gennemførlighedstilskud til små og mellemstore virksomheder
Kommissionen har i sinde at indføre en forsøgsordning med gennemførlighedstilskud for at hjælpe de små
og mellemstore virksomheder med at konstatere, om en opfindelse, proces eller idé kan udføres, og derved
øge deres muligheder for at finde en partner ved en senere indkaldelse af forslag til en aktion med omkost-

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 67/14

ningsdelig. Kommissionen vil bidrage med indtil 75 % (dog højst 25 000 ECU) af forskningsomkostningerne i indtil seks måneder. Høje bedømmelsesstandarder skal sikre, at tilskuddenes uddeling er stærkt
konkurrencepræget, og at de anerkendes som prestigegivende.
Koordinerede aktiviteter
I de tilfælde, hvor der allerede er aktiviteter i gang, som støttes med nationale midler eller finansieres helt
privat, kan Kommissionens rolle blive begrænset til blot at koordinere dette arbejde, og Fællesskabets
finansiering indskrænker sig derfor til blot at dække koordinationens omkostninger. I visse tilfælde, hvor
det er klart, at strategisk betydningsfuldt arbejde kræver mere end blot koordination, kan Kommissionen
imidlertid i samråd med udvalget overveje et større fællesskabsbidrag.
Forskning i forbindelse med flyteknik
Der udarbejdes et arbejdsprogram med henblik på at fastlægge præcise målsætninger og udpege de
vigtigste forskningsemner inden for område 5 i bilag I.
Kommissionen udarbejder på baggrund af arbejdsprogrammet indkaldelse af forslag til projekter på dette
område.
Projekter vedrørende flyteknik skal omfatte to industrivirksomheder fra forskellige medlemsstater. Der
lægges særlig vægt på at sikre:
— at forskning på dette område supplerer de aktiviteter, der finder sted inden for rammerne af medlemsstaternes programmer samt andre fora for tværnationalt europæisk samarbejde, herunder EUREKA
— at forskningsinstitutter, universiteter samt små og mellemstore virksomheder deltager
— at teknologiske områder uden for flysektoren nyder størst mulig fordel heraf.
Bestemmelserne for finansieringen af anvendt industriforskning og koncentreret grundforskning anvendes
på passende vis på finansieringen af forskningsprojekter vedrørende flyteknik.

BILAG III
PROGRAMEVALUERINGSKRITERIER

De resultater, programmet skal bedømmes efter, skal afspejle både programmets egne og rammeprogrammets mere omfattende målsætninger.
1. Da den vigtigste målsætning er at forbedre Fællesskabets fabriksindustris konkurrencemæssige stilling,
skal evalueringen afgøre:
— i hvilken udstrækning projekterne er blevet udvalgt på grundlag af pålidelige og målelige industrikriterier
— i hvilken udstrækning det støttede arbejde har medført betydelige produkt- eller procesudviklinger.
2. En anden målsætning er at fremme samarbejdet om strategisk industriforskning på tværs af grænserne.
Evalueringen skal derfor afgøre, i hvilken udstrækning der før og efter projektets afslutning er tale om
varige forbindelser mellem partnerne med henblik på forskning, udvikling, produktion, markedsføring
eller personaleuddannelse.

3. Endnu en målsætning er at fremme teknologioverførslen på tværs af Fællesskabets grænser og mellem
sektorerne, navnlig sektorer med et stort antal små og mellemstore virksomheder. Evalueringen skal
derfor afgøre:
— i hvilken udstrækning de små og mellemstore virksomheder har udnyttet teknologier og nye materialer, som er resultatet af heldigt gennemførte projekter
— i hvilken udstrækning resultaterne patentbeskyttes eller videreformidles for at skabe opmærksomhed
i europæiske forsknings- og teknologikredse.
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For så vidt angår flyteknisk forskning vil evalueringen også navnlig omfatte følgende kriterier:
— dennes forskningsbidrag til den europæiske flytekniske industris teknologiske konkurrenceevne
— fordele for andre teknologiske områder end flyteknik
— den øgede værdi af målrettet fællesskabsforskning på dette område.
4. I rammeprogrammets bredere sammenhæng skal evalueringen foretages på baggrund af alle de udvælgelseskriterier, der er omhandlet i bilag III til rammeprogrammet, herunder at forskningen skal bidrage
til at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Fællesskabet.
Evalueringen vil blive foretaget af uafhængige bedømmere.

BILAG

IV

VEJLEDENDE INTERN FORDELING AF MIDLERNE
I. F- & U-Sektorer
(o/o)

1. Avancerede materialeteknologier

28

2. Konstruktionsmetodologi samt produkt- og processikkerhed

19

3. Anvendelse af produktionsteknologier

19

4. Produktionsprocesteknologier

20

5. Specifikke aktiviteter i forbindelse med flyteknik

7

II. Personale- og administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Administrationsomkostninger

4,5
2,5
100,0

Mellem 7 og 10 % af budgettet skal stilles til rådighed for grundforskning på ovennævnte områder,
hvor den industrielle udvikling hæmmes af mangler i den grundlæggende videnskabelige viden.
Op til 0,45 % af det til rådighed værende budget kan anvendes til de gennemførlighedstilskud, der
omtales i bilag II.
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DEL II
Kommissionens kommentarer til Parlamentets ændringsforslag, som ikke kan accepteres af
Kommissionen:
1. Europa-Parlamentet vedtog på sit møde den 15. februar 1989 et ændringsforslag under den
anden læsning af den fælles holdning vedrørende BRITE/EURAM.
2. Kommissionen kan ikke acceptere dette ændringsforslag fordi:
Denne ændring vedrører den årlige budgetprocedure, og der er allerede tidligere taget
hensyn hertil. Kommissionen mener ikke, at den er nødvendig, da den allerede omfattes af
artikel 130 P i EØF-Traktaten.

ÆNDRINGSFORSLAG Nr. 1
Artikel 2

Artikel 2

Midlerne til programmets gennemførelse anslås til 499,5
mio ECU, iberegnet personaleudgifter, der ikke må
overstige 4,5 % af Fællesskabets bidrag.

Midlerne til programmets gennemførelse anslås til 499,5
mio ECU, iberegnet personaleudgifter, der ikke må
overstige 4,5 % af Fællesskabets bidrag.

En vejledende fordeling af midlerne findes i bilag IV.

En vejledende fordeling af midlerne findes i bilag IV.
Kommissionen forelægger hvert år inden for rammerne
af den årlige budgetbehandling forslag for budgetmyndigheden om opførelse af bevillingerne til programmet i
overensstemmelse med de faktiske behov i det pågældende regnskabsår og de finansielle overslag som anført i
den interinstitutionelle aftale.

