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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 165/ 1

I

(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ecu O
30 Ιουνίου 1995

(95/C 165/01 )

Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα :
Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου
Δανική κορόνα
Γερμανικό μάρκο
Δραχμή
Ισπανική πεσέτα
Γαλλικό φράγκο
Ιρλανδική λίρα
Ιταλική λίρα
Ολλανδικό φιορίνι
Αυστριακό σελίνι
Πορτογαλικό εσκούδο

38,2575
7,26472
1,86067
302,541
162,914
6,51736
0,818476
2202,07
2,08427
13,0844
196,689

Φινλανδικό μάρκο
Σουηδική κορόνα
Λίρα στερλίνα
Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών
Δολάριο Καναδά
Γιεν

Ελβετικό φράγκο
Νορβηγική κορόνα
Ισλανδική κορόνα
Δολάριο Αυστραλίας
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
Ραντ Νοτίου Αφρικής

5,749 1 9
9,78410
0,841979
1,34296
1,84925
113,950
1,54641
8,29208

84,4048
1,88830
2,00891

4,88534

H Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία τέλεξ αυτόματης απάντησης που διαβιβάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο, με απλή
κλήση του τέλεξ, τις τιμές μετατροπής στα κυριότερα νομίσματα. H υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε μέρα από τις
3.30 μ.μ. μέχρι την επομένη στη 1 μ.μ.
O ενδιαφερόμενος πρέπει να ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο :
— να καλέσει τον αριθμό τέλεξ 23789 στις Βρυξέλλες,
— να στείλει τα στοιχεία του δικού του τέλεξ,
— να σχηματίσει τον κώδικα «cccc» που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής του Ecu στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».

Σημείωση: H Επιτροπή έχει επίσης θέσει σε λειτουργία τηλέτυπο αυτόματης απάντησης (αριθ. 21791) και τηλεο
μοιότυπο αυτόματης απάντησης (αριθ. 296 10 97) που παρέχουν σε ημερήσια βάση τα δεδομένα για
τον υπολογισμό των τιμών μετατροπής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι
τικής.

O Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379 της 30. 12. 1978,
σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /89 (ΕΕ αριθ. L 189 της 4. 7. 1989,
σ. 1 ).

Απόφαση 80/ 1 1 84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη της Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349 της
23. 12. 1980, σ. 34).
Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 της 23. 12. 1980,
σ. 27).

Δημοσιονομικός κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στο γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980,
σ. 1 ).

Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαΐου 1981
(ΕΕ αριθ. L 311 της 30. 10. 1981 , σ. 1 ).

Αριθ. C 165/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κοινοποιήσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών διαγωνισμού στον
τομέα της γεωργίας (σιτηρά)
(95/C 165/02)

(Βλέπε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριά. L 360 της

21ης Δεκεμβρίου 1982, σ. 43)
Εβδομαδιαίος διαγωνισμός
Διαρκής διαγωνισμός

Ημερομηνία
αποφάσεως της
Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/94 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1994 περί δημο
πρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλών σπόρων
λευκασμένου ρυζιού με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 251 της 27. 9. 1994, σ. 7)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2306/94 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1994 περί δημο
πρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μεσοσπέρμου και μακρό
σπερμου A λευκασμένου ρυζιού με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες

Μέγιστη επιστροφή

Απουσία προσφοράς

29 . 6. 1995

Άρνηση προσφοράς

(EE αριθ. L 251 της 27. 9. 1994, σ. 9)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2307/94 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1994 περί δημο
πρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μεσοσπέρμου και μακρό
σπερμου A λευκασμένου ρυζιού με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 251 της 27. 9. 1994, σ. 11 )
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1088/95 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 1995 περί ανοίγματος
διαγωνισμού για καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου προς
όλες τις τρίτες χώρες

Απουσία προσφοράς

29 . 6. 1995

Άρνηση προσφοράς

29 . 6. 1995

Άρνηση προσφοράς

(EE αριθ. L 109 της 16. 5 . 1995, σ. 13)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1089/95 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 1995 περί ανοίγματος
διαγωνισμού για καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις
τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 109 της 16. 5. 1995, σ. 16)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1090/95 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 1995 σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμού για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώμης
που παράγεται στη Φινλανδία και Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φιν
λανδία ή τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 109 της 16. 5. 1995, σ. 19)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1091 /95 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 1995 περί ανοίγματος
διαγωνισμού για καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή σίκαλης προς όλες τις
τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 109 της 16. 5. 1995, σ. 22)

Απουσία προσφοράς

Απουσία προσφοράς

ΓεΓΊ
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 165/3

Ανακοίνωση στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου ('), σχετικά με τις
μηχανές, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 91/368/ΕΟΚ (2), 93/44/ΕΟΚ (3) και 93/68/ΕΟΚ (4) του
Συμβουλίου
(95/C 165/03)
(Κείμενο πον παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση των τίτλων και στοιχείων των ευρωπαϊκών προτύπων βάσει της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ)

EOT (s)

Αριθμός στοιχείων

Τίτλος του εναρμονισμένου προτύπου

Έτος επικύρωσης

CEN

EN 1152

Ελκυστήρες και μηχανήματα για τη γεωργία και
δασοκομία — Προστασία των αξόνων του
δυναμοδότη — Δοκιμές εφελκυσμού και φθοράς

1994

CEN

EN 115

Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και
εγκατάσταση κυλιομένων κλιμάκων και κυλιομένων
πεζοδρομίων

1995

CEN

EN 690

Γεωργικά μηχανήματα — Κοπροδιανομείς —
Ασφάλεια

1994

Προειδοποίηση:
— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, των
οποίων o κατάλογος επισυνάπτεται ως παράρτημα στην οδηγία 83/ 189/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6),
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/ 1 Ο/ΕΚ (7).

— H δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.

— H Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου (8).

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ αριθ. L 183 της 29. 6. 1989, σ. 9.
ΕΕ αριθ. L 198 της 22. 7. 1991 , σ. 16.
ΕΕ αριθ. L 175 της 19. 7. 1993, σ. 12.
ΕΕ αριθ. L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1 .
ΕΟΤ: Ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.
CEN : rue de Stassart 36, Β-1050 Bruxelles [τηλ. αριθ : (32-2) 519 68 11 , τέλεφαξ αριθ.: (32-2) 519 68 19.
CENELEC : rue de Stassart 35, Β-1050 Bruxelles [τηλ. αριθ (32-2) 519 68 71 , τέλεφαξ αριθ : (32-2) 519 69 19.
ETSI : BP 152, 06561 Valbonne Cedex France [τηλ. αριθ.: (33) 92 94 42 12, τέλεφαξ αριθ : (33) 93 65 47 16.
(6) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8.
(7) ΕΕ αριθ. L 100 της 19. 4. 1994, σ. 30.
(") ΕΕ αριθ. C 157 της 24. 6. 1992, σ. 4.
ΕΕ αριθ. C 229 της 25 . 8. 1993, σ. 3 .
ΕΕ αριθ. C 207 της 27. 7. 1994, σ. 3.
ΕΕ αριθ. C 377 της 31 . 12. 1994, σ. 10.

Αριθ. C 165/4

ΓΈΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Προηγουμένη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(ΥπόΦεση IV/M.616 — Swissair/Sabena)
(95 /C 165 /04)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1 . Στις 23 Ιουνίου 1995, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμ
φωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (') με την οποία η επιχει
ρήση Swissair και το βελγικό δημόσιο αποκτούν, με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο
6) του εν λόγω κανονισμού, κοινό έλεγχο της Sabena με αγορά μετοχών και συμβόλαιο. H κοινοποι
ηθείσα πράξη περιλαμβάνει τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε
στην Επιτροπή στις 12 Μαΐου 1995 (IV/M.562) και αποσύρθηκε στις 20 Ιουνίου 1995 . Πιο συγκεκρι
μένα, η βελγική και ελβετική κυβέρνηση έλαβαν δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στις εναέριες
γραμμές μεταξύ Βελγίου και Ελβετίας. H Swissair και η Sabena έλαβαν δεσμεύσεις σχετικά με την
κατονομή του διαθέσιμου χρόνου στα βελγικά και ελβετικά αεροδρόμια, το συνδυασμό εισιτηρίων
(interlining) και τη συμμετοχή των νέων ανταγωνιστών στις εν λόγω γραμμές στα προγράμματα για
συχνούς επιβάτες (Frequent Flyer Programms) της Swissair και της Sabena. H Swissair ανέλαβε επι
πλέον τη δέσμευση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη λήξη της συνεργασίας της με την SAS στο
πλαίσιο της European Quality Alliance.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι :

— για τη Swissair : αεροπορικές μεταφορές και συναφείς δραστηριότητες,

— για τη Sabena : αεροπορικές μεταφορές και συναφείς δραστηριότητες.
3 . Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις,
επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.
4. H Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για
την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή. Ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη που έχουν νόμιμο συμ
φέρον μπορούν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δεσμεύσεις, γράφοντας στην
ακόλουθη διεύθυνση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερο
μηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά IV/M.616 — Swissair/Sabena. Οι παρατηρήσεις
μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τέλεφαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ] ή ταχυδρομικά στην ακό
λουθη διεύθυνση :

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Γενική Διευθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,
avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B- 1 049 Brussels .

(') EE αριθ. L 395 της 30. 12. 1989 " αναθεωρημένη έκδοση ΕΕ αριθ. L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. C 165/5

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox)
(95/C 165/05)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1 . Στις 23 Ιουνίου 1995, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμ
φωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (') με την οποία η επιχεί
ρηση Crown Cork & Seal Company Inc. (Crown) αποκτά, με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο 6) του εν λόγω κανονισμού, έλεγχο του συνόλου της CarnaudMetalbox SA (CMB) με αγορά
μετοχών της «Compagnie Générale d'Industrie et de Participations» (CGIP) στο πλαίσιο γαλλικής
δημόσιας προσφοράς ανταλλαγής.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι :

— για την Crown : περιτυλίγματα, όπως συσκευασίες τροφίμων και δοχεία αεροσόλ, τελειώματα
συσκευασίας ποτών, μεταλλικές συσκευασίες, σφραγίσματα φιαλών από πλαστικές ύλες και
αλουμίνιο, φιάλες ΡΕΤ,
— για την CMB : περιτυλίγματα, όπως συσκευασίες τροφίμων και δοχεία αεροσόλ, τελειώματα
συσκευασίας ποτών, μεταλλικές συσκευασίες, σφραγίσματα φιαλών από πλαστικές ύλες και
αλουμίνιο, φιάλες ΡΕΤ.

3 . Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις,
επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.
4. H Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για
την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερο
μηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMe
talbox. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τέλεφαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ] ή
ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση :
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,

avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B- 1 049 Bruxelles / Brussel .

(') EE αριθ. L 395 της 30. 12. 1989 " αναθεωρημένη έκδοση ΕΕ αριθ. L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13.
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II

(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροπο
ποίηση των οδηγιών 89/647/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις
εποπτικές αρχές των συμβάσεων ανανέωσης οφειλής και των συμφωνιών συμψηφισμού (Contractual
netting) (')
(95/C 165/06)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

COM(95) 170 τελικό — 94/0099(CC)D)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 189 A παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις
10 Μαΐου 1995)

(') ΕΕ αριΰ. C 142 της 25 . 5. 1994, σ. 8.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Τίτλος

Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ
του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις επο
πτικές αρχές των συμβάσεων ανανέωσης οφειλής και των
συμφωνιών συμψηφισμού (contractual netting)

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89/647/ΕΟΚ
και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώ
ριση από τις εποπτικές αρχές των συμβάσεων ανανέωσης
οφειλής και των συμφωνιών συμψηφισμού (contractual net
ting)

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
ότι οι κανόνες που προβλέπονται για την αναγνώριση του
συμψηφισμού (netting) $α έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση
του υποχρεωτικού ποσοστού κάλυψης των πιστωτικών ιδρυ
μάτων από τα ίδια κεφάλαιά τους *

Αιτιολογική σκέψη 4

Αιτιολογική σκέψη 4

ότι μόνον η τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ μπορεί
να παράσχει στα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών
αντίστοιχη δυνατότητα αναγνώρισης του διμερούς συμψη
φισμού από τις εποπτικές αρχές και να τους εξασφαλίσει
κατ' αυτόν τον τρόπο ισότιμους όρους ανταγωνισμού ' ότι
οι εν λόγω κανόνες είναι ισόρροποι και επιτρέπουν την
ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων προληπτικής εποπτείας
στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων

ότι, εν πάσει περιπτώσει, μόνον η τροποποίηση της οδηγίας
89/647/ΕΟΚ μπορεί να παράσχει στα πιστωτικά ιδρύματα
των κρατών μελών αντίστοιχη δυνατότητα αναγνώρισης
του διμερούς συμψηφισμού από τις εποπτικές αρχές και να
τους εξασφαλίσει κατ' αυτόν τον τρόπο ισότιμους όρους
ανταγωνισμού * ότι οι εν λόγω κανόνες είναι ισόρροποι και
επιτρέπουν την ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων προλη
πτικής εποπτείας στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
ότι είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη εκείνα στα οποία η νομική
ισχύς των συμβάσεων ανανέωσης οφειλής και των συμφω
νιών συμψηφισμού (contractual netting) δεν έχει ακόμα ανα
γνωρισθεί, να θεσπίσουν το ταχύτερο δυνατόν τις ανα
γκαίες για την εξασφάλιση της εν λόγω αναγνώρισης διατά
ξεις,
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ τροποποιείται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Το παράρτημα II της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ τροποποιείται
σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Στο σημείο 5 του παραρτήματος II πρώτο εδάφιο της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (1), προστίθεται η ακόλουθη φράση :
«Ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι εθνικές αρχές που είναι
εξουσιοδοτημένες διά νόμου ή κανονισμού να εποπτεύουν
τις επενδυτικές εταιρείες.»

Άρθρο 3

Ά
' ρθρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμ
μορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου
1994 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχε
τικά με την θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών.

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμ
μορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου
1995 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχε
τικά με την θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών.
O ΕΕ αριθ. L 141 της 11 . 6. 1993, σ. 1 .

Παράρτημα:, παράρτημα II, σημείο 1, πρώτη παράγραφος:

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 1, πρώτη παράγραφος:

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν, με την έγκριση των εποπτικών
αρχών τους, να επιλέξουν μία από τις μεθόδους που περιγράφονται
κατωτέρω για τον υπολογισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις
απαριθμούμενες στο παράρτημα III συναλλαγές.

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν, με την έγκριση των αρμόδιων
εποπτικών αρχών τους, να επιλέξουν μία από τις μεθόδους που
περιγράφονται κατωτέρω για τον υπολογισμό των κινδύνων που
σχετίζονται με τις απαριθμούμενες στο παράρτημα III συναλλαγές.

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 2, πίνακας 2, υποσημείωση (')

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 2, πίνακας 2, υποσημείωση (')

(') Στην περίπτωση των συμβολαίων επιτοκίου, τα πιστωτικά ιδρύ
ματα μπορούν, με την έγκριση των εποπτικών αρχών τους, να
επιλέξουν είτε την αρχική είτε την εναπομένουσα προθεσμία
λήξης.

(') Στην περίπτωση των συμβολαίων επιτοκίου, τα πιστωτικά ιδρύ
ματα μπορούν, με την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών
τους, να επιλέξουν είτε την αρχική είτε την εναπομένουσα προ
θεσμία λήξης.

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, οτοιχείο a), εισαγωγική πρό

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο a), εισαγωγική πρό

ταση:

ταση:

Οι εποπτικές αρχές μπορούν να αναγνωρίσουν ως στοιχεία περιορι
σμού του κινδύνου τα ακόλουθα είδη συμβάσεων ανανέωσης (con
tracts for novation) και συμφωνιών συμψηφισμού (netting agree

Οι εποπτικές αρχές μπορούν να αναγνωρίσουν ως στοιχεία περιορι
σμού του κινδύνου τα ακόλουθα είδη συμβάσεων ανανέωσης (con
tracts for novation) και συμφωνιών συμψηφισμού (netting agree

ments):

ments):

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο a), δεύτερο εδάφιο
(νέο):

Ως «αντισυμβαλλόμενος» νοείται κάθε φορέας (των φυσικών προ
σώπων συμπεριλαμβανομένων) εξουσιοδοτημένος να συνάπτει συμ
φωνία συμψηφισμού.

Αριθ. C 165/8
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ΑΡΧ ΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), πρώτη παρά
γραφος, εισαγωγική πρόταση:

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), πρώτη παρά
γραφος, εισαγωγική πρόταση:

Οι εποπτικές αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν ως στοιχείο περιορι
σμού του κινδύνου μια σύμβαση ανανέωσης οφειλής ή μια συμ
φωνία συμψηφισμού μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις :

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναγνωρίζουν ως στοιχείο περιορι
σμού του κινδύνου μια σύμβαση ανανέωσης οφειλής ή μια συμ
φωνία συμψηφισμού μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις :

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), σημείο ϊι), εισαγω
γική πρόταση:

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), σημείο n), εισαγω

ii) το πιστωτικό ίδρυμα έχει παράσχει στις εποπτικές αρχές γρα
πτές και αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις ότι, σε περίπτωση δια
φοράς, τα αρμόδια δικαστήρια και οι διοικητικές αρχές θα μπο
ρούσαν να θεωρήσουν ότι στις περιπτώσεις που περιγράφονται
στο σημείο i) οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του πιστωτικού
ιδρύματος περιορίζονται στο καθαρό ποσό που αναφέρεται στο
στοιχείο 6) σημείο i) ανωτέρω, βάσει :

il) το πιστωτικό ίδρυμα έχει φροντίσει να αναφέρει ρητώς και επα
κριβώς στην αρμόδια αρχή τον κατάλογο με τις γραπτές και
αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που διαθέτει η αρμόδια αρχή του
ότι, σε περίπτωση διαφοράς, τα αρμόδια δικαστήρια και οι διοι
κητικές αρχές θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι στις περιπτώσεις
που περιγράφονται στο σημείο i) οι απαιτήσεις και οι υποχρεώ
σεις του πιστωτικού ιδρύματος περιορίζονται στό καθαρό ποσό
που αναφέρεται στο στοιχείο β) σημείο i) ανωτέρω, βάσει :

γική πρόταση:

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, πρώτη παράγραφος (νέα):
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να δέχονται αιτιολογημένες νομικές
γνωμοδοτήσεις για ομάδες ή τύπους συμβάσεων ανανέωσης οφειλής
και συμφωνιών συμψηφισμού.

Παράρτημα, παράρτημα Π, σημείο 3, στοιχείο 6), δεύτερη παρά

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), δεύτερη παρά

γραφος:

γραφος:

Οι εποπτικές αρχές, μετά από διαβούλευση με τις άλλες ενδιαφερό
μενες εποπτικές αρχές εάν αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει να έχουν
πεισθεί ότι o συμβατικός συμψηφισμός έχει νομική ισχύ βάσει
καθεμιάς από τις εφαρμοστέες νομοθεσίες. Εάν μία από τις αρχές
αυτές δεν έχει πεισθεί για τη νομική ισχύ του συμβατικού συμψηφι
σμού βάσει της νομοθεσίας της χώρας της, η σύμβαση ανανέωσης
οφειλής ή η συμφωνία συμψηφισμού δεν μπορεί να αναγνωριστεί
ως στοιχείο περιορισμού του κινδύνου για κανέναν από τους αντι
συμβαλλόμενους.

Οι αρμόδιες αρχές, μετά από διαβούλευση με τις άλλες ενδιαφερό
μενες εποπτικές αρχές εάν αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει να έχουν
πεισθεί ότι o συμβατικός συμψηφισμός έχει νομική ισχύ βάσει
καθεμιάς από τις εφαρμοστέες νομοθεσίες. Εάν μία από τις αρχές
αυτές δεν έχει πεισθεί για τη νομική ισχύ του συμβατικού συμψηφι
σμού βάσει της νομοθεσίας της χώρας της, η σύμβαση ανανέωσης
οφειλής ή η συμφωνία συμψηφισμού δεν μπορεί να αναγνωριστεί
ως στοιχείο περιορισμού του κινδύνου για κανέναν από τους αντι
συμβαλλόμενους.

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), τέταρτη παρά

Παράρτημα, παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο 6), τέταρτη παρά

γραφος:

γραφος:

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα
κράτη μέλη υποχρεούνται να επιδιώκουν την ομοιόμορφη εκτίμηση
των συμφωνιών συμβατικού συμψηφισμού από τις αρμόδιες αρχές

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα
κράτη μέλη υποχρεούνται να επιδιώκουν την ομοιόμορφη εκτίμηση
των συμφωνιών συμβατικού συμψηφισμού από τις αρμόδιες αρχές
τους. Οι δραστηριότητες αυτές των αρμοδίων αρχών δεν πρέπει να
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού.

τους.
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Αριθ. C 165/9

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη συνολική πρόληψη και τον έλεγχο της
ρύπανσης
(95 /C 165 /07)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

COM(95) 88 τελικό — SYN 526
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, συμφωνά με το άρθρο 189 A παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις
16 Μαΐου 1995)

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αιτιολογική σκέψη 1 1 α (νέα)

ότι o φορέας εκμετάλλευσης φέρει την ευθυνη αντιμετώ
πισης των επί του περιβάλλοντος επιπτώσεων της λει
τουργίας των εγκαταστάσεών του καθόλη τη διάρκεια ζωής
αυτών και ότι πρέπει o ίδιος να εφαρμόσει μια ενεργό στρα
τηγική, η οποία να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας
του περιβάλλοντος σε κατάλληλη και διαρκή βάση·

Εικοστή τρίτη αιτιολογική σκέψη

ότι, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη όσον αφορά
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τα ενδεχόμενα απο
τελέσματά της στο περιβάλλον και να εξασφαλισθεί η δια
φάνεια της διαδικασίας αδειών σε ολόκληρη την Κοινότητα,
επιβάλλεται να διατίθενται στο κοινό οι πληροφορίες που
αφορούν την αίτηση για την άδεια, η ίδια η άδεια και τα
συναφή προς αυτήν δεδομένα παρακολούθησης *

ότι, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη όσον αφορά
τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τα ενδεχόμενα απο
τελέσματά της στο περιβάλλον και να εξασφαλισθεί η δια
φάνεια της διαδικασίας αδειών σε ολόκληρη την Κοινότητα,
το κοινό πρέπει να διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση, πριν από
κάθε απόφαση, στις πληροφορίες που αφορούν την αίτηση
για την άδεια και, συνεπώς, την ίδια την άδεια και τα
συναφή προς αυτήν δεδομένα παρακολούθησης "

Αρθρο 1

Στόχο της παρούσας οδηγίας αποτελεί η θέσπιση μέτρων
και διαδικασιών με στόχο την πρόληψη, όπου είναι
δυνατόν, ή την ελαχιστοποίηση των εκπομπών από βιομη
χανικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα, προκειμένου να
επιτευχθεί υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος
στο σύνολό του.

Στόχο της παρούσας οδηγίας αποτελεί η θέσπιση μέτρων
και διαδικασιών με στόχο την πρόληψη, όπου είναι
δυνατόν, ή την ελαχιστοποίηση των εκπομπών από βιομη
χανικές εγκαταστάσεις της Κοινότητας για τις οποίες o
λόγος στο παράρτημα I, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού
επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Αρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) «παρασκεύασμα», μείγματα ή διαλύματα που αποτε
λούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες, εξαιρουμένων
των τελικών προϊόντων, των ραδιενεργών ουσιών και
των παρασκευασμάτων, καθώς και των γενετικώς τροπο
ποιημένων οργανισμών

β) «παρασκεύασμα», μείγματα ή διαλύματα που αποτε
λούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες, εξαιρουμένων
των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών
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Αρθρο 2 παράγραφος 2

2. « Ρύπανση», η εισαγωγή μέσω ανθρωπινής δραστηριό
τητας, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών, παρασκευασμάτων, θερ
μότητας ή ηχητικών οχλήσεων στο αέριο, υδάτινο ή
χερσαίο περιβάλλον, που ενδέχεται να συμβάλει ή να
προκαλέσει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου,
βλάβες στους βιολογικούς πόρους και τα οικοσυστήματα,

φθορά στα υλικά αγαθά ή να θίξει και να παραβλάψει
την ψυχαγωγική λειτουργία, καθώς και τις άλλες νόμιμες
χρήσεις του περιβάλλοντος.

2. « Ρύπανση», η εισαγωγή μέσω ανθρώπινης δραστηριό
τητας, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών, παρασκευασμάτων, θερ
μότητας, ηχητικών οχλήσεων, φωτός ή δονήσεων, στο
αέριο, υδάτινο ή χερσαίο περιβάλλον, που ενδέχεται να
συμβάλει ή να προκαλέσει κινδύνους για την υγεία του
ανθρώπου, βλάβες στους βιολογικούς πόρους και τα οικο
συστήματα, φθορά στα υλικά αγαθά ή να θίξει και να
παραβλάψει την ψυχαγωγική λειτουργία, καθώς και τις
άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2 παράγραφος 4

4. « Εκπομπή»:

4. « Εκπομπή»:

α) η απελευθέρωση ουσίας, παρασκευάσματος, θερμό
τητας ή ηχητικής όχλησης στον αέρα, το νερό (οι
εκπομπές στο αποχετευτικό σύστημα θεωρούνται
εκπομπές στο νερό) και

α) η απελευθέρωση ουσίας, παρασκευάσματος, θερμό
τητας, ηχητικής όχλησης, φωτός ή δονήσεων στον
αέρα, το νερό ή το έδαφος και

β) η απόθεση, αποθήκευση ή διάθεση ουσιών ή ενέργειας
υπό ή επίγεια που ενδέχεται να συμβάλει στη δημι
ουργία ή την πρόκληση ρύπανσης.

β) η απόθεση, αποθήκευση ή διάθεση ουσιών ή παρα
σκευασμάτων εντός ή επί του εδάφους, με ενδεχόμενο
την πρόκληση ρύπανσης ή τη συμβολή σε ρύπανση.

Αρθρο 2 παράγραφος 9

9. «Ουσιαστική μεταβολή», η αύξηση του συνολικού ποσού
τουλάχιστον κατά 5 °/ο, ειδικού ποσοστού ή συγκέ
ντρωσης εκπομπών οποιασδήποτε των ουσιών και παρα
σκευασμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα III, σε
σύγκριση με τα επιτρεπόμενα από την άδεια, ή οποιαδή
ποτε εκπομπή ουσιών αναφερομένων στο παράρτημα III,
που δεν αναφέρεται στις συνθήκες της άδειας.

9, α) « Μεταβολή λειτουργίας», η μεταβολή των χαρακτηρι
στικών, του είδους ή της μεθόδου λειτουργίας ή της
επέκτασης της εγκατάστασης που οδηγεί σε απομά
κρυνση από τους όρους της άδειας ή που ενδέχεται να
επηρεάσει τις απαιτήσεις χορήγησης άδειας.

β) «Ουσιαστική μεταβολή», η αλλαγή λειτουργίας όπως
περιγράφεται στο στοιχείο α) που ενδέχεται να έχει
δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περι
βάλλον.

Άρθρο 2 παράγραφος 12

12. «Υφιστάμενη εγκατάσταση», οποιαδήποτε εγκατά
σταση σε λειτουργία πριν από την 1η Ιουλίου 1995 ή
υπό κατασκευή ή για την οποία εξεδόθη άδεια στο
πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας πριν από την ως άνω
ημερομηνία, ενώ ως «νέα εγκατάσταση » νοείται εγκα
τάσταση για την οποία έχει εκδοθεί άδεια και η οποία
έχει κατασκευαστεί μετά από την ως άνω ημερομηνία.

12. «Υφιστάμενη εγκατάσταση» : με επιφύλαξη των ειδικώς
προβλεπομένων κοινοτικών οδηγιών για συγκεκριμένη
εγκατάσταση, οποιαδήποτε εγκατάσταση σε λειτουργία
πριν από την 1η Ιουλίου 1995 ή υπό κατασκευή ή για
την οποία εξεδόθη άδεια στο πλαίσιο της ισχύουσας
νομοθεσίας πριν από την ως άνω ημερομηνία, ενώ ως
«νέα εγκατάσταση » νοείται εγκατάσταση για την οποία
έχει εκδοθεί άδεια και η οποία έχει κατασκευαστεί μετά
από την ως άνω ημερομηνία.
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Αρθρο 2α (νέο)

Βασικές υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o φορέας εκμετάλλευσης
μιας εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί άδεια λει
τουργίας, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να εκμεταλ
λεύεται την εγκατάσταση κατά τρόπον ώστε :
— να λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα κατά της
ρύπανσης,
— να προλαμβάνεται η δημιουργία αποβλήτων ή τα από
βλητα να ανακυκλώνονται εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό
και οικονομικώς συμφέρον,
— η ενέργεια, το νερό και οι φυσικοί πόροι να χρησιμοποι
ούνται ορθολογικά,

— να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη
ατυχημάτων και να περιστέλλονται οι υπό του
ανθρώπου και του περιβάλλοντος επιπτώσεις.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o φορέας εκμετάλλευσης να
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προς αποτροπή πρόκλησης
ζημιών επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, αφότου η
εγκατάσταση έχει οριστικώς παύσει να λειτουργεί.
Αρθρο 4

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι
μετά τις 30 Ιουνίου 2005 δεν πρόκειται να λειτουργεί υφι
στάμενη εγκατάσταση χωρίς άδεια που έχει εκδοθεί,
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφο
ρετικά από ειδική κοινοτική διάταξη. Εφόσον παραβιά
ζονται ποιοτικά πρότυπα για το περιβάλλον ή, ελλείψει
τους, οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές που ήδη έχει
διατυπώσει σχετικά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι
υφιστάμενες εγκαταστάσεις υποβάλλονται κατά προτεραιό
τητα σε αυτή τη διαδικασία χορήγησης άδειας.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ωστε μετά τις 30 Ιουνίου 2005
καμία εγκατάσταση να μη λειτουργεί χωρίς άδεια που θα
έχει εκδοθεί, δανάμει της παρούσας οδηγίας, ή άδεια αντα
ποκρινόμενη στις βασικές απαιτήσεις των άρθρων 2α, 8, 9
και 13, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατά
ξεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Εφόσον παραβιάζονται ποι
οτικά πρότυπα για το περιβάλλον ή, ελλείψει αυτών, οι
αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργά
νωσης Υγείας, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υποβάλλονται
κατά προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία χορήγησης
άδειας.

Αρθρο 8 παράγραφος 3

3 . H άδεια προβλέπει δεόντως τον έλεγχο, καθορίζοντας
τη μεθοδολογία μέτρησης, τη συχνότητα και τη διαδικασία
αξιολόγησης ενώ παράλληλα προβλέπει την υποχρεωτική
ενημέρωση της αρμόδιας αρχής με την παροχή των απαραί
τητων δεδομένων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς
την άδεια. Παράλληλα, η άδεια προβλέπει ότι ένα ανεξάρ
τητο εργαστήριο δοκιμών επιβεβαιώνει ότι οι δοκιμές για
τις εκπομπές που εκτελούν o φορέας εκμετάλλευσης ή τρίτοι
είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΝ 45001 .

3 . H άδεια προβλέπει δεόντως τον έλεγχο, καθορίζοντας
τη μεθοδολογία μέτρησης, τη συχνότητα και τη διαδικασία
αξιολόγησης ενώ παράλληλα προβλέπει την υποχρεωτική
ενημέρωση της αρμόδιας αρχής με την παροχή των απαραί
τητων δεδομένων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς
την άδεια. Παράλληλα, η άδεια προβλέπει ότι ένα ανεξάρ
τητο εργαστήριο δοκιμών επιβεβαιώνει σε τακτά διαστή
ματα ότι οι δοκιμές για τις εκπομπές που εκτελούν o φορέας
εκμετάλλευσης ή τρίτοι είναι σύμφωνες με το πρότυπο
ΕΝ 45001 .

Αρθρο 8 παράγραφος 4

4. H άδεια περιέχει όρους με τους οποίους εξασφαλίζεται
ότι, μετά από την οριστική διακοπή λειτουργίας της εγκατά
στασης, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκει
μένου να εξασφαλισθεί ότι δεν θα επιβαρυνθεί το περι
βάλλον.

Διαγράφεται
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Αρθρο 8 παράγραφος 5

5. H άδεια περιλαμβάνει προϋποθέσεις όσον αφορά το
ενδεχόμενο βλάβης του εξοπλισμού για τον έλεγχο της
ρύπανσης, καθώς και οριακές τιμές εκπομπών για συνθήκες
λειτουργίας εκτός των φυσιολογικών, όπως η λειτουργία
κατά το στάδιο προσαρμογής, η έναρξη και η περάτωση της
λειτουργίας, όμως δεν περιλαμβάνει διατάξεις που να θίγουν
την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

H άδεια περιλαμβάνει προϋποθέσεις όσον αφορά το ενδεχό
μενο αστοχίας/μηχανικής βλάβης του εξοπλισμού έλεγχου
της ρύπανσης, καθώς και οριακές τιμές εκπομπών για συν
θήκες λειτουργίας εκτός των κανονικών, όπως η δοκιμα
στική λειτουργία, η έναρξη και η περάτωση της λειτουργίας,
όμως δεν περιλαμβάνει διατάξεις που να θίγουν την ανάγκη
προστασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Αρθρο 14 παράγραφος 1

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις για άδεια ή
για ουσιαστικές μεταβολές βρίσκονται στη διάθεση του
κοινού για κατάλληλο χρονικό διάστημα εξασφαλίζοντάς
του το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια επ' αυτών πριν η
αρμόδια αρχή καταλήξει σε απόφαση. H απόφαση με
τουλάχιστον ένα αντίγραφο της άδειας και οποιαδήποτε
αναθεώρησή της στη συνέχεια διατίθεται επίσης στο
κοινό.

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις για άδεια
εκμετάλλευσης και ουσιαστικών μεταβολών βρίσκονται
στη διάθεση του κοινού για κατάλληλο χρονικό διά
στημα. Το κοινό θα έχει το δικαίωμα να διατυπώσει
σχόλια επ'αυτών πριν η αρμόδια αρχή καταλήξει σε από
φαση. H απόφαση, με ένα αντίγραφο της άδειας, και
οποιαδήποτε αναθεώρησή της στη συνέχεια διατίθεται
επίσης στο κοινό.

Άρθρο 14 τελευταίο εδάφιο (νέο)
Για την παροχή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 10, ενδε
χεται να επιβληθεί η καταβολή τέλους, του οποίου όμως το
ύψος πρέπει να είναι λογικό και να μην υπερβαίνει το ύψος
των διοικητικών δαπανών που απαιτούνται για παροχή των
πληροφοριών.

Αρθρο 18
H παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατη
ρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα,
συμβιβάσιμα προς την κοινοτική νομοθεσία. Τα εν λόγω
μέτρα ανακοινώνονται στην Επιτροπή.

1 . H παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά
μέτρα, συμβατά προς την κοινοτική νομοθεσία. Τα εν λόγω
μέτρα ανακοινώνονται στην Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν άλλα προστα
τευτικά μέτρα πέραν των όσων εκτίθενται στην παρούσα
οδηγία, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά θα είναι συμβατά με
το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο. Ιδιαίτερα, δύνανται :
— να καθορίζουν περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως
από τη ρύπανση ή που χρήζουν ειδικής προστασίας και
να απαγορεύουν την κατασκευή ορισμένων κατηγοριών
εγκαταστάσεων ή να θέτουν επιπλέον όρους για τη λει
τουργία τους, πέρα από την απαίτηση χρήσης των βέλτι
στων διαθέσιμων τεχνικών,
— να χρησιμοποιούν, όπου αρμόζει, οικονομικά μέσα,
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— να απαιτούν την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας και άλλων κατηγοριών εγκαταστάσεων, πέραν
από όσες περιέχονται στο παράρτημα I,
— να θεωρούν ως ρυπαντικές και άλλες ουσίες και παρα
σκευάσματα, πέραν όσων εκτίθενται στο παράρτημα III.
3 . Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα
που θεσπίζουν κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με
βάση τις εν λόγω πληροφορίες, η Επιτροπή εξετάζει την
ανάγκη εναρμόνισης των εν λόγω μέτρων και υποβάλλει
κατάλληλες προτάσεις στο Συμβούλιο.

Παράρτημα I σημείο 1.1 α (νέο)
1.1 α) Πυρηνική εγκατάσταση, πτυχές που δεν καλύπτονται
από τη συνθήκη Ευρατόμ.

Παράρτημα I σημείο 2.5 α) (νέο)
2.5 α) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης παλαιοσιδηρικών.

Παράρτημα I σημείο 5.1

5.1 . Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία με καύση στερεών
και υγρών αποβλήτων που δεν είναι επικίνδυνα.

5.1 . Εγκαταστάσεις για την διά καύσεως επεξεργασία επι
κίνδυνων ή ακίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων.

Παράρτημα I σημείο 6.1
6.1 . Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χαρτοπολτού
(συμπεριλαμβανομένων των μύλων ολοκληρωμένου
χαρτοπολτού, χάρτου και χαρτονιού) με δυναμικό
παραγωγής τουλάχιστον 10 000 τόνων ετησίως, καθώς
και εγκαταστάσεις για την παραγωγή χάρτου και χαρ
τοπολτού με δυναμικό παραγωγής τουλάχιστον 25 000
τόνων ετησίως.

6.1 . Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χαρτοπολτού
(συμπεριλαμβανομένων των μύλων ολοκληρωμένου
χαρτοπολτού, χάρτου και χαρτονιού) με δυναμικό
παραγωγής τουλάχιστον 10 000 τόνων ετησίως, καθώς
και εγκαταστάσεις για την παραγωγή χάρτου και χαρ
τοπολτού με δυναμικό παραγωγής τουλάχιστον 10 000
τόνων ετησίως.

Παράρτημα I σημείο 6.4
6.4. Εγκαταστάσεις συσκευασίας και επεξεργασίας τρο
φίμων με προσωπικό που υπερβαίνει τα 50 άτομα.

6.4. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, από τις οποίες
εκπέμπονται ή δυνατόν να εκπέμπονται ουσίες και
παρασκευάσματα που απαριθμούνται στο αντίστοιχο
τμήμα του παραρτήματος III και που είναι πιθανό να
προκαλέσουν οχλήσεις.

Παράρτημα I σημείο 6.7 α (νέο)
6.7 α) Εγκαταστάσεις ηλεκτρολυτικής ή χημικής επιμετάλ
λωσης επιφανειών.
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Παράρτημα III «(Νερό)» σημείο 10α (νέο)
10 α) Παρασιτοκτόνα και βιοκτόνα, εξαιρουμένων εκείνων
που μετατρέπονται ταχέως σε ουσίες βιολογικώς
αβλαβείς.
Παράρτημα III «(Νερό)» σημείο 106 (νέο)
10 6) Ουσίες που περιέχονται σε απορρυπαντικά και προ
ϊόντα καθαρισμού : υπερβορικά, πολυανθρακοξυλικά,
νονυλφαινόλες.
Παράρτημα III «(Νερό)» σημείο 10γ (νέο)

10 γ) Συμπλεκτικοί παράγοντες : ΝΤΑ, EDTA, DTPA
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III

(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου της
25ης Ιουλίου 1985 (') — Σύσταση
(95 /C 165/08)

1 . Επωνυμία του ομίλου: Law Link

1 . Επωνυμία του ομίλου: Eurokobra

2. Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 16. 5 . 1995

2. Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 4. 4. 1995

3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:

3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:

α) Κράτος μέλος: B
6) Περιοχή: B- 1050 Elsene

4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 158

α) Κράτος μέλος: B

6) Περιοχή: B- 1 000 Bruxelles
4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 156

5 . Αημοσίευση(εις):

α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: Belgisch Staatsblad
6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Belgisch
Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, B- 1 000 Brussel
γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 25 . 5 . 1995

5 . Αημοσίευση(εις):

α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: Moniteur belge
6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Moniteur
belge, rue de Louvain, 40-42, B- 1 000 Bruxelles
γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 14. 4. 1995

1 . Επωνυμία του ομίλου: The European Association for the
Promotion of Cogeneration
1 . Επωνυμία του ομίλου: RECIES

2. Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 8 . 5 . 1995
2 . Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 31 . 3. 1995
3. Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:
α) Κράτος μέλος: B
6) Περιοχή: Β-\ 200 Brussel

4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 157
5 . Δημοσίευση(εις):

α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: Belgisch Staatsblad

3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:
α) Κράτος μέλος: B
6) Περιοχή: B- 1 000 Bruxelles
4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 155
5 . Δημοσίευση(εις):

6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Belgisch
Staatsblad, Leuvenseweg, 40-42, B- 1 000 Brussel

α) Πληρης τίτλος της δημοσίευσης: Moniteur belge

γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 17. 5 . 1995

6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Moniteur
belge, rue de Louvain, 40-42, B- 1 000 Bruxelles
γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 13 . 4. 1995

(') ΕΕ αριθ. L 199 της 31 . 7 . 1985, σ. 1 .
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1 . Επωνυμία του ομίλου: Pinnacle Europe

4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 109

2. Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 16. 3 . 1995

5 . Δημοσίευση(εις) :
α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: Moniteur belge
6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Moniteur
belge, rue de Louvain 40-42, B- 1 000 Bruxelles
γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 17. 2. 1995

3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:
α) Κράτος μέλος: B
6) Περιοχή: H-1030 Schaerbeek
4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 154
5 . Δημοσίευση(εις):

α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: Moniteur belge
6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Moniteur
belge, rue de Louvain, 40-42, B- 1 000 Bruxelles
γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 28 . 3 . 1995

1 . Επωνυμία του ομίλου: Fetratab (Fédération européenne des
transformateurs de Tahec)
2. Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 3 . 2. 1995
3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:
α) Κράτος μέλος: B
6) Περιοχή: B- 1 000 Bruxelles

1 . Επωνυμία του ομίλου: Volund Mowlem EEIG
2 . Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 9. 6. 1995
3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:

α) Κράτος μέλος: UK
6) Περιοχή: Cardiff CF4 3UZ

4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: GE84
5 . Δημοσίευση(εις):
α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: The London Gazette
6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: HMSO
Publications, HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms
Lane, UK-London SW8 5DR

γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 16. 6. 1995

4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: BLE 153
5. Λημοσίευση(εις):

а) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: Moniteur belge
б) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: Moniteur
belge, rue de Louvain 40-42, B- 1 000 Bruxelles
γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 . 2. 1995

1 . Επωνυμία του ομίλου: European Research and Studies
Group for Drugs (The)
2.

3. Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:
α) Κράτος μέλος: B
6) Περιοχή : B- 1 060 Bruxelles

1 . Επωνυμία του ομίλου: Hepics EEIG
2. Ημερομηνία εγγραφής του ομίλου στο μητρώο: 12. 6. 1995
3 . Τόπος εγγραφής του ΕΟΟΕ:
α) Κράτος μέλος: UK
6) Περιοχή: Cardiff CF4 3UZ

4. Αριθμός μητρώου του ομίλου: GE85
5 , Δημοσίευση(εις):

α) Πλήρης τίτλος της δημοσίευσης: The London Gazette
6) Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκδότη: HMSO
Publications, HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms
Lane, UK-London SW8 5DR

γ) Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 . 6. 1995
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Αριθ. C 165/ 17

Διάφορες προμήθειες
Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού προκηρυσσόμενου από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων για λογαριασμό της κυβέρνησης της Ουγγαρίας στο πλαίσιο του προγράμματος Phare
(95/C 165/09)

Ονομασία έργου

1-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 699 11 60 ; telefax
(39-6) 679 16 58 /679 36 521

Extension of district heating of Nyergesujfalu, Hongary (Επέ
κταση τηλεθέρμανσης στο Nyergesujfalu, Ουγγαρία).
1 . Συμμετοχή και καταγωγή

Δικαίωμα συμμετοχής με ίσους όρους έχουν όλα τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα των κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας ή των δικαιούχων χωρών του προγράμματος Phare.
Τα προσφερόμενα πρέπει να κατάγονται από κάποια από
τις εν λόγω χώρες.

Les articles fournis doivent être originaires des États susmen
tionnés .

2. Αντικείμενο
Παρτίδα 1 : δίκτυο τηλεθέρμανσης (σωλήνες & παρελκόμενα,
63 είδη).
Παρτίδα 2 : εναλλάκτες θερμότητος ( 13 είδη).
Παρτίδα 3 : εξαρτήματα λεβητοστασίου (22 είδη).
3 . Τεύχη δημοπράτησης
Πλήρης σειρά τευχών δημοπράτησης διατίθεται από :

DK- 1 004 København K, Højbrohus, Østergade 61 , Postbox
144, [tlf. (45-33) 14 41 40 ; telefax (45-33) 11 12 031
UK-London SW1 P3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's
Gate [tel. (44-71 ) 973 19 92 ; facsimile (44-71 ) 973 19 00,
973 19 10]

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1 ) 671 22 44 ;
facsimile (353-1 ) 671 26 571
GR-10674 Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 2 [τηλ. (30-1 )
724 39 82, τελεφάξ (30-1 ) 724 46 20]

E-28001 Madrid, calle Serrano, 41 , 5a planta [tel.
(34-1 ) 435 17 00, 4.35 29 23 ; telefax (34-1 ) 576 03 87]
P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean
Monnet 1-10? [tel. (351-1 ) 154 11 44 ; telefax (351-1 )
155 43 97]

Α-1040 Wien, Hoyosgasse 5, [tel.
505 34 91 ; telefax (43-1 ) 335 43 97]

(43-1 ) 505 33 79,

FIN-001 31 Helsinki, Pohoisesplanadi 31 , PO Box 234, [tel.
(358-0) 65 64 20 ; telefax (358-0) 65 67 28]
S-11147 Stockholm, PO Box 7323 , Hamngatan 6, [tel.
(46-8) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35

a) Mr Gabor Urban, Mayor's Office of Nyergesujfalu, 65
Kossutz L. u., HU-2536 Nyergesujfalu

4. Προσφορές

b) Τα γραφεία στην Κοινότητα :

Οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει μέχρι το αργότερο

D-5300 Bonn, Zittelmannstrafie 22 [Tel. (49-228) 53 00 90 ;
Telefax (49-228) 530 09 50]

NL-2594AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezuiden
houtseweg 151 , [tel. (31-70) 379 88 11 ; telefax (31-70)

στις 21 . 8. 1995, 14.00, τοπική ώρα, στο :

Central Environmental Protection Fund Secretariat, Ministry
for Environmental and Regional Policy, Att. Dr. Béla Donath,
Deputy Head of CEPFS, Fou. 44-50, HU-1011 Budapest

379 78 78]

και του

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de
Gasperi [tél. (352) 430 11 ; télécopieur (352)43 01-337 89]

Mr Gabor Urban, Mayor's Office of Nyergesujfalu, 65 Kossuth
L. u., HU-2536 Nyergesujfalu

F-75007 Paris Cedex 16, 288 , boulevard Saint-Germain [tél.
(33-1 ) 40 63 38 38 ; télécopieur (33-1 ) 45 56 94 17/ 19]

H αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί
δημοσίως στις 22. 8. 1995, 10.00, τοπική ώρα.
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Εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
Ανακοίνωση συμβάσεων προμηθειών
Ανοικτή διαδικασία
(95 /C 165 / 10)

1 . Αναθέτουσα αρχή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διευθυνση
Πληροφορικής, Μονάδα Λογιστικής Υποστήριξης και
Εκπαίδευσης, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049

c) O εργολήπτης μπορεί να υποβάλει προσφορά για 1 ή
περισσότερα μέρη. Θα προτιμηθούν προσφορές που
θα περιλαμβάνουν και τα 4 μέρη.

Bruxelles/ Brussel.

4. Τυχών χρόνος παράδοσης: 1996.
Gilbert Gascard, Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας.
2 , a) Επιλεγμενη διαδικασία ανάθεσης: πρόσκληση για
υποβολή προσφορών, ανοικτή διαδικασία, με δημο
σίευση της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα.

b) Μορφή της σύμβασης για την οποία ζητούνται προ
σφορές: μόνο 1 σύμβαση πλαίσιο θα υπογραφεί ανά
μέρος. Θα προτιμηθεί ανοικτό σύστημα παρεχόμενο
από τον ίδιο εργολήπτη ή από την ίδια κοινοπραξία η
οποία καλύπτει όλα τα μέρη. Οι παραγγελίες θα
εκτελούνται μέσω ειδικών συμφωνιών. H διάρκεια
της σύμβασης θα είναι 3 έτη με πιθανή παράταση
ενός έτους.

3 , a) Τόπος παράδοσης: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο.
b) Φύση και ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών: οι
συμβάσεις θα καλύπτουν την προμήθεια, εγκατά
σταση και συντήρηση των προς προμήθεια συστη
μάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (EDMS)
για όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής. Το
σύστημα θα είναι ολοκληρωμένο και θα αποτελείται
από :

μέρος 1 : η υποδομή που απαιτείται για τη συλλογή,
αποθήκευση, έρευνα, ανάκληση, παρουσίαση και δια
νομή συνθέτων ηλεκτρονικών εγγράφων,
μέρος 2 : το λογισμικό για την καταγραφή και τη δια
χείριση των εν επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων,
μέρος 3 : το λογισμικό για την εφαρμογή των σχε
τικών διαδικασιών παρακολούθησης των εγγράφων
(workflow),
μέρος 4 : την υποδομή για τη μακροπρόθεσμη αρχειο
θέτηση (σαφώς άνω των 10 ετών) και την ανάκληση
των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό μορφή bitmap.
Μετά από την ολοκλήρωση δοκιμαστικών σχεδίων, o
εργολήπτης θα λάβει παραγγελίες για 1 ή περισσό
τερα συστήματα για κάθε μία από τις Γενικές Διευ
θύνσεις και για περίοδο 3 ετών.

5 , a) Όνομα και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία
μπορούν να παραληφθούν τα έγγραφα της σύμβασης
και συμπληρωματικά έγγραφα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Διεύθυνση Πληροφορικής, Μονάδα Λογιστικής Υπο
στήριξης και Εκπαίδευσης Τμήμα Συμβάσεων, rue de
la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel, υπόψη
κ. Luc Hekaert, τελεφάξ (32-2) 295 50 67.
b) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19. 7. 1995 .

c) Αξία και όροι καταβολής του εν λόγω ποσού για την
παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού: άνευ αντι
κειμένου.
6, a) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 11 . 8 . 1995 .
b) Διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν οι προσφορές:
βλέπε σημείο 5 , α).

c) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: 1 από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7, a) Ατομα που επιτρέπεται να παραστούν κατά την απο
σφράγιση των προσφορών: άνευ αντικειμένου.
b) Ημερομηνία: άνευ αντικειμένου.

8 . Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις: o εργολήπτης θα
παρέχει τραπεζική εγγύηση αξίας 5 °/ο πριν από την υπο
γραφή της σύμβασης.
9 . Βασικοί όροι σχετικά με τη χρηματοδότηση και πληρωμή
ή/και αναφορά των διατάξεων στις οποίες αναφέρονται
οι εν λόγω όροι : σύμφωνα με τη σύμβαση παρέχονται
μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού.

10. Νομική μορφή της κοινοπραξίας των εργοληπτών στους
οποίους θα ανατεθεί η σύμβαση: οι υποψήφιοι μπορούν
να υποβάλουν κοινή προσσφορά. H Επιτροπή μπορεί να
ζητήσει από τους επιτυχόντες εργολήπτες να σχημα
τίσουν κοινοπραξία με νομική μορφή σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική ή Ευρωπαϊκή νομοθεσία πριν από την
υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης.
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11 . Θα ζητηϋυυν πληρορφορίες σχετικά με τον εργολήπτη
καΰύς και πληροφοριακά στοιχεία και λεπτομέρειες που
απαιτούνται για την αξιολόγηση των ελάχιστων απαιτού
μενων οικονομικών και τεχνικών όρων:

Αριθ. C 165/ 19

— εμπειρία σε παρόμοιους τομείς,
— πιστοποιητικά εναρμόνισης με ευρωπαϊκά πρότυπα
ΕΝ 29000 (ISO 9000-9004),

1 . Θα αποκλεισθούν οι υποψήφιοι που δεν Sa υποβάλ
λουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (Άρθρα 20 και 21 της
Οδηγίας του Συμβουλίου 93/36/ΕΟΚ):

— ικανότητα του υποψηφίου για ανάπτυξη και βελ
τίωση από τεχνικής άποψης.

— πιστοποιητικό των αρχών κοινωνικής ασφάλισης
σύμφωνα με το οποίο o εργολήπτης έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις
νομοθετικές προβλέψεις της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένος.

4. Σε περίπτωση κοινοπραξιών τα εν λόγω στοιχεία θα
παρασχεθούν για κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Το ίδιο
ισχύει σε περίπτωση που o εργολήπτης επιθυμεί να χρη
σιμοποιήσει εγγύηση από άλλη εταιρία για την προ
σφορά του. Σε περίπτωση υπεργολαβίας θα παρασχε
θούν τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο
σημείο 3 .

— πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο o εργολήπτης
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την
καταβολή φόρων και εισφορών σύμφωνα με τη
νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστη
μένος.

5 . H Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει
οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο από δημό
σιες ή εξειδικευμένες πηγές.

— αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο σύμ
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος o εργολή
πτης.

2. H αξιολόγηση της οικονομικής και χρηματοπιστω
τικής κατάστασης θα γίνει με βάση ('Αρθρο 22 της
Οδηγίας του Συμβουλίου 93/36/ΕΟΚ):
— σύντομη περιγραφή των επαγγελματικών δραστηριο
τήτων του εργολήπτη σε ό,τι αφορά την παροχή υπη
ρεσιών παρόμοιων με αυτών της παρούσας σύμ
βασης.

— ισολογισμούς και ισοζύγια για τα 3 προηγούμενα
οικονομικά έτη σε περίπτωση που απαιτείται η δημο
σίευσή τους από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία
είναι εγκατεστημένος o εργολήπτης.
— ενδιάμεσους λογαριασμούς του τριμήνου που προ
ηγείται της δημοσίευσης,
— δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργα
σιών και περί του κύκλου εργασιών όσον αφορά την
παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτών της
παρούσας σύμβασης για τα 3 προηγούμενα οικονο
μικά έτη.

3. Θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών ικανοτήτων
(Άρθρο 23 της Οδηγίας του Συμβουλίου 93/36/ΕΟΚ)
βάσει :

— αποδεδειγμένη ικανότητα προμήθειας και παροχής
υποστήριξης για προϊόντα παρόμοια με αυτά της
παρούσας σύμβασης,

12. Περίοδος κατά την οποία o υποψήφιος δεσμεύεται από
την προσφορά του: 9 μήνες από την τελική προσθεσμία
παραλαβής των προσφορών (βλέπε σημείο 6, a).
13 . Κριτήρια για την ανά&εση της σύμβασης: η σύμβαση θα
ανατεθεί στην οικονομικά πλέον συμφέρουσα προ
σφορά. Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης αναφέ
ρονται στα έγγραφα τα σύμβασης.
14. Εφόσον προβλέπονται, απαγόρευση
λύσεων: Δεν προβλέπονται.

εναλλακτικών

15 . Λοιπές πληροφορίες:
— Ονομασία του παρόντος διαγωνισμού : DI/9506GED
«Electronic Document Management System».

— Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες εταιρίες επιθυ
μούν να τους αποσταλούν τα έγγραφα του διαγωνι
σμού με αποστολή εξπρές, γίνεται δεκτός μόνο o
τρόπος αποστολής «collect». (Οι υποψήφιοι να ανα
φέρουν την επωνυμία της εταιρίας και τον αριθμό
λογαριασμού της.)

16. Ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης προπληροφό
ρησης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων: 1 . 4. 1995.

17. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 20. 6. 1995 .

18. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 20. 6. 1995.

Αριθ. C 165/20
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Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την κατασκευή πλαισίων μηχανών λήψης
(95 /C 165/ 11 )

1 . Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύ
θυνση Ενέργεια, Διεύθυνση ελέγχου διασφαλίσεων
Euratom, κτίριο Cube, 14/E4/95/DCS, υπόψη κ. Schoop,
L-2920 Λουξεμβούργο.
Τηλ. (352) 4301 322 23, τελεφάξ (352) 4301 327 17.

10. a), b).
1.

12. Με την επίδοση της προσφοράς, o υποψήφιος, εμπίπτει
στους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό «Ver
dingungsordnung - Allgemeine Bestimmungen fur die Ver

gabe von Leistungen und Bauleistungen» (σχετ.
XIX/410/93), o οποίος εμπεριέχει όλες τις μη αναφερό
μενες διατάξεις στην παρούσα προκήρυξη.

2. Περιγραφή των υπηρεσιών: κατασκευή 300 πλαισίων
μηχανών λήψης, σύμφωνα με τα τεχνικά σχέδια, και
διάθεση του αναγκαίου υλικού (αλουμίνιο).
3 . Τόπος παράδοσης: Λουξεμβούργο, βλέπε σημείο 1 .
4. O ποιοτικός έλεγχος στο χώρο κατασκευής θα εκτε
λείται από αρχιτεχνίτη ή πεπειραμένο τεχνίτη λεπτομη
χανικής.
5 . Χωρισμός σε μέρη δεν είναι δυνατός.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

7 . H παραγγελία καταμερίζεται σε 3 έτη. Το 1995 θα προ
μηθευτούν 50 το 1996 150 και το 1997 100 πλαίσια
μηχανών λήψης.

8 . a) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή
των υπηρεσιών παρέχονται από την παραπάνω υπη
ρεσία.
b) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των γραπτών αιτή
σεων είναι η 31 . 7 . 1995 .

13 .

14. O υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες
προϋποθέσεις :

— πρέπει να είναι εγγεγραμμένος, τουλάχιστον από
διετίας, στο εμπορικό μητρώο,
— να πληροί τις απαιτήσεις στον πυρηνικο-τεχνικό
τομέα και να υποβάλει κατάλογο με τις τελευταίες
του δραστηριότητες,
— να απασχολεί έναν αρχιτεχνίτη, τεχνίτη λεπτομηχα
νουργικής ή εργαλειοκατασκευαστή με πενταετή
τουλάχιστον πείρα (οι υποψήφιοι παρακαλούνται να
υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).
15 . Ισχύς των προσφορών : έως τις 30. 11 . 1995 (περιλ. των
τιμών για το 1996 και 1997).
16. Κατακύρωση της σύμβασης στον υποψήφιο με τη συμ
φερότερη προσφορά, o οποίος θα συνυποβάλει τα απο
δεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 14.

9. a) Ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών:
1.8 . 1995 .

17 . Λοιπές πληροφορίες: Ουδέν.

b) Διεύθυνση αποστολής : βλέπε σημείο 1 .

1 8 . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 2 1 . 6. 1 995 .

c) Γλώσσες σύνταξης των προσφορών : μία από τις 11
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

19. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την
ΥΕΕΕΚ: 21 . β. 1995 .
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Αριθ. C 165/21

Εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την αποκομιδή ηλεκτρονικών πληροφοριών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
Ανοικτή διαδικασία
(95/C 165/ 12)

1 . Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διευθυνση Τηλεπικοι
νωνίες, αγορά των πληροφοριών και αξιοποίηση της
έρευνας, ΓΔ ΧΙΙΙ/Ε, L-2920 Λουξεμβούργο.

υπηρεσιών, θα πρέπει να δρούν ως στρατηγικά κέντρα
παροχής πληροφοριών προς τις MME. Τα στρατηγικά
κέντρα αυτά, όπως δηλώνει άλλωστε και το όνομα, Sa
πρέπει να καταστούν ικανά να υποστηρίζουν τις MME
και να παρέχουν κάθε είδους πληροφόρηση προς τις
MME.

Τηλ. (352) 4301 347 25. Τελεφάξ (352) 4301 340 79.

2. Ενας από τους στόχους του προγράμματος IMPACT-2
(πολιτικές δράσεις σχετικά με την αγορά πληροφοριών)
της ΓΔ ΧΙΙΙ/Ε/2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η
παρότρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME)
στη χρήση πηγών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρο
φόρησης ως στρατηγικό μέσο. Για την πραγματοποίηση
του στόχου αυτού, η Επιτροπή ξεκινά μια σειρά δρά
σεων για να προωθήσει την επίγνωση της ύπαρξης
αυτών των υπηρεσιών και των πιθανών ωφελημάτων
των εταιρειών από τη χρήση των. Ένα δίκτυο από 30
εθνικούς εταίρους (ΝΑΡ) έχει συγκροτηθεί για το λόγο
αυτό. Οι εταίροι αυτοί υποστηρίζουν τις δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, συνε
δρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών μαθημάτων για
πιθανούς χρήστες, περιλαμβανομένων των MME. Ως
αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, πολλές από τις MME
έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων αποκομιδής ηλεκτρο
νικών πληροφοριών. Πάντως, η εμπειρία από διάφορα
προγράμματα που έχουν διεξαχθεί υποδεικνύει την
ανάγκη επιπρόσθετης υποστήριξης και εκπαίδευσης των
MME για να καταστεί δυνατή η πλήρης απολαβή των
ωφελειών από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πλη
ροφόρησης και, δια μιας συστηματικής και διαρθρω
μένης προσέγγισης, να χρησιμοποιήσουν τις προσφερό
μενες πηγές με σκοπό την ανάπτυξη και την εξέλιξη της
ανταγωνιστικότητάς τους.

Μακροπρόθεσμα, ως επιπρόσθετη παροχή υπηρεσιών
από τους εθνικούς εταίρους, είναι αναγκαία η βελτίωση
των υποδομών (π.χ. οργάνωση και μέθοδοι) για τη μετά
δοση πληροφοριών προς τις MME. Αυτές οι υποδομές
θα περιλαμβάνουν οργανισμούς, προς τους οποίους θα
μπορούν να απευθύνονται οι MME, για ερωτήσεις που
θα αφορούν την αποκομιδή πληροφοριών ως στρατη
γική πηγή, π.χ. επαγγελματικοί συνεταιρισμοί MME
(διάφοροι τύποι οργανισμών) παροχής συμβουλών στις
MME, όπου περιλαμβάνονται τα εμπορικά επιμελη
τήρια, ινστιτούτα ανάπτυξης και έρευνας για MME,
σύμβουλοι, λογιστικοί ελεγκτές, κ.λπ. Ήδη, οι οργα
νισμοί αυτοί ενεργούν ως πηγές παροχής πληροφοριών,
με την αποστολή επιστολών, διοργάνωση συνεδρίων,
συσκέψεων κ.λπ. και αποτελούν σημεία επαφής για τις
MME. Ιδανικά και μακροπρόθεσμα, οργανώσεις MME
σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς και τομείς παροχής

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και στα πλαίσια
ενός αρχικού, πειραματικού προγράμματος, η Επιτροπή
αναζητεί τον κατάλληλο εντολοδόχο για την ανάπτυξη
και τη δοκιμασία, σε πειραματική βάση, της μεθοδο
λογίας που αφορά τη δημιουργία κατάλληλων υπο
δομών για τη μετάδοση των πληροφοριών προς τις
MME.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι :

ανάπτυξη και δοκιμασία μεθοδολογίας παροχής των
κατάλληλων υποδομών (π.χ. οργάνωση και μέθοδοι) για
τη μετάδοση πληροφοριών προς τις MME και διασφά
λιση της πρόσβασης αυτών στις πληροφορίες, που θα τις
βοηθήσουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Αυτές οι υποδομές θα περιβληθούν τον τύπο στρατη
γικών κέντρων πληροφόρησης, που θα παρέχουν συμ
βουλές προς τις MME σχετικά με θέματα που αφορούν
την πληροφόρηση ως στρατηγική πηγή, καθώς και ως
αρμόδιοι επαγγελματίες που θα μπορούσαν να βελτιώ
σουν τις υποδομές πληροφόρησης μεταξύ των MME
(έλεγχος πληροφόρησης).
Το πρόγραμμα διαιρείται σε 4 φάσεις :
1 . Ανάλυση των αναγκών πληροφόρησης και βασική
αρχική εκπαίδευση.

2. Διατύπωση των υπηρεσιών που μελλοντικά θα παρέ
χονται από τις κατάλληλες υποδομές (παροχή και
έλεγχος υπηρεσιών), κατάρτιση επαγγελματικού
σχεδίου και ευαισθητοποίηση των MME σχετικά με
την υποδομή και τα συνθετικά της στοιχεία.
3 . Ανάπτυξη μεθοδολογίας υποστήριξης των MME με
την ίδρυση του κατάλληλου πλαισίου παροχής πλη
ροφοριών (έλεγχος πληροφοριών) και πρακτική δοκι
μασία της μεθοδολογίας αυτής με 2 MME εντός
καθένα οργανισμού.
4. Αξιολόγηση του προγράμματος.

Αριθ. C 165/22

Γ ε ΓΊ
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3 . Επαγγελματικοί χώροι του εντολοδόχου.
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωστοποιήσουν τα ονόματα
και τις ικανότητες του προσωπικού, υπεύθυνου για την
εκτέλεση της σύμβασης.

10. a) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά
την αποσφράγιση των προσφορών : επίσημοι εκπρό
σωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 1 εξουσιοδοτη
μένος εκπρόσωπος κάθε υποψηφίου.
b) H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Λου
ξεμβούργο - η ημερομηνία αναφέρεται στα έγγραφα
διαγωνισμού.

5 . Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των υπόψη υπη
ρεσιών. Δυνατή παραχώρηση υπηρεσιών ως υπεργο
λαβία.
6.

7. Προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης : 12 μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

1.7 . 95

11 . Λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές αναφέρονται στα
έγγραφα διαγωνισμού.
2.

8 , a) Τα έγγραφα διαγωνισμού και το τέυχος των
τεχνικών προδιαγραφών διατίθενται, μετά από
γραπτή αίτηση (με αναφορά του ονόματος και διεύ
θυνσης του αιτούντα), από :

13 . Δεκτές προσφορές και από κοινοπραξία, όπου 1
εταιρεία ενεργεί ως συντονίστρια και υποβάλει την προ
σφορά εκ μέρους της κοινοπραξίας. H προσφορά θα
εμπεριέχει συμφωνητικό μεταξύ των συμμετεχουσών
εταιρειών, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της κοι
νοπραξίας.

European Commission, DG ΧΙΙΙ/Ε, Contract Manage
ment, Jean Monnet Building, B4/41 , L-2920 Luxem
bourg, τελεφάξ (352) 4301 340 79.

14. Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται στα έγγραφα διαγω
νισμού.

b) Οι αιτήσεις παραλαβής των εγγράφων πρέπει να
περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο 36 ημέρες
από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα.
c) Τα υπόψη έγγραφα διατίθονται δωρεάν.

9, a) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός 52 ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσης στην Επίσημη Εφη
μερίδα.
b) Διέυθυνση αποστολής των προσφορών :

European Commission, DG ΧΙΙΙ/Ε, Contract Manage
ment, Jean Monnet Building, B4/41 , L-2920 Luxem
bourg.
c) Οι προσφορές συντάσσονται σε οποιαδήποτε
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15 . Οι υποψήφιοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για
περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών.
16. Τα κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης αναφέρονται
στα έγγραφα διαγωνισμού.
17 . Το πρόγραμμα προβλέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας
από τις ανεπτυγμένες προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αποτελείται
από MME του αυτού βιομηχανικού τομέα ή τομέα
παροχής υπηρεσιών.
18 . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης : 20. β. 1995 .

19. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από το Γραφείο
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων :
20. 6. 1995 .

ran
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Αριθ. C 165/23

Μηχανολογικές εργασίες
Οδηγία 92/SO/EOK
Κλειστή διαδικασία
(95/C 165/ 13)

1 . Αναθέτουσα αρχή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, Κοινό Κέντρο Ερευνών (Ευρατόμ), Postfach
23 40, D-76125 Καρλσρούη.

12. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να υπο
βάλουν :

έγγραφα που να αποδεικνύουν την εμπειρία τους στους
διάφορου τομείς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 2,
σχετικά με την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών σε πυρη
νικούς σταθμούς,

Τηλ. (072 47) 95 10. Τελεφάξ (072 47) 95 15 90.
2. Κατηγορία της υπηρεσίας και περιγραφή: Διάφορες
μηχανολογικές εργασίες που θα εκτελεσθούν στο Ινστι
τούτο Υπερουράνιων Στοιχείων.

βεβαίωση ότι είναι σε θέση, σε περίπτωση έλλειψης προ
σωπικού, να προσκομίσουν προσωπικό εντός 24 ωρών,

Οι εργασίες περιλαμβάνουν :

δέσμευση, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού
σε αυτούς, για την προσκόμιση άδειας σύμφωνα με την
§ 20 του κανονισμού προστασίας από την ακτινοβολία.

— την κατασκευή θαλάμων κατεργασίας,
— την κατασκευή διαφόρων πλαστικών τεμαχίων, V2A,

Wolframio για τόρνους και φρέζες,

Ακόμη πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι :

— επαναξέταση των σχεδίων και μεταφορά στο
σύστημα CAO.

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους καμία
δικαστική διαδικασία ή ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους
δικαστική απόφαση για ανάλογες περιπτώσεις σύμφωνα
με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατε
στημένοι,

O όγκος των εργασιών είναι περίπου 2 500 ώρες.
3. Τόπος παροχής των εργασιών: Ινστιτούτο Υπερουράνιων
Στοιχείων, Κέντρο Ερευνών στην Καρλσρούη, D-76344
Eggenstein - Leopoldshafen.

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
των φόρων και των τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία
της χώρας τους.

4, a), b), c)

5 . Χωρισμός σε μέρη: H σύμβαση δεν δύναται να χωριστεί
σε μέρη.
6., 7 .

8 . Διάρκεια της σύμβασης: 1,5 έτος από την 1.5 . 1996.
9.

10. a) Ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων συμμε
τοχής: 37 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης.
b) Διεύθυνση: Βλέπε σημείο 1 (κ. Bier).

c) Γλώσσα(-ες): Μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
11 .

13 .

14. Κριτήρια για την ανάθνεση της σύμβασης: H πλέον συμ
φέρουσα οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα αναφε
ρόμενα στη συγγραφή υποχρεώσεων.
15. Άλλες πληροφορίες: Τα έγγραφα του διαγωνισμού
περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών και
τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εκτελεσθούν
οι εργασίες στο Ινστιτούτο Υπερουράνιων Στοιχείων.

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 20. 6. 1995.
17. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την
ΥΕΕΕΚ: 20. 6. 1995 .

Αριθ. C 165/24
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Έλεγχος ασφαλείας και υγιεινής

Προκήρυξη ανάθεσης σύμβασης
(95/C 165/ 14)

1 . Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: Επι
τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση
προσωπικού και διοίκησης, IX.C.1 , Πολιτική ακινήτων Επιλογές και συμβάσεις, ORBN 1 /69, rue de la Loi/
Wetstraat 200/, B- 1 049 Bruxelles/Brussels.

για τα μέρη 1 και 2.
AIB Vinçotte asbl, avenue André Drouant 29, B- 1 1 60
Bruxelles

για το μέρος 3 .

Τηλ. 295 21 00. Τελεφάξ 295 23 72.
2 . Επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης: σε περίπτωση διαδι
κασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημο
σίευση προκήρυξης, απαιτείται αιτιολόγηση (άρθρο 11
παράγραφος 3).

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών.
3 . Κατηγορία υπηρεσιών και περιγραφή : Έλεγχος των
συσκευών ασφαλείας και υγιεινής των υπαρχόντων
τεχνικών εγκαταστάσεων των ακινήτων της Επιτροπής
στις Βρυξέλες και στην περιφέρεια.
Αριθμός αναφοράς CPC : 8676.

4. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης: 12. 5. 1995 .

8 . Τιμη ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη): μέρος 1 :
115 446 Ecu/έτος, μέρος 2 : 121 099 Ecu/έτος, μέρος 3 :
131 232 Ecu/έτος.

9. Όπου απαιτείται, αξία και μέρος της σύμβασης που ενδέ
χεται να ανατεθεί σε τρίτα μέρη ως υπεργολαβία:
10. Λοιπές πληροφορίες:

11 . Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21 . 12. 1994,
αριθ. S 245 .

12 . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 2 1 . 6. 1 995 .

5 . Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: H πλέον συμφέ
ρουσα οικονομικά προσφορά με βάση την τιμή και την
τεχνική αξία των προσφορών.

13 . Ημερομηνία λήψης της προκήρυξης από την Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

6. Αριθμός ληφθεισών προσφορών:!.

14. Όσον αφορά τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο
Παράρτημα I B, απαιτείται συμφωνία της αναθέτουσας
αρχής για τη δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 16

7. Όνομα και διεύθυνση των παρεχόντων υπηρεσίες: GS
Bureau Nivelles asbl, Bld L. Mettewie 324, B-1080 Bruxelles

21.6. 1995 .

παράγραφος 3).
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Αριθ. C 165/25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτες στον τομέα της επικύρωσης εναλλακτικών
μεθόδων

(95/C 165/ 15)

1 . Αναθέτουσα αρχή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, Κοινό Κέντρο Ερευνών, ινστιτούτο περιβάλ
λοντος, ECVAM (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την επικύρωση
εναλλακτικών μεθόδων), ΤΡ 580, υπόψη κ. Marafante,
1-21020 Ispra (VA).

την οξεία συστεμικη τοξικότητα,
την οφθαλμική τοξικότητα,
τον δερματικό ερεθισμό και τη διάβρωση,

τη δερματική διείσδυση,
Τηλ. (39-332) 78 53 36.

το μεταβολισμό και την τοξικότητα του ήπατος,
2. Είδος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα ινστι
τούτα και οι οργανισμοί που επιθυμούν να εγγραφούν
στον κατάλογο των παρεχόντων υπηρεσίες καλούνται
να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους τηρώντας τους
παρακάτω όρους.

τη νεφροτοξικότητα,
την αναπνευστική τοξικότητα,
την αναπαραγωγική τοξικότητα,

τη νευροτοξικότητα,
H αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει κατάλογο των υπο
ψηφίων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέ
ρονται στο σημείο 8.

Αναλόγως των μέρων που θα επιλεγούν, η αναθέτουσα
αρχή θα αποστείλει εγκαίρως πρόσκληση υποβολής υπο
ψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από τη συγγραφή
υποχρεώσεων.
O κατάλογος που θα καταρτιστεί μετά από την
παρούσα διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για τις συμβάσεις η αξία των οποίων έχει υπολογιστεί
ως κατώτερη των κατωφλίων που προβλέπονται από τις
οδηγίες που εφαρμόζονται για τις δημόσιες συμβάσεις.

την ανοσιοτοξικότητα και την ευαισθητοποίηση,
την τοξικότητα του αίματος,

τη μετάλλαξη κυττάρων και την προώθηση του
ανθρώπινου γένους.
d) Εξωσωματικές δοκιμές για τον έλεγχο της ποιότητας
και την αξιολόγηση της ασφάλειας :
εμβολίων,
ορμονών,

φαρμακευτικών προϊόντων,
προϊόντων που εισάγονται στη σύνθεση καλλυ
ντικών.

3 . Περιγραφή :
e) Αξιολόγηση μεθόδων που χρησιμοποιούνται επί εθε
λοντών.

α) Αξιολόγηση της ικανότητας και της αξιοπιστίας (επι
κύρωση) των διαδικασιών δοκιμών οι οποίες δεν
πραγματοποιούνται επί ζώων, προκειμένου να γίνει
αξιολόγηση της ενδεχόμενης τοξικότητας χημικών
και λοιπών προϊόντων, καθώς και διαπίστωση της
αποτελεσματικότητας βιολογικά ενεργών προϊόντων
διαφόρων ειδών στον ακόλουθο τομέα : εξωσωματική
δοκιμή (τεστ) για την αναπνευστική τοξικότητα.
b) Μελέτη και στατιστική αξιολόγηση των μελετών επι
κύρωσης των εναλλακτικών μεθόδων.
c) Εξωσωματικές δοκιμές για την κατάταξη και την
καταγραφή σε ετικέτες χημικών προϊόντων και για
την ασφαλή χρήση χημικών προϊόντων και άλλων
προϊόντων διαφόρων ειδών τα οποία συνδέονται με :

f) Ηθικές και πρακτικές απόψεις σχετικά με τη χρήση
ζώων και διαγεννητικών κυττάρων.

4. Τόπος εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών: Βλέπε
σημείο 1 .
5. Διάρκεια ισχύος του καταλόγου: Το αρχείο των υποψή
φιων εργοληπτών θα έχει τριετή ισχύ από την ημερο
μηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιαστούν ανά
πάσα στιγμή μέχρι έξι μήνες πριν από τη λήξη της εν
λόγω περιόδου.

6 . Νομική μορφή των κοινοπραξιών εταιριών: Δεν απαι
τείται ιδιαίτερη νομική μορφή.

Αριθ. C 165/26

ΓΕΓΊ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

7. Διευϋννση στην οποία να αποσταλούν οι αιτήσεις υπο
ψηφιότητας: H ίδια με αυτή που αναφέρεται στο ση
μείο 1 .
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πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών.

a) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας καθώς και όλα τα
έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 8 θα αποστα
λούν με συστημένη αποστολή.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τον παρόντα δια
γωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν αποδεικτικά σχετικά
με τη γνώση και την κατανόηση των τεχνικών απαιτή
σεων της μελέτης.

b) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την ομάδα
μελετών για την οποία ενδιαφέρονται χρησιμοποι
ώντας τα σημεία αναφοράς του σημείου 3.

H επιλογή των υποψηφίων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη
την τεχνική τους ικανότητα καθώς και την εμπειρία
τους στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 3, α).

8. Κατάλογος πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων που
ϋα υποβληθούν: Θα υποβληθούν τα παρακάτω έγγραφα
σχετικά με την ίδια κατάσταση του υποψηφίου και προ
κειμένου να γίνει αξιολόγηση των ελάχιστων απαιτού
μενων όρων οικονομικού χαρακτήρα :

9. Λοιπές πληροφορίες: Εφιστάται η προσοχή των υπο
ψηφίων στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,
δηλαδή, στην κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων οι
οποίοι ενδέχεται να κληθούν να εκδηλώσουν ενδια
φέρον σε ειδικό διαγωνισμό.

— στοιχεία του υποψηφίου : επωνυμία, νομική μορφή,
διεύθυνση, τηλέφωνο, τέλεξ και τελεφάξ, αριθμός
ΦΠΑ, ονόματα και αρμοδιότητες των διευθυντικών
στελεχών ή του εκπροσώπου της εταιρίας,

Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προ
σκομίσουν τα προαναφερθέντα πληροφοριακά στοιχεία
στην παραπάνω διεύθυνση αλλά να μη ζητήσουν επι
πλέον πληροφορίες στο παρόν στάδιο.

— πιστοποιητικά ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
καταβολή φόρων, εισφορών και εισφορών κοινω
νικής ασφάλισης εκδοθέντα από τους αρμόδιους

Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν σχετικά με τη συνέχεια
που θα δοθεί στην αίτηση υποψηφιότητάς τους.

οργανισμούς,

— κατάλογο των κυριότερων προγραμμάτων ή μελετών
στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 3, που

10. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 21 . 6. 1995.
11 . Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την
ΥΕΕΕΚ:2 \. 6. 1995 .

EL I
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Αριθ. C 165/27

Βρυξέλλες : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη
ενός πρωτοτύπου για σύστημα γενικής παρακολούθησης τροπικών δασών
Ανοικτή διαδικασία XI/D4/1 165
(95/C 165/ 16)

1 . Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διευ
θυνση Περιβάλλοντος, Πυρηνικής Ασφάλειας και Πολι
τικής Προστασίας, εκπροσωπούμενη από το Γενικό
Διευθυντή της ΓΔ XI, rue de la Loi /Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles /Brussel .

2. Περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών: H συνεχιζό
μενη διεθνής ανησυχία για τη διατήρηση των τροπικών
δασών αποτελεί μια πρόκληση για δράση εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις της Επιτροπής, Δια
κηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ψηφίσματα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το Πέμπτο Πρόγραμμα
Δράσης στον Τομέα του Περιβάλλοντος (') καθώς και το
4ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, την Τεχνολο
γική Εξέλιξη και Επίδειξη (2) και το ειδικό Πρόγραμμα
Περιβάλλοντος και Κλίματος(') έχουν όλα τονίσει την
ανάγκη πλέον ενεργητικής παρέμβασης εκ μέρους της
Ένωσης στον τομέα της διατήρησης και της πολιτικής
σχετικά με τα τροπικά δάση .

Το σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία :
— Θα εκμεταλλέυεται τα πλέον προηγμένα αποτελέ
σματα της τεχνολογίας παρακολούθησης της γης και
των συστημάτων γεωγραφικής πληροφόρησης,

— θα βασίζεται σε δομή διαχείρησης δεδομένων και σε
εργαλεία ανάλυσης τα οποία θα είναι σε θέση να
εκμεταλλεύονται όλες τις πληροφορίες που είναι δια
θέσιμες για τα τροπικά δάση,

— θα παρέχει συγκεκριμένα προϊόντα πληροφόρησης
σε διάφορα επίπεδα πληροφοριών (από παγκόσμιο
επίπεδο σε επίπεδο συγκεκριμένου σχεδίου),
— θα οδηγήσει στην καθιέρωση αποκλειστικών διασυν
δέσμων με τους χρήστες. Αυτοί οι διασύνδεσμοι θα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών σχε
τικά με τη μορφή, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων
κλπ.,

H συνεχιζόμενη διαμάχη σχετικά με τον καθορισμό και
την υλοποίηση καταλλήλων εναλλακτικών λύσεων για
τη διαχείριση των τροπικών δασών αποδεικνύει ότι η
καταπολέμηση της αποδάσωσης και της φθοράς των
δασών πρέπει να υποστηρίζεται από καλύτερα πληροφο
ρημένες προοπτικές σχετικά με την κατάσταση και το
ρόλο των δασικών πόρων.
Έτσι καθίσταται ιδιαίτερα επείγουσα η τεκμηρίωση των
συνεχιζόμενων αλλαγών στα δάση του κόσμου και η

κατανόηση της φύσης, των αιτίων και του αντίκτυπου
αυτών των αλλαγών.

Μέχρι στιγμής δεν υφίσταται ενημερωμένη πληροφό
ρηση σχετικά με τους σημερινούς ρυθμούς της τροπικής
αποδάσωσης, και ενώ οι κύριες δυνάμεις πίσω από τις
μεταβολές στις δασικές περιοχές είναι γνωστές, o αντί
κτυπός τους στο χώρο δεν είναι επαρκώς κατανοητός.

— θα αναπτύξει και θα χρησιμοποιεί τεχνικής μοντελο
ποίησης για τις χωροχρονικές τάσεις στη δασική
διατήρηση με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των
σχετικών διαδικασιών,

— θα συνεισφέρει στην προετοιμασία για την εκμετάλ
λευση μελλοντικών συστημάτων παρατήρησης της
γης σχετικά με την παρακολούθηση των τροπικών
δασών,

— η ενσωματωμένη ευελιξία όσον αφορά την κλίμακα
και τη διευκρίνιση της παρατήρησης είναι ουσιώδες
χαρακτηριστικό ενός συστήματος γενικής παρακο
λούθησης το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε
ευρύ φάσμα αναγκών πληροφόρησης.

3. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Εντός 52
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας ανακοίνωσης.

O γενικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανά
πτυξη ενός πρωτοτύπου ενός συστήματος διεξοδικής
πληροφόρησης το οποίο θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στους εν γένει χρήστες ενημερωμένες πλη
ροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δασών σε διά
φορα επίπεδα λεπτομέρειας γύρω από ολόκληρη την
τροπική ζώνη.

4. Διάρκεια: 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, ανανεώσιμη μέχρι 3 φορές για το ίδιο διά
στημα.

5 . a) Διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα
έγγραφα του διαγωνισμού: Mr B. Sinnott, DG ΧΙ/Α/2,
BU- 5 3 / 178 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Brussels, φαξ (02) 299 44 49.

(') Ψήφισμα του Συμβουλίου ΕΕ C 138, 17 . 5 . 1993 .
(2) Απόφαση του Συμβουλίου 1110/94/ΕΚ, ΕΕ L 126, 18. 5. 1994.
(3) Απόφαση του Συμβουλίου 94/91 1 / ΕΚ, ΕΕ L 361 , 31 . 12. 1994.

Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρεται o αριθμός
σχετικής : XI/D4/ 1165 .

Αριθ. C 165/28
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b) Πρσ&εσμία για την αίτηση των εγγράφων του διαγω
νισμού: Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

6. Υποβολή προσφορών: διεύθυνση : European Commission,
for the attention of Mr B. Sinnott, DG XI/A/2 - Finance
and Contracts, BU-5 3/ 170, rue de la Loi/Wetstraat 200,
B- 1 049 Brussels .

7. Νομική μορφή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
ομάδες υποψηφίων: Θα γίνουν δεκτές μεμονωμένες προ
σφορές ή προσφορές από ομάδες υποψηφίων. Εφόσον 2
ή περισσότεροι υποψήφιοι υποβάλουν κοινή προσφορά,
θα πρέπει να οριστεί ένας κύριος εργολήπτης και υπεύ
θυνος για τη σύμβαση.

8 . Κριτήρια επιλογής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρου
σιάσουν :

— αντίγραφο πιστοποιητικού σχετικά με την εγγραφή
σε εθνικό επαγγελματικό ή ισοδύναμο μητρώο σύμ
φωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία,
— ισολογισμούς και δηλώσεις εσόδων/εξόδων εφόσον
η δημοσίευσή τους απαιτείται από τη νομοθεσία της
χώρας του υποψηφίου,
— εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα των στε
λεχών της επιχείρησης και ιδαίτερα των υπεύθυνων
για τη σύμβαση.
Επιπλέον, η πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε :

— βαθειά και αποδεδειγμένη γνώση των ζητημάτων
περί τροπικών δασών,
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— κατανόηση των απαιτουμένων δεδομένων και πληρο
φοριών περί του θέματος,

— συγκεκριμένη εμπειρία στην εκμετάλλευση προηγ

μένων συστημάτων πληροφόρησης και διανομής των
πληροφοριών,

— βαθειά γνώση προγραμμάτων παρακολούθησης από
το διάστημα και τον αντίκτυπό τους στην επιχειρη
σιακή παρακολούθηση της γης,
— δυνατότητα χειρισμού γενικών δεδομένων και εκτέ
λεσης καταλλήλων αναλύσεων για τις μεταβολές
κάλυψης τροπικής βλάστησης,

— εκτενή γνώση της κατανομής και των χαρακτηρι
στικών της τροπικής βλάστησης,
— δυνατότητα παροχής διοικητικής και λογιστικής
υποστήριξης,

— δυνατότητα

διαχείρισης

εργασιών

σε

διεθνή

κλίμακα.

9. Ισχύς της προσφοράς: 6 μήνες από την προθεσμία υπο
βολής προσφορών.

10. Κριτήρια ανάθεσης: κριτήρια για την αξιολόγηση των
υποψηφίων θα αποσταλούν με τα έγγραφα του διαγωνι
σμού.

11 . Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης:
21.6. 1995 .

12. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 21.6. 1995.

EL I
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Αριθ. C 165/29

Ανοικτός διαγωνισμός για μελέτη με τίτλο «O αντίκτυπος της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου στις αγορές των ταχυδρομείων»
(95 /C 165 / 17)

1 . Αναθέτουσα αρχή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διευ
θυνση Τηλεπικοινωνιών, Αγοράς Πληροφόρησης και
Αξιοποίησης της Έρευνας, ΓΔ ΧΙΙΙ/Α, υπόψη κ. P.
Picard, BU 9 5 / 176, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles / Brussel .

7, Προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών: H μελέτη
θα αρχίσει το 1995 . H διάρκεια θα είναι 6 μήνες.

8 , a) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την
οποία μπορεί να ζητηθούν τα έγγραφα της μελέτης:
Βλέπε σημείο 1 .

Τηλ. (32-2) 296 83 42. Φαξ (32-2) 296 83 93 .

2. Κατηγορία υπηρεσιών και περιγραφή: Σκοπός της
μελέτης είναι η υποβοήθηση της Επιτροπής στην κατα
νόηση του παρόντος και μελλοντικού αντίκτυπου της
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων
τύπων προηγμένων υπηρεσιών όπως EDI - Electronic
Data Interchange - στις αγορές του συμβατικού ταχυδρο
μείου.
H μελέτη θα εξετάσει την ανάπτυξη όλων ή τμημάτων
των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα
εκτιμήσει τον πιθανό αντίκτυπο στις δομές των συμβα
τικών ταχυδρομείων και το δυναμικό για νέες ταχυδρο
μικές υπηρεσίες.

Κατά συνέπεια, η μελέτη θα αποτελέσει το σημείο ανα
φοράς το οποίο θα βοηθήσει μεσοπρόθεσμα το έργο της
Επιτροπής προτείνοντας μέτρα για την υλοποίηση ενός
ευρωπαϊκού ταχυδρομικού πλαισίου με αντίκτυπο,
μεταξν άλλων, στο επίπεδο των προσφερόμενων Kat
νέων υπηρεσιών, την ποιότητα των υπηρεσιών, την
απαιτούμενη τεχνολογική τυποποίηση και την προ
ώθηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν περιλαμβάνουν,
κυρίως, έρευνα η οποία θα πρέπει να γίνει ώστε :

— η μελέτη να αναγνωρίσει τις βασικές τεχνολογίες
τόσο σημερινές όσο και μελλοντικές, η πιθανή απώ
λεια φόρτοι) o οποίος προς το παρόν φέρεται από τις
δημόσιες επιχειρήσεις στην ΕΕ θα πρέπει να προ
βλεφθεί και να δοθούν πεδία αβεβαιότητας,
— να εξεταστεί το δυναμικό υβριδικών συστημάτων
ταχυδρομείόυ να εμποδίσουν αυτή την πιθανή απώ
λεια φόρτου και να αντικαταστήσουν τη χρήση των
υφισταμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών,
— η μελέτη να εξετάσει τον πιθανό αντίκτυπο των
συστημάτων ηλεκτρονικής διαβίβασης μηνυμάτων
στα σημερινά προϊόντα (προσφορά) και σε διάφο
ρους τομείς πελατείας (ζήτηση).

3 . Τόπος παράδοσης: Βλέπε σημείο 1 .
4 ., 5 ., 6 .

b) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 . 7 . 1995 .
c) Οι αιτήσεις για τα έγγραφα θα πρέπει να γίνουν με
φαξ ή επιστολή: Εφόσον οι αιτήσεις αποσταλούν με
φαξ, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με επιστολή η
οποία θα πρέπει να αποσταλεί πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο 8. 6).
9, a) Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12. 8. 1995.

b) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας προς την
οποία πρέπει να αποσταλούν οι προσφορές: Βλέπε
σημείο 1 .
10 . a) Άτομα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την απο
σφράγιση των προσφορών: Επίσημοι εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 1 επίσημος εκπρόσωπος
κάθε υποψηφίου.

b) Ημερομηνία
αποσφράγισης
των προσφορών:
24. 8. 1995 ( 10. 00). H διεύθυνση θα κοινοποιηθεί
στους ενδιαφερόμενους την εβδομάδα που έπεται της
λήξης της προθεσμίας.
11 .

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: H μελέτη θα χρηματοδο
τηθεί κατά 100 °/ο.

13 . Νομική μορφή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από
ομάδα εργοληπτών: Οι προτάσεις μπορεί να υποβληθούν
μεμονωμένα ή από κοινού. Εφόσον 2 ή περισσότεροι
υποψήφιοι υποβάλουν κοινή προσφορά, o ένας θα
πρέπει να οριστεί υπεύθυνος εντολοδόχος.
14. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του υποψηφίου:
O υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει τεχνικές και οικο
νομικές πληροφορίες που να επιτρέπουν την αξιολόγησή
του, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.
15 . Ισχύς της προσφοράς: 12 μήνες.

16. Κριτήρια αξιολόγησης: Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
17 .

18 . Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωνσης: 21 . 6. 1995 .
19. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπη
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων: 21 . 6. 1995.

Αριθ. C 165/30

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

TACIS — Διάφορες προμήθειες

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριά. C 153 της 20. 6. 1995, o. 5)
(95 /C 165/ 18)

Διορθωτική προκήρυξη σχετικά με την προκήρυξη που αναφέρεται παραπάνω που προκηρύχθηκε από την Επι
τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Tacis

Τίτλος του προγράμματος : Customs Equipment Supply, NIS - WW.91.05/04.01 /B008
3 . O φάκελος του διαγωνισμού διατίθεται και από τις διευθύνσεις :
c) Γραφεία της Κοινότητας :

A-Wien, Hoyosgasse 5 [tel. (43-1 ) 505 33 79/505 34 91 ; Telefax (43-1 ) 50 53 37 97 ; Telex 133152 EUROPA]
FIN-Helsinki, Pohiseplanadi 31 , PO Box 234 [tel. (358-0) 65 64 20 ; Telefax (358-0) 65 67 28]

S-11147 Stockholm, Hamngatan 6 [Tel. (46-8) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35 ; Telex 13449]
4. Διορθώνεται ως εξής :
ΟΙ προσφορές πρέπει να περιέλθουν το αργότερο στις 27. 7. 1995 ( 12.00), τοπική ώρα στην ακόλουθη διεύθυνση :
Balfour, Williamson & Co. Ltd, avenue des Arts 50, Boîte 16, B- 1 040 Brussels

υπ' όψιν : C. Tarring
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε κλειστή συνεδρίαση .

1 . 7 . 95

