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N:o C 165 / 1

I

(Tiedonantoja)

KOMISSIO
Ecu O
30 . kesäkuuta 1995

(95 / C 165 /01 )

Kansallisen valuutan määrä yhtä yksikköä kohti :
Belgian frangi ja
38,2575
Luxemburgin frangi
Tanskan kruunu

7,26472

Saksan markka

1,86067

Kreikan drakma

302,541

Espanjan peseta
Ranskan frangi
Irlannin punta

162,914

Italian liira

Portugalin escudo

Sterling-punta
Yhdysvaltojen dollari

0,841979
1,34296

Kanadan dollari
Japanin jeni

Sveitsin frangi

0,818476

Norjan kruunu
Islannin kruunu
Australian dollari
Uuden-Seelannin dollari
Etelä-Afrikan randi

2,08427

Itävallan Sillinki

5,74919
9,78410

6,51736
2202,07

Alankomaiden guldeni

Suomen markka
Ruotsin kruunu

13,0844
196,689

1,84925
1 13,950

1,54641
8,29208
84,4048
1,88830
2,00891
4,88534

Komissio on ottanut käyttöön automaattisella vastauslaitteella varustetun teleksin, joka ilmoittaa muunto
kurssit tärkeimpinä valuuttoina kysyjän otettua siihen yhteyden omalla teleksillään. Tämä palvelu toimii
päivittäin kello 15.30:sta seuraavaan päivään kello 13:een.
Palvelun käyttäjän on :
— valittava teleksinumero 23789, Bryssel,
— annettava oma teleksitunnuksensa,

— kirjoitettava koodi "cccc", joka käynnistää automaattisen vastausjärjestelmän ecun muuntokurssien
lähettämiseksi käyttäjän teleksiin,
— ylläpidettävä keskeytymätöntä teleksiyhteyttä, kunnes sanoma ilmoitetaan päättyneeksi koodilla "ffff".
Huom.: Komissiolla on käytössä myös automaattisella vastauslaitteella varustettu teleksi (N:o 21791 ) sekä
automaattisella vastauslaitteella varustettu telekopiolaite (N:o 296 10 97), jotka lähettävät päivittäi
siä tietoja yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavien muuntokurssien laskemisesta.

(') Neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/78 , annettu 18 päivänä joulukuuta 1978 (EYVL N:o L 379,
30.12.1978 , s. 1 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1971 /89 (EYVL N:o
L 189, 4.7.1989, s . 1 ).

Neuvoston päätös N:o 80/ 1184/ETY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1980 (Lomen sopimus) (EYVL N:o
L 349, 23.12.1980 , s . 34).

Komission päätös N:o 3334/ 80/EHTY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1980 (EYVL N:o L 349,
23.12.1980 , s . 27).

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 16 päivänä joulu
kuuta 1980 (EYVL N:o L 345 , 20.12.1980, s. 23).
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3308 / 80, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980 (EYVL N:o L 345,
20.12.1980, s . 1 ).

Euroopan investointipankin valtuuston päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1981 (EYVL N:o L 311 ,
30.10.1981 , s . 1 ).
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tarjouskilpailumenettelyjen

osana

maatalousalalla (viljat)
(95 /C 165 /02)

(Katso tiedonanto Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o L 360\ 21 päivänä joulukuuta
1982, sivu 43)
Viikoittainen tarjouskilpailu
Pysyvä tarjouskilpailu

Komission asetus (EY) N:o 2305/94, annettu 26 päivänä syyskuuta 1994, lyhytjy
väisen kokonaan hiotun riisin vientiin tiettyihin kolmansiin maihin tarkoitetun tuen
määrittämistä koskevasta tarjouskilpailusta
(EYVL N:o L 251 , 27.9.1994, s. 7)

Komission päätöksen
päivämäärä

Enimmäistuki

—

ei tarjouksia

Komission asetus (EY) N:o 2306/94, annettu 26 päivänä syyskuuta 1994, keskipit

käjyväisen kokonaan hiotun ja pitkäjyväisen Α-riisin vientiin tiettyihin kolmansiin
maihin tarkoitetun tuen määrittämistä koskevasta tarjouskilpailusta
(EYVL N:o L 251 , 27.9.1994, s. 9)

29 . 6 . 1995

Tarjoukset hylätty

Komission asetus (EY) N:o 2307/94, annettu 26 päivänä syyskuuta 1994, keskipit

käjyväisen kokonaan hiotun ja pitkäjyväisen Α-riisin vientiin tiettyihin kolmansiin
maihin tarkoitetun tuen määrittämistä koskevasta tarjouskilpailusta
(EYVL N:o L 251 , 27.9.1994, s. 11 )

—

ei tarjouksia

Komission asetus (EY) N:o 1088 /95, annettu 15 päivänä toukokuuta 1995,

tavallisen vehnän kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea koskevan

tarjouskilpailun avaamisesta

29 . 6 . 1995

Tarjoukset hylätty

29 . 6 . 1995

Tarjoukset hylätty

(EYVL N:o L 109, 16.5.1995 , s. 13)

Komission asetus (EY) N:o 1089/95, annettu 15 päivänä toukokuuta 1995, ohran
kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea koskevan tarjouskilpailun
avaamisesta

(EYVL N:o L 109, 16.5.1995 , s. 16)

Komission asetus (EY) N:o 1090/95 , annettu 15 päivänä toukokuuta 1995, tarjous

kilpailun avaamisesta vientitukea varten kauralle, joka on tuotettu Suomessa ja
Ruotsissa, vientiin Suomesta tai Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin
(EYVL N:o L 109, 16.5.1995 , s. 19)

—

ei tarjouksia

—

ei tarjouksia

Komission asetus (EY) N:o 1091 /95, annettu 15 päivänä toukokuuta 1995, rukiin
kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea koskevan tarjouskilpailun
avaamisesta

(EYVL N:o L 109, 16.5.1995 , s. 22)
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N:o C 165 / 3

Komission tiedonanto koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14 päivänä
kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/392 /ETY ('), sellaisena kuin se on muutettuna
neuvoston, direktiiveillä 91 /368 /ETY (2), 93/44 /ETY (3) ja 93/68 /ETY (4), täytäntöönpanosta
(95 /C 165 /03)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Direktiivin mukaisesti yhdenmukaistettujen standardien nimikkeiden ja viitteiden julkaiseminen )

Yhdenmukaistetun standardin nimike

Viite

OEN f)

CEN

EN 1152

CEN

EN 690

Ratifiointivuosi

Traktorit ja maatalous- ja metsäkoneet;
nivelakselisuojukset ; kulumis- ja lujuustesti

1994

Maatalouskoneet — Lannanlevittimet —

1994

Turvallisuus
CEN

Liukuportaiden ja liukukäytävien rakennetta ja

EN 115

1995

asennusta koskevat turvallisuusohjeet
Huomautus :

— Standardien saatavuutta koskevia tietoja saa joko eurooppalaisilta tai kansallisilta
standardointielimiltä, joita koskeva luettelo on neuvoston direktiivin 83 / 189/ETY (6), sellai
sena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/ 10 /EY (7), liitteenä.

— Viitteiden julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ei edellytä, että standardit
ovat saatavilla kaikilla yhteisön kielillä.
— Komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta (8).

O
(2)
(')
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

L
L
L
L

183 ,
198 ,
175 ,
220 ,

29.6.1989,
22.7.1991 ,
19.7.1993 ,
30.8.1993 ,

s.
s.
s.
s.

9
16
12
1

(5) OEN : Euroopan standardointijärjestö
CEN : Euroopan standardointikomitea, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, puhelin (32-2) 519 68 11 ,
telekopio (32-2) 519 68 19
CENELEC : Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles,

puhelin (32-2) 519 68 71 , telekopio (32-2) 519 69 19

ETSI : Euroopan telealan standardointilaitos, BP 152, 06561 Valbonne Cedex France, puhelin (33)
92 94 42 12, telekopio (33) 93 65 47 16

C) EYVL N:o L 109 , 26.4.1983 , s . 8
O EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s . 30
(') EYVL N:o C 157, 24.6.1992 , s . 4
EYVL N:o C 229, 25.8.1993 , s . 3
EYVL N:o C 207 , 27.7.1994 , s . 3
EYVL N:o C 3 77 , 31.12.1994 , s . 10
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Ennakkoilmoitus yritysten keskittymisestä

(Tapaus Nro IV/M.616 — Swissair/Sabena)
(95 /C 165 /04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 . Komissio vastaanotti 23 päivänä toukokuuta 1995 neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/ 89 (*) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yritysten keskittymisestä, jolla Swissair
ja Belgian valtio hankkivat mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittamassa
merkityksessä hallintaansa Sabenan, tekemällä sopimuksen sekä ostamalla sen osakkeita. Tätä
ilmoitusta on täydennetty 17 päivänä toukokuuta 1995 päivätyllä kirjeellä.
Ilmoitettu operaatio sisältää lukuisia muutoksia alkuperäiseen komissiolle 12 päivänä touko
kuuta 1995 (IV/M.562) ilmoitettuun ja 20 päivänä kesäkuuta 1995 peruutettuun ennakkoilmoi
tukseen. Erityisesti, Belgian ja Sveitsin hallitukset tekivät sitoumuksen koskien lentoreiteille
pääsyä Belgian ja Sveitsin välillä. Swissair ja Sabena tekivät sitoumuksen koskien ilma-alusten
lähtö- ja saapumisaikojen saatavuutta Belgian ja Sveitsin lentokentillä "interline"-järjestelmää
ja uusien lentoyhtiöiden osallistumista Sabenan ja Swissairin Frequent Flyer -ohjelmiin näillä
reiteillä. Swissair ryhtyi lisäksi tarpeellisiin toimenpiteisiin päättääkseen European Quality Alli
aneen yhteydessä olevan yhteistyönsä SAS:in kanssa.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava :

— Swissair : ilmakuljetukset ja siihen liittyvä toiminta
— Sabena : ilmakuljetukset ja siihen liittyvä toiminta
3 . Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittyminen voi kuu
lua asetuksen (ETY) N:o 4064/ 89 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa
on kuitenkin lykätty.
4 . Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotet
tua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Asianomaiset kolmannet osapuolet, joilla on asiassa laillinen intressi, voivat pyytää lisätietoja
kyseisestä sitoumuksesta kirjoittamalla alla olevaan osoitteeseen.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
Huomautukset voidaan lähettää telekopiona [telekopionumero (32-2) 296 43 01 ] tai postitse
viitteellä IV/M.616 — Swissair/ Sabena, seuraavaan osoitteeseen :

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Brussels

0) EYVL N:o L 395 , 30.12.1989 . Kor aus : EYVL N:o L 25 7 , 21.9.1990, s . 13
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N:o C 165 / 5

Ennakkoilmoitus yritysten keskittymisestä

(Tapaus N:o IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox)
(95/C 165 /05)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 . Komissio vastaanotti 23 päivänä kesäkuuta 1995 neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/89 (') 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yritysten keskittymisestä, jolla yritys
Crown Cork & Seal Company Inc. (Crown) hankkii mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b
alakohdan tarkoittamassa merkityksessä kokonaan hallintaansa CarnaudMetalbox SA/IN
(CMB) ostalmalla sen osakkeet, jotka "Compagnie Generale d'Inustrie et de Participations"
(CGIP) aiemmin omisti, osana ranskalaista julkista vaihtotarjousta.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava :

— Crown : pakkausmateriaalit mukaanlukien ruoka- ja aerosolitölkit, juomatölkkien kannet,
metalliset kruunukorkit, muovi- ja alumiinipullojen sulkijat, PET-pullot;

— CMB : pakkausmateriaalit mukaanlukien ruoka-ja aerosolitölkit, juomatölkkien kannet, me
talliset kruunukorkit, muovi-ja alumiinipullojen sulkijat, PET-pullot.

3 . Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittyminen voi kuu
lua asetuksen (ETY) N:o 4064/ 89 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa
on kuitenkin lykätty.
4 . Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotet
tua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
Huomautukset voidaan lähettää telekopiona [telekopionumero (32-2) 296 43 01 ] tai postitse
viitteellä IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox, seuraavaan osoitteeseen :

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Brussels

(') EYVL Nro L 395 , 30.12.1989 . Korjaus : EYVL N:o L 257 , 21.9.1990 , s . 13
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II

( Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, neuvoston direktiivien 89/647/ETY ja 93/6/ETY
muuttamisesta uudistamissopimusten ja nettosijoituksen laskemista koskevien sopimusten tunnus
tamisen osalta (sopimusperusteinen nettosijoitusten laskeminen) (')
(95 /C 165 / 06)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(95) 170 lopull. — 94/OÖ99(COD)
(Komission esittämä 10 päivänä toukokuuta 1995 EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2
kohdan nojalla)
o EYVL N:o C 142 , 25.5.1994, s . 8

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

Otsikko :

Otsikko :

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

neuvoston direktiivin 89 / 647 / ETY muuttamisesta uudis

neuvoston direktiivien 89/647 /ETY ja 93 /6/ETY muut
tamisesta uudistamissopimusten ja nettosijoituksen laskel
mista koskevien sopimusten tunnustamisen (sopimuspe
rusteinen nettosijoitusten laskeminen) osalta.

tamissopimusten ja nettosijoituksen laskemista koskevien
sopimusten tunnustamisen (sopimusperusteinen nettosi
joitusten laskeminen) osalta.

Johdantokappale 3a (uusi)
suunnitellut nettosijoituksen laskemisen tunnustamista
koskevat säännöt vähentävät luottolaitosten omiin varoi

hin perustuvaa pakollista katetta,

Johdantokappale 4

Johdantokappale 4

jäsenvaltioiden luottolaitoksille ainoastaan direktiivin

jäsenvaltioiden luottolaitoksille kuitenkin ainoastaan di

89 / 647 / ETY muuttaminen voi antaa samanlaisen mah

rektiivin 89 / 647 / ETY muuttaminen voi antaa samanlai

dollisuuden nettosijoituksen laskemisen vastavuoroiseen
tunnustamiseen ja siten tarjota niille tasapuoliset kilpai
luedellytykset ; säännöt ovat sekä tasapainoiset että sopi

sen mahdollisuuden nettosijoituksen laskemisen vasta
vuoroiseen tunnustamiseen ja siten tarjota niille tasapuo
liset kilpailuedellytykset ; säännöt ovat sekä tasapainoiset
että sopivat vahvistamaan toiminnan vakauden valvon
taan kohdistuvien toimenpiteiden soveltamista luottolai

vat vahvistamaan toiminnan vakauden valvontaan koh

distuvien toimenpiteiden soveltamista luottolaitosalalla,

tosalalla,

Johdantokappale 5a (uusi)
jäsenvaltioiden, joissa "sopimusperusteista nettosijoituk
sen laskemista" ei ole vielä laillisesti tunnustettu, olisi

otettava käyttöön tunnustamisen edellyttämät määräykset
mahdollisimman nopeasti,
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N:o C 165 H

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

1 artikla

1 artikla

Korvataan direktiivin 89 /647/ETY liite II tämän direk
tiivin liitteellä.

Korvataan direktiivin 89 /647/ETY liite II tämän direk
tiivin liitteellä .

Lisätään direktiivin 93 /6/ETY (*) liitteessä II olevaan 5
kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava virke :
"Toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan kansallisia

viranomaisia, jotka ovat lain tai asetuksen nojalla vas
tuussa sijoitusyritysten valvomisesta."

3 artikla

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määrä
ykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määrä
ykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 .
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
O EYVL N:o L 141 , 11.6.1993 , s. 1

Liite II, 1 kohdan ensimmäinen virke

Liite II, 1 kohdan ensimmäinen virke

Valvontaviranomaisten suostumuksella luottolaitokset voivat va

Toimivaltaisten viranomaisten

lita yhden jäljempänä esitetyistä menetelmistä liitteessä III lue
teltuihin kaupallisiin toimiin liittyvien riskien mittaamiseksi.

voivat valita yhden jäljempänä esitetyistä menetelmistä liitteessä
III lueteltuihin kaupallisiin toimiin liittyvien riskien mittaami

suostumuksella

luottolaitokset

seksi .

II ,, 2 kohta, taulukko 2, alaviite (')

II ,, 2 kohta, taulukko 2, alaviite (')

(') valvontaviranomaisten suostumuksella luottolaitokset saavat
valita korkosopimuksille joko alkuperäisen erääntymispäivän
tai erääntymiseen jäljellä olevan ajan.

(*) toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella luottolaitokset
saavat valita korkosopimuksille joko alkuperäisen eräänty
mispäivän tai erääntymiseen jäljellä olevan ajan.

II ,, 3 kohdan a alakohdan johdantovirke:

II ,, 3 kohdan a alakohdan johdantovirke:

Valvontaviranomaiset voivat tunnustaa riskiä vähentäviksi seu

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnustaa riskiä vähentäviksi

raavan tyyppiset uudistamissopimukset ja nettosijoitusten laske
mista koskevat sopimukset :

seuraavan tyyppiset uudistamissopimukset ja nettosijoitusten las
kemista koskevat sopimukset :

II ,, 3 kohdan a alakohdan toinen alakohta (uusi):
"osapuolella" tarkoitetaan kaikkia kokonaisuuksia (mukaan lu
kien luonnolliset henkilöt), joilla on oikeus tehdä nettosijoitus
ten laskemista koskevia sopimuksia.
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II ,, 3 kohdan b alakohdan ensimmäisen kappaleen johdanto

II ,, 3 kohdan b alakohdan ensimmäisen kappaleen johdanto

virke :

virke :

Valvontaviranomaiset voivat tunnustaa uudistamissopimukset tai
nettosijoitusten laskemista koskevat sopimukset riskiä vähentä
viksi ainoastaan seuraavilla edellytyksillä :

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnustaa uudistamissopi
mukset tai nettosijoitusten laskemista koskevat sopimukset riskiä
vähentäviksi ainoastaan seuraavilla edellytyksillä :

II ,, 3 kohdan b ii alakohta, johdantovirke:

II ,, 3 kohdan b ii alakohta, johdantovirke :

(ii) luottolaitos on toimittanut valvontaviranomaisille kirjallisen
ja perustellun laillisen lausunnon, jonka mukaan riita-asi
oissa asianomaiset tuomioistuimet ja hallinnolliset viran
omaiset katsoisivat, että i kohdassa kuvailluissa tapauksissa
luottolaitosten vaatimukset ja velvollisuudet olisi rajoitettava

(ii) luottolaitos on valmis esittämään selkeästi ja tarkasti toimi
valtaiselle viranomaiselle luettelon viranomaisten käytettä
vissä olevista kirjallisista ja perustelluista laillisista lausun
noista, joiden mukaan riita-asioissa asianomaiset tuomiois
tuimet ja hallinnolliset viranomaiset katsoisivat, että i koh
dassa kuvailluissa tapauksissa luottolaitosten vaatimukset ja
velvollisuudet olisi rajoitettava nettoarvoon edellä olevan b

nettoarvoon edellä olevan b alakohdan i alakohdan mukai
sesti :

alakohdan i alakohdan mukaisesti :

II ,, 3 kohdan b alakohdan ensimmäinen a alakohta (uusi, lisä
tään):

Toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä ryhmän laatimia pe
rusteltuja laillisia lausuntoja ja muun tyyppistä sopimusperus

teista nettosijoitusten laskemista'".

II ,, 3 kohdan b alakohdan toinen alakohta :

II ,, 3 kohdan b alakohdan toinen alakohta :

Valvontaviranomaisten, kuultuaan tarvittaessa muita asianomai

Toimivaltaisten viranomaisten, kuultuaan tarvittaessa muita asi
anomaisia valvontaviranomaisia, on oltava vakuuttuneita siitä,

sia valvontaviranomaisia, on oltava vakuuttuneita siitä, että sopi
musperusteinen nettosijoitusten laskeminen on laillisesti pätevä
kunkin asiaa koskevan lainsäädännön mukaan. Jos jokin näistä
valvontaviranomaisista ei ole vakuuttunut sopimusperusteisen
nettosijoitusten laskemisen laillisesta pätevyydestä oman maansa
lainsäädännön mukaan, kyseistä uudistamissopimusta tai nettosi
joitusten laskemista koskevaa sopimusta ei ehkä tunnusteta
kummankaan osapuolen riskiä vähentäviksi.

että sopimusperusteinen nettosijoitusten laskeminen on laillisesti
pätevä kunkin asiaa koskevan lainsäädännön mukaan. Jos jokin
näistä valvontaviranomaisesta ei ole vakuuttunut sopimusperus
teisen nettosijoitusten laskemisen laillisesta pätevyydestä oman
maansa lainsäädännön mukaan, kyseistä uudistamissopimusta tai
nettosijoitusten laskemista koskevaa sopimusta ei ehkä tunnus
teta kummankaan osapuolen riskiä vähentäviksi.

II ,, 3 kohdan b alakohdan neljäs alakohta :

II ,, 3 kohdan b alakohdan neljäs alakohta :

Yhtenäismarkkinoiden moitteettomaan toimintaan liittyen jäsen
valtioiden on pyrittävä toimivaltaisten viranomaistensa tekemään
nettosijoitusten laskemista koskevien sopimusten yhtenäiseen ar

Yhtenäismarkkinoiden moitteettomaan toimintaan liittyen jäsen
valtioiden on pyrittävä toimivaltaisten viranomaistensa tekemään
nettosijoitusten laskemista koskevien sopimusten yhtenäiseen ar

viointiin .

viointiin . Tällainen toimivaltaisten viranomaisten toiminta ei saa

johtaa kilpailun vääristymiseen.
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KOM(95) 88 lopull. — SYN 526
(Komission esittämä 16 päivänä toukokuuta 1995 EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2
kohdan nojalla)
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MUUNNETTU TEKSTI

11a johdantokappale (uusi)

Toimija kantaa vastuun ja hänen on huolehdittava toi
mintansa ympäristövaikutuksista laitoksen koko käyt
töiän ajan ja hänen on aktiivisesti toteutettava strategiaa,
joka omalta osaltaan parantaa ympäristönsuojelua tar
koituksenmukaisella ja jatkuvasti kehittyvällä tavalla.

23 johdantokappale

Laitosten toimintaa ja niiden mahdollisia ympäristövaiku
tuksia koskevan tiedon antamiseksi yleisölle ja toimiluvan
myöntämisprosessin avoimuuden varmistamiseksi koko
yhteisön alueella olisi toimiluvan hakemiseen ja itse lu
paan liittyvien sekä muiden valvontaa koskevien tietojen
oltava yleisön ulottuvilla.

Laitosten toimintaa ja niiden mahdollisia ympäristövaiku
tuksia koskevan tiedon antamiseksi yleisölle ja toimiluvan
myöntämisprosessin avoimuuden varmistamiseksi koko
yhteisön alueella yleisön ulottuvilla on, ennen kuin pää
töksiä tehdään, oltava toimiluvan hakemiseen ja itse lu

paan liittyviä sekä muita valvontaa koskevia tietoja.

1 artikla

Tämän direktiivin tarkoituksena on mahdollistaa toimen

Tämän direktiivin tarkoituksena on mahdollistaa toimen

piteet ja menettelytavat, jotka tähtäävät yhteisön alueella
sijaitsevien teollisuuslaitosten päästöjen estämiseen, sil

piteet ja menettelytavat, jotka tähtäävät yhteisön alueella
sijaitsevien liitteessä I viitattujen teollisuuslaitosten pääs

loin kun se on mahdollista, tai niiden minimoimiseen,

töjen estämiseen, silloin kun se on mahdollista, tai niiden
minimoimiseen, jotta ympäristösuojelussa päästäisiin sii

jotta ympäristönsuojelussa päästäisiin siihen, että kaikki
ympäristön eri osa-alueet olisivat hyvin suojeltuja.

hen, että kaikki ympäristön eri osa- alueet olisivat hyvin
suojeltuja.

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) "valmisteella" tarkoitetaan kahdesta tai useammasta

b) "valmisteella" tarkoitetaan kahdesta tai useammasta

aineesta koostuvia sekoituksia tai liuoksia lukuun ot

aineesta koostuvia sekoituksia tai liuoksia lukuun ot

tamatta lopputuotteita, radioaktiiviisia aineita ja val
misteita sekä geneettisesti muunnettuja eliöitä.

tamatta geneettisesti muunnettuja eliöitä.
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2 artiklan 2 kohta

2 . "saastumisella" tarkoitetaan sellaista inhimillisen toi

2 . "saastumisella" tarkoitetaan sellaista inhimillisen toi

minnan joko suorasti tai epäsuorasti aiheuttamaa ai
neiden, valmisteiden, lämmön tai melun pääsemistä
ympäristön eri osa-alueille eli ilmaan, veteen tai maa
han, jotka voivat myötävaikuttaa vaaran muodostumi
seen tai aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle, haittaa
eläville luonnonvaroille tai ekosysteemeille tai aineelli

minnan joko suorasti tai epäsuorasti aiheuttamaa ai
neiden, valmisteiden, lämmön, melun, valon tai väräh
telyjen pääsemistä ympäristön eri osa-alueille eli il
maan, veteen tai maahan, jotka voivat myötävaikuttaa
tai aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle, haittaa elä
ville luonnonvaroille tai ekosysteemeille tai aineelli

selle omaisuudelle, tai huonontaa mahdollisuuksia

selle omaisuudelle, tai huonontaa mahdollisuuksia

käyttää ympäristöä virkistys- tai muihin tarkoituksiin
tai estää sellainen käyttö.

käyttää ympäristöä virkistys- tai muihin tarkoituksiin
tai estää sellainen käyttö.

2 artiklan 4 kohta

4. "päästöllä" tarkoitetaan

4 . "päästöllä" tarkoitetaan

a) aineen, valmisteen, lämmön tai melun pääsemistä
ilmaan tai veteen (viemäripäästöä pidetään pääs
tönä veteen); ja

a) aineen, valmisteen, lämmön, melun, valon tai vä

rähtelyjen pääsemistä ilmaan tai veteen tai maahan ;
ja

b) sellaisten aineiden tai valmisteiden säilyttäminen,

b) sellaisten aineiden tai valmisteiden säilyttäminen,

varastoiminen tai hävittäminen maan sisällä tai

varastoiminen tai hävittäminen maan sisällä tai

maan päällä, jotka voivat myötävaikuttaa saastumi

maan päällä, jotka voivat myötävaikuttaa saastumi

seen tai aiheuttaa sitä.

seen tai aiheuttaa sitä .

2 artiklan 9 kohta

9 . " oleellisella muutoksella" tarkoitetaan 5 % :n tai sitä

suurempaa kasvua liitteessä III lueteltujen aineiden ja
valmisteiden päästöjen kokonais- tai suhteellisissa
määrissä taikka pitoisuuksissa, kun niitä verrataan
vastaaviin luvanvaraisiin määriin tai sellaisiin liitteessä

III lueteltujen aineiden tai valmisteiden päästöihin,
jotka eivät sisälly luvan ehtoihin.

9. a) "muutos toiminnassa" tarkoittaa sellaista muutosta
laitoksen toiminnan piirteissä, luonteessa tai mene
telmässä tai laitoksen laajentamista, joka muuttaa
luvan edellytyksiä tai joka voi vaikuttaa niihin vaa
timuksiin, joiden täyttämistä toimiluvan myöntämi
nen edellyttää.

b) "oleellinen muutos" tarkoittaa a)-alakohdassa vii
tattuun toiminnan muutokseen, jolla voi olla kiel
teisiä vaikutuksia joko ihmisiin tai ympäristöön.

2 artiklan 12 kohta

12 . "olemassa olevilla laitoksilla" tarkoitetaan laitoksia,

jotka ovat olleet toiminnassa ennen 1 . heinäkuuta
1995 tai jotka on rakennettu tai joille on myönnetty
toimilupa voimassaolevan lainsäädännön perusteella
ennen sitä ; "uusilla laitoksilla" tarkoitetaan 1 . heinä
kuuta 1995 jälkeen toimiluvan saaneita ja rakennet
tuja laitoksia.

12 . "olemassa olevilla laitoksilla" tarkoitetaan laitoksia,
jotka ovat olleet toiminnassa ennen 1 . heinäkuuta

1995 tai jotka on rakennettu tai joille on myönnetty
toimilupa voimassaolevan lainsäädännön perusteella
ennen sitä, tuottamatta haittaa erityisesti tiettyjä lai
toksia varten asetetuille yhteisön direktiiveille ; "uu
silla laitoksilla" tarkoitetaan 1 . heinäkuuta 1995 jäl
keen toimiluvan saaneita ja rakennettuja laitoksia.
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2 a artikla (uusi)

Toimijan perusvelvoitteet
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin
nojalla hyväksytyn laitoksen toimija velvoitetaan johta
maan laitosta siten, että :

— asianmukaiset, saastumista ehkäisevät toimenpiteet
toteutetaan ;

— jätteen muodostumista ehkäistään tai jätettä kierräte
tään, silloin kun se on teknisesti ja taloudellisesti
mahdollista ;

— energiaa, vettä ja luonnonvaroja käytetään rationaali
sesti ;

— tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään onnettomuuk
sien välttämiseksi ja niiden ihmisiin ja ympäristöön
kohdistuvien seurausten rajaamiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimija ryhtyy asi
anmukaisiin toimenpiteisiin ihmisiin ja ympäristöön koh
distuvan haitan välttämiseksi sen jälkeen kun laitos on
pysyvästi poistettu käytöstä.
4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yksikään olemassa
oleva laitos ole käytössä 30 . kesäkuuta 2005 jälkeen il
man tämän direktiivin nojalla myönnettyä toimilupaa, el
lei siitä ole muulla tavoin säädetty yhteisön erityislainsää
dännössä. Kun ympäristön laatustandardeja tai, kun sel
laisia ei ole olemassa, maailman terveysjärjestön jo suo
sittelemia relevantteja suuntaviivoja vastaan rikotaan, on
olemassa olevat laitokset asetettava etusijalle tässä lupa
menettelyssä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yksikään olemassa
oleva laitos ole käytössä 30 . kesäkuuta 2005 jälkeen il
man tämän direktiivin nojalla myönnettyä tai ilman di
rektiivin 2a, 8 , 9 ja 13 artikloiden olennaiset vaatimukset
täyttävää lupaa, ellei siitä ole muulla tavoin säädetty yh
teisön erityislainsäädännössä. Kun ympäristön laatustan
dardeja tai, kun sellaisia ei ole olemassa, maailman terve
ysjärjestön jo suosittelemia relevantteja suuntaviivoja vas
taan rikotaan, on olemassa olevat laitokset asetettava

etusijalle tässä lupamenettelyssä.
8 artiklan 3 kohta

3 . Lupaan on sisällyttävä soveliaat valvontavaatimuk
set, joissa on määritelty mittausmenetelmät, mittausten
toistumistiheys ja tulosten arviointimenetelmät sekä vel

3.
Lupaan on sisällyttävä soveliaat valvontavaatimuk
set, joissa on määritelty mittausmenetelmät, mittausten
toistumistiheys ja tulosten arviointimenetelmät sekä vel

voite toimittaa asianomaiselle viranomaiselle tarvittavat

voite toimittaa asianomaiselle viranomaiselle tarvittavat

tiedot sen tarkistamiseksi, että laitos toimii toimiluvan
mukaisesti. Toimiluvassa on myös edellytettävä, että toi

tiedot sen tarkistamiseksi, että laitos toimii toimiluvan
mukaisesti. Toimiluvassa on myös edellytettävä, että toi

minnan tai kolmannen osapuolen aiheuttamat päästöt
varmennetaan EN standardin 45001 täyttävän riippumat

minnan tai kolmannen osapuolen aiheuttamat päästöt
varmennetaan määräajoin EN standardin 45001 täyttä
vän riippumattoman testilaboratorion toimesta.

toman testilaboratorion toimesta.

8 artiklan 4 kohta

4 . Toimilupaan on sisällyttävä siihen tähtäävät ehdot,
että kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin ryhdytään sen
varmistamiseksi, ettei ympäristölle koidu haittaa sen jäl
keen kun laitos on lopullisesti poistettu käytöstä.

poistettu
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8 artiklan 5 kohta

5.

Toimilupaan on sisällyttävä saastumisen valvonta

laitteiston häiriöitä tai rikkoutumista koskevat ehdot sekä

raja-arvot päästöille tavanomaisesta poikkeavissa toimin
taolosuhteissa, kuten laitoksen esikäyttö, käynnistys ja
sulkeminen, mutta siihen ei saa sisältyä määräyksiä, jotka
ovat ristiriidassa pyrkimyksen kanssa huolehtia työvoi
man suojelusta ja turvallisuudesta.

Toimilupaan on sisällyttävä saastumisen valvontalaitteis
ton häiriöitä tai rikkoutumista koskevat ehdot sekä raja
arvot päästöille tavanomaisesta poikkeavissa toimintaolo
suhteissa, kuten laitoksen käyttöönotto, käynnistys ja
sulkeminen, mutta siihen ei saa sisältyä määräyksiä, jotka
ovat ristiriidassa pyrkimyksen kanssa huolehtia työvoi
man suojelusta ja turvallisuudesta.

14 artiklan 1 kohta

1 ) Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpitei
siin sen varmistamiseksi, että toimilupia ja oleellisia
muutoksia koskevat hakemukset ovat yleisön ulottu
villa tarkoituksenmukaisen ajan, jolloin yleisöllä on

1 ) Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpitei
siin sen varmistamiseksi, että toimilupia ja olennaisia
muutoksia koskevat hakemukset ovat yleisön ulottu
villa tarkoituksenmukaisen ajan . Yleisöllä on oikeus

oikeus kommentoida niitä ennen kuin asianomainen

kommentoida niitä ennen kuin asianomainen viran

viranomainen tekee päätöksensä. Tämän päätöksen
sekä toimiluvan jäljennöksen, kuten myös myöhem
pien tarkistusten, on myös oltava yleisön ulottuvilla.

omainen tekee päätöksensä. Tämän päätöksen sekä
toimiluvan jäljennöksen, kuten myös myöhempien
tarkistusten, on myös oltava yleisön ulottuvilla.

14 artiklan viimeinen kappale (uusi)
Tässä ja 10 artiklassa mainitun tiedon toimittamisesta
voidaan veloittaa, mutta veloituksen on oltava kohtuulli
nen eikä se saa olla suurempi kuin tiedon toimittamisesta
aiheutuneet hallinnolliset kulut.

18 artikla

Tämä direktiivi ei saa estää jäsenvaltioita ylläpitämästä
tai ottamasta käyttöön ankarampia, yhteisön lainsäädän
nön kanssa yhteensopivia suojatoimenpiteitä. Näistä toi
menpiteistä on ilmoitettava komissiolle .

1 . Tämä direktiivi ei saa estää jäsenvaltioita ylläpitä
mästä tai ottamasta käyttöön ankarampia, yhteisön lain
säädännön kanssa yhteensopivia suojatoimenpiteitä.
Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle .

2 . Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön muita kuin tämän
direktiivin määräämiä suojatoimenpiteitä sillä ehdolla,
että ne ovat yhteensopivia yhteisön voimassaolevan lain
säädännön kanssa. Ne voivat erityisesti :
— määritellä alueita, jotka ovat erityisen saastuneita tai
joita olisi erikoisesti suojeltava, ja kieltää tietyntyyp
pisten laitosten rakentamisen tai alistaa niiden toi
minta muille näkökohdille sen lisäksi, että niiden
edellytetään käyttävän parhaita olemassa olevia tek
niikoita ;

— käyttää taloudellisia instrumentteja, kun se on tarkoi
tuksenmukaista ;
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— vaatia liitteessä I lueteltujen laitosten lisäksi, että tie
tyntyyppiset laitokset alistetaan tämän direktiivin sää
döksille ;

— pitää liitteessä III mainittujen aineiden ja valmisteiden
lisäksi muita aineita ja valmisteita saastuttavina ai
neina .

3 . Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimen
piteistä, joiden avulla tätä artiklaa sovelletaan. Saamansa
tiedon perusteella komissio tutkii, onko tarvetta toimin
taan yhteisön tasolla ja esittää, kun se on tarkoituksen
mukaista, hyödyllisiä ehdotuksia neuvostolle.

Liitteessä I oleva 1.1 a kohta (uusi)

1.1 a Ydinvoimalaitos, näkökohdat joita Euratomin pe
rustamissopimus ei kata.
Liitteessä I oleva 2.5 a kohta (uusi)
2.5 a Metalliromun kierrättämiseen tarkoitetut laitokset.

Liitteessä I oleva 5.1 kohta

5.1 Kiinteän ja nestemäisen vaarattoman jätteen käsitte-

lyyn polttamalla tarkoitetut laitokset.

5.1 Kiinteän ja nestemäisen vaarallisen ja vaarattoman

jätteen käsittelyyn polttamalla tarkoitetut laitokset.

Liitteessä I oleva 6.1 kohta

6.1 Tehtaat, joissa valmistetaan sellua (myös integroidut
sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat), joiden tuotantoka
pasiteetti on 10 000 tonnia vuodessa tai enemmän,
sekä paperi- ja kartonkitehtaat, joiden tuotantokapa
siteetti on 25 000 tonnia vuodessa tai enemmän .

6.1 Tehtaat, joissa valmistetaan sellua (myös integroidut
sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat), joiden tuotantoka
pasiteetti on 10 000 tonnia vuodessa tai enemmän,
sekä paperi- ja kartonkitehtaat, joiden tuotantokapa
siteetti on 10 000 tonnia vuodessa tai enemmän .

Liitteessä I oleva 6.4 kohta

6.4 Ruoan säilöntä- ja jalostuslaitokset, jotka työllistävät
yli 50 henkeä.

6.4 Ruoanjalostuslaitokset, jotka joko tuottavat tai to
dennäköisesti tuottavat liitteen III sitä koskevassa

osassa lueteltuja aineita ja valmisteita ja jotka voivat
aiheuttaa saastumista.

Liitteessä I oleva 6.7 a kohta (uusi)

6.7 a. Laitokset, joissa on joko elektrolyyttisesti tai ke
miallisesti päällystettyjä metallipintoja.
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Liitteessä III oleva 10 a eli "vesi" kohta (uusi)

10 a. Torjunta-aineet ja biosidit lukuun ottamatta nope
asti biologisesti vaarattomiksi aineiksi muuttuvia.
Liitteessä III oleva 10 b eli "vesi" kohta (uusi)

10 b . Pesu- ja puhdistusaineiden sisältämät aineet : per
boraatit, polykarboksylaatit, nonanolifenolit.
Liitteessä III oleva 10 c eli "vesi" kohta (uusi)

10 c. Kompleksinmuodostajat : NTA, EDTA, DTPA.
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III

(Tiedotteita)

KOMISSIO
EUROOPPALAINEN TALOUDELLINEN ETUYHTYMÄ

Neuvoston 25 päivänä heinäkuuta 1985 antaman asetuksen (ETY) N:o 2137/85 (') nojalla jul
kaistava ilmoitus — Perustaminen

(95 /C 165/08)

1 . Yhtymän nimi: Law Link

1 . Yhtymän nimi: Eurokobra

2 . Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 16. 5 . 1995

2. Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 4. 4. 1995

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :

a) Jäsenvaltio : B
b) Paikka : B-1050 Elsene
4. Yhtymän rekisterinumero: BLE 158

5 . Julkaisu(t):

a) Julkaisun täydellinen nimi: Belgisch Staatsblad
b) Julkaisijan nimi ja osoite: Belgisch Staatsblad, Leu
venseweg 40-42, B-1000 Brussel

c) Julkaisupäivä: 25 . 5 . 1995

a) Jäsenvaltio: B
b) Paikka : B-1000 Bruxelles

4. Yhtymän rekisterinumero: BLE 156

5 . Julkaisu(t):

a) Julkaisun täydellinen nimi: Moniteur beige

b) Julkaisijan nimi ja osoite: Moniteur beige, rue de
Louvain, 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Julkaisupäivä: 14. 4. 1995

1 . Yhtymän nimi: The European Association for the
Promotion of Cogeneration

1 . Yhtymän nimi: RECIES

2. Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 8 . 5 . 1995

2 . Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 31 . 3 . 1995
3. Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio : B
b) Paikka : B— 1200 Brussel
4 . Yhtymän rekisterinumero: BLE 157
5 . Julkaisu(t):

a) Julkaisun täydellinen nimi: Belgisch Staatsblad
b) Julkaisijan tximi ja osoite: Belgisch Staatsblad, Leu
venseweg, 40-42, B-1000 Brussel
c) Julkaisupäivä: 17. 5 . 1995

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio : B
b) Paikka : B-1000 Bruxelles

4 . Yhtymän rekisterinumero: BLE 155

5 . Julkaisu(t):
a) Julkaisun täydellinen nimi: Moniteur beige
b) Julkaisijan nimi ja osoite: Moniteur beige, rue de
Louvain, 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Julkaisupäivä: 13 . 4. 1995
(') EYVL N:o L 199, 31 . 7 . 1985 , s . 1 .
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1 . Yhtymän mini: Pinnacle Europe
2 . Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 16 . 3 . 1995
3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio : B
b) Paikka : B-1030 Schaerbeek
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5 . Julkaisu(t):

a) Julkaisun täydellinen nimi: Moniteur beige
b) Julkaisijan nimi ja osoite: Moniteur beige, rue de
Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Julkaisupäivä: 17 . 2 . 1995

4 . Yhtymän rekisterinumero : BLE 1 54
5 . Julkaisu(t):
a) Julkaisun täydellinen nimi: Moniteur beige
b) Julkaisijan nimi ja osoite: Moniteur beige, rue de
Louvain, 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Julkaisupäivä: 28 . 3 . 1995

1 . Yhtymän nimi: Volund Mowlem EEIG

2 . Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 9 . 6. 1995
3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio : UK
b) Paikka : Cardiff CF4 3UZ

1 . Yhtymän nimi: Fetratab (Fédération européenne des
transformateurs de Tahec)

4 . Yhtymän rekisterinumero : GE84

5 . Julkaisu(t):

2 . Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 3 . 2 . 1995

a) Julkaisun täydellinen nimi: The London Gazette

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio :B

b) Julkaisijan nimi ja osoite: HMSO Publications,

b) Paikka : B-1000 Bruxelles

HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane,
UK-London SW8 5DR

c) Julkaisupäivä: 16 . 6 . 1995

4 . Yhtymän rekisterinumero : BLE 153
5 . Julkaisu(t):

a) Julkaisun täydellinen nimi: Moniteur beige
b) Julkaisijan nimi ja osoite: Moniteur beige, rue de
Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Julkaisupäivä: 15 . 2 . 1995

1 . Yhtymän nimi: Hepics EEIG
2 . Etuyhtymän rekisteröintipäivä: 12 . 6 . 1995
3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio : UK
b) Paikka : Cardiff CF4 3UZ

1 . Yhtymän nimi: European Research and Studies Group
for Drugs (The)

4 . Yhtymän rekisterinumero : GE 8 5

2.

5 . Julkaisu(t):

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio : B
b) Paikka : B- 1060 Bruxelles

a) Julkaisun täydellinen nimi: The London Gazette
b) Julkaisijan nimi ja osoite: HMSO Publications,

4 . Yhtymän rekisterinumero : BLE 109

c) Julkaisupäivä: 15 . 6 . 1995

HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane,
UK-London SW8 5DR

[ID
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Sekalaiset toimitukset

Euroopan yhteisöjen komission Unkarin hallituksen puolesta tekemä tarjouspyyntöilmoitus
Phare-ohjelman puitteissa rahoitettavasta projektista
(95 / C 165 /09)

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

Projektin nimi

Kaukolämmitysverkoston

laajentaminen

Nyergesujfa

lussa, Unkarissa.

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 ,
Postbox 144, [tlf. (45-33) 14 41 40 ; telefax (45-33)

1 . Osallistuminen ja alkuperä

11 12 031

UK-London SW1 P3AT, Jean Monnet House, 8
Storey's Gate [tel. (44-71 ) 973 19 92 ; facsimile

Osallistuminen on avoin erotuksetta kaikille Euroopan
yhteisön jäsenvaltioiden tai Albanian, Bulgarian, Tshekin

(44-71 ) 973 19 00 , 973 19 10]

tasavallan, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Puolan,
Romanian, Slovakian tasavallan ja Slovenian luonnolli
sille ja oikeushenkilöille.

IRL-Dublin 2 , 39 Molesworth Street
(353-1 ) 671 22 44 ; facsimile (353-1 ) 671 26 57]

tuista valtioista.

GR- 10674 Athens, Vassilissis Sofias
(30-1 ) 724 39 82, τελεφ61 (30-1 ) 724 46 20]

2 . Kohde

E-28001 Madrid, calle Serrano, 41 , 5a planta [tel.
(34-1 ) 435 17 00, 435 29 23 ; telefax (34-1 ) 576 03 87]

Toimitettavien tavaroiden on oltava peräisin yllämaini

(351-1 ) 155 43 97]

Erä 2 : lämmönvaihtimet.

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 , [tel. (43-1 ) 505 33 79,
505 34 91 ; telefax (43-1 ) 335 43 97]

Erä 3 : lämpövoimaloiden varaosat (22 tuotetta).

FIN-00131 Helsinki, Pohjoisesplanadi 31 , PL 234,
[puh. (358-0) 65 64 20 ; telekopio (358-0) 65 67 28 ]

3 . Tarjouspyyntöasiakirjat
Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa :

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

NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezui
denhoutseweg 151 , [tel. (31-70) 379 88 1 1 ; telefax
(31-70) 379 78 78 ]

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

[τηλ..

P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo
Jean Monnet 1-10? [tel. (351-1 ) 154 11 44 ; telefax

Erä 1 : kaukolämpöverkosto (putket ja varaosat, 63 tu
otetta).

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

2

[tel.

S- 111 47 Stockholm, PO Box 7323 , Hamngatan 6,
[tel. (46-8) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35
4 . Tarjoukset

Tarjousten
on
oltava
perillä
viimeistään
21 . 8 . 1995 ( 14.00) paikallista aikaa seuraavassa osoit
teessa :

Central Environmental Protection Fund Secretariat, Mi

nistry for Environmental and Regional Policy, Att. Dr.
Bela Donath, Deputy Head of CEPFS, Fo u . 44-50,
HU-1011 Budapest
ja

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]

Ne avataan julkisessa tilaisuudessa 22 . 8 . 1995 ( 10.00)
paikallista aikaa.
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Elektronisen asiakirjahallintajärjestelmän asennus ja ylläpito
Hankintasopimuksia koskeva ilmoitus
Avoimet menettelyt
(95 /C 165 / 10)

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Infor
matics Directorate, Unit Logistical Support and
Training, rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bru

c) Toimittaja voi tehdä tarjouksen yhdelle tai use
ammalle osalle. Etusija annetaan tarjoukselle,
joka kattaa kaikki 4 osaa.

xelles / Brussel .

Gilbert Gascard, Head of Unit.

2 . a) Valittu sopimusmenettely: Tarjouspyyntö, avoin
menettely, ilmoitus julkaistu virallisessa lehdessä.

b) Pyydettyjen tarjousten sopimusmuoto : Osaa koh
den solmitaan vain yksi puitesopimus . Parhaim
pana pidetään kaikki osat kattavaa avointa integ
roitua järjestelmää, joka on yhden sopimusosa
puolen tai konsortion tarjoama. Tilaukset tehdään
erillisten sopimusten mukaan. Sopimuksen voi
massaoloaika on kolme vuotta, jota on mahdol
lista jatkaa vuodella.

4 . Tarvittaessa toimituksen määräaika : 1996 .

5 . a) Sopimusasiakirjat ja lisätietoja voi pyytää seuraa
vasta osoitteesta : Euroopan komissio, Informatics
Directorate, Unit Logistical Support and Trai
ning, Contracts Section, rue de la Loi/Wetstraat
200 ,

B-1049

Bruxelles/

Brussel, Luc Hekaert, telekopio (32-2) 295 50 67 .

b) Asiakirjapyyntöjen vastaanottamisen määräpäivä:
19 . 7 . 1995 .

c) Tarvittaessa asiakirjoista pyydettävä maksu ja
maksuehdot: ei sovelleta.

3 . a) Toimituspaikka : Bryssel ja Luxemburg.
6 . a) Tarjousten

b) Toimitettavien tavaroiden laatu ja määrä: Sopi
mukset kattavat elektronista asiakirjahallintaa
(EDMS) koskevien konfiguraatioiden toimittami
sen, asentamisen ja ylläpidon kaikkia komission
pääosastoja varten . Näiden konfiguraatioiden tu
lisi muodostaa seuraavista osista koostuva integ
roitu järjestelmä :

osa 1 : tarvittava infrastruktuuri yhdistettyjen
elektronisten asiakirjojen hakemista, tallenta
mista, etsimistä, noutamista, katsomista ja levi
tystä varten ;

osa 2 : ohjelmistoinfrastruktuuri käytössä olevien
elektronisten asiakirjojen rekisteröintiä ja hoitoa
varten ;

osa 3 : ohjelmistoinfrastruktuuri asiaankuuluvien,
asiakirjapohjaisten seurantamenettelyjen toteutta
miseksi (tietojen käsittelyjärjestys);

osa 4 : infrastruktuuri pitkäaikaiselle (huomatta
vasti yli 10 vuotta) elektronisten asiakirjojen bitti
karttamuotoiselle arkistoinnille ja haulle.
Koeprojektien onnistuneen toteutumisen jälkeen
sopimuksella aloitetaan yhden tai useamman kon
figuraation tilaaminen jokaista pääosastoa varten
kolmen vuoden aikana .

vastaanottamisen

määräpäivä:

11 . 8 . 1995 .

b) Tarjousten lähetysosoite: ks .kohta 5 . a).

c) Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava : 1
Euroopan unionin virallisista kielistä.
7 . a) Tarjousten avaustilaisuudessa voivat olla läsnä seu
raavat henkilöt: ei sovelleta .

b) Päivä: ei mainita.

8 . Vaadittavat takuut ja vakuudet, mikäli tarpeen : vali
tun toimittajan on annettava 5 %:n pankkitakuu en
nen sopimuksen allekirjoittamista.
9 . Tärkeimmät maksu- ja rahoitusehdot ja/tai viitteet
niitä säätäviin määräyksiin : tarjousasiakirjojen mu
kana toimitetun sopimuksen mukaisesti.
10 . Sopimusosapuoleksi valitulta toimittajien ryhmitty
mältä vaadittava oikeudellinen muoto, mikäli tar
peen : Toimittajat voivat tehdä yhteistarjouksen. En
nen sopimuksen allekirjoittamista komissio voi pyy
tää valittuja toimittajia muodostamaan ryhmittymän,
jonka oikeudellinen muoto on asiaa koskevan kan
sallisen tai eurooppalaisen lainsäädännön mukainen.

nn
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1 1 . Toimittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tiedot
ja muodollisuudet, jotka ovat tarpeellisia toimittajalta
edellytettyjen taloudellisten ja teknisten vähimmäis

N:o C 165 / 19

— todistettu toimitus- ja tukikapasiteetti tämän so
pimusilmoituksen kohteena olevien tuotteiden
osalta ;

vaatimusten arvioimiseksi:

— vastaavista projekteista saatu kokemus ;
1 . Vain sellaiset tarjoukset otetaan huomioon, jotka
sisältävät seuraavat asiakirjat (neuvoston direktiivin
93 /36/ETY 20 ja 21 artiklat):
— sosiaaliturvaviranomaisen antama todistus siitä,
että tarjouksentekijä on suorittanut sosiaaliturva
maksuja koskevat velvollisuutensa sijoittautumis
maansa lainsäädännön mukaisesti ;

— todistus siitä, että tarjouksentekijä on täyttänyt
verovelvollisuutensa sijoittautumismaansa lainsää
dännön mukaisesti ;

— todistus ammattirekisteriin kuulumisesta tarjouk
sentekijän sijoittautumismaana olevan jäsenval
tion lainsäädännön mukaisesti .

2 . Taloudellinen asema arvioidaan (neuvoston direk
tiivin 93 / 36/ETY 22 artikla) seuraavin perustein :

— todistukset laatua koskevasta standardienmukai

suudesta EN 29000 (ISO 9000-9004);

— tarjouksentekijän kyky tekniseen ja muuhun ke
hitykseen.
4 . Konsortioiden on toimitettava nämä tiedot ryh
män jokaisen tarjouksentekijän osalta. Samoin mene
tellään, mikäli tarjouksentekijä haluaa käyttää toisen
yrityksen antamaa takuuta tarjoukselleen. Alihankki
joiden on toimitettava kohdassa 3 mainitut tiedot.
5 . Komissio varaa itselleen oikeuden käyttää kaikkia
muita julkisista tai erityislähteistä saatavia tietoja.

12 . Tarjouksentekijän on pidettävä tarjouksensa voi
massa : 9 kuukautta tarjousten viimeisestä vastaanot
topäivästä alkaen (ks . kohta 6 . a).
13 . Sopimuksen teon perusteet: Sopimus tehdään talou
dellisesti edullisimman tarjouksen tekijän kanssa. So
pimuksen teon perusteet esitetään tarjousasiakir
joissa.

— lyhyt kuvaus tarjouksentekijän kaupallisesta toi
minnasta, joka liittyy tämän sopimusilmoituksen

14 . Tarvittaessa vaihtoehtojen kieltäminen : ei sovelleta.

kohteena oleviin toimituksiin ;
15 . Lisätiedot:

— kolmen viimeksi kuluneen tilivuoden taseet ja tu
loslaskelmat, mikäli tarjouksentekijän sijoittautu
misinaan lainsäädäntö vaatii taseiden julkaise
mista ;

— tämän tarjouspyynnön viite : DI/9506GED
"Electronic Document Management System".

— välitilinpäätöstiedot sen vuosineljänneksen osalta,
joka edeltää tämän sopimusilmoituksen julkaise
misajankohtaa ;

— Mikäli kiinnostuneet yritykset toivovat saavansa
tarjousasiakirjat pikakuljetuspalvelua käyttämällä,
vain "transport collect"-tapa voidaan hyväksyä.
(Pikakuljetuspalvelun nimi sekä yrityksen tässä
kuljetuspalvelussa käyttämä asiakasnumero on

— lausunto kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta
tämän sopimusilmoituksen kohteena olevien tuot

16. Ennakkoilmoituksen julkaisupäivä Euroopan yhteisö
jen virallisessa lehdessä: 1 . 4 . 1995 .

teiden osalta kolmelta viimeksi kuluneelta tilivuo
delta .

3 . Tekninen kapasiteetti arvioidaan (neuvoston di
rektiivin 93 / 36/ETY 23 artikla) seuraavin perustein :

annettava.)

17 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 20 . 6 . 1995 .

18 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi
rallisten julkaisujen toimistossa : 20 . 6 . 1995 .

N:o C 165 /20
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Kamerarunkojen valmistusta koskeva palvelunankintailmoitus
(95 /C 165 / 11 )

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Gene
raldirektion Energie, Direktion Sicherheitsüberwa
chung
von
Euratom,
Bätiment
Cube,
14 /E4 /95 /DCS, z.H. Herrn Schoop, L-2920 Lu
xemburg.

Puh.

(352) 4301 322 23 ,

Telekopio

(352)

4301 327 17 .

2 . Palvelun kuvaus: 300 kamerarungon valmistus tek
nisten piirustusten mukaisesti sekä tarvittavan materi
aalin (työmateriaali : alumiini) valmistaminen.

10 . a), b).
11 .

12 . Jättämällä tarjouksen tarjouksentekijä hyväksyy han
kintaviranomaisen vaatimukset "urakkaehdot - ylei
set määräykset palvelusopimuksille ja rakennusura
koille " (viite XIX/410/93),jotka kaikki eivät sisälly
tämän asiakirjan vaatimuksiin.
13 .

3 . Toimituspaikka : Luxemburg, ks . kohta 1 .

14 . Vähimmäisvaatimukset :

4 . Valmistajan suorittama laaduntarkkailu olla mestarin
tai kokeneen työntekijän tekemä.

— ammattirekisteriin kuuluminen kahden vuoden ajan,

5 . Tarjousta ei jaeta osiin .

6 . Tarjousasiakirjoista poikkeavia tarjouksia ei huomi
oida.

7 . Tarjous jaetaan kolmen vuoden ajaksi. Näiden kol
men sopimuksen mukaisesti tulee vuosina 1995 , 1996
ja 1997 toimittaa vastaavasti 50, 150 ja 100 kamera

— täyttää ydintekniikan alan laatuvaatimukset ja esittää
vastaavasta toiminnasta referenssiluettelo ja,
— ilmoitus mestarin, hienomekaanikon tai työntekijän
yli viiden vuoden ammattikokemuksesta (todistus lii
tettävä mukaan).
15 . Tarjouksen tulee olla voimassa 30 . 11 . 1995 saakka
(myös hinnat vuosille 1996 ja 1997).

runkoa .

8 . a) Lisätietoja urakasta saa yllämainitusta osoitteesta.

b) Määräaika kirjallisille tiedusteluille ja kyselyille
päättyy 31.7 . 1995 ab .
9 . a) Tarjousten viimeinen jättöpäivä: 11 . 8 . 1995 .
b) Tarjoukset tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen :
ks . kohta 1 .

c) Kielet, joilla tarjoukset tulee laatia : yksi Euroo
pan yhteisön 1 1 virallisesta kielestä.

16. Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisim
man tarjouksen perusteella sekä sen palvelunsuoritta
jan kanssa, joka esittää tarjouksessaan kaikkiin 14
kohtaan todisteet.
17 . Lisätiedot: ei ole .

18 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 21 . 6 . 1995 .

19. Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen
julkaisujen toimistoon : 21 . 6 . 1995 .

FI
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N:o C 165 /21

Pienten ja keskisuurten yritysten koulutus koskien elektronisen tiedon hankintaa
Tarjouspyyntö
Avoin menettely
(95 /C 165/ 12)

1 . Euroopan komissio, Directorate-General for Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research, DG XIII/E, L-2920 Luxembourg.

Puh.

(352) 4301 347 25 .

Telekopio

pk-yritysten luonnollisia yhteyspaikkoja. Olisi ihan
teellista, jos pk-yritysten yhdistykset kaikilta teolli
suuden ja palvelujen aloilta voisivat pitkällä tähtäi
mellä toimia strategisen tiedon keskuksina pk-yrityk
sille. Sellaisten strategisen tiedon keskusten olisi, ni
mensä mukaisesti, pystyttävä avustamaan pk-yrityk
siä kaikissa tiedon hankintaan liittyvissä asioissa.

(352)

4301 340 79 .

2 . Euroopan komission pääosaston XIII/E/2 IM
PACT-2 -ohjelman (tietomarkkinapolitiikan toimen
piteet) yksi tärkeimmistä tavoitteista on kannustaa
pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk—yritykset) käyttä
mään elektronisia tietolähteitä ja palveluja yrityksen
strategisena voimavarana. Tämän tavoitteen mukai
sesti komissio on aloittanut toimenpiteiden sarjan
tiedottaakseen tällaisista palveluista ja niistä mahdol
lisesti saatavista hyödyistä. Tähän tarkoitukseen on
perustettu 30 kansallisen tiedotusyhteistyökumppanin
verkko . Tämä verkko on avustanut komissiota tie

dottamisessa järjestämällä seminaareja, konferens
seja, työryhmiä ja koulutuskursseja mahdollisille
käyttäjille, myös pk-yrityksille. Näiden toimenpitei
den tuloksena yhä useammissa pk-yrityksissä tiede
tään elektronisen tiedon hankinnan mahdollisuuk
sista . Kokemus erilaisista hankkeista osoittaa kuiten

kin, että pk-yritykset tarvitsevat lisää tukea ja koulu
tusta voidakseen täysin hyödyntää elektronisia tieto
palveluja ja käyttää tietolähteitä järjestelmällisesti ja
ohjatusti yrityksen kasvun ja kilpailukyvyn paranta
miseksi .

Näiden edellytysten mukaisesti ja kokeellisena ensi
hankkeena komissio hakee sopimuskumppania, joka
voi kehittää ja testata kokeellisesti metodologian,
joka koskee sopivien infrastruktuurien luomista tie
don välittämiseksi pk-yrityksille.
Hankkeen tavoitteena on :

kehittää ja testata metodologia sopivien infrastruk
tuurien (organisaatio ja menetelmät) luomiseksi pk
yrityksille suunnattuun tiedon välitykseen varmistaen
siten, että pk-yrityksillä on mahdollisuus saada tar
vitsemaansa tietoa kilpailukykynsä ylläpitämiseksi ja
parantamiseksi. Tällaisten infrastruktuurien olisi ol
tava luonteeltaan strategisen tiedon keskuksia, jotka
voisivat neuvoa pk-yrityksiä kysymyksissä, jotka kä
sittelevät tietoa yrityksen strategisena voimavarana.
Nämä keskukset voisivat toimia asiantuntevina tie

don ammattilaisina, jotka voivat luoda sopivia tiedon
infrastruktuureja pk-yritysten keskuuteen (tiedontar
kastaminen).
Varsinainen hanke koostuu neljästä vaiheesta :

1 . Tiedonsaannin tarpeiden analyysi ja peruskoulu
Pitkällä tähtäimellä ja yhteistyökumppanien verkon
toiminnan täydentämiseksi on tarpeellista parantaa
infrastruktuureja (organisaatiota ja menetelmiä) tie
don välittämiseksi pk-yrityksille. Tällaisiin infrast
ruktuureihin tulisi kuulua organisaatioita, joiden
puoleen pk-yritykset voisivat kääntyä kysyäkseen
neuvoa asioissa, jotka koskevat tiedon hankkimista
ja käyttämistä yrityksen strategisena voimavarana.
Esimerkkeinä voidaan mainita pk-yritysten ammatil
liset yhdistykset, joilla tarkoitetaan tässä yleisesti eri
laisia organisaatiotyyppejä, jotka tuottavat neuvonta
palveluja pk-yrityksille ja joihin kuuluu esimerkiksi
kauppiasyhdistykset, kauppakamarit, pk-yritysten
tutkimus- ja kehityslaitokset, konsultit, tilintarkasta
jat, jne . Nämä organisaatiot toimivat jo nyt tiedon
hankkijoina pk-yrityksille tiedotuslehtien, seminaa
rien, konferenssien yms . kautta ja ovat sellaisenaan

tus .

2 . Soveltuvien infrastruktuurien myöhemmin tuotta
mien palvelujen määrittely (tiedon hankinta ja
tarkastaminen), toimintasuunnitelman laatiminen
niille sekä pk-yritysten tiedottaminen infrastruk
tuurista ja sen osista.

3 . Kehittää metodologia pk-yritysten avustamiseksi
sopivien puitteiden luomisessa tiedonhankintaa
varten (tiedon tarkastaminen) ja tämän metodolo
gian testaaminen käytännössä kahden pk-yrityk
sen avulla jokaisessa yhdistyksessä.
4 . Hankkeen arviointi .
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3 . Sopimuskumppanin omat edellytykset.
4 . Tarjoajien on ilmoitettava palvelunsuorittajien nimet
ja ammatillinen pätevyys .

10 . a) Henkilöt, jotka voivat olla läsnä tarjouksia avatta
essa : Euroopan komission viralliset edustajat ja
yksi jokaisen tarjoajan valtuuttama edustaja.

b) Tarjoukset avataan Luxemburgissa tarjouseritte
lyssä määriteltynä päivänä.

5 . Tarjoukset voidaan tehdä vain koko tarjouspyyn
nöstä . Alihankinta on mahdollista .
6.

11 . Maksuehdot on ilmoitettu tarjousasiakirjoissa.

7 . Sopimuksen arvioitu kesto on 12 kuukautta sopi
muksen allekirjoittamispäivästä alkaen.

12 .

8 . a) Tarjousasiakirjat ja yksityiskohtaiset tekniset erit
telyt voidaan pyytää kirjallisesti seuraavasta osoit
teesta ilmoittaen pyynnön tekevän organisaation
nimi ja osoite :

Euroopan komissio, DG XIII/E, Contract Mana
gement, Jean Monnet Building, B4/41 , L-2920
Luxembourg, telekopio (352) 4301 340 79 .

b) Asiakirjapyyntöjen on oltava perillä komissiossa
viimeistään 36 päivän kuluessa tämän ilmoituksen
julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

c) Tarjousasiakirjat ja komission sopimusehdot lähe
tetään maksutta .
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13 . Tarjouksen tekijänä voi olla konsortio, jossa yksi or
ganisaatio toimii koordinoijana ja tekee tarjouksen
konsortion nimissä. Tarjouksessa on tällöin oltava
jokaista siihen osallistuvaa yksikköä koskeva sopimus
yksikön asianmukaisesti nimeämän edustajan allekir
joittamana.

14. Valintaperusteet on selvitetty tarjousasiakirjoissa.
15 . Tarjousten on oltava voimassa kuusi kuukautta tar
jousten jättämisen määräpäivästä lukien.

16 . Perusteet sopimuksen tekemiselle sisältyvät tarjous
asiakirjoihin .

9 . a) Tarjoukset on jätettävä viimeistään 52 päivän ku
luessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroo

pan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
b) Osoite, johon tarjoukset tulee jättää :
Euroopan komissio, DG XIII/E, Contract Mana
gement, Jean Monnet Building, B4 /41 , L-2920
Luxembourg.
c) Tarjoukset voidaan tehdä millä tahansa Euroopan
unionin virallisella kielellä .

17 . Hankkeen tarkoituksena on siirtää tietoa Euroopan
unionin kehittyneimmiltä alueilta epäsuotuisille alu

eille ja siihen täytyisi kuulua pk-yrityksiä samalta
teollisuuden tai palvelujen alalta.
18 . Ilmoituksen lähetyspäivä : 20 . 6 . 1995 .

19 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen
virallisten julkaisujen toimistossa : 20 . 6 . 1995 .
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N:o C 165 / 23

Mekaaniset työt
Direktiivi 92/50/EWG

Rajoitettu menettely
(95 /C 165 / 13)

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan yhteisöjen komis
sio, Gemeinsame Forschungsstelle (Euratom), Post
fach 2340, D-76125 Karlsruhe.

11 .

12 . Vähimmäisvaatimukset: hakijoiden on :
todistettava kokemuksensa kulloisellakin kohdan 2

Puh. (072 47) 95 10 . Telekopio (072 47) 95 15 90.

alalla samanlaisista töistä ydinteknisissä laitoksissa ;

2. Palvelua luokka ja kuvaus: Transuraani-instituutissa
suoritettavat mekaaniset työt.

vakuutettava, että he voivat palkata sijaistyönteki
jöitä 24 tunnin kuluessa varsinaisen henkilökunnan
poissaollessa ;

Tehtävään kuuluu pääasiassa :

sitouduttava sopimuksen tehdessään hankkimaan
Saksan liittotasavallan säteilyturvamääräyksen § 20
mukainen lupa.

— Koekaappien rakentaminen,
— Erilaisten muoviosien valmistus, V2A, sorvipenk
kien ja jyrsinkoneiden volframi,

Sen lisäksi heidän on todistettava :

— Kaavojen työstäminen ja siirtäminen CAD-järjes

että he eivät ole konkurssi- tai selvitystilassa, lopetta
massa yritystään tai muussa maansa lainsäädännön

telmään .

Tehtävän laajuus on noin 2 500 tuntia.

mukaisessa vastaavassa tilassa eikä heitä vastaan ole

käynnissä oikeuskäsittelyä, joka johtaisi näihin tilan
3 . Työn suorituspaikka: Institut für Transurane, For
schungszentrum Karlsruhe, D-76344 Eggenstein,
Leopoldshafen.

teisiin ;
että he ovat suorittaneet velvollisuutensa maksaa

maansa lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut,
verot ja muut maksut.

4. a), b), c)

5 . Jako osiin : osatarjoukset eivät ole mahdollisia.
6 ., 7 .

8 . Sopimuksen kesto: 1,5 vuotta, 1.1 . 1996 lähtien.
9.

10 . a) Asiakirjapyyntöjen esittämisen määräpäivä: 37
päivää tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
b) Osoite: ks. kohta 1 , Herr Bier.

c) Kielet: yksi EU :n virallisista kielistä.

13 .

14. Sopimuksen teon perusteet: Valinta tehdään talou
dellisesti ja teknisesti edullisimman tarjouksen perus

teella tarjouserittelyn erityisehtojen mukaisesti.
15 . Lisätietoja : Tarjousasiakirjat sisältävät suoritettavien
palvelujen teknisen erittelyn sekä Transuraani-insti
tuutissa tehtäviä töitä koskevat erityisehdot.

16 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 20 . 6. 1995 .

17. Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi
rallisten julkaisujen toimistossa : 20 . 6 . 1995 .
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Turvallisuus- ja terveydenhoitotarkastus

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
(95 /C 165 / 14)

1 . Hankintaviranomaisen nimi ja osoite: Euroopan yh
teisöjen komissio, direction générale du personnel et
de l'administration, IX.C.l unité "Politique immobi
lière - Options et contrats" ORBN 1 /69, rue de la

7 . Palvelunsuorittajan tai -suorittajien nimet ia osoitteet:
SGS Bureau Nivelles asbl, Bid L. Mettewie 324,
B-1080 Bruxelles

Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel.

osille 1 ja 2 .

Puh. 295 21 00 . Telekopio 295 23 72 .

AIB Vinçotte asbl, avenue André Drouant 29,

2 . Valittu hankintamenettely: Perustelut mahdolliselle
neuvottelumenettelyn noudattamiselle ilman ennalta
julkaistua sopimusta koskevaa ilmoitusta ( 11 artiklan
3 kohta).
Avoin tarjouspyyntö.

3 . Palvelun luokka ja kuvaus: Kiinteistöjen ja teknisten
laitteiden turvallisuus- ja terveydenhoitotekijöiden
tarkastus komission omistamissa kiinteistöissä Brys

B- 1 1 60 Bruxelles

osalle 3 .

8 . Maksettu hinta tai hintojen vaihteluväli (vähimmäis-/
enimmäis-): Osa 1 : 115 446 ecua/vuosi ; osa 2 :
121 099 ecua/vuosi ; osa 3 : 131 232 ecua/vuosi.

9 . Tarvittaessa ulkopuolisilla mahdollisesti teetettävä so
pimuksen osa ja sen arvo :
10 . Lisätiedot:

selissä ja reuna-alueilla.
CPC-viitenumero : 8676 .

1 1 . Ilmoituksen julkaisupäivä Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä: 21 . 12 . 1994, EYVL S 245 .

4 . Sopimuksentekopäivä: 12 . 5 . 1995 .

12 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 21 . 6 . 1995 .

5 . Sopimuksen teon perusteet: Sopimus tehdään talou
dellisesti edullisimman tarjouksen tekijän kanssa ot
taen huomioon tarjotut hinnat ja tarjousten tekninen

13 . Ilmoituksen vastaanotto Euroopan yhteisöjen virallis

laatu .

ten julkaisujen toimistossa : 21 . 6 . 1995 .

14. Liitteessä IB mainittuja palveluja koskevien sopimus
ten osalta hankintaviranomaisen suostumus ilmoituk

6 . Saatujen tarjousten määrä: 7 .

sen julkaisemiseen (16 artiklan 3 kappale):
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N:o C 165 /25

Ilmoitus kiinnostuksenilmaisupyynnöstä, joka koskee tutkimuksia vaihtoehtoisten menetelmien
vahvistamista käsittelevällä alalla

(95 /C 165 / 15)
1.

Hankintaviranomainen : Euroopan yhteisöjen komis
sio, Centre commun de recherche, institut de l'envi
ronnement, ECVAM (Centre européen pour la vali
dation des méthodes alternatives), TP 580, M. Mara
fante, 1-21020 Ispra (VA).

akuutti systeeminen toksisuus,
silmätoksisuus,

ihoärsytys ja syöpyminen,
ihon läpäiseminen,

Puh . (39-332) 78 53 36 .
aineenvaihdunta ja maksatoksisuus,

2 . Laji: Kiinnostuksenilmaisupyyntö. Kaikki instituu
tiot, organisaatiot ja järjestöt, jotka haluavat olla
mukana palvelujen suorittajia koskevassa luettelossa,
pyydetään tekemään hakemuksensa jäljempänä esi
tettyjen ehtojen mukaisesti.

munuaistoksisuus,

hengitystoksisuus,
perinnöllisyystoksisuus,
neurotoksisuus,

Hankintaviranomainen laatii luettelon ehdokkaista,

jotka vastaavat kohdassa 8 annettuja perusteita.

immunotoksisuus ja herkistyminen,
hematotoksisuus,

Hankintaviranomainen lähettää tarvittaessa tarjous
pyyntökirjeen sekä tarjouspyyntöasiakirjat valittujen
osapuolten mukaisesti .

solumuutos ja yksilön ominaisuuksien parantami
nen .

d) Laadunvalvontaa ja turvallisuuden arviointia kos
kevat koeputkikokeet :
Tämän ilmoituksen perusteella laadittua luetteloa
käytetään yksinomaan sopimuksille, joiden enna
koitu arvo on alempi kuin julkisia sopimuksia koske
vien direktiivien kynnysarvo.

rokotukset,
hormonit,

farmaseuttiset tuotteet,
3 . Kuvaus :

a) Asianmukaisuuden ja luotettavuuden arviointi
(vahvistaminen) sellaisten testimenettelyjen osalta,
joiden suorittamisessa ei ole käytetty eläimiä, ot
taen huomioon kemiallisten ja muiden tuotteiden
potentiaalisen myrkyllisyyden arviointi sekä eri
tyyppisten biologisesti aktiivisten tuotteiden te
hokkuuden määrittäminen seuraavalla alalla : hen

kosmeettisten tuotteiden valmistusaineet.

e) Vapaaehtoisilla tehtyjen kokeiden puitteissa käy
tettyjen ei-invasiivien menetelmien arviointi .

f) Eläinten ja transgeenisten solujen käytön eettiset
ja käytännölliset näkökohdat.
4 . Palvelujen suorituspaikka ; Ks . kohta 1 .

gitystoksisuutta koskevat koeputkikokeet.
5 . Luettelon

b) vaihtoehtoisten menetelmien vahvistamista koske
vien tutkimusten suunnittelu ja arviointi.

voimassaoloaika :

Luettelo

mahdollisista

palvelujen suorittajista on voimassa kolme vuotta tä
män ilmoituksen julkaisemisesta lähtien.
Kiinnostuneet osapuolet voivat ilmoittautua viimeis
tään kuusi kuukautta ennen voimassaoloajan päätty

c) Koeputkikokeet kemiallisten tuotteiden luokitte
lua ja nimeämistä sekä sellaisten erityyppisten ke
miallisten ja muiden tuotteiden turvallinen käyttö,
jotka liittyvät seuraaviin asioihin :

mistä .

6 . Yritysten ryhmittymiltä vaadittava juridinen muoto :
Erityistä juridista muotoa ei vaadita.
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Tähän kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastaamisesta

7 . Hakemusten lähetysosoite: Ks. kohta 1 .
a) Hakemukset sekä kaikki kohdassa 8 mainitut
asiakirjat on lähetettävä kirjattuna.

b) Ehdokkaiden on mainittava, mistä tutkimusryh
mästä he ovat kiinnostuneita, käyttämällä kohdan
3 otsikkoviitteitä.

8 . Luettelo toimitettavista tiedoista ja asiakirjoista : Seu
raavat ehdokkaan omaa asemaa koskevat asiakirjat
sekä taloudellisten vähimmäisehtojen arvioimiseksi
tarpeelliset asiakirjat :
— tiedot ehdokkaasta :
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nimi, juridinen muoto,

kiinnostuneiden ehdokkaiden on osoitettava tutki

musten teknisten vaatimusten tunteminen ja hallinta.

Ehdokkaat valitaan heidän teknisen pätevyytensä ja
kohdassa 3 . a) ilmoitetuilta aloilta saadun kokemuk
sensa perusteella.

9. Lisätiedot: Kiinnostuneita pyydetään kiinnitämään
huomiota tämän pyynnön tavoitteeseen eli luettelon
laatimiseen ehdokkaista, joita voidaan pyytää vastaa
maan erityiseen tarjouspyyntöön.

osoite, puhelin-, telex- ja telekopionumerot, alv
rek., johtoelinten jäsenten tai yritystä edustamaan
valtuuten henkilön nimet ja tehtävät,

Tästä syystä heitä pyydetään toimittamaan edellä
pyydetyt tiedot ilmoitettuun osoitteeseen, mutta tässä
vaiheessa ei tule pyytää lisätietoja.

— asiaa hoitavien viranomaisten todistus verojen ja
sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta, tai valaeh

Ehdokkaille ilmoitetaan heidän hakemuksensa edis

toinen ilmoitus,

— luettelo tärkemmistä projekteista tai tutkimuk
sista, jotka on toteutettu kolmen viimeksi kulu
neen vuoden
aloilla .

aikana

kohdassa

3

mainituilla

tymisestä.

10. Ilmoituksen lähetyspäivä: 21 . 6. 1995 .

1 1 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi
rallisten julkaisujen toimistossa : 21.6 . 1995 .
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N:o C 165 / 27

Bryssel : tarjouspyyntö palveluista, jotka koskevat prototyypin kehittämistä maailmanlaajuiselle
trooppisten metsien tarkkailujärjestelmälle
Avoin menettely XI/D4/ 1165
(95 /C 165 / 16)

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Direc
torate-General for the Environment, Nuclear Safety
and Civil Protection as represented by the Director
General of DG XI, rue de la Loi/Wetstraat 200 ,
B-1049 Bruxelles /Brussel .

2 . Kuvaus tarjottavista, palveluista : Pitkäaikainen kan
sainvälinen huoli trooppisten metsien säilymisestä an
taa Euroopan unionille lukuisia haasteita. Komission
tiedonannot, Eurooppa-neuvoston julkilausumat,
Euroopan parlamentin päätöslauselmat, kehityspoli
tiikka ja viides ympäristöalan toimintaohjelma (') sa
moin kuin neljäs tutkimuksen, teknisen kehityksen ja
demonstaraation puiteohjelma (2) sekä ympäristö- ja
ilmastoalan erityisohjelma (3) ovat kaikki painotta
neet, että unionin on osallistuttava voimakkaammin

trooppisten metsien säilyttämistä koskevaan alaan ja
politiikkaan .

Meneillään oleva keskustelu , joka koskee trooppisten
metsien hoitoa koskevien sopivien vaihtoehtojen
määrittelyä ja toteutusta, osoittaa yhä, että metsien
hävittämistä ja metsien tilan huononemista vastusta
vaa taistelua täytyy tukea metsävarojen tilaa ja mer
kitystä koskevilla perehtyneemmillä näkökannoilla.

Maailman metsien jatkuvien muutosten dokumen
tointi ja näiden muutosten laadun, syyn ja vaikutus

Seuraavia seikkoja pidetään projektin tärkeimpinä
puolina :

— se hyödyntää maapallontutkimusteknologian ja
maantieteellisten tietojärjestelmien pisimmälle ke
hitettyjä tuloksia ;
— se perustuu tiedonhallintarakenteeseen ja ana
lyyttisiin ohjelmiin, jotka on sovitettu hyödyntä
mään trooppisia metsiä koskevat saatavilla olevat
tiedot koko laajuudessaan ;
— se tuottaa erityisiä informaatiotuotteita tiedon eri
tasoilla (maailmanlaajuiselta tasolta projektita
solle);
— se johtaa erityisliittymien perustamiseen käyttä
jien yhteisön kanssa. Tämä liittymä kohdistuu
käyttäjien tarpeita, tiedon formatointia, saata
vuutta jne. koskeviin ongelmiin ;

— se kehittää ja käyttää mallintamista metsien muu
tosten aikaa ja paikkaa koskevaan kehitykseen
tarkoituksenaan ymmärtää paremmin mukana
olevia ilmiöitä ;

— se osallistuu valmistelemaan trooppisten metsien
tarkkailun perusteella tehtyjen tulevien maapal
lontutkimusjärjestelmien hyödyntämistä ;

ten ymmärtäminen ovat siten erityisen kiireellisiä.

Tähän päivään mennessä ei ole ollut mitään tarkkoja
ja ajan tasalla olevia tietoja trooppisten metsien tu
houtumisen nykyisestä etenemisestä ; ja samalla kun

— monenlaiseen tiedontarpeeseen vastaavan maail
manlaajuisen tarkkailujärjestelmän erittäin tär
keänä piirteenä on mittakaavaa koskeva ominais
joustavuus ja tarkkailun analysointi.

tärkeimmät metsäalueiden muutosten taustavoimat

tunnetaan, niiden spatiaalista vaikutusta ymmärre
tään huonosti .

3 . Tarjousten vastaanottamisen määräpäivä: Ilmoituk
sen julkaisun jälkeen 52 kalenteripäivän kuluttua.
4 . Kestoaika : 12 kuukautta sopimuksen allekirjoituspäi

Tämän projektin yleisenä tavoitteena on kehittää
prototyyppi perusteellisesta tietojärjestelmästä, joka

västä alkaen. Sopimus on mahdollista uusia kolmesti
samanpituisen jakson verran.

tarjoaa Euroopan komissiolle ja käyttäjien yhteisölle
kokonaisuudessaan ajanmukaista ja monentasoista
tietoa metsien tilasta koko trooppisella vyöhykkeellä.

5 . a) Tarjouspyyntöasiakirjoja voi pyytää seuraavasta
osoitteesta : Mr B. Sinnott, DG XI/A/2, BU-5
3 / 178 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bru

xelles/Brussel, telekopio (02) 299 44 49 .
(') Neuvoston päätöslauselma EYVL C 138 , 17. 5 . 1993 .
(2) Neuvoston päätös 1110 /94 / EY, EYVL L 126, 18 . 5 . 1994 .
(3) Neuvoston päätös 94/9 11 /EC, EYVL L 361 , 31 . 12 . 1994 .

Jokaisessa pyynnössä tulee mainita viitenumero :
XI /D4 / 1 165 .
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b) Tarjousasiakirjapyyntöjen viimeinen vastaanotto
päivä: Kolmenkymmenen päivän kuluessa ilmoi
tuksen julkaisemisesta.
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Lisäksi ehdotus perustuu seuraaviin seikkoihin :
— trooppisia metsiä koskevan alan laaja ja todistet
tava tuntemus ;

6 . Tarjousten jättäminen : Osoite : Euroopan komissio,
Mr B. Sinnott, DG XI/A/2 - Finance and Contracts,
BU-5 3 / 170, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles / Brussel.

7 . Tarjoajien ryhmittymien oikeudellinen muoto: Tarjo
ukset voidaan jättää yksittäin tai yhteistarjouksena.
Mikäli 2 tai useampia hakijoita jättää yhteistarjouk
sen, 1 pitää nimetä pääsopijapuoleksi ja vastuuhenki
löksi .

8 . Valinta : Tarj oaj ien on toimitettava :

— kopio, joka todistaa heidän kuuluvan kansallis
een kauppa- tai ammattirekisteriin tai vastaavaan
voimassaolevan kansallisen lainsäädännön mukai

— kyseistä alaa koskevien tietovaatimuksien oikea
ymmärtäminen ;
— kehittyneen tietojenhallinnan ja jakelutekniikan
hyödyntämisen vaatima täsmällinen kokemus ;
— laajat tiedot avaruudentarkkailuohjelmista sekä

niiden vaikutuksesta toiminnalliseen maapallon
tarkkailuun ;

— kyky käsitellä maailmanlaajuisia tiedostoja sekä
suorittaa tarkoituksenmukaisia analyysejä troop
pisen kasvipeitteen muutoksista ;
— laajat tiedot trooppisten kasvien levinneisyydestä
ja ominaispiirteistä ;

— kyky antaa hallinnollista ja logistista tukea ;
— kyky työskennellä kansainvälisellä tasolla.

sesti ;

— tarjoajien taseet sekä tuloja ja menoja koskevat
laskelmat, mikäli taseiden julkaisua vaaditaan
tarjoajan sijoittautumismaan lainsäädännössä ;

— tarjoajan koulutus- ja ammattipätevyys ja/tai yri
tyksen johtohenkilöstön ja erityisesti vastuuhen
kilön (-henkilöiden) koulutus- ja ammattipäte
vyys .

9 . Tarjouksen voimassaoloaika : 6 kuukautta alkaen yllä
mainitusta määräpäivästä.

10 . Sopimuksen teon perusteet: Tarjousten arviointipe
rusteet lähetetään tarjouspyyntöasiakirjojen mukana.
11 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 21 . 6 . 1995 .

12 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi
rallisten julkaisujen toimistossa : 21.6 . 1995 .
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N:o C 165 / 29

Avoin tarjouspyyntö, joka koskee tutkimusta "Sähköpostin kehityksen vaikutus postitoiminta
markkinoihin"

(95 / C 165 / 17)

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Direc
torate-General for Telecommunications, Information
Market and Exploitation of Research, DG XIII/A,
for the attention of Mr P. Picard, BU 9 5 / 176, rue
de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

7 . Työn toteuttamisen määräaika : Tutkimus alkaa
vuonna 1995 . Kestoaika on 6 kuukautta.

8 . a) Tutkimusta koskevia lisätietoja voidaan pyytää
seuraavasta osoitteesta : Ks . kohta 1 .

b) Pyyntöjen

Puh . (32-2) 296 83 42 . Telekopio (32-2) 296 83 93 .
2 . Palvelun luokka ja kuvaus: Tutkimuksen tarkoituk
sena on auttaa komissiota ymmärtämään sähköpostin
ja muunlaisten uusien kehittyneiden palvelujen kuten
automaattisen tiedonvaihdon (EDI = Electronic
Data Interchange) nykyistä ja tulevaa vaikutusta
postitoimintamarkkinoihin .

Sen vuoksi tutkimus tarkastelee sähköpostin osa- tai
kokonaisjärjestelmien kehitystä ja arvioi korvaavan
teknologian todennäköistä vaikutusta perinteisiin
postimalleihin ja mahdollisuuksia uusien postipalve
luiden kannalta .

Näin tutkimus tarjoaa viitepohjan, joka auttaa ko
mission keskipitkän aikavälin työtä sen ehdottaessa
toimenpiteitä sellaisen uuden eurooppalaisen posti
järjestelmän perustamiseksi, jolla on vaikutusta muun
muassa tarjottujen palvelujen sekä uusien palvelujen,
palvelujen laadun, vaadittujen teknisten normien ja
Euroopan teollisuuden edistämisen tasolla.
Tehtävänä on ensi sijassa varmistaa, että :

— tutkimus indentifioi sekä nykyisin että mahdolli
sesti tulevaisuudessa käytössä olevat avaintekno
logiat ; EU:n alueen julkisten laitosten nykyisin
käsittelemän postin potentiaalinen hukka tulisi
ennustaa ja laskea epävarmuusmarginaali ;
— tutkimus tutkii postijärjestelmien yhdistämisen
mahdollisuuksia postin mahdollisen häviämisen
ehkäisemiseksi tai sen mahdollisuuksia korvata

olemassaolevat postipalvelut ;
— tutkimus tutkii elektronisten viestijärjestelmien
mahdollista vaikutusta nykyiseen tuotevalikoi
maan (tarjonta) sekä eri asiakassektoreihin (ky
syntä).

3 . Toimituspaikka : Ks . kohta 1 .

vastaanottamisen

määräpäivä:

21.7 . 1995 .

c) Tutkimusta koskevat lisätietopyynnöt voidaan lä
hettää kirjeitse tai telekopiona : Telekopiona lähe
tetyt pyynnöt on vahvistettava kirjeellä, joka on
lähetetty ennen kohdassa 8 . b) ilmoitettua määrä
päivää.
9. a) Tarjousten jättämisen määräpäivä: 12. 8. 1995.

b) Tarjousten lähetysosoite: Ks . kohta 1 .
10 . a) Tarjousten avaustilaisuudessa voivat olla läsnä seu
raavat henkilöt: Euroopan komission viralliset
edustajat ja yksi valtuutettu edustaja jokaiselta
tarjoajalta.

b) Avaustilaisuuden
aika
ja
piukka :
24 . 8 . 1995 ( 10 . 00). Osoite ilmoitetaan kiinnostu
neille määräajan päättymistä seuraavalla viikolla.
11 .

12 . Tärkeimmät rahoitusehdot: Tutkimus rahoitetaan
kokonaan .

13 . Tarjoajien ryhmittymien oikeudellinen muoto: Tarjo
ukset voivat olla yksittäisiä tai yhteistarjouksia. Mi
käli kaksi tai useampia hakijoita jättää yhteistarjouk
sen, yksi tarjoaja on nimettävä pääsopijapuoleksi ja
vastuuhenkilöksi .

14 . Tarjoajan asemaa koskevat tiedot: Tarjoajan on toi
mitettava taloudelliset ja tekniset tiedot arviointia
varten. Nämä vaatimukset määritellään tarjouseritte
lyssä.
15 . Voimassaoloaika : 12 kuukautta.

16 . Arviointiperusteet: sisältyvät lisätietoihin.
17 .

1 8 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 21.6 . 1 995 .
19 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi

4 ., 5 ., 6 .

rallisten julkaisujen toimistossa : 21 . 6 . 1995 .

N:o C 165 / 30
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OIKAISU

TACIS — sekalaiset toimitukset

(Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosa N:o C 153, 20.6.1995, s. 5)
(95 / C 165 / 18)

Oikaisuilmoitus edellä mainittuun Euroopan yhteisöjen komission tekemään tarjouspyyntöön, joka rahoite
taan Tacis-ohjelman puitteissa
Projektin nimi : Customs Equipment Supply, NIS - WW.91 .05/04.01 /B008

3 . Tarjousasiakirjat saa myös seuraavista osoitteista :
c) Yhteisön toimipisteet :
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, Pohjoisesplanadi 31 , PL 234 [puh. (358-0) 65 64 20 ; Telekopio (358-0) 65 67 28]

S- 111 47 Stockholm, Hamngatan 6 [Tel. (46-8) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35 ; Telex 13449]
4 . Oikaisu :

Tarjousten on saavuttava viimeistään 27. 7. 1995 ( 12.00) paikallista aikaa seuraavaan osoitteeseen :
Balfour, Williamson & Co. Ltd, avenue des Arts 50, Boite 16, B-1040 Brussels

Henkilö, jolle lähetys osoitetaan : C. Tarring
Tarjousten avaustilaisuus ei ole avoin yleisölle.
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