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I

(Mededelingen)

COMMISSIE
ECU (')
30 juni 1995

(95 /C 165 /01 )

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid :

Belgische en
Luxemburgse frank

38,2575

Finse mark

5,74919

Zweedse kroon

9,78410

Deense kroon

7,26472

Pond sterling

0,841979

Duitse mark

1,86067

US-dollar

1,34296

Griekse drachme

302,541

Canadese dollar

1,84925

Peseta

162,914

Yen

113,950

Franse frank

6,51736

Zwitserse frank

1,54641

Iers pond

0,818476

Noorse kroon

8,29208

Lire

Gulden

Oostenrijkse schilling
Escudo

2202,07

2,08427

13,0844
196,689

IJslandse kroon

84,4048

Australische dollar

1,88830

Nieuwzeelandse dollar

2,00891

Zuidafrikaanse rand

4,88534

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen :
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen ;

— zijn eigen telexadres geven ;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisse
lingskoersen van de ecu per telex geeft;
— de mededeling niet onderbreken vóór het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken „ffff".

Noot: De Commissie heeft ook een telexapparaat met automatische beantwoorder (nr. 21791 ) en een tele
kopieerapparaat met automatische beantwoorder (nr. 296 10 97) die dagelijkse gegevens betreffende
de berekening van de landbouwomrekeningskoersen verstrekken.

O Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30. 12 . 1978 ,
blz. 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971 / 89 (PB nr. L 189 van 4. 7. 1989, blz. 1 ).
Besluit 80/ 1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé) (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980, blz. 34).
Beschikking nr. 3334/ 80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980, blz. 27).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20 . 12. 1980, blz. 23).
Verordening (EEG) nr. 3308 / 80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980,
blz. 1 ).
Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 (PB
nr. L 311 van 30 . 10 . 1981 , blz . 1 ).
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Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de
landbouwsector (granen)
(95 /C 165/02)

(Zie de mededeling in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 360 van
21 december 1982, bladzijde 43)
Wekelijkse inschrijving

Permanente openbare inschrijving

Verordening (EG) nr. 2305/94 van de Commissie van 26 september 1994 betref
fende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkor
relige volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(PB nr. L 251 van 27. 9. 1994, blz. 7)
Verordening (EG) nr. 2306/94 van de Commissie van 26 september 1994 betref
fende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflang
korrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen

Datum van het
besluit van
de Commissie

Maximumrestitutie

geen offertes

29 . 6 . 1995

offertes geweigerd

(PB nr. L 251 van 27. 9. 1994, blz. 9)

Verordening (EG) nr. 2307/94 van de Commissie van 26 september 1994 betref
fende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflang
korrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(PB nr. L 251 van 27. 9. 1994, blz. 11 )

geen offertes

Verordening (EG) nr. 1088 /95 van de Commissie van 15 mei 1995 inzake een
openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van zachte tarwe naar alle derde
landen

29 . 6 . 1995

offertes geweigerd

29 . 6 . 1995

offertes geweigerd

(PB nr. L 109 van 16. 5. 1995, blz. 13)

Verordening (EG) nr. 1089/95 van de Commissie van 15 mei 1995 inzake een

openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst naar alle derde landen
(PB nr. L 109 van 16. 5 . 1995, blz. 16)

Verordening (EG) nr. 1090/95 van de Commissie van 15 mei 1995 inzake een

openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van in Finland
en Zweden geproduceerde haver naar derde landen

geen offertes

(PB nr. L 109 van 16. 5 . 1995, blz. 19)

Verordening (EG) nr. 1091 /95 van de Commissie van 15 mei 1995 inzake een

openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van rogge naar alle derde landen
(PB nr. L 109 van 16. 5 . 1995, blz. 22)

geen offertes
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Nr. C 165 / 3

Mededeling in het kader van de uitwerking van de Richtlijn 89/392/EEG van de Raad 0)
inzake machines, gewijzigd bij de Richtlijnen van de Raad 91 /368/EEG (2), 93/44/EEG (3) en
93/68/EEG (4)
(95 /C 165 / 03)
(Voor de EER relevante tekst)

(Publikatie van de titels en de referenties van de Europese geharmoniseerde normen krachtens
Richtlijn 89/392/EEG)

OEN O
CEN

Referentie

EN 1152

Titel van de geharmoniseerde normen
Trekkers en machines voor land- en bosbouw —

Jaar van ratificatie
1994

Beschermkappen voor aftakassen — Slijtage- en
sterkteproeven
CEN

EN 690

Landbouwmachines — Stalmeststrooiers —

1994

Veiligheid
CEN

EN 115

Veiligheidsvoorschriften voor het vervaardigen en
het aanbrengen van roltrappen en rolpaden

1995

Waarschuwing :

— Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden
ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellin
gen waarvan de lijsten in de bijlage bij Richtlijn 83 / 189/EEG van de Raad (6), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 94/ 10/EG (7), zijn vermeld.

— De publikatie van de referenties in het Publikatiehlad van de Europese Gemeenschappen
houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.
— De Commissie zal er zorg voor dragen dat de lijsten regelmatig worden bijgewerkt (8).

O
O
(J)
O
(5)

PB nr. L 183 van 29. 6. 1989, blz. 9.
PB nr. L 198 van 22. 7. 1991 , blz. 16.
PB nr. L 175 van 19. 7. 1993 , blz. 12 .
PB nr. L 220 van 30 . 8 . 1993 , blz. 1 .
OEN : Europese normalisatie-instelling
CEN : Rue de Stassart 36, B- 1 050 Brussel (tel. (32-2) 519 68 11 , fax (32-2) 519 68 19)
CENELEC : Rue de Stassart 35 , B-1050 Brussel (tel. (32-2) 519 68 71 , fax (32-2) 519 69 19)
ETSI : Boîte Postale 152/F-06561 Valbonne Cedex (tel. (33) 92 94 42 12, fax (33) 93 65 47 16).
(6) PB nr. L 109 van 26 . 4 . 1983 , blz. 8 .
O PB nr. L 100 van 19 . 4 . 1994 , blz. 30 .
(') PB nr. C 157 van 24 . 6 . 1992 , blz. 4 .
PB nr. C 229 van 25 . 8 . 1993 , blz. 3 .
PB nr. C 207 van 27 . 7 . 1994, blz. 3 .
PB nr. C 377 van 31 . 12 . 1994 , blz. 10 .
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak nr. IV/M.616 — Swissair/Sabena)
(95 / C 165 /04)
(Voor de EER relevante tekst)

1 . Op 23 juni 1995 ontving de Commissie een aanmelding van een beoogde concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/ 89 van de Raad (') waarin werd medege
deeld dat de onderneming Swissair en de Belgische Staat in de zin van artikel 3 , lid 1 , onder
b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Sabena door de aan
koop van effecten en een contract.
De aangemelde concentratie omvat een aantal aanpassingen aan het originele concentratieplan
dat op 12 mei 1995 bij de Commissie aangemeld werd (IV/ M/ 562) en dat vervolgens op
20 juni 1995 ingetrokken werd. Met name de Belgische en Zwitserse overheden zijn verplich
tingen aangegaan in verband met toegang tot luchttransportroutes tussen België en Zwitser
land. Swissair en Sabena zijn verplichtingen aangegaan in verband met beschikbaarheid van
„slots" in Belgische en Zwitserse luchthavens, „interlining" en deelname van nieuwkomers op
deze routes in de „ Frement Flyer"-programma's van Sabena en Swissair. Swissair heeft ook de
nodige stappen genomen om haar samenwerking met SAS in de context van de European Qua
lity Alliance te beëindigen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de desbetreffende ondernemingen zijn :

— Swissair : luchttransport en verwante activiteiten
— Sabena : luchttransport en verwante activiteiten .

3 . Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde
concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064 / 89 kan vallen. Ten
aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden .
4 . De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten
aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken .
Belanghebbende derden kunnen verdere informatie over deze verplichtingen verkrijgen door
een schriftelijk verzoek in te dienen op onderstaand adres .
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekend
making hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 ) of per post, onder vermelding
van referentie IV/M.616 — Swissair/Sabena, aan onderstaand adres worden toegezonden :
Commissie van de Europese Gemeenschappen ,
Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV),
Task Force Fusiecontrole,

Kortenberglaan 150 ,
B-1049 Brussel .

(') PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz. 1 . Verordening gerectificeerd in PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990, blz.
13 .
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak nr. IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox)
(95 /C 165 /05)
(Voor de EER relevante tekst)

1 . Op 23 juni 1995 ontving de Commissie een aanmelding van een beoogde concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/ 89 van de Raad (') waarin werd medege
deeld dat de onderneming Crown Cork & Seal Company Inc. (Crown) in de zin van artikel 3 ,
lid 1 , onder b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over CarnaudMetal
box SA (CMB) door de aankoop van de aandelen die voordien in het bezit waren van „Com
pagnie Générale d'Industrie et de Participations" (CGIP) als deel van een Frans openbaar uit
wisselingsaanbod.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de desbetreffende ondernemingen zijn :

— Crown : verpakking met inbegrip van blikken voor etenswaren en spuitbussen, bodems voor
drankblikjes, metalen kroonkurken, plastic en aluminium flessedoppen, PET-flessen ;
— CMB : verpakking, met inbegrip van blikken voor etenswaren en spuitbussen, bodems voor
drankblikjes, metalen kroonkurken, plastic en aluminium flessedoppen, PET-flessen.
3 . Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde
concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/ 89 kan vallen. Ten
aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4 . De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten
aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekend
making hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 ) of per post, onder vermelding
van referentie IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox, aan onderstaand adres
worden toegezonden :

Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV),
Task Force Fusiecontrole,

Kortenberglaan 150 ,
B-1049 Brussel .

(l) PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz.
13 .

1.

Verordening gerectificeerd in PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990, blz.
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II

( Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 89/647/EEG van de Raad en Richtlijn 93/6/EEG van de Raad met betrekking tot de
aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten en vereveningsovereen
komsten (Verevening bij overeenkomst) (')
(95 /C 165 /06)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(95) 170 def. — 94/OQ99(COD)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2 van het EG-verdrag ingediend op 10 mei
1995 )

O PB nr. C 142 van 25 . 5 . 1994 , blz . 8 .

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

Titel

Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/647 /EEG van
de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toe
zichthouders van schuldvernieuwingscontracten en ver
eveningsovereenkomsten (verevening bij overeenkomst)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89 /647/EEG van
de Raad en Richtlijn 93 /6/EEG van de Raad met be
trekking tot de aanvaarding door toezichthouders van
schuldvernieuwingscontracten en vereveningsovereen
komsten (verevening bij overeenkomst)
Overweging 3a (nieuw)

Overwegende dat de beoogde regels ter aanvaarding van
verevening tot gevolg zullen hebben dat voor kredietin
stellingen de omvang van de verplichte dekking met ei
gen vermogen verlaagd wordt ;
Overweging 4

Overweging 4

Overwegende dat voor kredietinstellingen die hun statu
taire zetel in de Europese Gemeenschap hebben, slechts
wijziging van Richtlijn 89/647/EEG dezelfde mogelijk
heid van aanvaarding van bilaterale verevening door de
toezichthouders kan scheppen, waardoor zij onder de
zelfde voorwaarden kunnen concurreren ; dat de regels
evenwichtig en geschikt zijn om de toepassing van maat
regelen van bedrijfseconomisch toezicht op het krediet

Overwegende evenwel dat voor kredietinstellingen die
hun statutaire zetel in de Europese Gemeenschap heb
ben, slechts wijziging van Richtlijn 89/647/EEG de
zelfde mogelijkheid van aanvaarding van bilaterale ver
evening door de toezichthouders kan scheppen, waar

wezen verder te versterken ;

door zij onder dezelfde voorwaarden kunnen concurre
ren ; dat de regels evenwichtig en geschikt zijn om de
toepassing van maatregelen van bedrijfseconomisch toe
zicht op het kredietwezen verder te versterken ;
Overweging 5a (nieuw)

Overwegende dat de Lid-Staten waarin de rechtsgeldig
heid van „verevening bij overeenkomst" nog niet erkend
is, zo spoedig mogelijk de bepalingen moeten invoeren
om in deze erkenning te voorzien ;

NL I
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Nr. C 165 /7

OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

Artikel 1

Artikel 1

Bijlage II van Richtlijn 89/647/EEG wordt vervangen
door de bijlage bij de onderhavige richtlijn.

Bijlage II bij Richtlijn 89/647/EEG wordt vervangen
door de bijlage bij de onderhavige richtlijn.
In bijlage II van Richtlijn 93 /6/EEG (*) wordt de eerste
alinea van punt 5 aangevuld met de volgende zin :
„ „Bevoegde autoriteiten": de nationale autoriteiten die
op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
bevoegd zijn om het toezicht op beleggingsondernemin
gen uit te oefenen.".

Artikel 3

Artikel 3

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiter
lijk op 31 december 1994 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en be
stuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiter
lijk op 31 december 1995 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
O PB L 141 van 11 . 6 . 1993 , blz . 1 .

Bijlage, bijlage II, punt 1, eerste zin:

Bijlage, bijlage II, punt 1, eerste zin :

Na toestemming van hun toezichthoudende autoriteiten kunnen
de kredietinstellingen een van onderstaande methoden kiezen
om de risico's te bepalen die verbonden zijn aan de in bijlage III
genoemde transacties.

Na toestemming van de bevoegde autoriteiten kunnen de kre
dietinstellingen een van onderstaande methoden kiezen om de
risico's te bepalen die verbonden zijn aan de in bijlage III ge

Bijlage, bijlage II, punt 2, tabel 2, voetnoot ('):

Bijlage, bijlage II, punt 2, tabel 2, voetnoot ('):

(■) In het geval van rentecontracten kunnen de kredietinstellin
gen, behoudens goedkeuring van de toezichthoudende auto
riteiten, voor de oorspronkelijke of voor de resterende loop

(l) In het geval van rentecontracten kunnen de kredietinstellin
gen, behoudens goedkeuring van de bevoegde autoriteiten,
voor de oorspronkelijke of voor de resterende looptijd kie

tijd kiezen .

noemde transacties.

zen .

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder a), eerste zin :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder a), eerste zin :

De toezichthoudende autoriteiten mogen de volgende schuld
vernieuwingscontracten en vereveningsovereenkomsten als

De bevoegde autoriteiten mogen de volgende schuldver
nieuwingscontracten en vereveningsovereenkomsten als risico

risicoverminderend aanvaarden :

verminderend aanvaarden :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder a), tweede alinea (nieuw):
„Tegenpartij": elke natuurlijke of rechtspersoon die de be
voegdheid heeft een schuldvernieuwingscontract of verevenings
overeenkomst aan te gaan.

Nr. C 165 / 8
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OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), eerste alinea, inleidende zin :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), eerste alinea, inleidende zin :

De toezichthoudende autoriteiten mogen een schuldver
nieuwingscontract of vereveningsovereenkomst slechts onder de
volgende voorwaarden als risicoverminderend aanvaarden :

De bevoegde autoriteiten mogen een schuldvernieuwingscon
tract of vereveningsovereenkomst slechts onder de volgende
voorwaarden als risicoverminderend aanvaarden :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), ii), inleidende zin :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), ii), inleidende zin:

ii) de kredietinstelling heeft de toezichthoudende autoriteiten
schriftelijke en met redenen omklede adviezen overgelegd,
waaruit blijkt dat, in geval van een rechtsgeding, de be
voegde rechterlijke en bestuurlijke autoriteiten tot de bevin
ding zullen komen dat in de in punt i) beschreven gevallen
de vorderingen en verplichtingen van de kredietinstelling be
perkt zijn tot de nettowaarde als omschreven in punt i),

ii) de kredietinstelling heeft er zorg voor gedragen de bevoegde
autoriteit een duidelijke en nauwkeurige lijst van schriftelijke
en met redenen omklede juridische adviezen te geven, waar

krachtens :

over deze autoriteit beschikken kan en waaruit blijkt dat, in
geval van een rechtsgeding, de bevoegde rechterlijke en be
stuurlijke autoriteiten tot de bevinding zullen komen dat in
de in punt i) beschreven gevallen de vorderingen en verplich
tingen van de kredietinstelling beperkt zijn tot de netto
waarde als omschreven in punt i), krachtens :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), eerste alinea „ bis " (nieuw in
te voegen)

De bevoegde autoriteiten mogen met redenen omklede juridi
sche adviezen die per categorieën of soorten schuldver
nieuwingscontracten of vereveningsovereenkomsten opgesteld
zijn, aanvaarden .

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), tweede alinea :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), tweede alinea :

De toezichthoudende autoriteiten moeten, na in voorkomend

De bevoegde autoriteiten moeten, na in voorkomend geval met
andere betrokken toezichthoudende autoriteiten overleg te heb
ben gevoerd, ervan overtuigd zijn dat de verevening bij overeen

geval met andere betrokken toezichthoudende autoriteiten over
leg te hebben gevoerd, ervan overtuigd zijn dat de verevening
bij overeenkomst krachtens het recht van alle betrokken rechts
stelsels rechtsgeldig is. Indien een van deze toezichthoudende
autoriteiten niet van de rechtsgeldigheid van verevening bij
overeenkomst krachtens het recht van zijn land overtuigd is,
mag het betreffende schuldvernieuwingscontract of de betref
fende vereveningsovereenkomst voor geen van de tegenpartijen

rechtsgeldig is. Indien een van deze toezichthoudende autoritei
ten niet van de rechtsgeldigheid van verevening bij overeen
komst krachtens het recht van zijn land overtuigd is, mag het
betreffende schuldvernieuwingscontract of de betreffende ver
eveningsovereenkomst voor geen van de tegenpartijen als risico

als risicoverminderend worden aanvaard .

verminderend worden aanvaard.

komst krachtens het recht van alle betrokken rechtsstelsels

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), vierde alinea :

Bijlage, bijlage II, punt 3, onder b), vierde alinea :

Voor een soepel functioneren van de interne markt dienen de
Lid-Staten ernaar te streven dat hun bevoegde autoriteiten de
vereveningsovereenkomsten uniform beoordelen.

Voor een soepel functioneren van de interne markt dienen de
Lid-Staten ernaar te streven dat hun bevoegde autoriteiten ver
evening bij overeenkomst uniform beoordelen. Dergelijke be
oordelingen door de bevoegde autoriteiten mogen niet tot con
currentievervalsing leiden.
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Wijziging van het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging
(95 /C 165 /07)
(Voor de EER relevante tekst)

COM(95) 88 def. — SYN 526

(Door de Commissie ingediend op 16 mei 1995 overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG
Verdrag)

OORSPRONKELIJKE TEKST

GEWIJZIGDE TEKST

Overweging 11a (nieuw)

Overwegende dat de exploitant tijdens de volledige peri
ode dat zijn installatie in bedrijf is, verantwoordelijk is
voor de milieugevolgen van zijn activiteit en hij zelf een
actieve strategie moet ontwikkelen die bijdraagt aan de
verbetering van de milieubescherming op een geëigende
en continue basis :

Overweging 23

Overwegende dat, om het grote publiek te informeren
over de exploitatie van installaties en de mogelijke mi
lieu-effecten daarvan, en om de vergunningsprocedure in
de hele Gemeenschap doorzichtig te maken, informatie
betreffende de aanvraag om een vergunning zelf en de
daarmee samenhangende controlegegevens openbaar
moeten worden gemaakt ;

Overwegende dat, om het grote publiek te informeren
over de exploitatie van installaties en de mogelijke mi
lieu-effecten daarvan, en om de vergunningsprocedure in
de hele Gemeenschap doorzichtig te maken, het publiek

toegang moet hebben, alvorens enige vergunning wordt
afgegeven, tot informatie betreffende de aanvraag om
een vergunning zelf en de daarmee samenhangende con
trolegegevens ;

Artikel 1

Het doel van deze richtlijn is te voorzien in maatregelen
en procedures voor het voorkomen, indien mogelijk, of
tot een minimum beperken van emissies die worden ver
oorzaakt door industriële installaties in de Gemeenschap,
teneinde een hoog niveau van bescherming voor het mi
lieu als geheel te bewerkstelligen.

Het doel van deze richtlijn is te voorzien in maatregelen
en procedures voor het voorkomen, indien mogelijk, of
tot een minimum beperken van emissies die worden ver
oorzaakt door industriële installaties , waarnaar wordt

verwezen in bijlage I, in de Gemeenschap, teneinde een
hoog niveau van bescherming voor het milieu als geheel
te bewerkstelligen.

Artikel 2, punt 1 , onder b)

b) „preparaat": een mengsel of oplossing bestaande uit
twee of meer stoffen, met dien verstande dat eindpro
dukten, radioactieve stoffen en preparaten en gene
tisch gemodificeerde organismen niet onder deze de
finitie vallen ;

b) „preparaat": een mengsel of oplossing bestaande uit
twee of meer stoffen, met dien verstande dat prepara
ten en genetisch gemodificeerde organismen niet on
der deze definitie vallen ;
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Artikel 2, punt 2

2 . „verontreiniging": het direct of indirect door mense
lijke activiteit in de milieucompartimenten lucht, wa
ter of bodem brengen van stoffen, preparaten, warmte
of geluid die de oorzaak of medeoorzaak kunnen zijn
van gevaren voor de volksgezondheid, schade aan de
biologische hulpbronnen of ecosystemen of materiële
goederen dan wel van afbreuk aan of aantasting van
de belevingswaarde en het rechtmatige gebruik van
het milieu ;

2 . „verontreiniging": het direct of indirect door mense
lijke activiteit in de milieucompartimenten lucht, wa
ter of bodem brengen van stoffen, preparaten,
warmte, geluid, licht of trillingen die de oorzaak of
medeoorzaak kunnen zijn van gevaren voor de volks
gezondheid, schade aan de biologische hulpbronnen
of ecosystemen of materiële goederen dan wel van af
breuk aan of aantasting van de belevingswaarde en
het rechtmatige gebruik van het milieu ;

Artikel 2, punt 4

4. „emissie":

4. „emissie":

a) afvoer van stoffen, preparaten, warmte of geluid
naar de lucht of het water (afvoer naar het riool

a) afvoer van stoffen, preparaten, warmte, geluid,
licht of trillingen naar de lucht of het water (af

stelsel wordt beschouwd als een emissie in het wa

voer naar het rioolstelsel wordt beschouwd als een

ter), en

emissie in het water), en

b) storten, opslag of verwijdering van stoffen of pre
paraten in of op de bodem, die de oorzaak of me
deoorzaak van verontreiniging kunnen zijn ;

b) storten, opslag of verwijdering van stoffen of pre
paraten in of op de bodem, die de oorzaak of me
deoorzaak van verontreiniging kunnen zijn ;

Artikel 2, punt 9

9 . „grondige wijziging": een toename met ten minste
5 % van de totale hoeveelheid, het specifieke percen
tage of de concentratie van emissies van een van de in
bijlage III vermelde stoffen en preparaten ten opzichte
van de op grond van een vergunning toegestane waar
den, of een emissie van een van de in bijlage III ver
melde stoffen of preparaten waarin de vergunning

9 . a) „wijziging": een verandering van de karakteristie
ken, aard of methode van de exploitatie of een uit
breiding van de installatie die leiden tot een afwij
king van de vergunningsvoorwarden of die van in
vloed kunnen zijn op de eisen voor het verlenen
van een vergunning :

niet voorziet ;

b) „grondige wijziging": een verandering van de
exploitatie zoals bedoeld onder a), die negatieve
gevolgen kan hebben voor mens of milieu ;

Artikel 2, punt 12

12 . „bestaande installatie": een installatie die voor 1 juli
1995 in bedrijf of in aanbouw is of waarvoor vóór
die datum op grond van bestaande wetgeving een
vergunning is verleend, en „nieuwe installatie": een
installatie waarvoor na dat tijdstip een vergunning is
verleend en die na dat tijdstip is gebouwd .

12 . „bestaande installatie": een installatie die vóór 1 juli
1995 in bedrijf of in aanbouw is of waarvoor vóór
die datum op grond van bestaande wetgeving een
vergunning is verleend, onverlet de richtlijnen van de
Gemeenschap betreffende specifieke installaties, en
„nieuwe installatie": een installatie waarvoor na dat

tijdstip een vergunning is verleend en die na dat
tijdstip is gebouwd.
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Artikel 2 bis (nieuw)

Basisplichten van exploitanten :

De Lid- Staten zien erop toe dat de exploitant van een
overeenkomstig deze richtlijn goedgekeurde installatie
verplicht is deze installatie zodanig te exploiteren dat :
— de noodzakelijke preventieve maatregelen worden
getroffen tegen verontreiniging ;

— het produceren van afvalstoffen wordt vermeden of
overgegaan wordt tot hergebruik, voor zover dit
technisch mogelijk en economisch levensvatbaar is ;
— energie, water en natuurlijke hulpbronnen op doel
matige wijze worden gebruikt ;
— de nodige maatregelen worden genomen om onge
vallen te vermijden en de gevolgen daarvan voor
mens en milieu te beperken.
De Lid-Staten zien erop toe dat de exploitant de nood
zakelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat
mens en milieu ook na definitieve buitenbedrijfstelling
van de installatie niet worden aangetast.
Artikel 4

De Lid-Staten zien erop toe dat geen enkele bestaande
installatie na 30 juni 2005 wordt geëxploiteerd zonder
een overeenkomstig deze richtlijn afgegeven vergunning,
voor zover in bijzondere communautaire wetgeving niets
anders is bepaald. Wanneer kwaliteitsnormen voor het
milieu of, indien deze ontbreken, reeds door de Wereld
gezondheidsorganisatie gegeven relevante richtsnoeren
door bestaande installaties worden overtreden, moeten
de betrokken installaties bij voorrang aan de vergun
ningsprocedure worden onderworpen .

De Lid-Staten zien erop toe dat geen enkele bestaande
installatie na 30 juni 2005 wordt geëxploiteerd zonder
een overeenkomstig deze richtlijn afgegeven vergunning,
of een overeenkomstig de geest van de artikelen 2 bis, 8 ,
9 en 13 daarvan afgegeven vergunning, voor zover in bij
zondere communautaire wetgeving niets anders is be
paald. Wanneer kwaliteitsnormen voor het milieu of, in
dien deze ontbreken, reeds door de Wereldgezondheids
organisatie gegeven relevante richtsnoeren door be
staande installaties worden overtreden, moeten de be
trokken installaties bij voorrang aan de vergunningspro
cedure worden onderworpen .

Artikel 8 , lid 3

3 . De vergunning bevat geëigende controlevoorschrif
ten met nadere vermelding van de meetmethoden, fre
quentie en beoordelingsprocedure en de verplichting de
bevoegde instantie in kennis te stellen van gegevens die
noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van controle op de
naleving van de vergunningsvoorschriften. In de vergun
ning wordt tevens bepaald dat door de exploitant of der
den uitgevoerde emissietests worden bevestigd door een
onafhankelijk beproevingslaboratorium dat in overeen
stemming is met EN-norm 45001 .

3 . De vergunning bevat geëigende controlevoorschrif
ten met nadere vermelding van de meetmethoden, fre
quentie en beoordelingsprocedure en de verplichting de
bevoegde instantie in kennis te stellen van gegevens die
noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van controle op de
naleving van de vergunningsvoorschriften. In de vergun
ning wordt tevens bepaald dat door de exploitant of der
den uitgevoerde emissietests regelmatig worden bevestigd
door een onafhankelijk beproevingslaboratorium dat in
overeenstemming is met EN-norm 45001 .

Artikel 8 , lid 4

4 . De vergunning bevat voorschriften die de verplichting inhouden dat, wanneer de installatie definitief buiten
bedrijf wordt gesteld, alle maatregelen worden getroffen
om er zorg voor te dragen dat aan het milieu geen
schade meer kan worden berokkend .

Schrappen

V
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Artikel 8 , lid 5

5 . De vergunning bevat voorschriften betreffende sto
ringen of het uitvallen van de apparatuur voor bestrijding
van verontreiniging en betreffende emissiegrenswaarden
voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden, zoals
het proefdraaien, in bedrijf stellen en uit bedrijf nemen,
maar bevat geen bepalingen die afbreuk doen aan de
noodzakelijke bescherming van de veiligheid en gezond

De vergunning bevat voorschriften betreffende storingen
of het uitvallen van de apparatuur voor bestrijding van
verontreiniging en betreffende emissiegrenswaarden voor
andere dan normale bedrijfsomstandigheden, zoals het
proefdraaien, in bedrijf stellen en uit bedrijf nemen,
maar bevat geen bepalingen die afbreuk doen aan de
noodzakelijke bescherming van de veiligheid en gezond

heid van de werknemers .

heid van de werknemers .

Artikel 14, punt 1

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat aanvragen
voor vergunningen en aanvragen in verband met
grondige wijzigingen gedurende een passende termijn
ter beschikking worden gesteld van het publiek, dat
het recht moet hebben om daarop opmerkingen te
maken alvorens de bevoegde instantie een besluit

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat aanvragen
voor vergunningen en aanvragen in verband met
grondige wijzigingen gedurende een passende termijn
ter beschikking worden gesteld van het publiek. Het
publiek heeft het recht om daarop opmerkingen te
maken alvorens de bevoegde instantie een besluit

neemt. Dat besluit, met ten minste een afschrift van
de vergunning, en eventuele latere herzieningen daar

neemt. Dat besluit, met ten minste een afschrift van
de vergunning, en eventuele latere herzieningen daar
van worden eveneens ter beschikking van het publiek
gesteld.

van worden eveneens ter beschikking van het publiek
gesteld.

Artikel 14, laatste alinea (nieuw)
Voor het verstrekken van informatie uit hoofde van dit

artikel en artikel 10 mogen kosten worden berekend, die
evenwel een redelijk bedrag noch de administratiekosten
voor het leveren van de informatie te boven mogen gaan.

Artikel 18

Deze richtlijn staat er niet aan in de weg dat een Lid
Staat stringentere beschermingsmaatregelen vaststelt of
handhaaft die met de communautaire wetgeving verenig
baar zijn. Deze beschermingsmaatregelen moeten bij de
Commissie worden aangemeld.

1 . Deze richtlijn staat er niet aan in de weg dat een
Lid-Staat stringentere beschermingsmaatregelen vaststelt
of handhaaft die met de communautaire wetgeving ver
enigbaar zijn. Deze beschermingsmaatregelen moeten bij
de Commissie worden aangemeld.

2 . De Lid-Staten kunnen andere beschermingsmaatre
gelen vaststellen dan in deze richtlijn bepaald, mits deze
maatregelen met de bestaande communautaire wetgeving
verenigbaar zijn. Zie kunnen met name :
— gebieden vaststellen die bijzonder verontreinigend
zijn of speciale bescherming behoeven, en de bouw
van bepaalde categorieën installaties verbieden of de
exploitatie ervan, naast de verplichting tot het ge
bruik van de beste beschikbare technieken, aan bijko
mende eisen onderwerpen ;
— gebruik maken van economische instrumenten wan
neer dit dienstig is ;
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— andere dan de in bijlage I genoemde categorieën in
stallaties onderwerpen aan de bepalingen van deze
richtlijn ;

— andere dan de in bijlage III vermelde stoffen en pre
paraten als verontreinigende stoffen aanmerken.
3.

De Lid- Staten stellen de Commissie in kennis van

de maatregelen die in uitvoering van dit artikel zijn ge
nomen . Aan de hand van deze informatie onderzoekt de
Commissie of er behoefte bestaat aan een harmonisatie

van deze maatregelen, en dient zij voorstellen ter zake
bij de Raad in.
Bijlage I, punt 1.1 , letter a) (nieuw)

1.1 . a) Kerninstallatie, aspecten die niet onder het Eura
tom-Verdrag vallen
Bijlage I punt 2.5 , letter a) (nieuw)

2.5.a) Installaties voor het recycleren van schroot.
Bijlage I, punt 5.1

5.1 . Installaties voor de behandeling van niet-gevaarlijke
vaste en vloeibare afvalstoffen door verbranding.

5.1 . Installaties voor de behandeling van gevaarlijke of
niet-gevaarlijke vaste en vloeibare afvalstoffen door
verbranding.

Bijlage I, punt 6.1

6.1 . Installaties voor de fabricage van papiercellulose
(met inbegrip van geïntegreerde cellulose-, papier
en kartonfabrieken) met een produktiecapaciteit van
10 000 ton of meer per jaar en installaties voor de
fabricage van papier en karton met een produktieca
paciteit van 25 000 ton of meer per jaar.

6.1 . Installaties voor de fabricage van papiercellulose
(met inbegrip van geïntegreerde cellulose-, papier
en kartonfabrieken) met een produktiecapaciteit van
10 000 ton of meer per jaar en installaties voor de
fabricage van papier en karton met een produktieca
paciteit van 10 000 ton of meer per jaar.

Bijlage I, punt 6.4
6.4 . Installaties voor het inblikken en conserveren van

voedingsmiddelen, met meer dan 50 werknemers .

6.4 . Installaties voor
delen die in het
vermelde stoffen
lijk zullen lozen

het conserveren van voedingsmid
desbetreffende deel van bijlage III
en preparaten lozen of waarschijn
en verontreiniging kunnen veroor

zaken .

Bijlage I, punt 6.7 , letter a) (nieuw)

6.7.a) Installaties waar oppervlakken langs elektrolyti
sche of chemische weg met metalen worden gegal
vaniseerd .
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Bijlage III, „Water", punt 10, Ietter a) (nieuw)

10 . a) Pesticiden en biologische bestrijdingsmiddelen,
met uitzondering van die stoffen die snel worden
omgezet in biologisch ongevaarlijke stoffen.
Bijlage III, „Water", punt 10, letter b) (nieuw)
b) Ingrediënten van was- en schoonmaakmiddelen ;
perboraten, polycarboxylaten, nonylfenolen.
Bijlage III, „Water", punt 10 , letter c) (nieuw)
c) Complexe verbindingen : NTA, EDTA, DTPA.
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III

(Bekendmakingen)

COMMISSIE
EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND

Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 (') —
Oprichting
(95 /C 165 /08)
1 . Statutaire naam van het EESV: Law Link

1 . Statutaire naam van het EESV: Eurokobra

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 16 . 5 . 1995

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 4 . 4. 1995

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:

a) Lid-Staat: B

a) Lid-Staat: B

b) Plaats: B-1050 Elsene
b) Plaats : B- 1000 Bruxelles
4 . Handelsregisternummer van het EESV: BLE 158
5 . Publikatie:

a) Volledige naam van de publikatie: Belgisch Staats
blad

b) Naam en adres van de uitgever: Belgisch Staats
blad, Leuvenseweg 40-42, B-1000 Brussel
c) Datum van publikatie: 25 . 5 . 1995

4 . Handelsregisternummer van het EESV: BLE 156
5 . Publikatie:

a) Volledige naam van de publikatie: Moniteur beige
b) Naam en adres van de uitgever: Moniteur beige,
rue de Louvain, 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Datum van publikatie: 14 . 4. 1995

1 . Statutaire naam van het EESV: The European Associ
ation for the Promotion of Cogeneration
1 . Statutaire naam van het EESV: RECIES

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 8 . 5 . 1995
3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: B

b) Plaats: B- 1200 Brussel
4 . Handelsregisternummer van het EESV: BLE 157
5 . Publikatie :

a) Volledige naam van de publikatie: Belgisch Staats
blad

b) Naam en adres van de uitgever: Belgisch Staats
blad, Leuvenseweg, 40-42, B-1000 Brussel
c) Datum van publikatie: 17 . 5 . 1995

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 31 . 3 . 1995
3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: B

b) Plaats: B-1000 Bruxelles

4. Handelsregisternummer van het EESV: BUL 155
5 . Publikatie:

a) Volledige naam van de publikatie: Moniteur beige
b) Naam en adres van de uitgever: Moniteur beige,
rue de Louvain, 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Datum van publikatie: 13 . 4 . 1995
(') PB nr. L 199 van 31 . 7. 1985, blz. 1 .
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1 . Statutaire naam van het EESV: Pinnacle Europe
2 . Datum van inschrijving van het EESV: 16. 3 . 1995

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: B
b) Plaats : B- 1030 Schaerbeek
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5 . Publikatie :

a) Volledige naam van de publikatie: Moniteur beige
b) Naam en adres van de uitgever: Moniteur beige,
rue de Louvain 40-42, B-1000 Bruxelles

c) Datum van publikatie: 17 . 2 . 1995

4 . Handelsregisternummer van het EESV: BLE 154
5 . Publikatie :

a) Volledige naam van de publikatie: Moniteur beige
b) Naam en adres van de uitgever: Moniteur beige,
rue de Louvain, 40-42 , B-1000 Bruxelles

c) Datum van publikatie: 28 . 3 . 1995

1 . Statutaire naam van het EESV: Fetratab (Fédération

européenne des transformateurs de Tahec)

1 . Statutaire naam van het EESV: Volund Mowlem
EEIG

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 9 . 6 . 1995
3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: UK
b) Plaats: Cardiff CF4 3UZ
4 . Handelsregisternummer van het EESV: GE84
5 . Publikatie :

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 3 . 2 . 1995

a) Volledige naam van de publikatie: The London

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: B
b) Plaats: B-1000 Bruxelles

b) Naam en adres van de uitgever: HMSO Publicati

4 . Handelsregisternummer van het EESV: BLE 153

Gazette

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

c) Datum van publikatie: 16 . 6 . 1995

5 . Publikatie :

a) Volledige naam van de publikatie: Moniteur beige
b) Naam en adres van de uitgever: Moniteur beige,
rue de Louvain 40-42 , B-1000 Bruxelles

c) Datum van publikatie: 15 . 2 . 1995

1 . Statutaire naam van het EESV: Hepics EEIG
2 . Datum van inschrijving van het EESV: 12 . 6. 1995

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: UK
b) Plaats : Cardiff CF4 3UZ

1 . Statutaire naam van het EESV: European Research
and Studies Group for Drugs (The)

4 . Handelsregisternummer van het EESV: GE85
5 . Publikatie :

2.

a) Volledige naam van de publikatie: The London
Gazette

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: B
b) Plaats: B- 1060 Bruxelles

b) Naam en adres van de uitgever: HMSO Publicati
ons, HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms

4 . Handelsregisternummer van het EESV: BLE 109

c) Datum van publikatie: 15 . 6 . 1995

Lane, UK-London SW8 5DR
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Verschillende leveringen

Bericht van aanbesteding uitgeschreven door de Commissie van de Europese Gemeenschappen
namens de Regering van Hongarije in het kader van het Phare-programma
(95 / C 165 /09)

Benaming van het project

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

Uitbreiding van de stadsverwarming van Nyergesujfalu,
Hongarije.

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 ,
Postbox 144, [tlf. (45-33) 14 41 40 ; telefax (45-33)
11 12 031

1 . Deelname en oorsprong

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

De deelname staat onder gelijke voorwaarden open voor
alle natuurlijke personen en rechtspersonen van de Lid
Staten van de Europese Gemeenschap of van de begun
stigde landen van het Phare-programma.

973 19 00 , 973 19 10]

De te leveren goederen moeten van oorsprong zijn uit
één van die landen .

2 . Object

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

[tel.

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

[TT^,.

2

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

Perceel 1 : stadsverwarmingsnet (buizen en accessoires,
63 stuks).

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

Perceel 2 : warmtewisselaars ( 13 stuks).

(351-1 ) 155 43 97]

Perceel 3 : fittingen voor warmteopwekkingscentrum (22

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

stuks).

3 . Aanbestedingsdossier

FIN-001 31 Helsinki, Pohoisesplanadi 31 , PO Box
234, [tel. (358-0) 65 64 20 ; telefax (358-0) 65 67 28 ]

Het volledige aanbestedingsdossier kan worden verkre
gen op onderstaande adressen :

a) Mr Gabor Urban, Mayor's Office of Nyergesujfalu,
65 Kossutz L. u ., HU-2536 Nyergesujfalu
b) Bureaus in de Gemeenschap :
D-5300
Bonn,
Zittelmannstrafie
22
(49-228 ) 53 00 90 ; Telefax (49-228 ) 530 09 50]

[Tel.

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]

S- 1 1 147 Stockholm, PO Box 7323 , Hamngatan 6,
[tel. (46-8 ) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35
4 . Inschrijvingen
De inschrijvingen moeten uiterlijk op 21 . 8 . 1995 om
14.00 uur, plaatselijke tijd, zijn ontvangen door :
Central Environmental Protection Fund Secretariat, Mi

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

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 ;

(33-1 ) 45 56 94 17/ 19]

télécopieur

De inschrijvingen worden op 22. 8 . 1995 om 10.00 uur,
plaatselijke tijd in het openbaar geopend.
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Installatie en onderhoud van systemen voor elektronisch documentenbeheer
Aankondiging van contracten voor leveringen

Openbare procedures
(95 /C 165 / 10)

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat Informatica/eenheid Logistieke ondersteuning
en opleiding, rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049

c) De leverancier mag voor één of meerdere partijen
inschrijven. De voorkeur wordt gegeven aan een
offerte voor de 4 partijen.

Bruxelles / Brussel .

Gilbert Gascard, Hoofd van de eenheid .

2 . a) Gekozen aanbestedingsprocedure : Aanbesteding,
openbare procedure , aankondiging gepubliceerd
in het Publikatieblad .

b) Vorm van de opdracht waarvoor inschrijvingen
worden ingewacht: Er wordt per partij 1 raam
overeenkomst gegund . De voorkeur wordt gege
ven aan een geïntegreerd open systeem dat alle
partijen bestrijkt en dat door dezelfde opdracht
gever of combinatie van opdachtgevers wordt ge
leverd . De bestellingen worden in de vorm van
specifieke overeenkomsten geplaatst. De looptijd
van het contract bedraagt 3 jaar met een moge
lijke verlenging van 1 jaar.

4 . Uiterste datum van levering: 1996 .

5 . a) Naam en adres van de dienst waar de aanbeste
dingsstukken en de aanvullende stukken kunnen
worden aangevraagd: Europese Commissie, Di
rectoraat Informatica, Eenheid Logistieke onder
steuning en opleiding, Afdeling Contracten, rue
de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brus
sel, ter attentie van de heer Luc Bekaert, telefax
(32-2) 295 50 67 .

b) Uiterste datum voor deze aanvragen : 19 . 7 . 1995 .

c) In voorkomend geval, het ter verkrijging van de
stukken te betalen bedrag en betalingswijze: Niet
van toepassing.

6 . a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrij
3 . a) Plaats van levering: Brussel en Luxemburg.
b) Aard en hoeveelheid van de te leveren goederen :
De contracten bestrijken levering, installatie en
onderhoud van configuraties voor het beheer van
elektronische documenten (EDMS) voor alle Di
rectoraten-generaal van de Commissie . Deze con

figuraties dienen te bestaan uit een systeem met
de volgende elementen :

partij 1 : programmatuurinfrastructuur voor de
garing, opslag, het zoeken, retrieval, weergave en
verdeling van samengestelde elektronische docu

vingen : 11.8 . 1995 .

b) Het adres waar zij moeten toekomen : Zie punt 5 ,
sub a).

c) De taal of talen waarin deze moeten worden ge
steld: Eén van de officiële talen van de Europese
Unie .

7 . a) Personen die tot de opening van de inschrijvingen
worden toegelaten : Niet van toepassing.
b) Datum : Niet van toepassing.

menten ;

partij 2 : programmatuurinfrastructuur voor de re
gistratie en het beheer van actieve elektronische
documenten ;

partij 3 : programmatuurinfrastructuur voor de
implementatie van relevante follow-upprocedures
op basis van documenten (werkschema);
partij 4 : de infrastructuur voor archivering en op
vraging van elektronische documenten op lange
termijn (over 10 jaar) in bitmapformaat.
Succesvolle voltooiing van de modelprojecten zal
leiden tot de bestelling van 1 of meerdere
configuraties per Directoraat-generaal over een
periode van 3 jaar.

8 . Indien van toepassing, verlangde borgsommen en
waarborgen : De opdrachtnemer dient een bankga
rantie van 5 % vóór ondertekening van het contract
over te leggen.
9 . Belangrijkste financierings- en betalingsvoorschriften
en/of verwijzingen naar de teksten waarin dit wordt
geregeld: Conform het contract dat samen met de
aanbestedingsstukken wordt overgelegd.
10 . In voorkomend geval, rechtsvorm die de combinatie
van opdrachtnemers moet aannemen : Leveranciers
mogen een gezamenlijke offerte indienen. Geselec
teerde gegadigden kunnen door de Commissie wor
den verzocht vóór ondertekening van een contract
een combinatie met een rechtsvorm aan te gaan con
form de nationale of Europese wetgeving.
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1 1 . Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de ge
gadigde en de inlichtingen en bescheiden die voor be
oordeling van de economische en technische mini
mumeisen waaraan hij moet voldoen moeten worden
verstrekt:

1 . Gegadigden die de volgende documenten niet ver
strekken (artikelen 20 en 21 van de Richtlijn van de
Raad 93 / 36/EEG) worden van inschrijving uitgeslo
ten :

— attest van de sociale-verzekeringsinstanties waar
uit blijkt dat de gegadigde zijn verplichtingen ten
aanzien van de betaling van zijn sociale-verzeke
ringsbijdragen conform de wettelijke bepalingen
van het land waarin hij is gevestigd is nageko
men ;

— attest waaruit blijkt dat de gegadigde zijn ver
plichtingen ten aanzien van de betaling van be
lastingen conform de wettelijke bepalingen van
het land waar hij is gevestigd is nagekomen ;
— kopie van inschrijving in het beroepsregister con
form de wetgeving van de Lid- Staat waarin de
gegadigde is gevestigd.

2 . De economische en financiële draagkracht van de
gegadigde (artikel 22 van de Richtlijn van de Raad
93 / 36/EEG) wordt onderzocht aan de hand van :
— een korte beschrijving van de economische activi
teiten van de gegadigde in verband met de leve
ringen waarop deze aankondiging betrekking
heeft ;

— balansen en resultaten van de laatste 3 boekjaren
indien publikatie van de balansen wettelijk ver
plicht is in het land waar de gegadigde is geves
tigd ;

— tussentijdse rekeningen van het kwartaal vooraf
gaande aan de publikatie van deze aankondiging ;
— een verklaring betreffende de totale omzet en de
omzet aan de produkten waarop deze aankondi
ging betrekking heeft, over de 3 laatste boekja
ren .

3 . Het technisch vermogen (artikel 23 van de Richt
lijn van de Raad 93 / 36/EEG) wordt beoordeeld op

Nr. C 165 / 19

— ervaring met gelijkaardige projecten ;
— gelijkvormigheidsattesten betreffende kwaliteits
norm EN 29000 (ISO 9000-9004);

— het vermogen van de gegadigde op het gebied
van ontwikkeling en technische evolutie.
4 . Consortia dienen deze gegevens over elk lid van
de combinatie te verstrekken . Dit is eveneens van

toepassing indien de gegadigde bij zijn inschrijving
een beroep wenst te doen op de waarborg van een
andere onderneming. In het geval van onderaanne
mers dient de informatie genoemd in punt 3 te wor
den verstrekt.
5 . De Commissie behoudt zich het recht voor andere

inlichtingen bij overheids- of gespecialiseerde instel
lingen in te winnen.
12 . Gestanddoeningstermijn : 9 maanden vanaf de uiter
ste datum voor ontvangst van de inschrijvingen (zie
punt 6, sub a).

13 . Gunningscriteria : Het contract wordt gegund aan de
uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving. De
gunningscriteria zijn in de aanbestedingsstukken ver
meld .

14 . In voorkomend geval, verbod op varianten : Niet van
toepassing.

1 5 . Overige inlichtingen :
— referentie van deze aanbesteding : DI/9506GED
„Electronic Document Management System".
— Indien inschrijvers wensen dat de aanbestedings
stukken per expresdienst toekomen dienen zij
deze zending bij ontvangst te betalen. (De naam
van de expresdienst vermelden en het rekening
nummer van de onderneming bij deze koerier
dienst vermelden.)
16 . Datum van publikatie van de vooraankondiging in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschap
pen : 1.4 . 1995 .

basis van :

17 . Datum

van

verzending van de aankondiging:

— bewezen vermogen tot levering en ondersteuning
omtrent de produkten waarop deze aankondi
ging betrekking heeft;

18 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het

20 . 6 . 1995 .

BOPEG: 20 . 6 . 1995 .
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Aankondiging van een contract voor de fabricage van camerabehuizingen
(95 /C 165 / 11 )

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat-generaal Energie, Directoraat Veiligheidscon
trole van Euratom, Cube-gebouw, 14/E4/95 /DCS,
ter attentie van de heer Schoop, L-2920 Luxemburg.
Tel. (352) 43 01-322 23 . Telefax (352) 43 01-327 17 .

2 . Beschrijving van de dienst: Fabricage van 300 came
rabehuizingen conform technische tekening, inclusief
levering van benodigd materiaal (materiaal : alumi

10 . a), b).
11 .

12 . Door inschrijving verklaart de gegadigde zich ak
koord met de bepalingen van de „Aanbestedingsver
ordening - Algemene bepalingen voor de gunning
van diensten en bouwdiensten" (ref. XIX/4 10 /93),
die alle in deze aanbesteding niet geregelde kwesties
bevat.

nium).

3 . Plaats van levering: Luxemburg, zie het adres in
punt 1 .

13 .

14 . De kandidaat dient ten minste :

4 . De kwaliteitscontrole bij de fabrikant dient te wor
den uitgevoerd door een expert of een ervaren ge
reedschapsmaker.

— sinds 2 jaar ingeschreven te zijn in het handelsre
gister,

5 . Een verdeling in partijen is niet toegestaan .

6 . Varianten worden niet in behandeling genomen .

— te voldoen aan de kwaliteitseisen op nucleair
technisch gebied en hiertoe een lijst met referen
ties van zijn werkzaamheden over te leggen,

7 . Er worden drie contracten voor elk één jaar afgeslo
ten. Overeenkomstig de drie contracten dient men in

— een expert, een fijnmechanicus of gereedschaps
maker met meer dan vijf jaar beroepservaring in
dienst te hebben (gelieve bewijzen te verstrek

1995 50, in 1996 150 en in 1997 100 camerabehui

zingen te leveren .

ken).

8 . a) Nadere inlichtingen over de vereisten zijn ver
krijgbaar op het bovenvermelde adres .

15 . De inschrijving moet tot 30 . 11 . 1995 geldig zijn (in
clusief prijzen voor 1996 en 1997).

b) De termijn voor schriftelijke vragen en aanvragen
loopt af op 31 . 7 . 1995 .

16 . Gunning geschiedt aan de kandidaat met de gunstig
ste prijs en die alle bewijzen bij de inschrijving voegt
conform punt 14 .

9 . a) Uiterste termijn voor verzending van de inschrij
vingen : 11.8 . 1995 .

b) De inschrijvingen dient men te richten aan het
volgende adres : zie punt 1 .

17 . Overige inlichtingen : Geen.

18 . Datum

van

verzending van de aankondiging:

21.6 . 1995 .

c) Taal waarin de inschrijvingen gesteld mogen zijn :
één van de 1 1 officiële talen van de EU.

19 . Datum van ontvangst door het BOPEG: 21 . 6 . 1995 .
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Training of small and medium-sized enterprises concerning electronic information provision
Call for tenders

Open procedure
(95 /C 165 / 12)

1 . European Commission, Directorate-General for Te
lecommunications, Information Market and Exploi

points for the SMEs . Ideally and in the long term,

tation of Research, DG XIII/E, L-2920 Luxem

sectors should be able to act as strategic information
centres for SMEs. Such strategic information centres

bourg.

associations of SMEs in all industrial and service

should, as the name indicates, be able to assist SMEs

in all aspects of information provision.
Tel . (352) 4301 347 25 . Facsimile (352) 4301 340 79.

2 . In the IMPACT- 2 programme (Information Market
Policy Actions) of the European Commission's DG
XIII/E/2 , one of the main objectives is to stimulate
small and medium-sized enterprises (SMEs) to use
electronic information sources and services as a stra

Based on these assumptions and as a initial project
on an experimental basis, the Commission now seeks
a contractor who can develop and test, on an experi
mental basis, the methodology concerning the crea
tion of appropriate infrastructures for the transfer of
information to SMEs .

The objective of the project is :

tegic resource. To pursue this objective, the Com
mission has launched a series of actions in order to

improve awareness of the existence of such services
and the potential benefits of using them. To this end,
a network of 30 national awareness partners (NAPs)
has been established . These NAPs have assisted the

Commission in awareness creation through arran
ging seminars, conferences, workshops and training
courses for potential users, including SMEs. As a re
sult of these actions many more SMEs are now
aware of the possibilities in electronic information
provision. However, experience from the different
projects also indicates that SMEs need further sup
port and training in order to enjoy the full benefits
of electronic information services and, through a
systematic and structured approach, use the sources
in order to stimulate their growth and competitive

to develop and test a methodology for providing ap
propriate infrastructures (i.e. organization and me
thods) for the transfer of information to SMEs, thus
ensuring that SMEs obtain access to the information
they need in order to maintain and develop their
competitiveness . Such infrastructures should take the
form of strategic information resource centres able
to advise SMEs about matters concerning informa
tion as a strategic resource, as well as being able to
act as competent information professionals who can
implement appropriate information infrastructures
among SMEs themselves (information audit).

The project itself will consist of 4 phases :

ness .

1 . Analysis of information needs and basic initial
training.
In the long term and as a complement to what can
be done through the NAPs, there is a need for im
proving infrastructures (i.e . organization and me
thods) for transfer of information to SMEs . Such in
frastructures should contain organizations to which
SMEs can turn to for questions concerning using
and obtaining information as a strategic resource.
Examples that could be mentioned are professional
associations of the SMEs, where professional associ
ation is a generic term used for different types of
organization providing advisory services to SMEs
and comprises organizations such as trade associati
ons, chambers of commerce, research and develop
ment institutes for SMEs, consultants, auditors, etc.

These organizations already act as information pro
viders for SMEs through newsletters, seminars and
conferences, etc., and as such are logical contact

2. Definition of services to be carried out by the ap
propriate infrastructures in future (information
provision and information audit) and establishing
a business plan for these, including creation of
awareness among groups of SMEs of the infra
structure and its components .
3 . Develop a methodology for assisting SMEs in es
tablishing an appropriate framework for informa
tion provision (information audit) and test this
methodology in practice with 2 SMEs within each
of the associations .

4 . Evaluating the project.
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3 . The contractor's own premises .
4 . Tenderers are required to give the name and qualifi
cations of the personnel responsible for execution of
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10 . a) Persons authorized to be present at the opening
of tenders : Official representatives of European
Commission and 1 authorized representative of
each tenderer.

the services .

b) The opening will take place in Luxembourg at the
date stipulated in the specifications .

5 . Tenderers may submit only for the total call for ten
ders . Subcontracting is possible .

11 . Details of payment procedure are indicated in the
6.

tender documents .

7 . The foreseen duration of the contract is 12 months

12 .

as from the date of signature of the contract.
8 . a) The tender documents , including the detailed
technical specifications, may be obtained by writ
ten request indicating the name and address of
the requesting organization, from :
European Commission, DG XIII/E, Contract
Management, Jean Monnet Building, B4/41 ,
L-2920 Luxembourg, facsimile (352) 4301 340 79.

13 . Tenders can be submitted by a consortium where 1
organization acts as the coordinator and submits the
tender on behalf of the consortium . The tender

should contain an agreement for each of the partici
pating entities signed by a duly appointed represen
tative of the entity.
14 . The selection criteria are contained in the tender do
cuments .

b) Requests for the tender documents should be re
ceived by the Commission not later than 36 days
after the publication of this notice in the Official
Journal .

c) The tender documents and the conditions gover
ning contracts of the Commission will be forwar
ded free of charge.
9 . a) Tenders may be submitted up to 52 days after the
publication of this notice in the Official Journal.
b) Tenders should be submitted to :
European Commission, DG XIII/E, Contract

Management, Jean Monnet Building, B4/ 41 ,
L-2920 Luxembourg.
c) Tenders may be submitted in any of the official
languages of the European Union .

15 . Tenderers are obliged to keep their tenders open for
a period of 6 months from the closing date of the
call for tenders .

16. The criteria for awarding the contract are contained
in the tender documents .

17 . The project aims at transferring knowledge from the
the more developed regions into the Less Favoured
Regions (LFRs) of the European Union and should
consist of SMEs working within the same industrial
area or service sector.

18 . Date of dispatch of this notice : 20 . 6 . 1995 .

19. Date of receipt by the Office for Official Publicati
ons of the European Communities : 20 . 6 . 1995 .
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Nr. C 165 / 23

Werktuigbouwkundige werkzaamheden
Richtlijn 92/50/EEG
Niet-openbare procedure
(95 /C 165 / 13)

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek (Euratom), Postfach 2340, D-76125

12 . Minimumeisen : De kandidaten dienen uitdrukkelijk :

aan te tonen dat zij werkervaring hebben die betrek
king heeft op de in paragraaf 2 vermelde sectoren op
het gebied van nucleair-technische installaties ;

Karlsruhe .

Tel. (072 47) 95 10 . Telefax (072 47) 95 15 90 .

te bevestigen dat zij in staat zijn bij afwezig perso
neel binnen 24 uur vervangend personeel te leveren ;

2. Categorie van de diensten en beschrijving: Uitvoeren
van diverse werktuigbouwkundige werkzaamheden
in het Transuraneninstituut.

— monteren van handschoenkasten,

zich ertoe verbinden in geval van gunning over een
vergunning te beschikken conform § 20 van de ver
ordening inzake stralingsbescherming van de Bonds
republiek Duitsland.

— fabriceren van diverse onderdelen uit kunststof,

Voorts dienen zij te bevestigen :

De opdracht betreft met name :

V2A, wolfraam met behulp van draaibank en
freesmachine,

dat zij niet in staat van faillissement, vereffening,
surséance van betaling of akkoord verkeren, of in
een andere soortgelijke toestand ingevolge de natio
nale wetgeving, en dat geen procedure ter inleiding
van één van deze situaties tegen hen aanhangig is
gemaakt;

— bewerking van schema's en overbrenging op het
CAD-systeem.

De omvang van de opdracht bedraagt circa 2 500
uur.

dat zij aan hun verplichtingen ten aanzien van de be
taling van sociale-verzekeringsbijdragen, belastingen
en heffingen overeenkomstig de nationale wetgeving

3 . Plaats van uitvoering: Transuraneninstituut, Onder
zoekcentrum Karlsruhe, D-76344 Eggenstein, Leo
poldshafen.

hebben voldaan.

4. a), b), c)
13 .

5 . Verdeling in partijen : Niet mogelijk.
6 ., 7 .

8 . Duur van de opdracht: 1,5 jaar, met ingang van
1.1 . 1996 .
9.

10. a) Uiterste datum voor het indienen der aanvragen :
37 dagen na de datum van publikatie van onder
havige aankondiging.
b) Adres: Zie punt 1 , de heer Bier.

c) Talen : Eén van de officiële talen van de EU.
11 .

14. Gunningscriteria : Selectie vindt plaats op basis van
de uit economisch en technisch oogpunt voordeligste
inschrijving, conform de bijzondere besteksvoor
waarden .

15 . Overige inlichtingen : De aanbestedingsstukken be
staan uit een technische specificatie van de te ver
richten diensten en de bijzondere voorwaarden voor
werkzaamheden in het Transuraneninstituut.

16. Datum

van

verzending van de aankondiging:

20 . 6 . 1995 .

17 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG: 20 . 6 . 1995 .
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Veiligheids- en hygiënische controles
Aankondiging van gegunde opdracht
(95 /C 165 / 14)
1 . Naam en adres van de aanbestedende dienst: Com

missie van de Europese Gemeenschappen, Directo
raat-generaal Personeelszaken en algemeen beheer,
IX.C.l eenheid „ Gebouwenbeleid - Opties en con
tracten" ORBN 1 /69, rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles / Brussel .

Tel. (02) 295 21 00 . Telefax (02) 295 23 72 .
2 . Gekozen wijze van aanbesteding: In het geval van
een procedure van gunning via onderhandelingen
zonder voorafgaande publikatie van een aankondi
ging van opdracht, de redenen waarom van deze
procedure gebruik is gemaakt (artikel 11 , lid 3).
Openbare aanbesteding.
3 . Categorie van de dienst en beschrijving: Controle
van de veiligheids- en hygiënische verzorgingsinstal
laties alsmede de technische installaties van de ge
bouwen in Brussel en omgeving die door de Com
missie in gebruik zijn genomen.
CPC-indeling : 8676.

7 . Naam en adres van de dienstverlener(s) : SGS Bureau
Nivelles asbl, L. Mettewielaan 324, B- 1 080 Brussel
voor partijen 1 en 2 .

AIB Vinçotte asbl, André Drouantlaan 29, B- 1 1 60
Brussel

voor partij 3 .

8 . Betaalde prijs of prijzengamma (minimum/maxi 
mum): partij 1 : 115 446 ecu/jaar; partij 2 : 121 099
ecu/jaar ; partij 3 : 131 232 ecu/jaar.

9. In voorkomend geval, waarde en deel van bet con
tract dat eventueel aan derden wordt uitbesteed:

10 . Overige inlichtingen :

1 1 . Datum van bekendmaking van de aankondiging van
de opdracht in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen : 21 . 12 . 1994, PBEG S 245 .
12 . Datum

van

verzending van de aankondiging:

21 . 6 . 1995 .

4. Datum van gunning van de opdracht: 12 . 5 . 1995 .

5 . Gunningscriteria : De opdracht wordt gegund aan de
uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving ge
let op de voorgestelde prijzen en de technische
waarde van de inschrijvingen.
6 . Aantal ontvangen offertes
7. :

13 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG : 21 . 6 . 1995 .

14 . In het geval van opdrachten betreffende de diensten
genoemd in bijlage I B, de instemming van de aanbe
stedende dienst met bekendmaking van de aankondi
ging (artikel 16, lid 3):

1 . 7. 95
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Oproep tot indiening van blijken van belangstelling voor onderzoek op het gebied van validatie
van alternatieve methoden

(95 /C 165 / 15)

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese

acute systeemtoxiciteit,

Gemeenschappen, Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek, Instituut milieuzaken, CEVMA (Euro

pees Centrum voor de validatie van alternatieve me
thoden), TP 580, ter attentie van de heer Marafante,
1-21020 Ispra (VA).

oculaire toxiciteit,

huidirritatie en -aantasting,
huidpenetratie,

Tel. (39-332) 78 53 36 .

2 . Aard: Oproep tot het indienen van blijken van be
langstelling. Elke instelling, organisatie of onderne
ming die in de lijst van dienstverleners wenst te wor
den opgenomen, wordt uitgenodigd in te schrijven
conform de hieronder genoemde voorwaarden .

het metabolisme en vergiftiging van de lever,
niervergiftiging,
vergiftiging van de luchtwegen,
reproduktieve toxiciteit,
neurotoxiciteit,

De aanbestedende dienst zal een lijst opstellen van
de kandidaten die aan de criteria genoemd in punt 8

immunotoxiciteit en sensibilisatie,

voldoen .

hematotoxiciteit,

De aanbestedende dienst zal bij gelegenheid de gese
lecteerde gegadigden een uitnodiging tot inschrij
ving, met bijgaand bestek, toesturen .

celtransformatie en voortzetting door mensen.
d) In vitro-onderzoek betreffende kwaliteitscontrole

en veiligheidsonderzoek in verband met :

De uit deze oproep resulterende lijst wordt uitslui
tend gebruikt voor de contracten waarvan het be
drag lager wordt geraamd dan de in de richtlijnen
voor overheidsopdrachten gestelde drempels.

vaccins ,

hormonen,

farmaceutische produkten,
3 . Beschrijving:

a) Evaluatie van de doeltreffendheid en de betrouw
baarheid (validatie) van de testmethoden die niet
op dieren worden toegepast met het oog op de
evaluatie van de toxiciteit van chemische en an

dere produkten en de bepaling van de doeltref
fendheid van biologisch actieve produkten van di
verse typen op het volgende gebied : in vitro-on
derzoek betreffende toxische effecten op de
luchtwegen .

b) Ontwerp en statistische beoordeling van de vali
datie van alternatieve methoden .

c) In vitro-onderzoek betreffende de classificatie en
etikettering van chemische produkten en het vei
lig gebruik van chemische produkten en andere
produkten van diverse aard in verband met :

componenten van cosmeticaprodukten.
e) Beoordeling van niet-invasieve methoden bij on

derzoek met menselijke vrijwilligers.

f) Ethische aspecten en praktijken bij het gebruik
van proefdieren en transgene cellen.
4. Plaats van uitvoering van de diensten: Zie punt 1 .
5 . Geldigheidstermijn van de lijst: Het leveranciersbe
stand heeft een geldigheidsduur van drie jaar vanaf

de datum van bekendmaking van deze aankondiging.
Gegadigden mogen op het tijdstip van hun keuze in
schrijven tot 6 maanden vóór het einde van deze pe
riode .

6 . Juridisch statuut voor combinaties van bedrijven : Er

wordt geen bijzondere rechtsvorm verlangd.
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7 . Adres voor de indiening van de inschrijvingen: Zie
punt 1 .

a) De inschrijvingen en de in punt 8 beschreven be
scheiden dienen aangetekend te worden ver
stuurd .

b) De gegadigden dienen te vermelden voor welke
groep onderzoek zij belangstelling hebben, met
vermelding van de in punt 3 genoemde referen
ties .

8 . Lijst van de te verstrekken inlichtingen en beschei
den : De volgende bescheiden ter beoordeling van de
eigen situatie van de kandidaat en de minimumeisen
van economische aard dienen te worden overgelegd :
— gegevens van de kandidaat : naam, juridisch sta
tuut, adres, telefoon, telex en telefax, BTW
nummer, naam en functie van de leden van de
bestuursorganen of van een persoon die gemach

tigd is de onderneming te vertegenwoordigen,

— certificaten of verklaringen op erewoord ter be
vestiging van de betaling van belastingen, heffin
gen en sociale bijdragen, afgeleverd door de be
voegde instanties,

— lijst van de belangrijkste projecten of onderzoe
ken op de in punt 3 genoemde gebieden, uitge
voerd over de laatste drie jaar.

1 . 7 . 95

Gegadigden voor reactie op deze oproep tot het in
dienen van blijken van belangstelling dienen hun
kennis en begrip van de technische vereisten voor het
onderzoek te staven .

De gegadigden worden geselecteerd op basis van
hun technisch vermogen en ervaring op de in punt 3,
sub a), genoemde gebieden.

9. Overige inlichtingen: De gegadigden worden op het
doel van deze aankondiging gewezen, nl. de opstel
ling van een lijst van kandidaten die eventueel tot
inschrijving voor een specifieke opdracht kunnen
worden uitgenodigd.

Zij worden derhalve uitgenodigd de hierboven ge
noemde inlichtingen te verstrekken op het genoemde
adres maar in dit stadium niet om nadere inlichtin

gen te verzoeken.

De gegadigden worden ingelicht over het gevolg dat
aan hun inschrijving wordt gegeven.
10. Datum

van

verzending van de aankondiging:

21.6 . 1995 .

11 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG: 21.6 . 1995 .

1 . 7 . 95

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. C 165 / 27

Brussel : Oproep tot indiening van inschrijvingen voor diensten in verband met de ontwikkeling
van een prototype van een mundiaal bewakingssysteem voor het tropisch regenwoud
Openbare procedure XI/D4/ 1165
(95 /C 165 / 16)

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat-generaal Milieuzaken, nucleaire veiligheid en
civiele bescherming, vertegenwoordigd door de
Directeur-generaal van DG XI, rue de la Loi/Wet
straat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

2 . Beschrijving van de te verlenen diensten : De aanhou
dende internationale bezorgdheid om het behoud
van het tropische regenwoud is een uitdaging voor
de Europese Unie. De mededelingen van de Com
missie, de verklaringen van de Europese Raad, de
resoluties van het Europees Parlement, het ontwik
kelingsbeleid en het vijfde milieu-actiepro
gramma (1), het 4e kaderprogramma voor onder
zoek, technologische ontwikkeling en demonstra
tie (2) en het specifieke programma betreffende mi
lieu en klimaat (3) hebben steeds opnieuw de nood
zaak van grotere inspanningen van de Europese
Unie voor het behoud van het tropisch regenwoud
en het beleid terzake benadrukt.
De aanhoudende discussie omtrent de definitie en de

uitwerking van alternatieven voor een aangepast be
leid voor het tropisch regenwoud blijft aantonen dat
het tegengaan van de ontbossing en de degradatie
van het woud dient te worden ondersteund door be
tere informatie omtrent de toestand en de rol van de

natuurlijke bosrijkdommen.

Er bestaat dus een dringende behoefte aan documen
tatie over de voortdurende veranderingen in de bos
sen over de wereld, beter begrip van de natuur, oor
zaken en gevolgen van deze veranderingen.

Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van
het project :
— het dient de meest geavanceerde resultaten van
de technologieën voor aardobservatie en geogra
fische informatiesystemen toe te passen ;

— het zal gebaseerd zijn op een bepaalde infrastruc
tuur voor gegevensbeheer en analyse-instrumen
ten die gebruik maken van het totale informatie
aanbod omtrent de tropische wouden ;
— het moet resulteren in specifieke vormen van in
formatie op diverse niveaus (van mundiaal tot
projectniveau) ;
— het dient te leiden tot gebruiksvriendelijke inter
faces . Deze interfaces dienen een antwoord te

bieden op de problemen in verband met de ge
bruikersbehoeften, gegevensopmaak, toeganke
lijkheid, enz .;
— het dient methoden te ontwikkelen en toe te pas
sen voor de aanpak van de ruimtelijke en tijdsge
bonden veranderingen in de bosbestanden met

het oog op een beter begrip van de aan de gang
zijnde processen ;
— het zal bijdragen tot de voorbereiding van de ex
ploitatie van toekomstige aardobservatiesystemen
die van belang zijn voor de bewaking van het
tropisch regenwoud ;
— ingebouwde flexibiliteit wat de schaal en de reso
lutie van de observaties betreft dient een essenti

Momenteel zijn geen precieze en recente gegevens
omtrent de ontbossingspercentages in het tropisch

regenwoud beschikbaar ; hoewel de belangrijkste
krachten achter deze veranderingen in de beboste
gebieden gekend zijn is er weinig bekend over de
ruimtelijke impact hiervan.
De algemene doelstelling van dit project is een pro
totype van een volledig informatiesysteem te ontwik
kelen dat de Europese Commissie en de gebruikers
gemeenschap in het algemeen recente informatie zal
verstrekken omtrent de toestand van de bossen op
diverse niveaus en dit voor het hele tropische gebied.

(') Resolutie van de Raad, PB nr. C 138 van 17. 5 . 1993 .
(J) Besluit van de Raad 1110/94/EG, PB nr. L 126 van

eel kenmerk te zijn voor een mundiaal observa

tiesysteem dat aan een groot aantal informatiebe
hoeften tegemoet komt.
3 . Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen :
52 kalenderdagen na de datum van bekendmaking
van de aankondiging.
4 . Duur: 12 maanden vanaf de datum van onderteke

ning van het contract, maximaal 3 maal voor de
zelfde duur verlengbaar.

5 . a) Adres waar de uitnodigingen tot inschrijving kun
nen worden aangevraagd: De heer B. Sinnott,
DGXI/A/2, BU-5 3 / 178 , rue de la Loi/Wet
straat 200 , B-1049 Bruxelles /Brussel, telefax
(02) 299 44 49 .

18 . 5 . 1994 .

(J) Besluit van de Raad 94/9 11 /EG, PB nr. L361 van
31 . 12 . 1994 .

Op elke aanvraag dient het volgende referentie
nummer te worden aangebracht : XI/D4/ 1165 .
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b) Uiterste datum voor de aanvraag van de uitnodi
gingen tot inschrijving: 30 kalenderdagen vanaf
de datum van bekendmaking van de aankondi
ging-

— een grondige en bewezen kennis van alle met het
tropisch regenwoud verbonden aspecten ;

6 . Indiening van de inschrijvingen : Adres : Europese

— expliciete ervaring met hoogtechnologisch infor
matiebeheer en -verspreidingstechnologieën ;

Commissie, ter attentie van de heer B. Sinnott,
DGXI/A/2 - Financiën en contracten, BU-5 3 / 170,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brus
sel .

— volledig begrip van de eisen op het gebied van
gegevens en informatie hieromtrent ;

— grondige kennis van programma's voor ruimte
observatie en hun impact op de huidige aardob
servatie ;

7 . Rechtsvorm in het geval van een combinatie van
dienstverleners: De inschrijvingen mogen individueel

of gezamenlijk worden ingediend. Indien 2 of meer
inschrijvers een gezamenlijke offerte doen, moet 1
van hen als hoofdopdrachtnemer en verantwoorde
lijke worden aangewezen.

— het vermogen mundiale gegevenssets te verwer
ken en zinvol onderzoek naar veranderingen in
de tropische vegetatie uit te voeren ;

— grondige kennis van de spreiding en de kenmer
ken van de tropische vegetatie ;

8 . Selectie: Gegadigden dienen het volgende over te
leggen :

— vermogen administratieve en logistieke onder
steuning te bieden ;

— een kopie van hun bewijs van inschrijving in het
nationale beroeps- en handelsregister of een ge
lijkwaardig register volgens de geldende natio
nale wetgeving ;

— het vermogen werkzaamheden op internationaal

— balansen en verklaringen betreffende inkomsten/
uitgaven indien het vennootschapsrecht van het
land waar de gegadigde is gevestigd publikatie
van de balansen verplicht ;
— de opleidings- en beroepskwalificaties van de ge
gadigde en/of van de directieleden van de onder
neming en in het bijzonder die van de verant
woordelijke perso(o)n(en).

Verder dient het voorstel gebaseerd te zijn op :

niveau te beheren .

9 . Geldigheid van de inschrijving: 6 maanden vanaf de
eerder genoemde sluitingsdatum .
10 . Gunningscriteria : De criteria voor de beoordeling
van de inschrijvingen worden samen met de uitnodi
ging tot inschrijving verstuurd.
11 . Datum

van

verzending van

de aankondiging:

21.6.1995 .

12 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG: 21.6 . 1995 .
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Openbare oproep tot het indienen van voorstellen voor een onderzoek genaamd „De invloed
van de ontwikkeling van de elektronische post op het postwezen"
(95 /C 165 / 17)

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat-generaal Telecommunicatie, informatiemarkt
en exploitatie van de onderzoekresultaten,
DG XIII/A, ter attentie van de heer P. Picard, BU 9
5 / 176 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxel
les / Brussel .

Tel . (32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .
2 . Categorie van de dienst en beschrijving: Dit onder
zoek heef tot doel de Commissie te ondersteunen bij
het begrip van de huidige en toekomstige invloed
van de ontwikkelingen op het gebied van elektroni
sche post en andere vormen van moderne dienstver
lening, zoals EDI - Elektronische gegevensuitwisse
ling - op het postwezen .

7 . Uiterste datum voor voltooiing van de werkzaamhe
den : Het onderzoek wordt in 1995 gestart. De loop
tijd bedraagt 6 maanden .
8 . a) Naam en adres van de dienst waar de instructies
voor het onderzoek kunnen worden aangevraagd:
Zie punt 1 .
b) Uiterste datum voor deze aanvraag: 21.7 . 1995 .
c) De aanvragen voor de instructies van het onder

zoek mogen per telefax of per brief toekomen :
Aanvragen per telefax dienen per brief te worden
bevestigd die vóór de uiterste datum in punt 8 ,
sub b), dient te worden verzonden.
9 . a) Uiterste datum voor indiening van de inschrijvin
gen : 12. 8. 1995.

Het onderzoek dient te resulteren in een overzicht

van een gedeelte of van alle elektronische postsyste
men en de mogelijke invloed van deze substitutie
technologieën op de traditionele postdiensten en het
potentieel van nieuwe diensten van het postwezen in
te schatten .

Vervolgens dient het onderzoek de basis te vormen
voor de werkzaamheden van de Commissie op mid
dellange termijn in de vorm van voorstellen voor
maatregelen ter implementatie van een nieuw Euro
pees postnetwerk dat inter alia een invloed zal heb
ben op de aangeboden diensten en de nieuwe dien
sten, de kwaliteit van de dienstverlening, de vereiste
standaardisering op technisch gebied en de onder
steuning van de Europese industrie.
De in het kader van dit onderzoek uit te voeren ta
ken bestaan vooral uit onderzoek dat moet worden

uitgevoerd met het oog op :

— identificatie van de belangrijkste, huidige en toe
komstige technologieën ; het eventuele verlies aan
verzendingsvolume voor de huidige openbare
postdiensten in de EU dient te worden ingeschat
met opgave van de probabiliteitsratio's ;
— onderzoek van het potentieel van hybride post
systemen met het oog op indijking van het ver
zendingsvolumeverlies en de mogelijkheden van
dit type als vervanger voor de bestaande post
diensten ;

— onderzoek van de invloed van systemen voor
elektronische berichtgeving op het huidige pro
duktaanbod (aanbod) en de diverse klantensecto
ren (vraag).

b) Naam en adres van de dienst waar de voorstellen
moeten toekomen : Zie punt 1 .

10 . a) Personen die tot de opening van de inschrijving
worden toegelaten : Officiële vertegenwoordigers
van de Europese Commissie en 1 gevolmachtigde
vertegenwoordiger per inschrijver.
b) De opening van de inschrijvingen vindt plaats op :
24 . 8 . 1995 ( 10 . 00). Het adres wordt aan de ge
gadigden meegedeeld in de week volgend op de
uiterste datum van inschrijving.
11 .

12 . Belangrijkste financieringsvoorwaarden : Het onder
zoek wordt 100 % gefinancierd.

13 . Rechtsvorm in het geval van een combinatie van
dienstverleners: Voorstellen mogen individueel of
gezamenlijk worden ingediend . Indien 2 of meer ge
gadigden een gezamenlijke offerte doen moet 1 van
hen als hoofdopdrachtnemer en verantwoordelijke
worden aangewezen.
14 . Informatie betreffende de eigen situatie van de
dienstverlener: De inschrijver dient informatie ter be
oordeling van zijn economische en technische draag
kracht te verstrekken. De verlangde informatie
wordt in het bestek gespecificeerd.
15 . Gestanddoeningstermijn : 12 maanden.
16 . Beoordelingscriteria : Zie de instructies.
17 .

18 . Datum

van

verzending van de aankondiging:

21 . 6 . 1995 .

3 . Plaats van levering: Zie punt 1 .
4 , 5 ., 6 .

19 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG : 21.6 . 1995 .
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RECTIFICATIES

TACIS — Diverse leveringen

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 153 van 20. 6. 1995, blz, 5)
(95 / C 165 / 18 )

Rectificatie op bovengenoemde uitnodiging tot inschrijving door de Commissie van de Europese Gemeen
schappen gefinancierd in het kader van het Tacis-programma
Benaming van het project : Customs Equipment Supply, NIS - WW.91 .05 /04 .01 /B008
3 . De aanbestedingsstukken kunnen ook op de volgende adressen worden verkregen :
c) Kantoren in de Gemeenschap :

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- 1 1 147 Stockholm, Hamngatan 6 [Tel. (46-8) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35 ; Telex 13449]
4. Dient te worden vervangen door :

De inschrijvingen dienen uiterlijk op 27. 7 . 1995 om 12.00 uur, plaatselijke tijd, op het volgende adres toe
te komen :

Balfour, Williamson & Co . Ltd, Kunstlaan 50 , bus 16 , B-1040 Brussel

ter attentie van : C. Tarring

De inschrijvingen worden tijdens een niet-openbare zitting geopend.
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