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I

(Mededelingen)

COMMISSIE
ECU (')
16 februari 1996

(96/C 45 /01 )

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid :
Belgische en
Luxemburgse frank

Finse mark

38,8214

5,89600

Zweedse kroon

8,90662

Deense kroon

7,30043

Pond sterling

0,835470

Duitse mark

1,88760

US-dollar

1,28846
1,77743

Griekse drachme

312,014

Canadese dollar

Peseta

159,061

Yen

Franse frank

Iers pond
Lire

Gulden

Oostenrijkse schilling
Escudo

135,520

6,50029

Zwitserse frank

1,53933

0,812295

Noorse kroon

8,24616

2042,75
2,11372
13,2763

196,491

IJslandse kroon
Australische dollar

85,4122
1,70544

Nieuwzeelandse dollar

1,89843

Zuidafrikaanse rand

5,02500

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.

(') 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)
(96/C 45/02 )

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

Permanente openbare inschrijving

Datum van het
besluit van
de Commissie

Maximumrestitutie

15 . 2 . 1996

17,99 ecu /ton H

15 . 2 . 1996

offertes geweigerd

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

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

geen offertes

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

15 . 2 . 1996

offertes geweigerd

15 . 2 . 1996

offertes geweigerd

15 . 2 . 1996

298,00 ecu /ton

15 . 2 . 1996

351,00 ecu/ton

(PB nr. L 109 van 16. 5. 1995, blz. 22)

Verordening (EG) nr. 2428/95 van de Commissie van 16 oktober 1995 betreffende
een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorre
lige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(PB nr. L 249 van 17 . 10. 1995 , blz. 19)

Verordening (EG) nr. 2429/95 van de Commissie van 16 oktober 1995 betreffende
een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige
volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(PB nr. L 249 van 17 . 10 . 1995 , blz. 22 )

Verordening (EG) nr. 2430/95 van de Commissie van 16 oktober 1995 betreffende
een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van halflangkorre
lige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen
(PB nr. L 249 van 17 . 10 . 1995 , blz. 25 )

Maximumverlaging

Verordening (EG) nr. 2875/95 van de Commissie van 13 december 1995 betref
fende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verla
ging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Spanje

geen offertes

(PB nr. L 301 van 14. 12. 1995 , blz. 17 )

Verordening (EG) nr. 2876/95 van de Commissie van 13 december 1995 betref
fende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verla
ging van het reent bij invoer van sorgho, van herkomst uit derde landen, in Spanje

geen offertes

(PB nr. L 301 van 14 . 12 . 1995 , blz. 18 )

Verordening (EG) nr. 2877/95 van de Commissie van 13 december 1995 betref
fende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verla

ging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal
(PB nr. L 301 van 14 . 12. 1995 , blz. 20 )
(*) Minimumbelasting bij uitvoer

geen offertes
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Nr. C 45 / 3

Lijst van inrichtingen in Zwitserland , die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de
Gemeenschap
(96/C 45 /03 )
(Voor de EER relevante tekst)

Beschikking C(96) 304 van de Commissie van 8 februari 1996
(Artikel 4, lid 1 , van Richtlijn 72/462 /EEG van de Raad )

Erkennings

Categorie (*)

Inrichting/Adres

nummer

S

u

K

R

S/G

v

101

Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich

X

x

x

103

Städtischer Schlachthof, Basel

X

x

x

X

107

Städtischer Schlachthof, St. Gallen

x

115

Gustav Spiess, 9442 Berneck

x

121

Gehrig AG, 4710 Klus

129
141

BO

x

o

x

x

x

x

x

TF

x

x

x

x

TF

Zentralschlachthof AG , Hinwil, Zürich

x

x

x

x

O

Vulliamy SA, 1033 Cheseaux SL

x

x

x

x

x

x

x

C)

145

Grieder AG, 4702 Oensingen

x

x

x

x

TF

155

Frischfleisch AG, 6210 Sursee

x

x

x

x

OO

157

Marmy viande en gros SA, 1470 Estavayer-le-lac

x

x

x

240

Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart

x

x

282

Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf

x

O

283

Frigo St. Johann, 4056 Basel

x

C)

291

Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau

x

C ) TF

29 7

Tiefkühlhaus AG , 8865 Bilten

x

o TF

298

Bahnhof-Kühlhaus AG , 4313 Möhlin

x

o

307

Born AG , 3250 Lyss

308

Tiefkühllager Sitterdorf, Sitterdorf

309

Metzgerei Gemperli AG, St. Gallen, St. Gallen

x

x

x

310

Grauwiler Fleisch AG , Basel , Basel

x

x

x

(*) S : Slachthuis
U : Uitsnijderij
K : Koelinrichting

(')
(2 )
(J)
(4)
(')

E

x

R:
S/G :
V:
E:

x

x

x

0)

x

Rundvlees
Schapevlees /Geitevlees
Varkensvlees
Vlees van eenhoevige dieren

BO : Bijzondere opmerkingen

Uitsluitend verpakt bevroren vlees.
Varkensvlees : uitsluitend verpakt vlees dat de koudebehandeling, voorzien in artikel 3 van Richtlijn 77/96/EEG, heeft ondergaan.
Levers en nieren uitgezonderd.
Magen en darmen uitgezonderd.
Vers vlees kan enkel op het grondgebied van de Gemeenschap worden binnengebracht tot en met 31 juli 1996 .

TF : Inrichtingen met de kenletters TF mogen in de zin van artikel 4 van Richtlijn 77/96/EEG het vlees aan de in artikel 3 van die richtlijn bedoelde

koudebehandeling onderwerpen.
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Lijst van inrichtingen in Bulgarije , die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de
Gemeenschap
(96/C 45/04 )
(Voor de EER relevante tekst)

Beschikking C(96) 303 van de Commissie van 8 februari 1996
(Artikel 4, lid 1 , van Richtlijn 72/462/EEG van de Raad)
Erkennings

Categorie (*)

Inrichting/Adres

nummer

S

U
x

K

R

S/G

V

x

x

E

BO

21

Mecom Ltd. , Silistra

X

28

Mesokombinat Svichtov, Svichtov

X

x

O (4)

31

Mesokombinat Vratza, Vratza

x

x

OO

(*) S : Slachthuis
U : Uitsnijderij
K : Koelinrichting

R:
S/G :
V:
E:

Rundvlees
Schapevlees/Geitevlees
Varkensvlees
Vlees van eenhoevige dieren

o oτ

BO : Bijzondere opmerkingen

T : Inrichtingen met de kenletter „T" mogen in de zin van artikel 4 van Richtlijn 77/96/EEG het in artikel 2 van die richtlijn bedoelde onderzoek op de
aanwezigheid van trichinen uitvoeren .
(') Uitgezonderd slachtafvallen los van het geraamte.
(2 ) Uitsluitend gekoeld geslachte dieren.
(5) Vers varkensvlees uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van vleesprodukten in Bulgarije.
(4) Vers vlees kan enkel op het grondgebied van de Gemeenschap worden binnengebracht tot en met 29 februari 1996.

UNIFORME TOEPASSING VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR (GN)

(Indeling van goederen)
(96/C 45 /05 )

Bekendmaking van toelichtingen op grond van artikel 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr.
2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 192/96 van
de Commissie ( 2)

Het boekwerk „Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Gemeen
schappen" (3 ) wordt als volgt gewijzigd :
Bladzijde 151

De volgende tekst wordt ingevoegd :
„ 3002 10 91

hemoglobine , bloedglobuline en serumglobuline

Tot deze onderverdeling behoort onder meer het normaal menselijk immunoglobuline."
3002 10 95

en

andere

3002 10 99

De uitdrukking „normaal menselijk immunoglobuline," wordt geschrapt.
O PB nr. L 256 van 7 . 9. 1987, blz. 1 .
(2 ) PB nr. L 26 van 2 . 2 . 1996, blz. 5 .

(J) PB nr. C 342 van 5. 12. 1994, blz. 1 . Het boekwerk „Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur
van de Europese Gemeenschappen" is momenteel beschikbaar in alle talen met uitzondering van het
Fins en het Zweeds die in voorbereiding zijn en zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.
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COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN VOOR ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING

(96/C 45/06)
(Voor de EER relevante tekst)

1.

De rol van onderzoek en ontwikkeling bij het bevorderen van de groei , het concurren
tievermogen en de werkgelegenheid

1.1 .

Volgens artikel 130, lid 1 , van het EG-Verdrag dragen de Gemeenschap en de Lid-Sta
ten er zorg voor „een betere benutting van het industrieel potentieel van het beleid
inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren".
Bovendien draagt de Gemeenschap, overeenkomstig artikel 130 , lid 3 , bij tot de
zenlijking van deze doelstelling „door middel van haar beleid en optreden uit
van andere bepalingen van dit Verdrag". Deze kaderregeling inzake steun voor
zoek beoogt derhalve de mededingingsregels ten uitvoer te leggen en tevens
verwezenlijking van deze doelstelling bij te dragen .

verwe
hoofde
onder
tot de

1.2 .

Onderzoek en ontwikkeling (O & O) kunnen bijdragen tot een nieuwe toename van de
groei, versterking van de concurrentiepositie en stimulering van de werkgelegenheid.
Hiervan was men zich reeds bewust ten tijde van de Europese Akte, die leidde tot
opname in het EG-Verdrag van onder meer artikel 130 F, waarin is vastgesteld dat de
Gemeenschap als doelstelling heeft de wetenschappelijke en technologische grondslagen
van de industrie van de Gemeenschap te versterken en de ontwikkeling van haar inter
nationale concurrentiepositie te bevorderen. Het Verdrag van Maastricht heeft deze
doelstelling bevestigd evenals de noodzaak voor de Gemeenschap om het streven naar
onderlinge samenwerking op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten te stimuleren .

1.3 .

Aan de verwezenlijking van deze doelstellingen wordt in het bijzonder bijgedragen
door de meerjarige kaderprogramma's voor Onderzoek en Technologische Ontwikke
ling (OTO). Het vierde kaderprogramma ( 1994-1998 ), dat door het Europees Parle
ment en de Raad is goedgekeurd (') omvat vier soorten activiteiten :
a) uitvoering van onderzoekprogramma's en programma's op het gebied van technolo
gische ontwikkeling en demonstratie door bevordering van de samenwerking met en
tussen ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten ;

b ) bevordering van de samenwerking op het gebied van communautair onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie met derde landen en internationale or
ganisaties ;
c) verspreiding en exploitatie van de resultaten van de activiteiten op het gebied van
communautair onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ;
d) stimulering van de opleiding en mobiliteit van onderzoekers in de gehele Gemeen
schap .

1.4 .

In het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid (2 ) wordt aange
geven wat de uitdagingen en wegen naar de 21e eeuw zijn. Er wordt een uiteenlopende
reeks maatregelen en stappen in voorgesteld die de Lid-Staten en de Gemeenschap ge
zamenlijk moeten nemen om de werkloosheid in de Europese Unie aan te pakken.

(*) PB nr. L 126 van 18 . 5 . 1994 , blz. 1 .
(2) Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 6/93 .
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Het onderstreept het belang van algemene maatregelen om de investeringen van onder
nemingen in onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren , zoals gunstige
fiscale maatregelen of fiscale maatregelen waarmee wordt beoogd de doeltreffendheid
van het onderzoek te verhogen . Het bepleit met name dat de particuliere sector een
groter gedeelte van de onderzoekuitgaven voor zijn rekening neemt en dat er, wat de
overheidssteun betreft, een verschuiving plaatsvindt van instrumenten voor rechtstreekse
ondersteuning naar indirecte instrumenten .

1.5 .

In het Witboek wordt er echter op gewezen dat de uitgaven voor O&O in de Ge
meenschap grotendeels bepaald worden door de Lid-Staten. De onderzoekbegroting
van de Gemeenschap vertegenwoordigt slechts 4 % van de overheidsuitgaven voor niet
militair onderzoek van de Lid-Staten . Bovendien houdt slechts 13 % van de onder

zoekuitgaven in de Unie verband met onderzoek op basis van gecoördineerde samen
werking waarbij in het bijzonder ondernemingen uit verschillende Lid-Staten betrokken
zijn .

1.6 .

Daarnaast wordt er in het Witboek op gewezen dat de Gemeenschap naar verhouding
minder in onderzoek en technologische ontwikkeling investeert dan een aantal van haar
concurrenten . Wat de overheidssteun aan ondernemingen betreft kan, op basis van de
gegevens die sinds de tenuitvoerlegging van de kaderregeling in 1986 zijn verzameld ,
en in het bijzonder die welke betrekking hebben op de periode 1990-1992 , worden
opgemerkt dat, blijkens de aanmeldingen, steun welke voornamelijk bestemd is voor
werkzaamheden op het gebied van industriële research en ontwikkeling minder dan
5 % van het totale volume van staatssteun uitmaakt.

1.7 .

Daarnaast wordt er in het Witboek aan herinnerd dat de maatregelen die de Lid-Staten
ten uitvoer leggen verenigbaar dienen te zijn met de gemeenschappelijke markt en de
regels inzake staatssteun overeenkomstig het in artikel 3 , onder g), van het EG-Verdrag
neergelegde beginsel ; deze regels zijn gebaseerd op de artikelen 92 en 93 van het EG
Verdrag .

1.8 .

Eén van de doelstellingen van het mededingingsbeleid is om de internationale concur
rentiepositie van de industrie in de Gemeenschap te verbeteren en aldus bij te dragen
aan de verwezenlijking van de in artikel 130, lid 1 , van het EG-Verdrag vervatte doel
stellingen . De mededingingsregels moeten dus op constructieve wijze worden toegepast
om samenwerking aan te moedigen waardoor de ontwikkeling en verspreiding van
nieuwe technologieën in de Lid-Staten wordt bevorderd, met inachtneming van de re
gels inzake intellectuele eigendom . Bij het toezicht op staatssteun moet rekening wor
den gehouden met de noodzaak om middelen ter beschikking te stellen aan de sectoren
die tot verbetering van de concurrentiepositie van de industrie van de Gemeenschap
bijdragen .

1.9 .

De Commissie heeft in het verleden steeds een positieve houding ten aanzien van steun
voor onderzoek en ontwikkeling aangenomen. Deze houding stoelde op uiteenlopende
overwegingen : de doelstellingen van de steun, de financieringsbehoeften en de vaak
aanzienlijke risico's die onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten met zich brengen , en
de geringe waarschijnlijkheid dat steun voor projecten die zich ver van de markt bevin
den concurrentiedistorsies veroorzaakt en het handelsverkeer verstoort .

1.10 .

1.11 .

De Commissie heeft blijk gegeven van deze positieve houding in meer dan 500 beschik
kingen die zijn gegeven op basis van de communautaire kaderregeling inzake staats
steun voor onderzoek en ontwikkeling (hierna „de kaderregeling" genoemd) ('). Zij
kon dit doen omdat de Lid-Staten de in die regeling vastgelegde beperkingen steeds in
acht hebben genomen .
Het doel van de herziening van de kaderregeling is de nieuwste ontwikkelingen en de
in de afgelopen jaren opgedane ervaring erin te verwerken .

(') PB nr. C 83 van 11 . 4 . 1986 .
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Eén van deze ontwikkelingen is de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende
maatregelen (SCM) in het kader van de GA' 1 " 1 -Overeenkomst van 1994. Deze over
eenkomst erkent het bijzondere karakter van steun voor onderzoek. In artikel 8 van de

SCM-Overeenkomst worden onder andere de voorwaarden vastgesteld waaronder geen
actie in de vorm van compenserende maatregelen kan worden ingesteld tegen steun aan
de onderzoekactiviteiten van bedrijven of van hoger onderwijs- of onderzoekinstellin
gen die op contractbasis onderzoek voor bedrijven uitvoeren. In deze kaderregeling
wordt voorts in voldoende mate rekening gehouden met andere doelstellingen en be
leidsonderdelen van de Unie .

2.

Toepasbaarheid van de regels inzake staatssteun op steun voor O & O (artikel 92 , lid 1 ,
van het EG-Verdrag)

2.1 .

In artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag wordt bepaald dat steunmaatregelen van de
Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door
begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen
te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt zijn, voor zover deze
steun het handelsverkeer tussen de Lid- Staten ongunstig beïnvloedt.

2.2 .

Hoe dichter het O & O-project zich bij de commerciële toepassing situeert, des te gro
ter kan het verstorend effect van staatssteun zijn. Om de afstand tussen het gesteunde
O & O-project en de commerciële toepassing vast te stellen maakt de Commissie on
derscheid tussen fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en preconcurrentiële
ontwikkeling. De definitie van deze verschillende O & O-fasen, die overeenkomt met
de in de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen vervatte defini
tie, is als bijlage I bij deze kaderregeling gevoegd.

2.3 .

Innovatie dient niet als een afzonderlijke categorie van O & O te worden beschouwd.
Staatssteun voor activiteiten die als innovatief beschouwd kunnen worden, maar die

niet onder de in punt 2.2 genoemde categorieën vallen, mag slechts dan worden toege
kend wanneer deze spoort met het beleid van de Commissie inzake investeringssteun.

2.4 .

Financiering door de overheid van O & O-activiteiten van openbare hoger-onderwijsin
stellingen of openbare onderzoekcentra zonder winstoogmerk valt normaal gesproken
niet onder artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag.
Wanneer de resultaten van O & O-projecten die met overheidsfinanciering door dit
soort instellingen zijn uitgevoerd, op niet-discriminerende basis aan de communautaire
ondernemingen ter beschikking worden gesteld, gaat de Commissie ervan uit dat van
staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag over het algemeen geen
sprake is.
Wanneer O & O-activiteiten door openbare hoger-onderwijsinstellingen of openbare
onderzoekinstellingen zonder winstoogmerk worden uitgevoerd voor of in samenwer
king met ondernemingen, mag ervan worden uitgegaan dat van staatssteun in de zin
van artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag geen sprake is :
a) wanneer openbare hoger-onderwijsinstellingen of openbare onderzoekinstellingen
zonder winstoogmerk aan de onderzoekprojecten deelnemen als partij in de markt
sector ; dit is met name het geval indien deze instellingen een compensatie voor hun
diensten ontvangen gelijk aan de marktprijs ;
of

b ) — de aan het onderzoek deelnemende ondernemingen de kosten van het project
volledig voor hun rekening zullen nemen ; of
— de resultaten die geen aanleiding kunnen geven tot intellectuele-eigendomsrech
ten op grote schaal kunnen worden verspreid, en de eventuele intellectuele-ei
gendomsrechten op de O & O-resultaten geheel aan de openbare hoger-onder
wijsinstellingen zonder winstoogmerk worden uitgekeerd ; of
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— de openbare instellingen zonder winstoogmerk van de deelnemers uit de indus
trie een compensatie ontvangen, gelijk aan de marktprijs, voor de intellectuele
eigendomsrechten die uit het onderzoekproject voortvloeien en waarvan deze
industriële deelnemers houder zijn, en de resultaten die geen aanleiding geven
tot intellectuele eigendomsrechten op grote schaal onder derden kunnen worden
verspreid .
2.5 .

Overheidsinstanties mogen bij bedrijven een opdracht plaatsen voor O & O-projecten
of de resultaten ervan rechtstreeks bij hen kopen . Indien er geen openbare aanbesteding
is, zal de Commissie ervan uitgaan dat er sprake zou kunnen zijn van staatssteun in de
zin van artikel 92, lid 1 . Indien deze opdrachten volgens marktvoorwaarden worden
gegund, met name na een openbare-aanbestedingsprocedure, overeenkomstig Richtlijn
92 / 50/EEG van de Raad ('), zal er in de regel van worden uitgegaan dat er geen
sprake is van staatssteun in de zin van artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag.

3.

Verenigbaarheid van steun voor O & O (artikel 92 , lid 3 , onder b) of c), van het EG
Verdrag)

3.1 .

Wanneer zij aan de voorwaarden van artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag voldoen en
uit dien hoofde door de Commissie zijn onderzocht kunnen steunmaatregelen voor
onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van ondernemingen als verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt worden beschouwd op grond van een van de uitzonderingen
van artikel 92, lid 3 , van het EG-Verdrag.

3.2 .

In alle gevallen waarin de Commissie na onderzoek vaststelt dat een steunmaatregel ten
doel heeft de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Euro
pees belang te bevorderen, kan de uitzondering van artikel 92, lid 3, onder b), op de
steun van toepassing zijn.

3.3 .

Er dient concreet te worden aangetoond dat een project van gemeenschappelijk Euro
pees belang is : er moet bij voorbeeld worden aangetoond dat het een belangrijke stap
voorwaarts betekent wat de verwezenlijking van specifieke O & O-programma's of
doelstellingen van de Gemeenschap betreft.

3.4 .

In het verleden heeft de Commissie in een beperkt aantal gevallen gebruik gemaakt van
de uitzondering van artikel 92, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag. Gebleken is dat,
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, deze uitzondering vooral kan worden
toegepast op projecten die zowel in kwalitatief opzicht als, in beginsel, in kwantitatief
opzicht belangrijk zijn (b.v. doordat zij verband houden met de vaststelling van industri
ële normen waardoor de industrie van de Gemeenschap alle voordelen van een geïnte
greerde markt kan benutten) en die een transnationaal karakter hebben. Zo heeft de
Commissie in het bijzonder besloten bepaalde Eureka-projecten op het gebied van de
elektronika (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147 DAB, EU 43 ESF) en op het
gebied van de hoge-definitietelevisie (EU 95 HDTV) als belangrijke projecten van ge
meenschappelijk Europees belang te beschouwen.

3.5 .

Staatssteun voor O & O die niet in aanmerking komt voor de uitzondering van artikel
92, lid 3 , onder b), van het EG-Verdrag, kan niettemin verenigbaar zijn met het Ver

drag op grond van artikel 92, lid 3 , onder c), waarin een afwijkingsbepaling is vervat
voor steun die de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid
vergemakkelijkt, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daar
door niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.
3.6 .

De Commissie zal bij haar beoordeling van de toepasbaarheid van artikel 92 , lid 3,
onder c), van het EG-Verdrag, in het bijzonder letten op het soort onderzoek, de be
gunstigden, de steunintensiteit, de beschikbaarheid van de resultaten en andere rele
vante factoren die in de punten 5 en 6 van deze kaderregeling worden genoemd.

O PB nr. L 209 van 24. 7 . 1992 .
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4.

Aanmelding van voorgenomen steun voor O & O (artikel 93 van het EG-Verdrag)

4.1 .

Staatssteun voor O & O moet overeenkomstig artikel 93 , lid 3 , van het EG-Verdrag bij
de Commissie worden aangemeld. Om de taak van de betrokken Lid-Staat en van de
diensten van de Commissie te verlichten moet bij de aanmelding gebruik worden ge
maakt van het standaardformulier dat de Commissie de Lid-Staten als bijlage bij haar
brief van 22 februari 1994 inzake gestandaardiseerde aanmeldingen en verslagen, zoals
gewijzigd bij brief van 2 augustus 1995 , heeft toegezonden. De aanvullende vragenlijst
voor O & O van bijlage II, deel A (Inlichtingen die gewoonlijk moeten worden ver
strekt bij de aanmelding van staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling, overeenkom
stig artikel 93 , lid 3 , van het EG-Verdrag), van de brief van 2 augustus 1995 wordt
vervangen door de nieuwe vragenlijst die bij deze kaderregeling is gevoegd (bijlage III).

4.2 .

De Commissie streeft naar een zo doorzichtig mogelijke toepassing van de steunrege
lingen . Dit betekent dat de doelstellingen, de begunstigden, enz. duidelijk moeten wor
den opgegeven. Alle verschillende kostencategorieën waarvoor steun wordt toegekend
moeten worden gespecificeerd en wel in een zodanige vorm dat de intensiteit van de
steun ten opzichte van deze kosten, kan worden berekend (zie bijlage II).

4.3 .

De Lid-Staten mogen O & O-projecten met alle vormen van steun bijstaan . Indien de
steun niet wordt verleend in de vorm van een rechtstreekse subsidie, dienen zij de
Commissie voldoende gegevens te verstrekken om haar in staat te stellen het subsidie
equivalent te berekenen .

4.4.

Wanneer een Lid-Staat van mening is dat artikel 92, lid 3, onder b), van het EG-Ver

drag van toepassing is, moet hij nagaan of aan de gestelde voorwaarden is voldaan en
dit in zijn aanmelding bij de Commissie aantonen.
4.5 .

De mededeling van de Commissie inzake de versnelde goedkeuringsprocedure voor
steunmaatregelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf en voor wijzigingen van
bestaande steunregelingen (') is volledig van toepassing op staatssteun voor O & O,
evenals de „de minimis"-faciliteit (2).

4.6 .

Tot dusverre heeft de Commissie, ingevolge de brief van 22 februari 1994, gewijzigd bij
brief van 2 augustus 1995 , een groot aantal aanmeldingen ontvangen die slechts betrek
king hebben op de hernieuwde financiering en/of de verlenging van steunregelingen die
overeenstemmen met het vigerende communautair kader voor staatssteun voor onder
zoek en ontwikkeling en die verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. De
Commissie heeft bij dergelijke aanmeldingen nooit bezwaar gemaakt.
Op basis van de opgedane ervaring is de Commissie dan ook van oordeel dat de verho
ging van de jaarlijks voor een goedgekeurde steunmaatregel uitgetrokken middelen niet
meer behoeft te worden aangemeld indien deze, uitgedrukt in ecu, niet groter is dan
100 % (nominaal) van het oorspronkelijke jaarlijkse bedrag, mits het een regeling van
onbepaalde duur betreft of de verhoging plaatsvindt binnen de geldigheidstermijn van
een in de tijd beperkte maatregel.
Verlengingen met of zonder budgettaire verhoging (met een maximum van 100 % zo
als hierboven vermeld), zonder wijziging van de uitvoeringsvoorwaarden van de eerder
goedgekeurde steunregelingen, en conform de nieuwe kaderregeling, behoeven slechts
te worden aangemeld vanaf het vijfde jaar na afloop van de geldigheidstermijn van de
oorspronkelijke regeling. De Lid-Staten zijn evenwel verplicht om de Commissie vooraf
in te lichten over deze nieuwe financieringen/verlengingen en om haar een jaarverslag
voor te leggen over de toepassing van de desbetreffende regelingen.

O PB nr. C 213 van 19 . 8 . 1992 , blz . 10 .

(2) De „de-minimis"-faciliteit die momenteel van kracht is, is vastgelegd in punt 3.2 van de communautaire
kaderregeling inzake overheidssteun aan het MKB (PB nr. C 213 van 19. 8 . 1992, blz. 10).
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Afzonderlijke gevallen van steunverlening in het kader van een aangemelde en door de
Commissie goedgekeurde regeling voor O & O behoeven in beginsel niet ter kennis te
worden gebracht. De Commissie eist evenwel dat ieder afzonderlijk onderzoekproject
waarvan de kosten de 25 miljoen ecu overschrijden en ten behoeve waarvan steun

wordt verleend met een bruto subsidie-equivalent van meer dan 5 miljoen ecu, vooraf
wordt aangemeld om haar in staat te stellen de toekenning van dergelijke aanzienlijke
steunbedragen in het kader van goedgekeurde regelingen de beoordelen, alsmede de
verenigbaarheid van deze steun met de gemeenschappelijke markt.
Deze nieuwe aanmeldingsregel moet worden beschouwd als een dienstige maatregel in
de zin van artikel 93 , lid 1 , van het EG-Verdrag. De inhoud ervan is door de vertegen
woordigers van de Lid-Staten tijdens een multilaterale bijeenkomst besproken.
De Commissie is voornemens om de bestaande aanmeldingsprocedure voor Eureka
projecten in een later stadium te wijzigen, en zij zal hiertoe dienstige maatregelen voor
stellen (artikel 93, lid 1 , van het EG-Verdrag).

4.8 .

Afzonderlijke gevallen van steunverlening buiten het kader van aangemelde en goedge
keurde steunregelingen voor O & O dienen overeenkomstig artikel 93 , lid 3 , van het
EG-Verdrag ter kennis te worden gebracht, behalve indien het steun in het kader van
de „de minimis"-faciliteit betreft.

5.

Steunintensiteit

5.1 .

Welke steunintensiteit kan worden toegestaan, zal door de Commissie voor ieder geval
afzonderlijk worden bepaald. De Commissie houdt bij haar beoordeling in elk geval
rekening met de aard van het project of programma, algemene beleidsoverwegingen in
verband met de concurrentiepositie van de Europese industrie, alsmede het risico van
distorsie van concurrentie en de gevolgen daarvan voor de handel tussen de Lid-Staten.
Op grond van de algemene beoordeling van deze risico's is de Commissie van mening
dat fundamenteel onderzoek en industrieel onderzoek in aanmerking komen voor een
hoger steunpercentage dan preconcurrentiële ontwikkeling, die nauwer verband houdt
met de commerciële exploitatie van O & O-resultaten en waarbij de toekenning van
steun makkelijker tot distorsies van concurrentie en handel zou kunnen leiden.

5.2 .

Overheidssteun voor fundamenteel onderzoek dat gewoonlijk op onafhankelijke basis
wordt uitgevoerd door hoger-onderwijsinstellingen of onderzoekcentra zonder winst
oogmerk, vormt geen staatssteun in de zin van artikel 92 , lid 1 , van het EG-Verdrag.
In uitzonderlijke gevallen kan steun voor fundamenteel onderzoek dat door of voor
bepaalde ondernemingen wordt uitgevoerd, en die normaal gesproken onder het toe
passingsgebied van artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag valt, worden goedgekeurd en
kan de intensiteit ervan een maximumniveau van 100 % bereiken indien dit soort on

derzoek zich zeer ver van de markt situeert en de resultaten ervan in principe op ruime
schaal worden verspreid en benut op voet van non-discriminatie en tegen marktvoor
waarden .

Om onder fundamenteel onderzoek te vallen dienen de werkzaamheden geen verband
te houden met de industriële of commerciële doelstellingen van een individuele onder
neming en moet een ruime verspreiding van de resultaten van het onderzoek gewaar
borgd zijn .
5.3 .

In het algemeen dient de steunintensiteit voor industrieel onderzoek niet meer te bedra
gen dan 50 % van de kosten van het project die voor steun in aanmerking komen (zie
bijlage II).

5.4 .

Voor steun ter financiering van studies naar de technische haalbaarheid die vooraf
gaand aan industrieel onderzoek of preconcurrentiële ontwikkeling worden uitgevoerd
zijn de toelaatbare steunniveaus vastgesteld op respectievelijk 75 en 50 % van de kosten
van deze studies, gezien de beperkte gevolgen van dergelijke steun voor de concurren
tievoorwaarden en het handelsverkeer.
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Preconcurrentiële ontwikkeling ligt dicht bij commerciële exploitatie waardoor het ri
sico groter is dat steun die voor dit soort onderzoek wordt verstrekt de mededinging en
het intracommunautair handelsverkeer nadelig beïnvloedt.

5.5 .

Overeenkomstig het in de afgelopen jaren ontwikkelde beleid van de Commissie is de
toelaatbare bruto-steunintensiteit vastgesteld op 25 % van de voor steun in aanmerking
komende kosten van het project (zie bijlage II ).
5.6 .

Zoals in punt 4.3 van deze kaderregeling is aangegeven staat het de Lid-Staten vrij alle
vormen van steun te gebruiken om onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten te stimule
ren . Bij voorschotten die uitsluitend behoeven te worden terugbetaald indien de onder
zoekactiviteiten succesvol zijn is de toelaatbare steunintensiteit in bruto-subsidie-equi
valent gelijk aan die welke in deze kaderregeling is vastgesteld voor de verschillende
onderzoekfasen . In geval van mislukking van het betrokken onderzoek kan de Com
missie, overeenkomstig haar beleidspraktijk , een hogere steunintensiteit toestaan aange
zien de mislukking van het project het risico van verstoring van de concurrentie en het
handelsverkeer reduceert.

Wanneer de Lid-Staten de terugbetaalbare steun aanmelden stellen zij de Commissie
tevens in kennis van de exacte bedragen en voorwaarden van de terugbetaling, waarbij
de gestelde voorwaarden door de Commissie per geval worden beoordeeld .

5.7 .

De Commissie meent dat, teneinde de verspreiding van de onderzoekresultaten te be
vorderen , steun voor de indiening en instandhouding van octrooien ten behoeve van
KMO's overeenkomstig de geldende communautaire definitie , dezelfde niveaus mag
bereiken als de steun voor de onderzoekactiviteiten die aan deze octrooien ten grond
slag liggen .

5.8 .

Wanneer staatssteun wordt verleend voor een O & O-project dat door openbare onder
zoekinstellingen en bedrijven gezamenlijk wordt verricht mag de cumulatieve steun, in
de vorm van rechtstreekse bijstand van de overheid ten behoeve van een specifiek on
derzoekproject en bijdragen van openbare onderzoekinstellingen voor hetzelfde project
wanneer deze steun inhouden (zie punt 2.4 ), niet hoger zijn dan de bovengenoemde
steunplafonds .

5.9 .

In geval van O & O-activiteiten die zowel industrieel onderzoek als preconcurrentiële
ontwikkeling omvatten , is de toelaatbare steunintensiteit doorgaans niet hoger dan het
gewogen gemiddelde van de steunpercentages die op de twee soorten onderzoek van
toepassing zijn .

5.10 .

Behoudens de afzonderlijke beoordeling van de gevallen, zoals aangegeven in punt 5.1 ,
kunnen de in de punten 5.3 tot en met 5.8 van deze kaderregeling vermelde steunper
centages in de volgende gevallen worden verhoogd :

5.10.1 . Indien de steun ten goede komt aan kleine en middelgrote ondernemingen ('): een ver
hoging met 10 procentpunten ;
5.10.2 . Indien het onderzoekproject wordt uitgevoerd in een regio die in aanmerking komt
voor steun krachtens artikel 92 , lid 3 , onder a), van het EG-Verdrag : een verhoging
met 10 procentpunten ;

Indien het onderzoekproject wordt uitgevoerd in een regio die in aanmerking komt
voor steun krachtens artikel 92 , lid 3 , onder c ), van het EG-Verdrag : een verhoging
met 5 procentpunten ;

De bovenstaande regionale verhogingen kunnen worden overschreden rekening hou
dende met de voor investeringssteun met regionale strekking toepasselijke plafonds en
de noodzaak om immateriële investeringen te stimuleren , overeenkomstig het door de
Commissie gevoerde beleid , zonder evenwel de onder punt 5.10.6 genoemde maxima te
overschrijden .

(') De thans geldende definitie is die van de communautaire kaderregeling inzake overheidssteun aan het
MKB ( PB nr. C 213 van 19 . 8 . 1992 , blz . 10 ).
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5.10.3 . Een verhoging met 15 procentpunten is van toepassing wanneer het onderzoekproject
aansluit bij de doelstellingen van een project of een specifiek programma dat is opge
steld ingevolge het communautaire kaderprogramma op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling dat thans ten uitvoer wordt gelegd.

Deze verhoging bedraagt 25 procentpunten wanneer het project wordt uitgevoerd op
basis van grensoverschrijdende samenwerking waarbij ondernemingen en openbare on
derzoekinstellingen of ten minste twee onafhankelijke partners uit twee Lid-Staten
daadwerkelijk samenwerken, en het project gepaard gaat met een ruime verspreiding en
publikatie van de resultaten, met inachtneming van de intellectuele en industriële eigen
domsrechten .

5.10.4 . Wanneer een onderzoekproject niet aansluit bij de doelstellingen van een project of een
specifiek programma dat is opgesteld ingevolge het communautaire kaderprogramma
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling dat thans ten uitvoer wordt gelegd staat
de Commissie verhogingen tot 10 procentpunten toe indien aan ten minste één van de
volgende voorwaarden wordt voldaan :
a) het project wordt uitgevoerd op basis van daadwerkelijke grensoverschrijdende sa
menwerking waarbij ten minste twee onafhankelijke partners uit twee Lid-Staten
zijn betrokken, met name in het kader van de coördinatie van het nationale beleid

op het gebied van OTO ;

b ) het project wordt uitgevoerd op basis van een daadwerkelijke samenwerking tussen
ondernemingen en openbare onderzoekinstellingen, in het bijzonder in het kader
van de coördinatie van het nationale beleid inzake OTO ;

c) het project gaat gepaard met een ruime verspreiding en publikatie van de resultaten,
de toekenning van octrooivergunningen of welk ander adequaat middel dan ook,
volgens dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de verspreiding van de re
sultaten van communautair onderzoek en technologische ontwikkeling (artikel 1 30 J
van het EG-Verdrag).
5.10.5 . De betrokken Lid-Staat dient de Commissie voldoende informatie te verstrekken om
haar in staat te stellen te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan .

5.10.6 . Cumulering van de in de punten 5.10.1 tot en met 5.10.4 beschreven verhogingen en
met de in de punten 5.3 tot en met 5.8 vermelde steunpercentages mag evenwel niet
leiden tot een steunintensiteit van meer dan 75 % bruto voor industrieel onderzoek en

50 % bruto voor preconcurrentiële ontwikkeling. Deze maximumpercentages moeten in
alle gevallen in acht worden genomen.
5.11 .

Wanneer staatssteun voor O & O in aanmerking komt voor de uitzondering van artikel
92, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag, mag de bruto steunintensiteit de in de Subsi
diecode van de WTO vastgestelde maximumpercentages niet overschrijden (75 % voor
industrieel onderzoek, 50 % voor preconcurrentiële ontwikkeling).

5.12 .

De hierboven vastgestelde steunplafonds voor O & O zijn van toepassing op steunmaat
regelen van de staten.

Bij haar onderzoek van steun voor O & O dient de Commissie evenwel rekening te
houden met de gevolgen van een cumulatie van staatssteun en communautaire steun
voor de mededinging en het handelsverkeer.
Indien er sprake is van cumulatie van communautaire financiering en nationale steun,
dan mag de totale steun niet hoger zijn dan 75 % voor industrieel onderzoek en 50 %
voor preconcurrentiële ontwikkeling.
5.13 .

Een bruto steunintensiteit van 75% voor industrieel onderzoek en 50 % voor precon
currentiële ontwikkeling (maximumintensiteiten die door de Overeenkomst inzake sub
sidies en compenserende maatregelen van de WTO zijn toegestaan voor subsidies waar
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tegen geen actie wordt ingesteld) kan worden toegestaan indien voor soortgelijke pro
jecten of programma's van concurrenten buiten de Europese Unie (in de laatste drie
jaar) steun met dezelfde intensiteit is verleend of zal worden verleend voor dezelfde
twee soorten onderzoek.

Voorzover mogelijk verschaft de betrokken Lid-Staat de Commissie voldoende infor
matie om haar in staat te stellen de situatie te beoordelen, met name de noodzaak om

het concurrentievoordeel te compenseren dat de concurrent in het derde land geniet.

Indien zij over een bewijs beschikt (officiële publikatie, aanmelding bij de WTO,
OESO-gegevens, begrotingsdocumenten, enz.) dat door een derde land verstrekte of
voorgenomen steun een percentage bereikt dat een aanpassing rechtvaardigt, geschiedt
de beoordeling door de Commissie van de aanmelding die deze aanpassing verzoekt
binnen dertig werkdagen voor een afzonderlijk geval en binnen twee maanden voor een
regeling.
Indien het slechts een vermoeden betreft oordeelt de Commissie, nadat zij bij de Lid
Staten alle relevante informatie heeft verzameld, binnen een termijn van twee maanden
over de wenselijkheid van de aanpassing.

De bovenstaande termijnen worden berekend vanaf het met redenen omkleed verzoek
dat uit één of meerdere Lid-Staten worden ontvangen.

6.
6.1 .

Stimulerend effect van steun op O & O
Staatssteun voor O&O dient bedrijven te stimuleren om aanvullende werkzaamheden

op het gebied van O & O te ondernemen naast die welke zij reeds in het kader van hun
gewone dagelijkse activiteiten verrichten. Zij kan tevens de ondernemingen die geen
onderzoek en ontwikkeling doen aanmoedigen om dergelijke activiteiten op touw te
zetten . Wanneer dit stimulerende effect niet duidelijk blijkt kan de Commissie derge
lijke steun minder gunstig beoordelen dan zij doorgaans doet.
6.2 .

Om na te gaan of ondernemingen dank zij de voorgenomen steun meer onderzoek
doen dan zij zonder deze steun zouden hebben gedaan, neemt de Commissie met name
kwantificeerbare factoren in aanmerking (zoals de ontwikkeling van de uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling, van het aantal personeelsleden dat zich met O & O-activi
teiten bezighoudt alsook de ontwikkeling van de verhouding O & O/omzet), de com
merciële mislukking van een project, de extra kosten die grensoverschrijdende samen
werking met zich brengt en andere relevante factoren die door de Lid-Staat die de
aanmelding heeft verricht worden genoemd. Een steunvoornemen kan eveneens worden
toegestaan indien de steun bijdraagt tot het uitvoeren van onderzoek dat zonder steun
minder ambitieus zou zijn geweest of niet binnen dezelfde termijn zou kunnen worden
uitgevoerd .

6.3 .

De Commissie verzoekt de Lid-Staten derhalve om zowel in het stadium van de aan

melding van steun voor onderzoek en ontwikkeling als bij de indiening van de jaarver
slagen over de tenuitvoerlegging van de goedgekeurde steunregelingen, de noodzaak en
het stimulerend effect van de steun aan te tonen en te verzekeren dat deze in geen
geval produktiesteun betreft.
6.4.

De Commissie gaat er van uit dat er sprake is van een stimulerend effect wanneer de
begunstigde een kleine of middelgrote onderneming is overeenkomstig de geldende
communautaire definitie .

6.5 .

De Commissie hecht een bijzonder groot belang aan de voorwaarden die in punten 6.2
en 6.3 zijn vermeld :

— in het geval van individuele projecten van grote bedrijven die onderzoek verrichten
dat zich dicht bij de markt bevindt ;

— in alle gevallen, wanneer een aanzienlijk gedeelte van de uitgaven voor onderzoek
en ontwikkeling voorafgaand aan het verzoek om steun zijn verricht.
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Jaarverslagen

Voor elke steunregeling die zij goedkeurt eist de Commissie in de regel een jaarlijks
verslag over de toepassing. Op basis van deze verslagen kan zij toezicht houden op de
toepassing van de steun en zo nodig dienstige maatregelen voorstellen, indien zij van
mening is dat de regeling concurrentiedistorsies veroorzaakt of dreigt te veroorzaken
die in strijd zijn met het gemeenschappelijk belang, bij voorbeeld wanneer deze te zeer
gericht is op specifieke sectoren of ondernemingen .

Deze verslagen moeten aan de in de brief van de Commissie aan de Lid-Staten van 22
februari 1994, gewijzigd bij brief van 2 augustus 1995, gestelde vereisten inzake gestan
daardiseerde aanmeldingen en verslagen voldoen .
8.

Tenuitvoerlegging

8.1 .

Deze kaderregeling zal ten uitvoer worden gelegd in overeenstemming met andere be
leidsmaatregelen van de Gemeenschap op het gebied van staatssteun, de bepalingen van
andere Europese verdragen en de wetgeving ter uitvoering daarvan. Dit geldt met name
voor staatssteun op nucleair gebied, gelet op het bepaalde van artikel 232 , lid 2, van het
EG-Verdrag en de bepalingen van het Euratom-Verdrag en, wat defensie betreft, gelet
op het bepaalde van artikel 223 van het EG-Verdrag.

8.2 .

Na de inwerkingtreding van de regeling tot uitvoering van de Overeenkomst van de
OESO inzake normale concurrentievoorwaarden in de commerciële scheepsbouw- en
scheepsreparatiesector van de OESO valt staatssteun voor O & O in deze twee secto
ren niet meer onder de kaderregeling, maar zullen zij worden getoetst aan de bepalin
gen van die overeenkomst.

9.

Duur

De Commissie zal de werking van de kaderregeling na vijf jaar opnieuw bezien. Daar
naast kan zij te allen tijde, in overleg met de Lid-Staten, besluiten om deze te wijzigen
mocht dit wenselijk blijken om redenen die verband houden met het mededingingsbe
leid of om rekening te houden met het beleid van de Gemeenschap op andere gebieden
en met internationale verplichtingen.

BIJLAGE I

Definitie van de O & O-fasen met het oog op de toepassing van artikel 92 van het EG -Verdrag
Deze kaderregeling heeft betrekking op steunmaatregelen voor O & O die rechtstreeks verband houden
met de uiteindelijke produktie en afzet van nieuwe produkten, procédés of diensten, voor zover zij onder
de bepalingen van artikel 92, lid 1 , van het EG-Verdrag vallen. De onderstaande definities hebben tot doel
de Lid-Staten te helpen bij het formuleren van hun aanmelding. Zij zijn indicatief en niet normatief be
doeld .

— Onder fundamenteel onderzoek verstaat de Commissie een uitbreiding van de algemene wetenschappe
lijke en technische kennis zonder industriële of commerciële doelstellingen.
— Onder industrieel onderzoek verstaat de Commissie geprogrammeerd of kritisch onderzoek dat gericht
is op het opdoen van nieuwe kennis met het doel deze kennis bij de ontwikkeling van nieuwe produk
ten, processen of diensten te gebruiken, of om bestaande produkten, processen of diensten aanmerkelijk
te verbeteren .

— Onder pre-concurrentiële ontwikkeling verstaat de Commissie de omzetting van de resultaten van in
dustrieel onderzoek in plannen, schema's of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde produk

ten, processen of diensten, of deze nu voor verkoop of gebruik zijn bestemd, met inbegrip van de
fabricage van een eerste prototype dat niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend .
Voorts kan daaronder de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve produkten , proces
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sen of diensten worden verstaan en eerste demonstratie- of modelprojecten, voor zover deze projecten
niet voor industriële toepassing of commerciële exploitatie kunnen worden gebruikt of geschikt ge
maakt. Daaronder wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande produk
ten, produktielijnen, fabricageprocessen of diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien
deze wijzigingen verbeteringen kunnen zijn.

BIJLAGE II

O & O-uitgaven die bij de berekening van de steunintensiteit in aanmerking worden genomen

De volgende kosten kunnen bij de berekening van de intensiteit van steun voor O & O in aanmerking
worden genomen. Wanneer de kosten ook uit andere activiteiten of O & O-projecten voortvloeien, moeten
zij worden omgeslagen over het gesteunde O & O-project en de andere activiteiten.
— personeelskosten (onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel dat zich uitsluitend met
onderzoek bezighoudt);

— kosten van apparatuur, uitrusting, land en gebouwen die uitsluitend en permanent (behalve indien ze op
commerciële basis worden afgestaan) voor onderzoek worden gebruikt ;
— kosten van advies en soortgelijke diensten die uitsluitend voor het onderzoek worden gebruikt, met
inbegrip van aangekocht onderzoek, aangekochte technische kennis, octrooien, enz.;

— extra algemene kosten die rechtstreeks uit de onderzoekactiviteiten voortvloeien ;
— andere exploitatiekosten (zoals die van materieel, leveranties en dergelijke) die rechtstreeks uit de on
derzoekactiviteiten voortvloeien .

BIJLAGE III

Aanvullende inlichtingen die gewoonlijk in de aanmelding van staatssteun voor O & O overeenkomstig arti
kel 93 , lid 3 , van het EG-Verdrag , moeten worden verstrekt (steunmaatregelen , steun die is verleend uit
hoofde van een goedgekeurde regeling en ad hoe steun)

( Toe te voegen aan de algemene vragenlijst van deel A, bijlage II van de brief van 2 augustus 1995 van de
Commissie aan de Lid-Staten inzake gestandaardiseerde aanmeldingen en jaarverslagen)
1 . Doelstellingen

Nauwkeurige beschrijving van de doelstellingen van de maatregel en van het soort/de aard van de te
bevorderen O & O.

2 . Beschrijving van de O & O-fasen waarvoor de steun wordt verleend
2.1 . Fundamenteel onderzoek

2.2 . Definitiefase of haalbaarheidsstudies
2.3 . Industrieel onderzoek

2.4 . Preconcurrentiële ontwikkeling

2.5. Proef- of demonstratieprojecten.
3 . Kostenelementen waarvoor steun kan worden verleend

3.1 . Personeelskosten (onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel dat zich uitsluitend
met onderzoek bezighoudt).

3.2. Kosten van apparatuur, uitrusting, land en gebouwen die uitsluitend en permanent (behalve indien
ze op commerciële basis worden afgestaan) voor onderzoek worden gebruikt.
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3.3 . Kosten van advies en soortgelijke diensten die uitsluitend voor het onderzoek worden gebruikt, met
inbegrip van aangekocht onderzoek, aangekochte technische kennis, octrooien, enz.
3.4 . Extra algemene kosten die rechtstreeks uit de onderzoekactiviteiten voortvloeien.
3.5 . Andere exploitatiekosten (zoals die van materieel, leveranties en dergelijke) die rechtstreeks uit de
ond erzoekactiviteiten voortvloeien .
4 . Vorm en intensiteit van de steun

4.1 . Beschrijving van de vorm en de intensiteit van de steun voor elke O & O-fase waarvoor steun
wordt verleend .

4.2 . Nauwkeurige beschrijving van de verhogingen die eventueel van toepassing zijn en de maximale
steunintensiteit .

4.3. Geef aan of de O & O-activiteiten waarvoor steun wordt verleend geheel of gedeeltelijk in een
gesteunde regio worden uitgevoerd (artikel 92, lid 3, onder a) of onder c)).
5 . Gemeenschappelijk onderzoek
5.1 . Komen projecten die gemeenschappelijk door meerdere ondernemingen worden uitgevoerd in aan
merking voor steun? Gelden er bijzondere voorwaarden ? Zo ja, welke ?
5.2 . Is voor de uitvoering van het project samenwerking voorzien tussen ondernemingen en andere
instellingen, zoals onderzoekinstellingen of universiteiten ? Zijn er bijzondere voorwaarden? Zo ja,
gelieve deze nader aan te geven.

5.3 . Indien de onderzoekinstellingen steun ontvangen voor een specifiek onderzoekproject, wat is het
bedrag en de intensiteit van de steun?
6. Multinationale aspecten
Heeft het project (ad hoe steun/regeling/programma) multinationale aspecten (b.v. projecten in het
kader van ESPRIT, EUREKA)? Zo ja :

6.1 . Is samenwerking voorzien met partners in andere landen? Zo ja, gelieve nader aan te geven
a ) met welke andere Lid-Staten
b ) met welke andere derde landen
c ) met welke bedrijven of onderzoekcentra in andere landen .

6.2. Totale kosten van het project (ad hoe steun/regeling/programma)
6.3 . Hoe zijn deze kosten verdeeld over de verschillende partners?

7 . Toepassing van de resultaten
7.1 . Aan wie behoren de resultaten van de desbetreffende O & O toe ?

7.2. Is de toekenning van octrooien op de resultaten aan bepaalde voorwaarden onderworpen?
7.3 . Zijn er maatregelen voorzien inzake algemene bekendmaking/verspreiding van de resultaten van de
O&O ?

7.4. Welke maatregelen worden overwogen om de benutting/de verdere ontwikkeling van de resultaten
te waarborgen ?

8 . Stimulerend effect van steun op O & O
8.1 . In het geval van steunregelingen, welke maatregelen zijn voorzien om te verzekeren dat de steun
een stimulerend effect op O & O heeft (zie punt 6 van de kaderregeling)?

8.2. In geval van ad hoe steun — in het bijzonder in de gevallen die in punt 6.5 van de kaderregeling
aan de orde komen —, welke factoren zijn in aanmerking genomen om te verzekeren dat de steun
een stimulerend effect op O & O heeft?
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Feestdagen in 1996
(96/C 45 /07 )

Nieuwjaar :

1.

1.

B

DK

D

GR

E

F

IRL

I

L

NL

AT

P

FI

SE

UK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Driekoningen : 6. 1 .
Carnavalmaandag : 19 . 2.
St Patrick : 18 .

3.

San José : 19 .

3.

x

8 . 4.

26.2 .

x
x

x

xO

Maria-Boodschap en 25 . 3 ,
nationale feestdag :
Witte Donderdag : 4 . 4.
Goede Vrijdag : 5 . 4 .
Paasmaandag :

x

x

xO

x

x

x

x

12.4 .

x

x

x

15.4 .

xO

x

x
x

x

Bevrijdingsdag : 25 . 4 .

x
x

x

1.

5.

x
x

x

x

Gebedsdag : 3 . 5 .

x

x

x

Pinkstermaandag : 27 . 5 .
5.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6 .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

x

xO

x

x
x

6.

x

Midsummer Day : 22 . 6 .

x

Nationale feestdag : 23 . 6 .
x
x

xO

Santiago : 25 . 7 .

5. 8.

Maria-Hemelvaart : 15 .

8.

Bank Holiday : 26 .

8.

x

x

xO

x

x

x

x

3.
5.
12 .
26 .

10 .
10 .
10 .
10 .

x

x

x
x
x
x
x

Nationale feestdag : 28 . 10 .

x

Laatste maandag van oktober : 28 . 10 .

Hervormingsdag : 31 . 10 .

x

x

Schobermessemaandag : 2 . 9 .

Dag van de Duitse Hereniging :
Feest van de Republiek :
Nationale feestdag :
Nationale feestdag :

x

24.6 .

Nationale feestdag : 14 . 7 .

Eerste maandag van augustus :

x

x

Dag van Portugal : 10 . 6 .

Nationale feestdag : 21 . 7 .

x

x

Corpus Christi : 6 . 6 .
Midsummer Eve : 21 .

x

x

Eerste maandag van juni : 3 . 6.
Feest van de Grondwet :

x

x

May Holiday : 6. 5 .

Wapenstilstand 1945 : 8 . 5 .
Hemelvaartsdag : 16. 5 .

x

x

Dag van de Vrijheid : 25 . 4 .
Koninginnedag : 30 . 4 .
Feest van de Arbeid :

x

x

xO
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B

Allerheiligen

1 . 11 .

Allerzielen :

2 . 11 .

Wapenstilstand 1918 : 11 . 11 .
Onafhankelijkheidsfeest : 1 . 12 .

DK

D

GR

xO

x

E

F

x

x

IRL
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L

x

x

NL

P

x

x

FI

SE

UK

2.11 .
x

x

x

x

Dag van de Grondwet : 6 . 12 .
Onafhankelijkheidsdag : 6 . 12 .
Onbevlekte Ontvangenis : 8 . 12 .

x
x

9.12 .

Dag vóór Kerstmis : 24 . 12 .

Eerste Kerstdag : 25 . 12 .
Tweede Kerstdag : 26 . 12 .

AT

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

xO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Voetnoten

(') Baden-Wurtemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen,
Rijnland-Palts, Saarland ; Saksen : in de bij verordening be
paalde gemeenten in de Landkreisen Bautzen, Hoyerswerda,
Kamenz ; Thuringen : in gemeenten met overwegend katho
lieke bevolking .

(2 ) Saarland ; Beieren : in gemeenten met overwegend katholieke
bevolking .

(3 ) Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommern, Saksen, Saksen
Anhalt ; Thuringen : in gemeenten met overwegende protes
tante bevolking.
(4 ) Baden-Wurtemberg, Beieren, Noordrijn-Westfalen, Rijn
land-Palts, Saarland ; Thuringen : in gemeenten met overwe
gend katholieke bevolking.
(5 ) Keuzefeestdag. De autonome Spaanse gemeenschappen kun
nen andere regionale feestdagen kiezen.
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Raad — Commissie
4

april

Witte Donderdag

5

april

Goede Vrijdag

8

april

Paasmaandag

1 mei

Feest van de Arbeid

9 mei

Schuman-dag

16 mei

Hemelvaartsdag

17 mei

Dag na Hemelvaart

27 mei

Pinkstermaandag

21

Nationale feestdag in België

juli (l )

Maria Hemelvaart

15 augustus

Allerheiligen

1 november

24 december
tot

en met 31 december

i

'

Kerstmis en nieuwjaar

(') Standplaats Luxemburg :
dezelfde dagen als Brussel , behalve 21 juli, waarvoor in de plaats komt 23 juni, de Luxemburgse
nationale feestdag.

Europees Parlement
19 februari

Carnavalmaandag

5

april

Goede Vrijdag

8

april

Paasmaandag

1 mei

Feest van de Arbeid

9 mei

Schuman-dag

16 mei

Hemelvaartsdag

27 mei

Pinkstermaandag

Nationale feestdag (') :
23

juni

— Luxemburg

14

juli

— Frankrijk

21

juli

— België
Maria Hemelvaart

15 augustus
2

Schobermessemaandag

september

Allerheiligen

1 november
24 december
tot

en met 31 december

1

i

(') Afhankelijk van de standplaats.

Kerstmis en nieuwjaar
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EVA-Staten
IS

N

LIE

X

X

X

Nieuwjaar:

1.

1.

Driekoningen

6.

1.

X

Lichtmis

2.

2.

X

Carnavaldinsdag

20.

2.

X

H. Josef

19.

3.

X

Witte Donderdag

4.

4.

X

X

Goede Vrijdag

5.

4.

X

X

X

Paasmaandag

8.

4.

X

X

X

Sumardagurinn Fyrsti

25.

4.

X

Feest van de Arbeid

1.

5.

X

X

X

Hemelvaartsdag

16.

5.

X

X

X

Grunnlovsdag

17.

5.

Pinkstermaandag

27.

5.

Fronleichnam

6.

6.

Nationale feestdag

17.

6.

X

Fridagur Verslonarman

5.

8.

X

Maria-Hemelvaart

15.

8.

X

Maria-Geboortedag

8.

9.

X

Allerheiligen

1.

11.

X

Maria-Onbevlekte ontvangenis

8. 12.

X

Dag vóór Kerstmis

24. 12.

Eerste Kerstdag

25. 12.

X

X

Tweede Kerstdag

26. 12.

X

X

Oudejaarsdag

31. 12.

(') Enkel de middag.

X
X

X

X
X

O

X

X

O

X
X

X
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III

(Bekendmakingen)

COMMISSIE
Communautair programma op middellange termijn voor gelijke kansen voor mannen en
vrouwen ( 1996-2000)

Aanbesteding nr. V/001 /96

Openbare procedure
(96/C 45 /08 )

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, Direc
toraat-generaal Werkgelegenheid, industriële betrek
kingen en sociale zaken, eenheid V/A/ 3 , gebouw
J27, 6/ 58 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles / Brussel .

Telefax ( 32-2) 296 35 62 .

2 . Categorie van de dienst en beschrijving: De Commis
sie wenst een opdrachtnemer te belasten met het ver
lenen van technische ondersteuning bij het opstarten,
ontwikkelen, stimuleren, verzorgen van follow-up en
permanent evalueren van het programma.
3 . Plaats van uitvoering: De technische ondersteuning
omvat diensten die frequent contact met de be
voegde diensten van de Commissie vereisen.

9. a) Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen :
28 . 3 . 1996 .

b ) De inschrijvingen dienen te worden verstuurd
naar het in punt 1 vermelde adres.
c) Taal of talen: Eén van de officiële talen van de
Europese Gemeenschap.

10 . Opening der inschrijvingen : 15 . 4. 1996 ( 10.00), op
het volgende adres :
Europese Commissie, Directoraat-generaal V, Werk
gelegenheid, industriële betrekkingen en sociale
zaken, rue Joseph li/Jozef II straat 27 , B-1049
Bruxelles / Brussel .

De inschrijvers of hun volmachtdragers mogen de
opening der inschrijvingen bijwonen.

4 . Nihil .

5 . Nihil .

6 . Nihil .

7 . Uitvoeringstermijn : Het vermelde programma betreft
de periode 1996-2000 . De in punt 2 beschreven tech
nische ondersteuning zal worden vastgelegd in een
contract met een looptijd van één jaar, dat in opeen
volgende jaarlijkse schijven kan worden verlengd ter
waarborging van de uitvoering van de voor het pro
gramma vereiste taken.

11 . De geselecteerde onderneming zal over een waar
borg dienen te beschikken ter waarde van het voor
schot op de betaling van de diensten voor technische
ondersteuning dat door de Commissie zal worden
gestort .

12 . Het contract zal gebaseerd zijn op het principe van
terugbetaling van de reële kosten van de onderne
ming (na overlegging van de bewijzen en binnen de
grenzen van de begrotingsenveloppe die voor elk
contract of jaarlijkse verlenging wordt vastgesteld).

Voorwaarden voor betaling van de vergoeding voor
de technische bijstandsdiensten : storten van een
voorschot van 30 % van de maximale voorziene be

8 . a) Aanvragen der stukken : Het aanbestedingsdossier
met het bestek en het standaard antwoordformu

lier wordt gratis verstrekt, uitsluitend na schrifte
lijke aanvraag of aanvraag per telefax, op het in
punt 1 vermelde adres .
b ) Uiterste datum van de aanvraag: 15 . 3 . 1996.

grotingsenveloppe, vervolgens betaling na indiening
van tweemaandelijkse facturen tot 70 % van de be
dragen en betaling van saldo na indiening en goed
keuring door de Commissie van de bewijsstukken
van de rekeningen en verslag over de werkzaamhe
den van de opdrachtnemer.
13 . Nihil .
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14 . Selectiecriteria : De inschrijvers dienen het volgende
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15 . De gegadigden moeten hun inschrijvingen gestand
doen tot en met 30 . 9 . 1996 .

aan te tonen :

1 ) bewezen ervaring met het stimuleren van pro
gramma's, netwerken , organisaties of groepen ,

16 . Gunningscriteria :

— voorgestelde stimuleringsstrategie ter waarbor
ging van de samenhang en de integratie van de
programmawerkzaamheden ,

met communicatie , technisch en financieel be
heer ;

2 ) ervaring met samenwerking op Europees niveau ;

— werkwijze en organisatie van de taken die wor
den voorgesteld voor het verwezenlijken van de
programmadoelstellingen ,

3 ) ervaring met de vakgebieden van het programma ;

4 ) mogelijkheid om een multinationaal team in te
zetten dat kan bogen op ervaring en/of de
nodige bekwaamheid voor het uitvoeren van de
taken die beschreven zijn in punten 2.1 - 2.8 van
het bestek ;

— kwaliteit/prijsverhouding.
17 . Nihil .

18 . Er werd geen voorinformatie in het PBEG gepubli
ceerd .

5 ) financiële en economische draagkracht die de
uitvoering van de in onderhavige aankondiging

19 . Datum

van

verzending

van

de aankondiging:

5 . 2 . 1996 .

vereiste taken toelaat. Dit kan worden bewezen

aan de hand van bankverklaringen, balansen of
uittreksels uit de balansen , omzet van de afgelo
pen drie boekjaren en attesten of inschrijvingsbe
wijzen van het handelsregister, de BTW en de so

20 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG : 5 . 2 . 1996 .

21 . De overeenkomst valt onder de GAVi'-Overeen

komst betreffende overheidsopdrachten .

ciale zekerheid .

Advisering inzake beheer en aanverwante diensten
(96/ C 45 /09 )

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Bureau voor de Statistiek, Euro
stat, eenheid Cl : Planning, betrekkingen met de
Europese en internationale instellingen, Europese
Economische Ruimte, uitbreiding, ter attentie van
mevr. Lemmel , rue Alcide de Gasperi, L-2920
Luxemburg-Kirchberg.

Tel . ( 352 ) 43 01-344 65 . Telefax (352 ) 43 01-347 62 .

2 . Categorie van de dienst:

opdracht. De werkzaamheden
verschillende partijen .

betreffen

drie

Partij 1 : Corporate Planning - onderzoek en advise

ring, gericht op de formulering, de opstelling, de
communicatie en zo breed mogelijke uitvoering van
een ondernemingsplan voor Eurostat (fasen 1 en 2 )
en fase 3 : opstelling van een evaluatieverslag.

Partij 2 : analyse- en ondersteuningswerkzaamheden
voor de ontwikkeling en communicatie van het to
tale kwaliteitsconcept in het gehele Bureau voor de
Statistiek .

a ) Diensten betreffende advisering inzake beheer en
aanverwante diensten, CPC-indelingen 865 , 866 .
b ) In het kader van een verbeteringsproces van de
kwaliteit van de Europese statistieken en van de
versterking van de activiteiten voor planning en

Partij 3 : onderzoeksactiviteiten (partij 1 ), ondersteu
ning, analyse en advisering (partij 2 ) op het gebied
van opleidingen voor beheer, communicatie en bege
leiding van de wijzigingen .

intern beheer van het Bureau voor de Statistiek

van de Europese Gemeenschappen , gaat Eurostat
over tot de gunning van de hierna toegelichte

3 . Plaats van levering: Luxemburg (zie punt 1 ).
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4. a), b)

13 . De inschrijvers kunnen afzonderlijk of samen met

derden een inschrijving indienen. In geval van een
door verscheidene partners ingediende gezamenlijke
inschrijving, moet één van hen worden aangeduid als

c) Verplichting tot vermelding van de namen en be
roepskwalificaties van het personeel dat is belast
met de uitvoering van de dienst.

5. De ondernemingen kunnen inschrijven voor één,
twee of drie partijen (zie punt 2, sub b)), maar die
nen voor elke partij een volledige inschrijving in te
dienen, dat wil zeggen die aan alle fasen voldoet.

hoofduitvoerder ten behoeve van het contract.

14. Minimumeisen: De inschrijvers dienen te verstrek
ken :

a) een verklaring inzake de totale omzet van de
laatste twee boekjaren ;
b) een lijst van soortgelijke werkzaamheden, uitge
voerd in de laatste twee jaren ;

Voorts dient voor elke partij de indeling van de ver
schillende fasen duidelijk te blijken aangezien elke
fase het object is van een specifieke overeenkomst
(zie punt 2 , sub b), van het bijzonder bestek).
6. Varianten: Niet toegestaan.

c) het curriculum vitae van degenen die voor de uit
voering van het werk worden ingezet.
15 . Gestanddoeningstermijn :

6/ 1999 (zie het bestek).

12

maanden, vanaf de

uiterste datum voor de indiening van de inschrijvin
gen .

7 . Duur van de overeenkomst: Zie het bestek. Uiterste

datum voor de uitvoering van de dienst : uiterlijk

Nr. C 45 /23

16 . Gunningscriteria : De uit economisch oogpunt voor
deligste inschrijvingen worden geselecteerd aan de
hand van de hierna vermelde criteria :

8 . a) Aanvragen van het bestek: Zie punt 1 .

— duidelijkheid , kwaliteit van de voorgestelde me
thodologie en begrip van de praktische gevolgen
van de uitvoering,

b) Uiterste datum voor dje aanvragen van het bestek:
15 . 3 . 1996 .

— samenstelling en bekwaamheid van het onder

c) Betaling ter verkrijging van het bestek : Gratis .

zoeksteam,

— duidelijkheid en haalbaarheid van het werkplan
en de uitvoeringstermijn (inclusief de uiterste da
tum voor de voltooiing van het project),

9. Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvin
gen: 1.4 . 1996.

10 . Opening van de inschrijvingen :

— prijs.

a ) Personen die de opening der inschrijving mogen
bijwonen : Eén naar behoren gevolmachtigde ver
tegenwoordiger per inschrijver.

17 . Overige inlichtingen :

b ) Datum, uur en plaats: 11 . 4 . 1996 ( 15.00 ). Plaats :

19 . Datum

zie punt 1 .

1 1 . Waarborgen en garanties: Zie het bestek.
12 . Financierings- en betalingsvoorschriften : Zie het be
stek .

18 .

van

verzending

van

de aankondiging:

1 . 2 . 1996 .

20 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG: 6 . 2 . 1996 .

21 . Op de opdracht is de GA TT-Overeenkomst van toe
passing:
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Produkten die gebruikt kunnen worden als merkstofsysteem in gasoliën en kerosine

Oproep tot het indienen van blijken van interesse
(96/C 45 / 10 )

1 . Europese Commissie, Directoraat-generaal XXI,
Douane en indirecte belastingen, DG XXI C2 - Indirecte
belastingen, andere dan omzetbelastingen, rue de la Loi/
Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel . 295 78 83 . Telefax 296 19 31 .
Telex COMEUB 21877 .

2 . Oproep tot het indienen van blijken van interesse.
Leveranciers van merkstofsystemen voor fiscale doelein
den die geschikt zijn voor gebruik in gasoliën en
kerosine worden verzocht producten aan te bieden ter
evaluatie in het kader van Richtlijn 95 /60/EG van de
Raad houdende het merken voor fiscale doeleinden van

gasoliën en kerosine met verlaagd recht.
De inschrijving dient zowel de merkstof die aan de pro
ducten dient te worden toegevoegd te betreffen als de
procedures voor detectie en bepaling van de concentra

— er dienen eenvoudige procédés te bestaan voor kwali
tatieve en kwantitatieve analyse van de merkstof via
gewone laboratoriumtechnieken,

— belangrijk is dat merkstoffen voor gasoliën en kero
sine met verlaagd recht en/of additieven in niet ge
markeerde gasoliën en kerosine die op het ogenblik
worden gebruikt in de Lid-Staten, niet chemisch mo
gen interfereren met de detectie of de kwantitatieve
bepaling van de merkstof en dat de merkstof er in
geconcentreerde vorm dient mee te worden gemengd
zodat het mengsel met 1 pomp kan worden verdeeld.
De Commissie zal samen met de nationale fiscale over

heden de voorgestelde merkstofsystemen evalueren.
Daarna zullen de nodige maatregelen worden getroffen
ter goedkeuring van de invoering van een gemeenschap
pelijk merkstoffensysteem voor gasoliën en kerosine.

tie .

3 . De producten dienen zoveel mogelijk aan de volgende
specificaties te voldoen :
de merkstof:

— dient voldoende oplosbaar te zijn in de desbetref
fende producten of mengsels met een geschikte dra
ger, zodat oplossingen stabiel blijven tussen - 40 en
+ 40°C ;

rosine,

— het dient moeilijk en economisch onaantrekkelijk te
zijn de merkstof te verbergen of te verwijderen uit de
desbetreffende producten middels de gewone absor
benten (bijvoorbeeld actieve kool, Fuller aarde of

aluminiumoxide) of een ander algemeen beschikbaar
procédé (bijvoorbeeld zuren of alkali),
— er dient te worden aangetoond dat noch de merkstof,
de

5 . Gegadigde ondernemingen moeten gegevens omtrent
hun producten (schriftelijk) indienen bij : de heer S. Bill,
DG XXI C2, Douane en indirecte belastingen, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

6 . Deelnemende leveranciers dienen voldoende bewijzen

— dient stabiel te zijn in oplossingen van de desbetref
fende producten ten minste tot concentraties gelijk
aan 2 % van de volledig gemarkeerde gasoliën en ke

noch

4. Inschrijvingen moeten worden ingediend uiterlijk
40 dagen na publicatie van onderhavige aankondiging.

chemicaliën

die

voor

detectie

worden

gebruikt een negatieve invloed zullen hebben op het
milieu of de gezondheid, en dat de merkstof in de
gebruikte concentraties geen schade zal toebrengen
aan motoren. Er moeten dossiers met veiligheidsge
gevens worden ingediend ;
het detectieprocédé :
— de merkstof dient kwalitatief detecteerbaar te zijn
door middel van een test langs de weg voor concen
traties merkstof van ten minste 2 % van de volledig
gemerkte oliën en kerosine,

te leveren aangaande de in punt 3 vermelde specificaties
om de evaluatie van de voorstellen toe te laten . Het ont

breken van deze documentatie kan de evaluatie nadelig
beïnvloeden .

De ingediende producten dienen te zijn goedgekeurd en
te zijn geregistreerd in de Gemeenschap in overeenstem
ming met de voorschriften van de European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances . Bovendien
moeten mogelijke leveranciers aan de Commissie en de
nationale fiscale overheden bewijzen dat zij de produc
ten in de vereiste hoeveelheden in de hele Gemeenschap
kunnen leveren . Indien op de producten (merkstoffen,
detectiechemicaliën, enz.) een patent of licentie rust,
dient dit duidelijk te blijken uit het voorstel, zodat de
Commissie met derden kan onderhandelen over de licen

tievoorwaarden voordat de merkstof wordt geselecteerd .
De deelnemende leveranciers dienen aan de Commissie
en de nationale fiscale overheden voldoende monsters

van het voorgestelde systeem te leveren voor testdoelein
den . Zij dienen ook bereid te zijn om alle redelijke vra
gen naar informatie te beantwoorden of om bijstand te
verlenen bij deze tests .
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Analyse van bepaalde handels- en investeringsbelemmeringen op markten buiten de
Gemeenschap in de machine-industrie
(96/C 45 / 11 )

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, DG I,
„Buitenlandse betrekkingen : Handelsbeleid en be
trekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten,
Australië en Nieuw-Zeeland", eenheid Ijzer en staal,
steenkool, scheepsbouw ; diversen (ID2 ), kantoor
B 28-5 /42 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049

c) Adres: Zie punt 1 , ter attentie van de heer
E. Weizenbach . Op de aanvragen vermelden :
„machinery tender".

d) Talen : 1 van de officiële talen van de Europese
Unie .

Brussel .

Tel . (32-2)299 49 53 / 12 66.
Telefax (32-2)299 02 07 .

2. Categorie van de dienst en beschrijving: Categorie
11 , diensten voor managementadvies en aanverwante
diensten, CPC-indeling 865 en 866. Analyse van en
informatie over belemmeringen voor de toegang tot
markten, bijvoorbeeld nationale wetgeving, voor de
machinesector op markten buiten de Gemeenschap .
3 . Aflevering te: Zie punt 1 .
4. a) Voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep :
Neen .

1 1 . Uiterste datum voor verzending van de uitnodigingen
tot inschrijving: 1 . 4 . 1996 .
12 . Borgsommen en garanties: Niet vereist.
13 . Kwalificaties :

— gegevens omtrent de opleidings- en beroeps
kwalificaties van de personen die de diensten zul
len verlenen ;

— lijst van de belangrijkste gelijkaardige projecten
uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waaruit
ervaring blijkt met juridische aangelegenheden in
het kader van internationale handelsovereenkom

sten, in het bijzonder met de Wereldhandelsorga
b) De sector betreft de machines omschreven in
nr. 84 van afdeling XVI van Verordening (EG )
nr. 1359/95 van de Commissie, exclusief kern
reactoren en computers .

c) Namen en beroepskwalificaties van het personeel :
Ja.

5 . Verdeling in partijen : Neen .
6 . Aantal dienstverleners dat tot inschrijving zal worden
uitgenodigd: Er worden ten minste 6 potentiële
dienstverleners uitgenodigd .
7 . Varianten : Varianten worden niet aanvaard .

8 . Duur van het contract: 12 maanden .

9. Rechtsvorm in het geval van een combinatie van in
schrijvers: Er wordt geen specifieke rechtsvorm ver
eist. Iedere dienstverlener dient echter gezamenlijk
en hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor het contract.

nisatie, inclusief de Overeenkomst over aan de
handel verbonden investeringsmaatregelen, erva
ring met werkzaamheden in de internationale
machine-industrie en mededingingsomstandighe
den ;

— bewijs van degelijke financiële en economische
draagkracht.

14 . Gunningscriteria : De uit economisch oogpunt voor
deligste inschrijving. De toe te passen criteria zijn

prijs, de voorgestelde werkwijze en gemakkelijke
toegang tot nationale informatiebronnen in bepaalde
landen buiten de Gemeenschap ; deze staan vermeld
in de specificaties bij de uitnodiging tot inschrijving.

15 . Overige inlichtingen: De ingediende prijzen dienen
in ECU te worden uitgedrukt, exclusief alle belastin
gen, heffingen of andere lasten, inclusief BTW. Het
contract en de daaruit voortvloeiende aangelegenhe
den worden beschouwd als zijnde opgesteld in Bel
gië en derhalve onderworpen aan de Belgische wet
geving.

10 . a)

16 . Datum van verzending: 2 . 2 . 1996 .

b ) Uiterste datum voor ontvangst der aanvragen :
29 . 3 . 1996 .

17 . Datum van ontvangst: 7 . 2 . 1996 .
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Analyse van bepaalde handels- en investeringsbelemmeringen op markten buiten de
Gemeenschap in de autosector
(96/C 45/ 12 )

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, DG I,
„Buitenlandse betrekkingen : Handelsbeleid en be
trekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten,
Australië en Nieuw Zeeland", eenheid Ijzer en staal,
steenkool, scheepsbouw ; diversen (ID2 ), kantoor
B 28-5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049

c) Adres: Zie punt 1 , ter attentie van de heer
E. Weizenbach. Op de aanvragen vermelden :
„automotive industry".

d ) Talen : Eén van de officiële talen van de Europese
Unie .

Bruxelles / Brussel .

Tel .

(32-2 )

299 49 53 /299 12 66 . Telefax

(32-2 )

299 02 07 .

2 . Categorie van de dienst en beschrijving: Categorie
11 , diensten voor managementadvies en aanverwante
diensten, CPC-indeling 865 en 866 . Analyse van en
informatie over belemmeringen voor de toegang tot
de markten, bijvoorbeeld nationale wetgeving en na
tionale en mededingingsstructuur in de autosector op
markten buiten de Gemeenschap.
3 . Aflevering te: Zie punt 1 .
4. a) Voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep :
Neen .

1 1 . Uiterste datum voor verzending van de uitnodigingen
tot inschrijving: 1.4 . 1996.
12 . Borgsommen en waarborgen : Niet vereist.
13 . Kwalificaties :

— gegevens omtrent de opleidings- en beroeps
kwalificaties van de personen die de diensten zul
len verlenen ;

— lijst van de belangrijkste gelijkaardige projecten
uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waaruit
ervaring blijkt met juridische aangelegenheden in
het kader van internationale handelsovereenkom

b ) De sector verwijst naar de Resolutie van de Raad
aangaande toegang tot de markt voor auto's uit
de EU van 22.4 . 1994, punt II.9, en aanverwante
sectoren zoals bedrijfsvoertuigen, delen en toebe
horen en motorfietsen .

c) Opgave van de namen en kwalificaties van het
personeel : Ja.

sten, in het bijzonder met de Wereldhandelsorga
nisatie, inclusief de Overeenkomst over aan de

handel verbonden investeringsmaatregelen, erva
ring met werkzaamheden in de autosector en
mededingingsomstandigheden ;
— bewijzen van stevige financiële en economische
draagkracht.

5 . Verdeling in partijen: Neen .
6. Aantal dienstverleners dat tot inschrijving zal worden
uitgenodigd: Er worden tene minst 6 potentiële
dienstverleners uitgenodigd.
7 . Varianten : Varianten worden niet aanvaard .

14 . Gunningscriteria : De uit economisch oogpunt voor
deligste inschrijving. De toe te passen criteria zijn
prijs, de voorgestelde werkwijze en gemakkelijke
toegang tot nationale informatiebronnen in bepaalde
landen buiten de Gemeenschap ; deze staan vermeld
in de specificaties bij de uitnodiging tot inschrijving.

8 . Duur van het contract: 12 maanden .

9. Rechtsvorm in het geval van een combinatie van
inschrijvers: Er wordt geen specifieke rechtsvorm
vereist ; elke dienstverlener dient echter gezamenlijk
en hoofdelijk aansprakelijk te worden voor het con
tract .

10 . a)

15 . Overige inlichtingen : De ingediende prijzen dienen
in ECU te worden uitgedrukt, exclusief belastingen,
heffingen of andere lasten, inclusief BTW. Het con
tract en de daaruit voortvloeiende aangelegenheden
worden beschouwd als zijnde opgesteld in België en
derhalve onderworpen aan de Belgische wetgeving.
16 . Datum van verzending: 2 . 2 . 1996 .

b ) Uiterste datum voor ontvangst der aanvragen :
29 . 3 . 1996 .

17 . Datum van ontvangst: 7 . 2 . 1996.
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Analyse van bepaalde handels- en investeringsbelemmeringen op markten buiten de
Gemeenschap in de chemische industrie
(96/C 45 / 13 )

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, DG I,
„Buitenlandse betrekkingen : Handelsbeleid en be
trekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten,
Australië en Nieuw-Zeeland", eenheid Ijzer en staal,
steenkool, scheepsbouw ; diversen (ID2 ), kantoor
B 28-5 /42 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles / Brussel .

Tel . (32-2 ) 299 49 53 /299 12 66 . Telefax 299 02 07 .

2 . Categorie van de dienst en beschrijving: Categorie
11 , diensten voor managementadvies en aanverwante
diensten , CPC-indeling 865 , 866 . Analyse van en in
formatie over belemmeringen voor de toegang tot de
markten, bijvoorbeeld de nationale wetgeving, voor
de chemische industrie in markten buiten de Ge

meenschap .
3 . Aflevering te: Zie punt 1 .
4 . a ) Voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep :
Neen .

b ) De sector omvat alle producten uit de chemische
of aanverwante industrie zoals bepaald in deel VI
van Verordening (EG ) nr. 1359 /95 van de Com
missie van 13 . 6 . 1995 .

c ) Vermelding namen en kwalificaties van het perso
neel : Ja .
5 . Verdeling in partijen : Neen .
6 . Aantal dienstverleners dat tot inschrijving zal worden
uitgenodigd: Er worden ten minste 6 potentiële
dienstverleners uitgenodigd .
7 . Varianten : Varianten worden niet aanvaard .
8 . Duur van het contract: 12 maanden .

9 . Rechtsvorm in het geval van een combinatie van
dienstverleners: Er wordt geen specifieke rechtsvorm
vereist ; elke dienstverlener dient echter gezamenlijk
en hoofdelijk aansprakelijk te worden voor het con
tract .

10 . a)

c ) Adres: Zie punt 1 , ter attentie van de heer
E. Weizenbach, op de aanvragen vermelden :
„chemical industry".

d ) Talen : Eén van de officiële talen van de Europese
Unie .

1 1 . Uiterste datum voor verzending van de uitnodigingen
tot inschrijving: 1.4 . 1996 .
12 . Borgsommen en waarborgen : Geen .
13 . Kwalificaties :

— gegevens omtrent de opleidings- en beroeps
kwalificaties van de personen die de diensten zul
len verlenen ;

— lijst van de belangrijkste gelijkaardige projecten
uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waaruit er
varing blijkt met juridische aangelegenheden in
het kader van internationale handelsovereenkom

sten, in het bijzonder met de Wereldhandelsorga
nisatie, inclusief de Overeenkomst over aan de

handel verbonden investeringsmaatregelen , erva
ring met werkzaamheden inzake de chemische of
aanverwante industrie en mededingingsomstan
digheden ;
— bewijzen van solide financiële en economische
draagkracht.

14 . Gunningscriteria : De uit economisch oogpunt voor
deligste inschrijving. De toe te passen criteria zijn
prijs, de voorgestelde werkwijze, gemakkelijke toe
gang tot nationale informatiebronnen in bepaalde
landen buiten de Gemeenschap ; deze zullen worden
vermeld in de specificaties bij de uitnodiging tot in
schrijving.

15 . Overige inlichtingen : De ingediende prijzen dienen
in ECU te worden uitgedrukt, exclusief belastingen,
heffingen of andere lasten, inclusief BTW. Het con
tract en de daaruit voortvloeiende aangelegenheden
worden beschouwd als zijnde opgesteld in België en
derhalve onderworpen aan de Belgische wetgeving.
16 . Datum van verzending: 2 . 2 . 1996 .

b ) Uiterste datum voor ontvangst der aanvragen :
29 . 3 . 1996 .

17 . Datum van ontvangst: 7 . 2 . 1996 .
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Onderzoek naar de invloed van de „Buy American"-wetgeving in de Verenigde Staten van
Amerika en de invloed op producten uit de Europese Gemeenschap
(96/C 45 / 14 )

1 . Aanbestedende dienst: Europese Commissie, DG I,
„Buitenlandse betrekkingen : Handelsbeleid en be
trekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten,

b) Uiterste datum voor ontvangst van aanvragen :
29 . 3 . 1996 .

nologie, intellectuele eigendom en overheidsop
drachten (ID3 ), kantoor B 28-5 /42, rue de la Loi/

c) Adres: Zie punt 1 , ter attentie van de heer
E. Weizenbach, op de aanvragen vermelden :
„Buy American tender".

Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

d ) Talen: Eén van de officiële talen van de Europese

Australië en Nieuw-Zeeland", eenheid nieuwe tech

Unie .

Tel. (32-2 ) 299 49 53 of (32-2 ) 295 35 52 . Telefax
299 02 07 .

2 . Categorie van de dienst en beschrijving: Categorie
1 1 , diensten voor managementadvies en aanverwante
diensten, CPC-indeling 865, 866. Onderzoek van lo
kale en nationale preferentiële wetgeving in de Ver
enigde Staten, vermelding van de betrokken Euro
pese producten en analyse van de resultaten .

1 1 . Uiterste datum voor verzending van de uitnodigingen
tot inschrijving: 1 . 4 . 1996 .
12 . Borgsommen en waarborgen : Geen .
13 . Kwalificaties :

— gegevens aangaande de opleidings- en beroeps
kwalificaties van de personen die de diensten ver
lenen ;

3 . Aflevering te: Zie punt 1 .

4 . a) Voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep :
Neen .

b ) Verwijzing naar wetgeving : Tariefovereenkom
sten in de GATT.

c) Namen en kwalificaties van het personeel : Ja.
5 . Verdeling in partijen : Neen .
6 . Aantal dienstverleners dat tot inschrijving zal worden
uitgenodigd: Er worden ten minste 4 potentiële
dienstverleners uitgenodigd.

7 . Varianten : Er worden geen varianten aanvaard.
8 . Duur van het contract: 12 maanden .

9 . Rechtsvorm in het geval van een combinatie van
inschrijvers: Er wordt geen specifieke rechtsvorm
verlangd, elke dienstverlener dient wel gezamenlijk
en hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor het contract.
10 . a )

— lijst van de belangrijkste gelijkaardige projecten
uitgevoerd tijdens de afgelopen 3 jaar, waaruit
ervaring blijkt inzake de internationale handels
wetgeving en specifieke kennis van tarieven in de
GATT/WHO-context en ervaring met de VS
wetgeving die van toepassing is op de markt van
de overheidsopdrachten ;
— bewijs van solide financiële en economische

draagkracht.
14 . Gunningscriteria : Uit economisch oogpunt voorde
ligste inschrijving. De toe te passen criteria zijn prijs ,
de voorgestelde werkwijze, mogelijkheid om toe
gang te hebben tot informatiebronnen in de VS zo
wel op overheidsniveau (nationaal en lokaal) als bij
de bedrijven, beschikken over ten minste 1 kantoor
in de Verenigde Staten .

15 . Overige informatie: De ingediende prijzen dienen in
ECU te worden uitgedrukt, exclusief belastingen,
heffingen of andere lasten, inclusief BTW. Het con
tract en de daaruit voortvloeiende aangelegenheden
worden beschouwd als zijnde opgesteld in België en
derhalve onderworpen aan de Belgische wetgeving.
16 . Datum van verzending: 5 . 2 . 1996 .
17 . Datum van ontvangst: 7 . 2 . 1996 .
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Computersysteem voor mediatheekbeheer
Aankondiging van geplaatste opdracht
(96/C 45 / 15 )

— overeenstemming met officiële normen en specifi

1 . Naam en adres van de aanbestedende dienst: Euro

pese Commissie, Directoraat Informatica, Logistieke
steun en opleiding, de heer G. Gascard, IMCO 1 / 1 ,

caties,

— overeenstemming met de computerarchitectuur

rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brus

van de Commissie,

sel .

— betrouwbaarheid van de aanbieding,

2 . Wijze van gunning: Openbare aanbesteding nr.
Dl 95/05 . Contract voor 3 jaar, te verlengen tot

— technische ervaring van de projectleiders,

maximaal 5 jaar.

— naleving van vermelde termijnen,

3 . Beschrijving van de dienst: Levering van een „sleu
telklaar" systeem voor beheer van de mediatheek van
de Europese Commissie, bestaande uit :

— vermogen tot uitvoering van projectmanagement,
— kwaliteitsplan, blijkend uit een ISO-9000 certifi
caat,

a) documentatiebeheer en beheer van de audio
visuele middelen (video, foto's, geluid ),

— kosten van de voorgestelde oplossing.

b ) audiovisuele planning en productie,

6 . Aantal ontvangen inschrijvingen : 7 .

c) elektronische verspreiding van de audiovisuele

7 . Naam en adres van de dienstverlener: Marben SA,
Vorstlaan 400, B-1160 Brussel.

middelen .

4 . Datum van gunning: 30 . 11 . 1995 .

5 . Gunningscriteria : De opdracht is gegund aan de in
schrijver met de voordeligste inschrijving, op basis
van de volgende criteria :
— aansluiting van de inschrijving op de in het be
stek vermelde behoeften,

8 . Betaalde prijs of prijzen: 994 400 ECU, verdeeld
over 3 jaar (geraamd bedrag).
9., 10 .

1 1 . Datum van publicatie van de aanbestedingsaankondi
ging in het PB: 6 . 5 . 1995 .

— waarde van de voorgestelde technische oplossin
gen : vermogen, kwaliteit van de tools,

12 . Datum

— mate waarin oplossing ontwikkeld kan worden,

13 .

van

7 . 2 . 1996 .

verzending

van

de

aankondiging:
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RECTIFICATIES

Urban-initiatief

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 38 van 10. 2. 1996, blz. 23)
(96 /C 45 / 16 )

Europese Commissie , Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Cohesie (DG XVI), Eenheid A-l , rue de la
Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel . ( 32-2 ) 295 71 01 / 295 14 03 . Telefax ( 32-2 ) 296 32 73 .

In plaats van :
6 . Uiterste datum voor de aanvragen : 3 weken na de datum van publicatie.
7 . Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen : 52 dagen na de aanvraag tot publicatie door de aan
bestedende dienst.

9 . Opening der inschrijvingen : De opening der omslagen geschiedt in CSM2 (av. de Tervuren/Tervuren
laan 41 , B-1040 Bruxelles/Brussel) 3 weken na de in punt 7 bedoelde datum .
te lezen :

6 . Uiterste datum voor de aanvragen : 4 . 3 . 1996 .

7 . Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen : 25 . 3 . 1996 .

9. Opening der inschrijvingen : De opening der omslagen geschiedt in CSM2 (av. de Tervuren/Tervuren
laan 41 , B-1040 Bruxelles/ Brussel ) op 15 . 4 . 1996 .

Technische bijstand aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor het uitvoeren van
programma Media II — Bemiddelende organisatie „Opleiding"
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 2 van 5. 1. 1996, blz. 9)
(96/ C 45 / 17 )

Commissie van de Europese Gemeenschappen , DG X „Voorlichting , communicatie , cultuur en audiovisuele
sector", eenheid „Media-programma", de heer Jacques Delmoly , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles/ Brussel .

Aangezien de mogelijke inschrijvers nadere toelichtingen hebben gevraagd omtrent deze aanbesteding,
heeft de aanbestedende dienst besloten de uiterste datum voor het indienen der inschrijvingen te verschui
ven. De oorspronkelijke aankondiging wordt derhalve als volgt gewijzigd :
8 . b ) Uiterste datum voor het aanvragen van het bestek : 4 . 3 . 1996 .
9 . a ) Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen : 14 . 3 . 1996 .

10. b) De opening der inschrijvingen vindt plaats op 21 . 3 . 1996 ( 12.00), in : rue de la Loi/Wetstraat 102,
8e verdieping, vergaderzaal, B-1040 Bruxelles/Brussel .
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Technische bijstand aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor het uitvoeren van
programma Media II — Bemiddelende organisatie „Ontwikkeling"
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 2 van 5. 1. 1996, blz. 10)
(96 / C 45 / 18 )

Commissie van de Europese Gemeenschappen , DG X „Voorlichting , communicatie , cultuur en audiovisuele
sector" eenheid ,,Media-programma", de heer Jacques Delmoly, rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles/ Brussel.

Aangezien de mogelijke inschrijvers nadere toelichtingen hebben gevraagd omtrent deze aanbesteding,
heeft de aanbestedende dienst besloten de uiterste datum voor het indienen der inschrijvingen te verschui
ven. De oorspronkelijke aankondiging wordt derhalve als volgt gewijzigd :
8 . b) Uiterste datum voor het aanvragen van het bestek: 4. 3 . 1996 .

9. a) Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen: 14. 3 . 1996.
10. b) De opening der inschrijvingen vindt plaats op 21.3 . 1996 ( 14.00), in : rue de la Loi/Wetstraat 102 ,
8e verdieping, vergaderzaal, B-1040 Bruxelles/Brussel .

Technische bijstand aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor het uitvoeren van
programma Media II — Bemiddelende organisatie „Beheer"
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 2 van 5. 1. 1996, blz. 13)
(96 / C 45 / 19 )

Commissie van de Europese Gemeenschappen, DG X „Voorlichting , communicatie , cultuur en audiovisuele
sector", eenheid „Media-programma", de heer Jacques Delmoly , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles/ Brussel.

Aangezien de mogelijke inschrijvers nadere toelichtingen hebben gevraagd omtrent deze aanbesteding,
heeft de aanbestedende dienst besloten de uiterste datum voor het indienen der inschrijvingen te verschui
ven. De oorspronkelijke aankondiging wordt derhalve als volgt gewijzigd :
8 . b) Uiterste datum voor het aanvragen van het bestek: 4. 3 . 1996.
9. a) Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen: 14 . 3 . 1996.
10 . b) De opening der inschrijvingen vindt plaats op 21 . 3 . 1996 ( 16.00 ), in : rue de la Loi/Wetstraat 102,
8e verdieping, vergaderzaal, B-1040 Bruxelles/Brussel .
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