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Nr . C 68 / 1

I

(Mededelingen)

COMMISSIE
ECU (')
5 maart 1996

(96 /C 68 / 01 )

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

Duitse mark

Finse mark

5,87288

^
7'31742

Zweedse kroon
Pond sterling

8,76517
0,838170

1,89409

Griekse drachme

308,966

US-dollar
Canadese dollar

1,28005
1,75329

Peseta

160,544
6,48987

yen
Zwitserse frank

134,444
1,54080

0,814957
1984,12

Noorse kroon
IJslandse kroon

8,24418
85,0595

Franse frank

Iers pond
Lire

Gulden

Oostenrijkse schilling
Escudo

2,12066
13,3202

196,680

Australische dollar
Nieuwzeelandse dollar

1,68761
1,89301

Zuidafrikaanse rand

4,96597

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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Informatieprocedure — Technische voorschriften
(96/ C 68 /02 )
(Voor de EER relevante tekst)

— Richtlijn 83 / 189/ EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieproce
dure op het gebied van normen en technische voorschriften
(PB nr. L 109 van 26 . 4 . 1983 , blz. 8 ).

— Richtlijn 88 / 182 /EEG van de Raad van 22 maart 1988 houdende wijziging van Richtlijn
83 / 189 / EEG

(PB nr. L 81 van 26 . 3 . 1988 , blz . 75 ).

— Richtlijn 94 / 1 O /EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 tot tweede
substantiële wijziging van Richtlijn 83 / 189 /EEG
(PB nr. L 100 van 19. 4 . 1994 , blz. 30 ).

Door de Commissie ontvangen kennisgevingen van nationale ontwerp-voorschriften op tech
nisch gebied :
Titel

Standstill-termijn drie
maanden (2 )

Overeenkomst conform artikel 15A B-VG inzake veiligheidsmaatregelen voor verwar

6 . 5 . 1996

Referentie (')

96 / 25 / A

mingstoestellen met een laag vermogen
96 / 26 / D

Verordening inzake wijziging van de BSE-verordening

22 . 4 . 1996

96 / 27 / D

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de aanwezigheid van brandblusapparatuur in
werkplaatsen ( ZH 1 /201 )

23 . 4 . 1996

96 / 28 / DK

Technisch voorschrift betreffende wijziging van het technisch voorschrift voor opblaas
bare reddingsvlotten

29 . 4 . 1996

96 / 29 / GR

Technisch voorschrift „Vermindering van zwavel in ruwe olie"

25 . 4 . 1996

96 / 30 / P

Verpakkingen voor de verkoop van dranken

2 . 5 . 1996

96 / 31 / P

Maximumgrenzen van residuen (LMR) van fytofarmaceutische produkten (insecticiden
en schimmelbestrijdingsmiddelen ) in granen

2 . 5 . 1996

96 / 32 / P

Maximumgrenzen van residuen (LMR) van fytofarmaceutische produkten (insecticiden
en schimmelbestrijdingsmiddelen) in plantaardige produkten, met inbegrip van fruit en

2 . 5 . 1996

tuinbouwprodukten

Besluit tot wijziging van het Binnenschepenbesluit (technische eisen voor rijksvaartuigen

96 / 33 / NL

2 . 5 . 1996

en veerboten )
(')
(2 )
(3 )
(4)

Jaar — registratienummer — kennisgevende Lid-Staat.
Termijn waarbinnen de Commissie en de Lid-Staten commentaar kunnen leveren .
De gebruikelijke informatieprocedure is niet van toepassing voor kennisgevingen met betrekking tot de farmacopee .
Geen vervaldatum omdat de Commissie de motivering inzake de urgentie heeft aanvaard .

De Commissie herinnert aan haar mededeling van 1 oktober 1986 (PB nr. C 245 van 1 . 10 .
1986, blz . 4 ) volgens welke zij van oordeel is dat, indien een Lid-Staat een technisch voor
schrift vaststelt dat onder het toepassingsgebied van Richtlijn 83 / 189/EEG valt, zonder het
ontwerp mede te delen aan de Commissie of de standstill-verplichting na te komen, het aldus
vastgestelde voorschrift niet kan worden toegepast jegens derden in het rechtsstelsel van de
betrokken Lid-Staat. De Commissie is derhalve van oordeel dat de partijen het recht hebben
van de nationale rechterlijke instanties te verwachten dat zij weigeren nationale technische
voorschriften toe te passen die niet volgens de vereisten van het Gemeenschapsrecht zijn aange
meld .

Voor eventuele inlichtingen over de kennisgevingen kunt u terecht bij de nationale diensten
waarvan een lijst is gepubliceerd in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 67
van 17 maart 1989 .
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. IV/M.697 — Lockheed Martin Corporation/Loral Corporation)
(96 /C 68 /03 )
(Voor de EER relevante tekst)

1 . Op 30 januari 1996 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
medegedeeld dat de onderneming Lockheed Martin Corporation (Verenigde Staten van Ame
rika) volledig zeggenschap verkrijgt in Loral Corporation (Verenigde Staten van Amerika). Op

20 februari heeft de Commissie vastgesteld dat deze aanmelding onvolledig was . Als gevolg van
het volledig maken van de aanmelding is de feitelijke datum daarvan 26 februari 1996 .
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de desbetreffende ondernemingen zijn :

— Lockheed Martin : defensie-opdrachten in het bijzonder met betrekking tot luchtvaart,
raketten voor strategische en ruimtevaartdoeleinden , elektronica, technologische en infor
matiediensten , en energie , materialen en milieu ;
— Loral : levering van geavanceerde elektronische systemen, onderdelen en methoden die
vooral toepassing vinden in elektronische oorlogvoering, training en simulatie, tactische wa
pens, bevelvoering en informatie, systeemintegratie en communicatie- en ruimtevaartsyste
men .

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 nummer IV/ M.697 — Lockheed Martin Corporation/Loral Corporation, aan
onderstaand adres worden toegezonden :

Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV),
Directoraat B — 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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STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

C 10/94 (ex NN 126/93 )
Griekenland

(96/C 68 / 04 )
(Voor de EER relevante tekst)

(Artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap)
Bekendmaking van de Commissie overeenkomstig artikel 93 , lid 2 , van het EG-Verdrag aan de
andere Lid-Staten en overige belanghebbenden betreffende de steun die Griekenland heeft ver
leend aan de scheepswerf Neorion Shipyard te Syros
Bij onderstaand schrijven heeft de Commissie de Griekse
regering in kennis gesteld van haar beslissing om de op
16 februari 1994 ingeleide procedure (x ) te beëindigen :

„De Commissie besloot op 16 februari 1994 om de pro
cedure van artikel 93 , lid 2 , van het EG-Verdrag in te
leiden ten aanzien van de steun die de Griekse regering
in

1991

had besloten te verlenen

aan twee

Griekse

scheepswerven, te weten de Hellenic Shipyards SA en de
Neorion Shipyard SA. De steun was verleend in de vorm
van een kwijtschelding van de schulden van 44 miljard
dr. voor Hellenic Shipyards en van 16,5 miljard dr. voor
Neorion Shipyard .
De Commissie deelde de Griekse regering haar beslissing
mede bij brief van 10 maart 1994 , met het verzoek om
haar opmerkingen kenbaar te maken . De andere Lid-Sta
ten en overige belanghebbenden werden eveneens ver
zocht hun opmerkingen te maken door middel van een
bekendmaking van het besluit in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen. Alleen de Deense regering
maakte haar opmerkingen kenbaar, welke aan de
Griekse regering werden medegedeeld .
Het besluit van de Griekse regering om steun aan de ge
noemde scheepswerven te verlenen, was genomen op ba
sis van artikel 10 van Richtlijn 90 /684 /EEG van de Raad

welke gedurende 1991 steun toestond voor de financiële
herstructurering van de Griekse scheepswerven met het
oog op de verkoop van de werven . Op 23 december 1992
kwam de Commissie tot het oordeel dat het besluit van

1991 van de Griekse regering om
kwijtschelding van schulden steun
scheepswerven in staatseigendom,
Shipyards SA en Neorion Shipyard,

in de vorm van de
te verlenen aan de
waaronder Hellenic
verenigbaar was met

artikel 10 van Richtlijn 90/ 684/ EEG . De Griekse rege
ring werd bij brief van 27 januari 1993 (2 ) van de beslis

sing van de Commissie in kennis gesteld.

O PB nr. C 138 van 20 . 5 . 1994 , blz . 2 .
(2 ) PB nr. C 88 van 30 . 3 . 1993 , blz . 6 .

De Commissie leidde evenwel vervolgens de boven
genoemde procedure van artikel 93 , lid 2, van het EG
Verdrag in omdat de beide scheepswerven op dat mo
ment nog steeds in staatseigendom waren ondanks de
voorwaarde, welke in artikel 10 van Richtlijn
90 /684/EEG is neergelegd, dat zij geprivatiseerd dienen
té zijn .

In de zomer van 1994 slaagde de Griekse regering erin
om de Neorin Shipyard via een openbare aanbieding te
verkopen . Het ondertekende verkoopcontract werd naar
de Commissie gezonden met de brief van de Griekse re
gering van 19 oktober 1994 . De scheepswerf was in sep
tember 1994 overgedragen aan een particuliere onderne
ming, die de werf opnieuw in bedrijf stelde.
De Commissie oordeelde dat Griekenland aan haar ver

plichting om de Neorion Shipyard te privatiseren had
voldaan zoals was vereist bij artikel 10 van Richtlijn
90 / 684 / EEG . De aan de werf verleende steun werd der

halve verenigbaar geacht met de gemeenschappelijke
markt, gelet op artikel 10 van Richtlijn 90/684 /EEG en
artikel 92 van het EG-Verdrag. Derhalve is thans de pro
cedure van artikel 93 , lid 2 , van het EG-Verdrag met
betrekking tot de steun aan de werf beëindigd en het be
sluit van de Commissie wordt door middel van deze brief

aan de Griekse regering medegedeeld.
Wat de Hellenic Shipyards SA betreft heeft de Griekse
regering onlangs de Commissie medegedeeld dat ETVA,
de bank in staatseigendom die voor 100 % eigenaar van
de werf is , een overeenkomst had ondertekend waarbij
49 % van het vermogen van de werf werd overgedragen
op het verbond van werknemers van de werf.
De Commissie zal alle maatregelen van de Griekse rege
ring om de genoemde overeenkomst ten uitvoer te leg
gen evenals de inhoud ervan, blijven beoordelen overeen
komstig de procedure van artikel 93 , lid 2, van het EG
Verdrag . De eindbeslissing van de Commissie zal onder

andere afhangen van de indiening van een bedrijfsplan
door de Griekse regering waaruit de levensvatbaarheid
en rentabiliteit van de werf blijkt. Dit plan dient zo snel
mogelijk en in elk geval uiterlijk op 11 januari 1996 te
worden ingediend .".
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STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

C 47/95 (ex NN 61 /95)
Italië

(96/C 68 /05 )

(Artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap)
Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 93 , lid 2 , van het EG-Verdrag aan de
andere Lid-Staten en de overige belanghebbenden betreffende steun die de Italiaanse regering
en de regio Sicilië toekennen aan landbouwcoöperaties
Bij onderstaand schrijven heeft de Commissie de Ita
liaanse regering in kennis gesteld van haar besluit de
procedure in te leiden :

„I

De feiten

1 . Steunmaatregel nr. NN 96/B/94
Onder dit nummer zijn onder andere de steunmaatre

gelen geregistreerd die zijn vervat in artikel 1 , leden
1 bis en 1 ter, van wet nr. 237/93 tot bekrachtiging
van wetsdecreet nr. 149/93 houdende dringende
maatregelen in de diverse economische sectoren .
Bij schrijven van 7 januari 1994 hebben de Italiaanse
autoriteiten de Commissie medegedeeld dat de be
trokken bepalingen niet konden worden uitgevoerd
zolang er geen toepassingsbepalingen van waren
goedgekeurd ; tegelijkertijd hebben zij beloofd deze
toepassingsbepalingen overeenkomstig artikel 93 ,
lid 3 , van het Verdrag officieel te melden .
Bij schrijven van 3 maart 1994 heeft de Commissie de
Italiaanse autoriteiten medegedeeld dat zij op basis
van de beschikbare gegevens geen standpunt kon in
nemen over de in genoemde artikelen 1 , leden 1 bis
en 1 ter, van wetsdecreet nr. 149, als gewijzigd bij de
bekrachtigingswet vervatte maatregelen . Bij die gele
genheid heeft de Commissie akte genomen van de
verbintenis van de Italiaanse autoriteiten de maatrege
len tot toepassing van genoemde artikelen overeen
komstig artikel 93 , lid 3 , van het Verdrag officieel te
melden .

2 . Steunmaatregel nr. 707 /94

Bij schrijven van 17 oktober 1994 heeft de Perma
nente Vertegenwoordiging van Italië de Commissie in
kennis gesteld van regionale wet nr. 37 /94 van Sicilië,

overeenkomstig artikel 93 van het Verdrag en de bij
schrijven van 7 januari 1994 aangegane verbintenis
kennisgeving te doen .
Bij schrijven van 13 maart 1995 hebben de Italiaanse
autoriteiten de Commissie medegedeeld dat de maat
regelen tot toepassing van artikel 1 , lid 1 bis en
lid 1 ter, van wetsdecreet nr. 149 intussen zijn goed
gekeurd . Dit is met name, voor artikel 1 , lid 1 bis, ge
beurd bij ministerieel decreet nr. 80161 van 2 februari
1994 en de toepassingscirculaire van 14 juli 1994 , en
voor artikel 1 , lid 1 ter, bij het ministerieel decreet
van 4 oktober 1994 .

3 . Gezien het voorgaande zijn de in artikel 1 , paragraaf
1 , lid 1 bis en lid 1 ter, van wetsdecreet nr. 149 (als
gewijzigd bij de bekrachtigingswet) vermelde steun
maatregel en de steunmaatregelen bedoeld in regio
nale wet nr. 37 /94 onder nummer NN 61 /95 opgeno
men in het register van niet-gemelde steunmaatrege
len .

II

Artikel 1 , lid 1 bis , van wetsdecreet nr. 149 (als gewijzigd
bij bekrachtigingswet nr. 237/93 )

In artikel 1 , lid 1 bis, van bekrachtigingswet nr. 237/93 is
bepaald dat garanties die vóór de inwerkingtreding van
wetsdecreet nr. 149/93 door leden van landbouwcoöpe
raties zijn verleend aan coöperaties waarvan de insolven
tie tevoren is vastgesteld, ten laste van de staatsbegroting

worden genomen . De staatssteun wordt uitgesmeerd over
tien jaar tegen 20 miljard lire per jaar.

waarvan artikel 2 voorziet in een steunmechanisme

dat een aanvulling vormt op dat van artikel 1 ,
lid 1 bis , van wetsdecreet nr. 149 .

Bij telex van 13 december 1994 heeft de Commissie
de Italiaanse regering verzocht mede te delen of, zo
als kan worden afgeleid uit de betrokken regionale
wet, de bepalingen tot toepassing van wetsdecreet
nr. 149 inderdaad zijn goedgekeurd en , zo ja, hiervan

Gezien de vorm van de steun (de staat neemt van het lid

dat zich garant heeft gesteld, de verplichting over om het
bedrag te betalen dat op grond van de garantie is ver
schuldigd ) moeten in dit geval niet de criteria worden
gehanteerd die gelden voor steun in de vorm van een ge
geven garantie maar de criteria die van toepassing zijn
wanneer het de sanering van schulden van landbouwbe
drijven betreft.
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Aangezien namelijk de steunregeling a posterion is inge
steld , d.w.z . nadat de insolventie van de coöperaties
waarvoor de garantie is gesteld , geconstateerd was, gaat
het er hier niet om het economische voordeel van de

garantie te beoordelen, maar integendeel om het feit dat
de staat de schuld waarvoor de garantie is gesteld , over
neemt (schuld van de coöperatie waarvoor de garantie is
gesteld die na de insolventieverklaring en /of liquidatie
van die coöperatie overgaat op de fysieke of rechtsperso
nen die zich borg hebben gesteld ).
Het betreft dus het achteraf uitwissen van schulden van

coöperaties om te voorkomen dat de leden van die
coöperaties (dit zijn bijna altijd andere landbouwonder
nemingen ) moeten voldoen aan de verplichting die
voortvloeit uit de ten behoeve van de coöperatie gestelde
garantie .

Het betreft dus eigenlijk steun met terugwerkende kracht
voor de bedrijfsvoering van de coöperaties zelf.
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coöperaties bestemd is niet steekhoudend . Het is name
lijk duidelijk dat de steun niet wordt toegekend aan de
leden van de coöperaties als particulier, maar enkel en
alleen als lid van de coöperatie en daardoor uiteindelijk
aan de coöperatie ten voordele waarvan de garanties zijn
gesteld .
Als aanvulling op het voorgaande zij er overigens op ge
wezen dat, zoals de Italiaanse autoriteiten in bovenge
noemde telex toegeven , de leden die voor de coöperatie
garanties verstrekken, vaak landbouwbedrijven zijn . Dat
is te verklaren door het feit dat de leden van de coöpera
ties in bijna alle gevallen — zoals ook blijkt uit de crite
ria die de Italiaanse autoriteiten hanteren wanneer zij
prioriteiten bepalen voor het ten laste nemen van garan
ties (artikel 5 van het ministerieel decreet van 2 februari
1994 en artikel 5 van Circulaire nr. 17 van 14 juli 1994 )
— andere landbouwondernemingen zijn (coöperaties,
groeperingen van coöperaties, fysieke personen die als
hoofd van een landbouwbedrijf lid zijn van een coöpera
tie ) en die bijgevolg ook baat hebben bij de steun die in
feite de concurrentie met andere ondernemingen scheef
trekt.

In dit verband zij erop gewezen dat de Commissie er
doorgaans van uitgaat dat zelfs steunmaatregelen die op
de een of andere manier bestemd zijn voor het saneren

van de schulden van een onderneming en daardoor in
principe in strijd worden geacht met de gemeenschappe
lijke markt, op bepaalde voorwaarden in aanmerking
kunnen komen voor een van de uitzonderingen die zijn
vermeld in de leden 2 en 3 van artikel 92 van het Ver

drag .

Deze uitzonderingen zijn gebaseerd op de gedachte dat
levensvatbare ondernemingen wier voortbestaan door
uitzonderlijke crisissituaties in gevaar wordt gebracht
(zie het onderstaande ), in staat moeten worden gesteld te
overleven .

Er is echter aan geen van de door de Commissie door
gaans gestelde voorwaarden voldaan , omdat de steun
maatregel inhoudt dat de staat feitelijk volledig in de
plaats treedt van de schuldenaar (lid dat zich garant
heeft gesteld ) zonder dat er ook maar enige mogelijk
heid is dat de betrokken coöperatie zich kan herstellen .
De Italiaanse regering stelt in haar telex van 13 maart
1995 dat de betrokken maatregel geen invloed heeft op
de produktie-activiteit van de coöperaties omdat de steun
enerzijds wordt verleend aan de leden van de coöperaties
en niet aan de coöperaties zelf en anderzijds de betrok
ken coöperaties toch niet op de markt opereren aange
zien de bewuste maatregel uitsluitend geldt voor coöpe
raties die insolvent zijn verklaard (en dus gedoemd zin te
verdwijnen ).
De Commissie kan dit standpunt van de Italiaanse rege
ring niet delen .
In de eerste plaats lijkt het argument dat de steun voor
de leden van de coöperaties , en niet rechtstreeks voor de

Het argument dat de steun bestemd is voor coöperaties
die geliquideerd worden , is evenmin steekhoudend ; het
element waarmee rekening moet worden gehouden is dat
de steun de verliezen moet compenseren die door de
coöperatie zijn geleden in verband met een vóór de op
heffing uitgeoefende activiteit. Het doel van de steun
maatregelen is namelijk de coöperatie achteraf steun
voor de bedrijfsvoering te verlenen , door de staat de
schulden te laten overnemen die de leden van die coöpe
ratie die zich garant hebben gesteld , hadden moeten be
talen .

Bijgevolg is de steunmaatregel waarin artikel 1 , lid 1 bis,
van bekrachtigingswet nr. 237 /93 voorziet, steun als be
doeld in artikel 92 , lid 1 , van het Verdrag ; het gaat na
melijk om steun die bepaalde ondernemingen bevoor
deelt (landbouwondernemingen die verenigd zijn in een
coöperatie), maar die niet in aanmerking komt voor een
van de in de leden 2 en 3 van genoemd artikel bepaalde
uitzonderingen .
Gezien het voorgaande heeft de Commissie besloten de
procedure van artikel 93 , lid 2 , van het Verdrag in te
leiden tegen de maatregel die is vervat in artikel 1 ,
lid 1 bis , van de wet tot bekrachtiging van wetsdecreet
nr. 149 /93 (wet nr. 237 / 93 ) en in de toepassingsbepalin
gen die daarop betrekking hebben , te weten ministerieel
decreet nr . 80161 van 2 februari 1994 en de circulaire

van 14 juli 1995 over de toepassing.

III

Artikel 2 van regionale wet nr. 37/94
Artikel 2 van regionale wet nr. 37 /94 voorziet in een
steunregeling die een aanvulling vormt op die van artikel
1 , lid 1 bis , van bekrachtigingswet nr. 237 /93 . Met name
is in artikel 2 bepaald dat vóór de inwerkingtreding van
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wetsdecreet nr. 149 van 20 mei 1993 door leden van

landbouwcoöperaties ten gunste van genoemde coöpera
ties gestelde garanties ten laste komen van de regionale
begroting, indien genoemde leden niet in aanmerking
zijn genomen voor steun op grond van bekrachtigings
wet nr. 237 / 93 wegens gebrek aan middelen of indien zij
geen aanvraag hebben ingediend om voor de bepalingen
in aanmerking te komen omdat zijn niet voldeden aan de
gestelde voorwaarden .

Overeenkomstig artikel 1 , lid 1 bis, van bekrachtigings
wet nr. 237/93 en de desbetreffende uitvoeringsbepalin
gen , te weten artikel 2 , lid 3 , van regionale wet nr.
37 / 94 , komen leden van coöperaties die een garantie
hebben gesteld voor landbouwcoöperaties die insolvent
zijn verklaard of waarvan het faillissement is uitgespro
ken of wordt afgewikkeld, in aanmerking voor de be
trokken steunmaatregel .
In tegenstelling tot de nationale steunregeling, sluit
bovengenoemde regionale wet de leden van coöperaties
die hetzij vrijwillig, hetzij bij gedwongen executie, de
schuld waarvoor zij garant stonden geheel of gedeeltelijk
hebben betaald , niet uit van de voordelen waarin deze

Nr . C 68 / 7

in het decreet van de voorzitter van de Raad van Minis

ters van 29 december 1985 bedoelde landbouwbedrijven

wordt aangerekend .
Artikel 4 van bovengenoemd decreet bepaald dat het
schuldenbedrag dat voor de steun in aanmerking moet
worden genomen bestaat uit :

1 . de door bank- en financiële instellingen verstrekte, op
31 december 1992 , kortlopende leningen die bestemd
zijn voor lopende transacties ;
2 . op 31 december 1992 bestaande schulden in verband
met middellang en langlopend krediet waarvoor geen
overheidssubsidies of -middelen zijn verstrekt.
Artikel 5 van genoemde decreet stelt als voorwaarde
voor het in aanmerking nemen van de steunaanvraag dat
de structuurindex, d.w.z. de verhouding tussen eigen
middelen en schulden op middellange en lange termijn
enerzijds en de netto vaste activa anderzijds na consoli
dering niet lager mag zijn dan 0,8 .

wet voorziet .

Aangezien regionale wet nr. 37 / 94 in feite opnieuw de
maatregelen voorstelt van wet nr. 237 / 93 , gelden de
voor die wet gemaakte overwegingen ook in dit geval .

Bijgevolg heeft de Commissie besloten de procedure van
artikel 93 , lid 2, van het Verdrag in te leiden tegen de
maatregelen van regionale wet nr. 37 /94 .

IV

Artikel 1 , lid 1 ter , van wetsdecreet 149 (als gewijzigd bij
bekrachtigingswet nr. 237/93)
In artikel 1 , lid 1 ter, van bekrachtigingswet nr. 237/93 is
bepaald dat de staat, om de schulden van landbouw
coöperaties en groeperingen daarvan in verband met
vóór 31 december 1992 uitgevoerde transacties te conso
lideren, steun verleent in de vorm van een rentesubsidie

voor leningen met een looptijd van 15 jaar die worden
gelijkgesteld met landbouwleningen voor grondverbete
ring en waarvoor het „Grantiefonds van de banken" een
zekerheid heeft gesteld . Voor 1994 is hiervoor een be
drag van 20 miljard lire uitgetrokken .

Doorgaans beschouwt de Commissie steun aan land
bouwbedrijven in moeilijkheden als steun voor de
bedrijfsvoering die in principe slechts met de gemeen
schappelijke markt verenigbaar kan worden geacht als is
voldaan aan de volgende drie voorwaarden :

— de betrokken steun moet betrekking hebben op lenin
gen die zijn aangegaan ter financiering van reeds ge
dane investeringen ;
— het gecumuleerde subsidie-equivalent van de steun
die mogelijkerwijs is toegekend toen de leningen
werden aangegaan en van de betrokken steun mag
niet meer bedragen dan het in het algemeen door de
Commissie geaccepteerde percentage ;

— de betrokken steun mag slechts worden verleend na
dat de rente voor de nieuwe leningen is aangepast om
rekening te houden met de ontwikkeling van de geld
prijs — in dat geval mag de steun niet groter zijn dan
het bedrag dat overeenkomt met de wijziging — of
moet vooral ingeval de financiële lasten in verband
met reeds bestaande leningen nadelig kunnen zijn
voor de bedrijven of tot hun faillissement kunnen lei
den , betrekking hebben op economisch gezonde
landbouwbedrijven .
De betrokken steun voldoet niet aan de voorwaarde van

In artikel 3 van het decreet van 4 oktober 1994 is be

paald dat de bijstand van de staat met betrekking tot de
rente gelijk zal zijn aan het verschil tussen het bedrag
dat wordt berekend tegen de referentievoet die om de
twee maanden door het Ministerie van Financiën voor

landbouwverbeteringskredieten wordt vastgesteld en het
tegen het verlaagde tarief berekende bedrag dat aan de

het eerste streepje , en of is voldaan aan de voorwaarde
van het tweede streepje kan niet worden nagegaan.
Bovendien is , zoals de Commissie onlangs heeft medege
deeld in de communautaire kaderregeling voor reddings
en herstructureringssteun aan ondernemingen in moei
lijkheden (PB nr. C 368 van 23 . 12 . 1994 ), die eveneens
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van toepassing is op landbouwbedrijven, reddingssteun
bedoeld om een bedrijf gedurende een korte periode
draaiende te houden in afwachting van een evaluatie van
zijn vooruitzichten .

Om als reddingssteun verenigbaar te worden geacht met
de gemeenschapplijke markt als bedoeld in de artikelen
92 en 93 moet de betrokken steun :

— bestaan in kassteun in de vorm van een kredietgaran
tie of van een krediet tegen een rente die gelijk is aan
de marktrente ;

— qua omvang beperkt blijven tot wat strikt noodzake
lijk is voor de voortzetting van de exploitatie van de
onderneming (b.v. dekking van de loonkosten, lo
pende leveringen );
— alleen worden toegekend voor de periode die nodig
is om noodzakelijke en mogelijke herstelmaatregelen
vast te stellen (over het algemeen niet langer dan zes
maanden );

— worden gemotiveerd met dringende sociale redenen,
waarbij de steun niet tot gevolg mag hebben dat het
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Bijgevolg moet bovengenoemde steunmaatregel be
schouwd worden als steun voor de bedrijfsvoering die
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. De
maatregel valt onder artikel 92, lid 1 , van het Verdrag
zonder evenwel in aanmerking te komen voor een van de
in leden 2 en 3 van genoemd artikel vermelde uitzonde
ringen .

De Commissie heeft besloten om ook tegen de steun
maatregel bedoeld in artikel 1 , lid 1 ter, van de bekrach
tigingswet van wetsdecreet nr. 149/93 en in het ministe
rieel decreet van 4 oktober 1994, de procedure van arti
kel 93 , lid 2 , van het Verdrag in te leiden.

V

In het kader van de procedure van artikel 93 , lid 2 , van
het Verdrag verzoekt de Commissie de Italiaanse rege
ring haar binnen een maand na de datum van dit schrij
ven haar opmerkingen mede te delen .

— normaliter een eenmalig karakter hebben (one-off).

De Commissie verzoekt, middels een bekendmaking in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, de
regeringen van de andere Lid-Staten en de overige be
langhebbenden binnen dezelfde termijn hun opmerkin

De in artikel 1 , lid 1 ter, van wet nr. 237 /93 vermelde

gen kenbaar te maken .

evenwicht in de industriële situatie in andere Lid-Sta

ten wordt aangetast ;

steunmaatregelen voldoen niet aan die voorwaarden .
Het is namelijk zo dat :

— de voor de consolidatiekredieten in rekening ge
brachte rente lager is dan de marktrente ;
— de steun zowel qua vorm (consolidatie van schulden)
als qua duur (in ieder geval langer dan zes maanden )
niet beschouwd kan worden als kassteun die wordt

verstrekt voor de periode die noodzakelijk is voor de
vaststelling van de noodzakelijke en mogelijke her
stelmaatregelen, zoals de communautaire kaderrege
ling voorschrijft ;
— de Italiaanse autoriteiten de Commissie tenslotte geen
enkel element hebben medegedeeld waaruit kan wor
den afgeleid dat voor de begunstigde bedrijven een
herstructureringsplan bestaat.

Gezien het voorgaande kan de in artikel 1 , lid 1 ter, van
wet nr. 237 / 93 vermelde steun niet beschouwd worden

als verenigbaar met bovengenoemde voorwaarden ; de
maatregel is dus niet conform de door de Commissie
voor dit type steunmaatregel vastgestelde criteria .

Aangezien het een steunmaatregel betreft die door zijn
aard op geen enkele manier bijdraagt tot de ontwikke
ling van de betrokken sector, lijkt geen uitzondering mo
gelijk.

De Commissie vestigt de aandacht van de Italiaanse re
gering op het schrijven dat zij op 3 november 1983 aan
alle Lid-Staten heeft gezonden en waarin hun aandacht
wordt gevestigd op hun verplichtingen krachtens artikel
93 , lid 3 , van het Verdrag alsmede op de mededeling in
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr.
C 318 van 24 november 1983 , blz. 3 , waarin erop wordt
gewezen dat alle steun die onrechtmatig is toegekend ,
d.w.z. zonder de eindbeslissing in het kader van de pro
cedure van artikel 93 , lid 2 , van het Verdrag af te wach
ten, kan worden teruggevorderd en/of dat kan worden
geweigerd de uitgaven voor nationale maatregelen die
communautaire maatregelen rechtstreeks doorkruisen op
de begroting van het EOGFL aan te rekenen .".

De Commissie maant de andere Lid-Staten en de overige
belanghebbenden aan om haar binnen een maand na de
datum van deze bekendmaking hun opmerkingen over
de betrokken maatregel mede te delen door toezending
aan het volgende adres :
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Wetstraat 200 ,
B-1049 Brussel .

Deze opmerkingen zullen aan de Italiaanse regering wor
den medegedeelt.
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Mededeling van de Commissie inzake de minimis- steun
(96 /C 68 /06 )
(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 92 , lid 1 , van het EG-Verdrag verbiedt, behou
dens mogelijke afwijkingen, „steunmaatregelen van de

— dit bedrag heeft betrekking op alle categorieën steun ,

Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekos

met uitzondering van steun voor de uitvoer (3 ), welke
van de maatregel is uitgesloten .

tigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde
ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of drei
gen te vervalsen" voor zover deze steun het handelsver
keer tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt. Hoewel

in welke vorm en met welk doel dan ook verleend,

De overheidssteun die in aanmerking moet worden ge
nomen met het oog op de naleving van het plafond van

iedere vorm van financiële steun die aan een onderne

100 000 ecu is de steun die wordt verleend door de na

ming wordt verleend, de concurrentie tussen deze onder
neming en haar concurrenten waaraan dergelijke steun

tionale, regionale of lokale autoriteiten, ongeacht of de
middelen volledig van de Lid-Staten afkomstig zijn of
dat de maatregelen gedeeltelijk door de Gemeenschap
worden gefinancierd via de Structuurfondsen, met name
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

niet wordt verleend in meer of mindere mate vervalst of

dreigt te vervalsen, heeft niet alle steun een merkbare in
vloed op het handelsverkeer en de concurrentie tussen de
Lid-Staten . Dit geldt met name voor zeer geringe steun
bedragen. Dergelijke steun wordt meestal, maar niet uit
sluitend aan het MKB toegekend, en wel voornamelijk in
het kader van door lokale of regionale autoriteiten be
heerde steunregelingen.
Met het oog op administratieve vereenvoudiging, zowel
voor de Lid-Staat als voor de diensten van de Commissie

— die haar middelen moet kunnen richten op gevallen
van steunverlening die van werkelijk belang zijn op com
munautair niveau — en in het belang van het MKB heeft
de Commissie, in 1992 (J ) een zogenaamde de minimis-re
gel ingevoerd waarbij een steunniveau in een absoluut
bedrag wordt vastgesteld ; lagere steunbedragen vallen
niet onder artikel 92, lid 1 , en behoeven niet vooraf bij
de Commissie te worden aangemeld uit hoofde van arti
kel 93 , lid 3 . Gebleken is echter dat enerzijds bepaalde
steunmaatregelen waarvan duidelijk was dat zij de mede
dinging en het handelsverkeer tussen de Lid-Staten niet
merkbaar zouden beïnvloeden , niet onder deze regel vie
len , en dat anderzijds moeilijk te controleren zou kun
nen zijn of aan de voorwaarden was voldaan, met name
bij cumulatie van steun met door de Commissie goedge
keurde regelingen . De de minimis-regel wordt derhalve
als volgt gewijzigd :

— het totale steunbedrag voor de de minimis- steun be
draagt 100 000 ecu (2 ) gedurende een periode van
drie jaar vanaf het moment dat de eerste de minimis
steun is verleend ;

— dit bedrag betreft alle vormen van overheidssteun die
uit hoofde van de de minimis-regel wordt verleend,
en doet niet af aan de mogelijkheid voor de be

(EFRO).

Hoewel deze regel in de eerste plaats voor het MKB be
doeld is, is hij van toepassing op elke begunstigde onder
neming, ongeacht de omvang ervan . Hij geldt evenwel
niet voor de sectoren die onder het EGKS-Verdrag val
len, de scheepsbouw, de vervoersector, en voor steun die
wordt verleend voor uitgaven in verband met landbouw
of visserij .

Volgens de de minimis-regel wordt het maximale bedrag
uitgedrukt in de vorm van een subsidie van 100 000 ecu .
In gevallen waarin bijstand wordt verleend in een andere
vorm dan als subsidie, moet deze worden omgerekend in
de subsidie-equivalentwaarde teneinde de de minimis- li
miet toe te passen . De meest gebruikelijke andere vor
men waarin steun van geringe omvang wordt toegekend
zijn zachte leningen, belastingfaciliteiten en kredietga
ranties . De in deze vormen verleende steun dient als

volgt te worden omgerekend.
Het subsidie-equivalent dient bruto te worden berekend ,

d.w.z . vóór belasting indien over de subsidie belasting
verschuldigd is . Als de subsidie onbelastbaar is, zoals bij
sommige belastingfaciliteiten het geval is, dient het nomi
nale subsidiebedrag, dat dan zowel bruto als netto is , te
worden gehanteerd .
Alle in de toekomst te ontvangen steun dient te worden
herleid tot de contante waarde . Als discontopercentage
dient te worden gehanteerd de referentierente die van
toepassing was op het moment dat de steun werd ver
leend . Subsidies dienen echter als een bedrag ineens te
worden gezien, zelfs als zij in termijnen worden betaald .

gunstigde om andere steun te ontvangen uit hoofde
van door de Commissie goedgekeurde regelingen ;

Het subsidie-equivalent van een zachte lening in een be
paald jaar is het verschil tussen het bij toepassing van de

(') Communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor
het MKB, punt 3.2, PB nr. C 213 van 19 . 8 . 1992 , blz . 2 .
(2) De verklarende brief aan de Lid-Staten van 23 . 3 . 1993
(D/06878 ) blijft van toepassing wat de wijze van berekening

(3 ) Onder steun voor de uitvoer wordt verstaan iedere steun die
rechtstreeks verband houdt met de uitgevoerde hoeveelhe
den, de opzet en het functioneren van een distributienet of
met de lopende uitgaven in verband met de exportactiviteit.
Kosten in verband met de deelneming aan beurzen, studies
en adviezen voor de introductie van een nieuw produkt of
een bestaand produkt op een nieuwe markt worden daar
tegen niet als zodanig beschouwd .

van het subsidie-equivalent betreft van steun die in een an
dere vorm dan subsidie wordt verleend .
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referentierente verschuldigde rentebedrag en de daad
werkelijk betaalde rente. Alle rente die wordt bespaard
tot de lening volledig is afgelost dient te worden omgere
kend tot de waarde op het moment dat de lening werd
toegekend , en te worden samengesteld .
Het subsidie-equivalent van een belastingvoordeel is de
besparing op belastingafdrachten in het betrokken jaar.
Ook in dit geval dienen in de toekomst te verkrijgen fis
cale besparingen te worden omgerekend tot hun huidige
waarde tegen de referentierente.

Voor kredietgaranties kan het subsidie-equivalent in een
bepaald jaar worden berekend,
— hetzij op dezelfde wijze als het subsidie-equivalent
van een zachte lening, met aftrek van de betaalde
premies, waarbij de rentesubsidie het verschil is tus
sen de referentierente in het dank zij de overheids
garantie verkregen rentepercentage,

— hetzij als het verschil tussen a) de gegarandeerde uit
staande som, vermenigvuldigd met de risicofactor
(waarschijnlijkheid van een wanprestatie) en b ) even
tuele betaalde premies d.w.z :

6 . 3 . 96

grootte van het bedrijf, niveau van algemene economi
sche bedrijvigheid). Verrekening tot de contante waarde
dient op bovengenoemde wijze plaats te vinden .
De Commissie moet zich ervan vergewissen dat de Lid
Staten hun ondernemingen geen steun verlenen die on
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt ('). De
Lid-Staten zijn gehouden de uitvoering van deze taak te
vergemakkelijken door een controlemechanisme in te
stellen waardoor wordt voorkomen dat door cumulatie

van verschillende steunregelingen ten behoeve van een
zelfde begunstigde uit hoofde van de de minimis-regel
het totaalbedrag van dit soort steun hoger is dan 100 000
ecu over een periode van drie jaar. Met name dienen de
verlening van de minimis-steun of de bepalingen van een
regeling waarbij dit soort steun wordt verleend vergezeld
te gaan van de uitdrukkelijke voorwaarde dat als gevolg
van eventuele aanvullende steun die een zelfde bedrijf uit
hoofde van de de minimis-regel ontvangt, die totale som
die het bedrijf aan de minimis-steun ontvangt niet boven
de limiet van 100 000 ecu over een periode van drie jaar
mag stijgen . Dit mechanisme moet de Lid-Staten even
eens in staat stellen de vragen te beantwoorden die de
Commissie hun eventueel zou willen stellen .

(gegarandeerde som risico) — premies .
De risicofactor moet worden berekend op basis van de

ervaring met wanprestatie inzake leningen die onder
soortgelijke omstandigheden zijn toegekend (bedrijfstak,

(') De Commissie behoudt zich tevens het recht voor de gepaste
maatregelen te nemen met betrekking tot steun die de voor
waarden van de de minimis-rege\ in acht neemt doch die
andere bepalingen van het Verdrag schendt.

Recapitulatie van de aanbestedingsprocedures , gepubliceerd in het Supplement op het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen, voor door de Europese Gemeenschap (EG) gefinan
cierde projecten (Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) of begroting van de Europese Gemeen
schappen)
(Week van 27 februari tot en met 2 maart 1996 )
(96/C 68 /07)
Nummer en datum
Nummer

van de

aanbesteding

4126

van het Supplement
op het Publikatieblad
van de Europese
Gemeenschappen „ S"
S 44 van 2 . 3 . 1996

Uiterste
Land

Project

aanbiedings
datum

Zimbabwe

ZW-Harare : Voertuigen

29 . 5 . 1996
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II

( Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging , ten behoeve van werklozen , van Ver
ordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen , alsmede op hun gezinsleden , die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen , en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van Verordening (EEG) nr. 1408/71
(96/C 68 /08 )
(Voor de EER relevante tekst)

COM(95) 734 def. — 96/0004(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 12 januari 1996)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 51 en 235 ,

Gelet op het voorstel van de Commissie, ingediend na
raadpleging van de Administratieve Commissie voor de
sociale zekerheid van migrerende werknemers,

Gelet op het advies van het Europees Parlement,
Gelet op het advies van het Economisch en Sociaal Co

eenkomstige prestaties in de wettelijke regeling van de
Lid-Staat waar de betrokkene werk zoekt, is vastgesteld ;

Overwegende dat het in het belang van de doelmatigheid
gewenst is dat voor de controle en de sancties de van
toepassing zijnde wettelijke regeling de wettelijke rege
ling is van de Lid-Staat waar de werkloze werk zoekt ;
Overwegende dat het noodzakelijk is te preciseren dat
het orgaan van de Lid-Staat ingevolge de wettelijke rege
ling waarvan de werkloze recht heeft op prestaties bij
werkloosheid , verplicht is het bedrag van deze prestaties
terug te betalen aan het orgaan van de Lid-Staat die
■ deze prestaties verleent ;

mité,

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden
met het feit dat de mogelijkheden om binnen een rede
lijke termijn opnieuw werk te vinden aanzienlijk zijn ver
kleind, dat derhalve aan de werkloze die in een andere

Lid-Staat werk gaat zoeken, de mogelijkheid dient te
worden geboden zijn rechten op prestaties bij werkloos
heid te behouden voor een tijdsduur die langer is dan de
thans voorziene tijdsduur van drie maanden ;

Overwegende dat echter, om misbruiken te voorkomen,
dient te worden vastgesteld dat, na de eerste periode van
drie maanden, de totale tijdsduur van de toekenning van
de prestaties of het prestatiebedrag niet meer mag zijn
dan de tijdsduur of de bedragen die daarvoor, niet alleen
in de wettelijke regeling van de bevoegde Staat maar
eveneens in de wettelijke regeling van de Lid-Staat op
het grondgebied waarvan de werkloze werk zoekt, zijn
vastgesteld ;

Overwegende dat aan volledig werkloze grensarbeiders
de keuzemogelijkheid moet worden geboden zich ter be
schikking te stellen van de arbeidsbemiddelingsdiensten ,

ofwel van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan zij
laatstelijk gewerkt hebben, dan wel van de Lid-Staat van
hun woonplaats , om hun kansen opnieuw werk te vinden
te verhogen ;

Overwegende dat enkele bepalingen van Verordening
(EEG ) nr. 574 /72, tengevolge van de voorgestelde wijzi
gingen van Verordening (EEG ) nr. 1408 /71 , dienen te
worden aangepast ;
Overwegende dat het voor het bereiken van het vrije ver

keer van werknemers of zelfstandigen op het gebied van
de sociale zekerheid noodzakelijk en gewenst is een wij
ziging aan te brengen in de coördinatieregels van de na
tionale stelsels van de sociale zekerheid door een com

munautair juridisch instrument dat een verplichtende
werking heeft en dat in iedere Lid-Staat rechtstreeks van
toepassing is ;

Overwegende dat om dezelfde redenen dient te worden
vastgesteld dat het bedrag van de kosten van de verstrek
kingen bij ziekte, na een eerste periode van drie maan
den, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat voor over

Overwegende dat dit in overeenstemming is met de be
palingen van de derde alinea van artikel 3 B van het Ver
drag van Maastricht,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG ) nr. 1408 / 71 wordt als volgt gewij
zigd :
1 . Artikel 25 , leden 1 en 2, worden als volgt gelezen :
„Artikel 25

1 . Een werkloze werknemer of zelfstandige op
wie de bepalingen van de artikelen 69 tot en met 69
quater van toepassing zijn en die, eventueel met in
achtneming van de bepalingen van artikel 18 , vol
doet aan de door de wettelijke regeling van de be
voegde Lid-Staat gestelde voorwaarden voor het
recht op verstrekkingen en uitkeringen, heeft gedu
rende het in artikel 69 ter, leden 2 en 3, genoemde
tijdvak, recht op :

a) verstrekkingen welke hem voor rekening van het
bevoegde orgaan worden verleend door het or
gaan van de Lid-Staat op het grondgebied waar
van hij werk zoekt, volgens de door dit laatste
orgaan toegepaste wettelijke regeling, alsof hij
daarbij was aangesloten ;

b ) uitkeringen welke hem door het bevoegde orgaan
volgens de door dit orgaan toegepaste wettelijke
regeling worden verleend . Na overeenstemming
tussen het bevoegde orgaan en het orgaan van de
Lid-$taat op het grondgebied waarvan de werk
loze werk zoekt, kunnen de uitkeringen door
laatstbedoeld orgaan voor rekening van het eerst
bedoelde worden verleend , volgens de wettelijke
regeling van de bevoegde Staat. Na afloop van
het in artikel 69 ter, lid 2 , bedoelde tijdvak, mag
het uitkeringsbedrag niet hoger zijn dan het uit
keringsbedrag waarop hij recht zou hebben in
dien hij , tijdens zijn laatste werkzaamheid, on
derworpen was geweest aan de wettelijke regeling
van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan hij
werk zoekt. Artikel 69 ter, lid 3 , onder b ), tweede
zin, is op overeenkomstige wijze van toepassing.
De in de artikelen 69 tot en met 69 quater be

doelde werkloosheidsuitkeringen worden niet
verleend gedurende het tijdvak waarover uitke
ringen worden ontvangen .
2 . Een volledig werkloze werknemer op wie arti
kel 71 , lid 1 , onder c), eerste volzin, van toepassing
is, heeft recht op verstrekkingen en uitkeringen vol
gens de wettelijke regeling van de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan hij woont, alsof hij gedurende
zijn laatste dienstbetrekking aan deze wettelijke re
geling onderworpen was, eventueel met inachtne
ming van artikel 18 ; deze prestaties komen voor re
kening van het orgaan van het land van de woon
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„6 .
De volledig werkloze werknemer op wie arti
kel 71 , lid 1 , onder c), eerste zin, van toepassing is,
heeft recht op de invaliditeitsuitkeringen van het be
voegde orgaan van de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan hij woont, overeenkomstig de door dat or
gaan toegepaste wetgeving, alsof hij gedurende zijn
laatste dienstbetrekking aan die wetgeving onder
worpen was, eventueel met inachtneming van artikel
38 en/of artikel 25 , lid 2 . Deze uitkeringen komen
voor rekening van het orgaan van de Staat van de
woonplaats .".

3 . Artikel 45 , lid 6, eerste alinea, wordt als volgt gele
zen :

„6 .
Een tijdvak van volledige werkloosheid tijdens
hetwelk de werknemer uitkeringen ontvangt inge
volge de bepalingen van artikel 71 , lid 1 , onder c),
eerste zin, wordt door het bevoegde orgaan van de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de werkne
mer woont, in aanmerking genomen overeenkomstig
de door dit orgaan toegepaste wettelijke regeling,
alsof deze wettelijke regeling tijdens zijn laatste be
roepswerkzaamheden op hem van toepassing was .".
4 . Artikel 47, lid 4 , wordt als volgt gelezen :
,,4 .
Indien volgens de wettelijke regeling die door
het bevoegde orgaan van een Lid-Staat wordt toege
past, de uitkeringen op loonbasis moeten worden be
rekend, stelt het bevoegde orgaan van deze Lid
Staat, wanneer toepassing heeft plaatsgevonden van
het bepaalde in artikel 45 , lid 6, eerste en tweede
alinea, en wanneer in deze Lid-Staat voor de vast

stelling van het pensioen uitsluitend rekening behoeft
te worden gehouden met de tijdvakken van volledige
werkloosheid tijdens welke de werknemer uitkerin

gen heeft ontvangen volgens de bepalingen van arti
kel 71 , lid 1 , onder c), eerste zin, het pensioen vast
op basis van het loon dat door dit orgaan als refe
rentie is gehanteerd voor de toekenning van de ge
noemde werkloosheidsuitkeringen en overeenkom
stig de wettelijke regeling die dit orgaan toepast.".
5 . Artikel 67 , lid 3 , wordt als volgt gelezen :
,, 3 .
Met uitzondering van de in artikel 71 , lid 1 ,
onder c), bedoelde gevallen, wordt toepassing van de
leden 1 en 2 afhankelijk gesteld van de voorwaarde
dat de betrokkene laatstelijk

— in het geval van lid 1 , tijdvakken van verzekering
— in het geval van lid 2 , tijdvakken van arbeid

plaats .".

2 . Artikel 39, lid 6, eerste alinea, wordt als volgt gele
zen :

heeft vervuld krachtens de wettelijke regeling op
grond waarvan de uitkeringen worden aange
vraagd .".
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6 . Artikel 69 wordt als volgt gelezen :
,,Artikel 69

De volledig werkloze werknemer of zelfstandige die,
eventueel met inachtneming van de bepalingen van
artikel 67 , voldoet aan de in de wettelijke regeling
van een Lid-Staat gestelde voorwaarden voor het
recht op uitkeringen en die zich naar het grondge
bied van een of meer andere Lid-Staten begeeft om
aldaar werk te zoeken , behoudt het recht op deze
uitkeringen onder de in artikel 69 bis aangegeven
voorwaarden en binnen de in artikel 69 ter gestelde
beperkingen .".

7 . Na artikel 69 worden de volgende artikelen 69 bis ,
69 ter en 69 quater ingevoegd :
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uitkeringsduur die meer is dan de in de wettelijke
regeling van de bevoegde Lid-Staat voorziene bedra
gen of tijdvakken . De tijdsduur waarin de werkloze,
alvorens zich naar een of meer andere Lid-Staten te

begeven , prestaties ingevolge de wettelijke regeling
van genoemde Staat heeft ontvangen , wordt in min
dering gebracht op de tijdsduur waarover het recht
gehandhaafd blijft.

2 . Het recht op de uitkeringen blijft vooreerst ge
handhaafd gedurende een tijdvak van ten hoogste
drie maanden , vanaf de datum waarop de werkloze
niet langer ter beschikking stond van de arbeidsbe
middelingsdiensten van de Staat die hij verlaten
heeft .

3 . Daarnaast zijn , na afloop van de in boven
staand lid 2 bedoelde periode, de volgende bepalin
gen van toepassing :

,,Artikel 69 bis

Voorwaarden voor het behoud van het recht op uit
keringen
1 . Na de aanvang van de werkloosheid en voor
het vertrek van de werkloze dient deze gedurende
ten minste vier weken na de aanvang van zijn werk
loosheid als werkzoekende ingeschreven te zijn ge
weest en ter beschikking van de diensten voor ar
beidsbemiddeling van de bevoegde Staat te zijn ge
bleven . De bevoegde diensten of organen kunnen
hem evenwel toestemming geven om te vertrekken
voordat deze termijn verstreken is .
2.

De werkloze dient zich als werkzoekende in te

laten schrijven bij de diensten voor arbeidsbemidde
ling van iedere Lid-Staat naar het grondgebied waar
van hij zich begeeft, zich aan de aldaar uitgeoefende
controle te onderwerpen, te voldoen aan de voor
waarden overeenkomstig de wettelijke regeling van
die Staat en daadwerkelijk ter beschikking te blijven
van de arbeidsbemiddelingsdienst. Voor het aan de
inschrijving voorafgaande tijdvak wordt deze voor
waarde geacht te zijn vervuld indien de inschrijving
bij deze dienst plaats vindt binnen een termijn van
zeven dagen vanaf de datum waarop de betrokkene
niet meer ter beschikking stond van de diensten voor
arbeidsbemiddeling van de Staat die hij heeft verla
ten . In buitengewone gevallen kunnen de bevoegde
diensten of organen deze termijn verlengen .
Artikel 69 ter

Beperkingen voor de handhaving van het recht op
uitkeringen

1 . Het bedrag en de duur van de uitkeringen
waarop de werkloze recht blijft hebben, worden be
paald overeenkomstig de wettelijke regelingen van
de bevoegde Staat ; aan de bepalingen van deze afde
ling kunnen in geen geval rechten worden ontleend
op prestaties met een uitkeringsbedrag of met een

a) De totale duur van de verlening van de prestaties
ingevolge de wettelijke regeling van de bevoegde
Staat mag niet langer zijn dan het tijdvak waarin
de werkloze recht op prestaties zou hebben gehad
als hij tijdens zijn laatst uitgeoefende werkzaam
heden onderworpen zou zijn geweest aan de wet
telijke regeling van de Lid-Staat waarnaar hij zich
begeven heeft om daar werk te zoeken .

b ) Het bedrag van de prestaties waarop de werkloze
ingevolge de wettelijke regeling van de bevoegde
Lid-Staat recht blijft houden , mag niet hoger zijn
dan het bedrag van de prestaties waarop hij recht
zou hebben gehad indien hij tijdens zijn laatste
werkzaamheid onderworpen zou zijn geweest aan
de wettelijke regeling van de Lid-Staat waarnaar
hij zich begeven heeft om daar werk te zoeken .
Bij de berekening van het bedrag waarop de
werkloze recht zou hebben , baseert het orgaan
van laatstgenoemde Staat, indien in de wettelijke
regeling van die Staat is bepaald dat de hoogte
van de uitkering afhangt van het eerder ontvan
gen loon, zich op het loonbedrag dat in de plaats
waar de werkloze werk zoekt, overeenkomt met

het gebruikelijke loon voor een werkzaamheid
die gelijksoortig of gelijkwaardig is aan de door
de betrokkene laatstelijk op het grondgebied van
een andere Lid-Staat uitgeoefende werkzaam
heid .

4 . Voor seizoenarbeiders geldt bovendien dat de
genoemde tijdsduur beperkt is tot het tijdvak dat
overblijft tot het einde van het seizoen waarvoor de
betrokkene was aangenomen .
5 . De werkloze die terugkeert naar het grondge
bied van de bevoegde Staat, behoudt recht op presta
ties overeenkomstig de wettelijke regeling van deze
Staat ; daarbij wordt de tijdsduur waarover hij pres
taties heeft ontvangen in een of meer andere Staten
dan de bevoegde Lid-Staat in mindering gebracht op
het tijdvak waarover hij recht op prestaties ingevolge
de wettelijke regeling van de bevoegde Staat blijft
behouden .
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Tussen twee tijdvakken van arbeid kan slechts

eenmaal een beroep worden gedaan op de bepalin
gen van de artikelen 69 tot en met 69 ter.

7 . Indien België de bevoegde Staat is, krijgt de
werkloze die , na een beroep te hebben gedaan op de
bepalingen van de artikelen 69 tot en met 69 ter,
naar België terugkeert eerst dan opnieuw recht op
prestaties van dit land nadat hij aldaar gedurende ten
minste drie maanden werkzaamheden heeft uitgeoe
fend .

Artikel 69 quater

Wijziging van het recht op de prestaties
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b ) De werknemer die volledig werkloos is en zich
ter beschikking stelt van de diensten voor arbeids
bemiddeling op het grondgebied van de bevoegde
Staat heeft recht op prestaties ingevolge de bepa
lingen van de wettelijke regeling van de bevoegde

Staat, alsof hij op het grondgebied van die Staat
woonde ; deze prestaties worden verleend door
het bevoegde orgaan . Indien Luxemburg de be
voegde Staat is, vergoedt het orgaan van de
woonplaats aan het orgaan van genoemde Staat,
gedurende een overgangsperiode van tien jaar na
de inwerkingtreding van dit lid, de helft van het
aan een grensarbeider in de zin van artikel 1 , on
der b ), uitgekeerde prestatiebedrag, tot het be
drag waarop de werkloze recht zou hebben ge
had indien bij zich ter beschikking had gesteld
van de diensten voor arbeidsbemiddeling in de
Staat van de woonplaats .

Het recht op de prestaties ingevolge de bepalingen
van de artikelen 69 tot en met 69 ter wordt vermin

Indien de werkloze zich naderhand ter beschik

derd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd
verklaard indien omstandigheden in de situatie van
de werkloze ingevolge de wettelijke regeling van de

king stelt van de arbeidsbemiddelingsdiensten op
het grondgebied van de Staat van zijn woonplaats
heeft hij recht op prestaties ingevolge de bepalin
gen van de wettelijke regeling van die Staat. De
tijdsduur waarover hij prestaties heeft ontvangen
van de bevoegde Staat wordt echter in mindering
gebracht op de tijdsduur waarover hij recht blijft
behouden op de prestaties ingevolge de wettelijke
regeling van de Staat van zijn woonplaats .

Staat waar de werkloze werk zoekt deze verminde

ring, wijziging, schorsing, intrekking of verbeurdver
klaring van het recht op prestaties bij werkloosheid
met zich brengen. Het orgaan van de Lid-Staat waar
de werkloze werk zoekt, beschikt over de toepassing
van de bepalingen van het onderhavige artikel .".
8 . Artikel 70, lid 1 , wordt als volgt gelezen :
„Artikel 70

1 . In de artikel 69 bedoelde gevallen worden de
uitkeringen verleend door het orgaan van elk van de
Staten waar de werkloze werk gaat zoeken.

Het bevoegde orgaan van de Lid-Staat ingevolge de
wettelijke regeling waarvan de werkloze recht heeft
op uitkeringen , is verplicht het bedrag van deze uit
keringen te vergoeden ."
9 . Artikel 71 wordt als volgt gelezen :
,,Artikel 71

1 . De werkloze werknemer die tijdens het verrich
ten van zijn laatste werkzaamheid op het grondge
bied van een andere dan de bevoegde Lid-Staat
woonde, heeft recht op prestaties ingevolge de vol
gende bepalingen :

a ) De werknemer die in het bedrijf waar hij is te
werkgesteld gedeeltelijk werkloos is, heeft recht
op prestaties ingevolge de wettelijke regeling van
de bevoegde Staat, alsof hij op het grondgebied
van die Staat woonde ; deze prestaties worden
door het bevoegde orgaan verleend .

c) De volledig werkloze werknemer die zich ter be
schikking stelt van de diensten voor arbeidsbe
middeling op het grondgebied van de Lid-Staat
van zijn woonplaats of die naar dat grondgebied
terugkeert, heeft recht op prestaties ingevolge de
wettelijke bepalingen van die Staat alsof hij daar
laatstelijk had gewerkt ; deze prestaties worden
verleend door en voor rekening van het orgaan
van de woonplaats .
Indien de werkloze zich naderhand ter beschik

king stelt van de arbeidsbemiddelingsdiensten op
het grondgebied van de bevoegde Staat heeft hij
recht op prestaties ingevolge de bepalingen van
de wettelijke regeling van die Staat. De tijdsduur
waarover hij prestaties heeft ontvangen van de
Staat van zijn woonplaats wordt echter in minde
ring gebracht op de tijdsduur waarover hij recht
blijft behouden op de prestaties ingevolge de wet
telijke regeling van de bevoegde Staat.
d ) Zo lang een werkloze krachtens lid 1 , onder a )
en onder b), recht heeft op prestaties, kan hij
geen aanspraak maken op prestaties krachtens de
wettelijke regeling van de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan hij woont.
2 . Voor de toepassing van lid 1 wordt met een
„volledig werkloze" werknemer een werknemer be
doeld met een verbroken of beëindigd arbeidsver
band .".
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10 . Artikel 72 bis wordt als volgt gelezen :
,,Artikel 72 bis

Volledig werkloze werknemers
Een volledig werkloze werknemer op wie artikel 71 ,
lid 1 , onder c), eerste zin, van toepassing is, ont
vangt voor de leden van zijn gezin die wonen op het
grondgebied van dezelfde Lid-Staat als waar hij
woont, gezinsbijslagen volgens de bepalingen van de
wettelijke regeling van deze Staat, alsof die wette
lijke regeling tijdens zijn laatste tewerkstelling op
hem van toepassing was , waarbij in voorkomend ge
val rekening wordt gehouden met bepalingen van ar
tikel 72 . Deze prestaties worden door en voor reke
ning van het orgaan van de woonplaats verleend .".
Artikel 2

Verordening (EEG ) nr. 574 /72 wordt als volgt gewij
zigd :
1 . Artikel 26, leden 1 en 2, worden als volgt gelezen :
„ 1 . Om voor zichzelf en voor zijn gezinsleden in
aanmerking te komen voor uitkeringen en verstrek
kingen krachtens artikel 25 , lid 2 , van de verordening,
is de werkloze verplicht aan het orgaan van de ziekte
verzekering van de plaats waarheen hij zich heeft be
geven een verklaring over te leggen die vóór zijn ver
trek aan het bevoegde orgaan van de ziekteverzeke
ring moet worden gevraagd . Indien de werkloze deze
verklaring niet overlegt, verzoekt het orgaan van de
plaats waarheen de belanghebbende zich heeft bege
ven , het bevoegde het bevoegde orgaan daarom .

Deze verklaring moet het recht op bedoelde prestaties
op de voorwaarden vermeld in artikel 69 bis, lid 1 ,
van de verordening bevestigen, de duur van het recht
aangeven met inachtneming van het bepaalde in arti
kel 69 ter van de verordening, en het bedrag vermel
den van het eventueel te betalen ziekengeld gedu
rende vermelde tijdsduur, in geval van arbeidsonge
schiktheid of opneming in een ziekenhuis .
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aan het orgaan van de ziekteverzekering van dezelfde
plaats moet worden toegezonden, het bestaan van de
in artikel 69 bis, lid 2, van de verordening vermelde
voorwaarden en vermeldt met ingang van welke
datum de werkloze voor rekening van het bevoegde
orgaan de werkloosheidsuitkering ontvangt.

Deze verklaring is geldig gedurende de in artikel 69
ter van de verordening bepaalde termijn, zolang de
voorwaarden worden vervuld . Het orgaan van de
werkloosheidsverzekering van de plaats waarheen de
werkloze zich heeft begeven, licht binnen drie dagen
het hogergenoemde orgaan van de ziekteverzekering
in , indien de voorwaarden niet meer worden ver
vuld .".

2 . De titels boven artikel 83 en artikel 83 , lid 1 , worden

als volgt gelezen :

„Toepassing van de artikelen 69 tot en met 69 quater
van de verordening
Artikel 83

Voorwaarden voor en beperkingen van de handhaving
van het recht op prestaties wanneer de werkloze zich
naar een andere Lid-Staat begeeft
1 . Om het recht op prestaties te behouden is de in
artikel 69 van de verordening bedoelde werkloze ver
plicht aan het orgaan van de plaats waarheen hij zich
heeft begeven, naast de in artikel 80 van de toepas
singsverordening bedoelde verklaring, een verklaring
over te leggen waarin het bevoegde orgaan bevestigt
dat hij onder de in artikel 69 bis, lid 2 , van de veror
dening gestelde voorwaarden recht blijft houden op
prestaties . Het bevoegde orgaan vermeldt met name in
deze verklaring :

a) het bedrag vari de volgens de wettelijke regeling
van de bevoegde Staat aan de werkloze te betalen
uitkering ;
b ) sinds welke datum de werkloze niet langer ter be
schikking staat van de diensten voor arbeidsbemid
deling van de bevoegde Staat ;
c) de overeenkomstig artikel 69 bis, lid 2 , van de ver
ordening toegestane termijn voor de inschrijving
als werkzoekende in de Lid-Staat waarnaar de

werkloze zich heeft begeven ;

Het orgaan van de werkloosheidsverzekering van de
plaats waarheen de werkloze zich heeft begeven, stelt
het bevoegde orgaan in kennis van met name de li
mieten voor de toekenning van de uitkeringen , welke
limieten zijn vastgesteld in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 25 , lid 1 , onder b ), van de ver
ordening .

d ) de maximumtijd van het recht op de prestaties en
het maximumbedrag van de prestaties overeen
komstig artikel 69 ter, lid 1 ;

2.
Het orgaan van de werkloosheidsverzekering
van de plaats waarheen de werkloze zich heeft bege
ven , bevestigt op een afschrift van de in artikel 83 van
de toepassingsverordening bedoelde verklaring, die

Het bevoegde orgaan licht in voorkomende gevallen
het orgaan van de plaats waarheen de werkloze zich
heeft begeven in over wijzigingen in de inlichtingen
op de hierboven genoemde verklaringen.".

e ) het tijdvak waarover de werkloze prestaties heeft
ontvangen ingevolge de wettelijke regeling van de
bevoegde Staat alvorens zich naar een andere Lid
Staat te begeven.
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3 . Artikel 83 , lid 3 , wordt als volgt gelezen :

„ 3 . Het orgaan van de plaats waarnaar de werk
loze zich heeft begeven, stelt het bevoegde orgaan in
kennis van de datum van inschrijving van de werk
loze, van de datum waarop voor het eerst uitkeringen
werden betaald en van de limieten voor de toekenning
van de prestaties, welke limieten worden vastgesteld
in overeenstemming met de bepalingen van artikel 69
ter, lid 3 , onder a) en onder b), van de verordening.
Het orgaan van de plaats waarnaar de werkloze zich
heeft begeven, betaalt de uitkeringen waarvan het be
drag en de toekenningsduur zijn vastgesteld in over
eenstemming met de hierboven genoemde bepalingen
en met artikel 69 ter, lid 1 , op de wijze als bepaald in
de wettelijke regeling van de Lid-Staat waarnaar de
werkloze zich heeft begeven .
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Het orgaan van de plaats waarnaar de werkloze zich
heeft begeven, verricht de controle of laat deze ver
richten alsof het een werkloze betrof die uitkeringen
geniet krachtens de door dit orgaan toegepaste wette
lijke regeling. Het deelt onverwijld aan het orgaan
van de bevoegde Lid-Staat de in toepassing van arti
kel 69 quater getroffen beschikkingen mede en ver
meldt in welke mate het recht op de prestaties vermin
derd, gewijzigd, ingetrokken, geschorst of verbeurd
verklaard is .".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van
de maand die volgt op de maand van haar bekendmaking
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en
is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
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III

(Bekendmakingen)

COMMISSIE
Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie of de belasting bij uitvoer van
zachte tarwe naar Algerije en Marokko
(96/ C 68 /09)

I. Inschrijving

III . Offertes

1 . Er wordt een inschrijving gehouden voor de vaststel
ling van de restitutie of de belasting bij uitvoer naar
Algerije en Marokko van zachte tarwe van GN-code

1 . Offertes moeten schriftelijk worden ingediend per
aangetekende brief, telex, telefax of telegram, dan wel
door afgifte tegen ontvangstbewijs ; zij moeten uiter
lijk op de in hoofdstuk II vermelde dag en het daar
aangegeven tijdstip in het bezit zijn van een van de
hierna volgende instanties :

1001 90 99 .

2 . De totale hoeveelheid waarvoor de in artikel 4, lid 1 ,

van Verordening (EG ) nr. 1501 /95 van de Commis
sie O, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG ) nr.
95 /96 (2 ), bedoelde maximumrestitutie of minimum
belasting bij uitvoer kan worden vastgesteld , bedraagt
ongeveer 400 000 ton .

3 . De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig :
— Verordening (EEG ) nr. 1766 /92 van de Raad (3 ),
— Verordening (EG ) nr. 1501 /95 ,

— Verordening (EG ) nr. 404 /96 van de Commis
sie (4 ).
II. Termijn

1 . De termijn voor de indiening van offertes voor de
eerste wekelijkse inschrijving gaat in op 6 maart 1996
en verstrijkt op 7 maart 1996 om 10.00 uur.
2 . De indieningstermijn voor de volgende wekelijkse in
schrijvingen verstrijkt donderdags om 10.00 uur.

— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE), Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am
Main
(telex :
6997624/ 6997633 ;
telefax :
1564-793 / 1564-794 );

— Office national interprofessionnel des céréales , 21 ,
avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (telex :
200490 F
47056132 );

OFILE/ OFIDM

203 662 ;

telefax :

— Ministerio per il commercio con l'estero, direzione
generale import-export, divisione IV, viale Shake
speare, 1-00100 Roma (telex : 623437 /610083 /
610471 MINCOMES ; telefax : 592 62 17 );

— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Stadhoudersplantsoen 12 , NL-2517 JL Den Haag
(telex : 32579 HOVAKKER ; telefax : 461400 );
— Office beige de l'économie et de l'agriculture
(OBEA)/Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en
Landbouw (BDBL), rue de Trèves, 82 /Trierstraat
82 , B-1040 Bruxelles/Brussel (telex : 24076 /65567
OBEA ; telefax : 2302533 );

De termijn voor de indiening van offertes voor de
tweede en volgende wekelijkse inschrijvingen gaat
steeds in op de eerste werkdag na afloop van de vo
rige termijn .

— Intervention Board for Agricultural Produce,

3 . Dit bericht wordt alleen bekendgemaakt bij de open
stelling van de inschrijving. Tenzij de bepalingen in
zake de inschrijving worden gewijzigd of vervangen,
geldt dit bericht voor alle in het kader van deze in
schrijving te houden wekelijkse inschrijvingen .

— Department of Agriculture, Food and Forestry,
Cereals Division, Agriculture House, Kildare

External

Trade

Division,

Lancaster

House,

Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, UK
ME4 7YE (telex : 848302 ; telefax : 583626 (og 1 )
226 18 39 );

Street, IRL-Dublin 2 (telex 93607 AGRI EI ; tele
fax : 6616263 );

— EU-Direktoratet, Kampmannsgade ' 3 , DK- 1780
København
(telex :
15137
DK ;
telefax :
33 92 69 48 );
(') PB nr. L 147 van 30 . 6 . 1995 , blz . 7 .

(2) PB nr. L 18 van 24. 1 . 1996, blz. 10.

— Ministério do Comércio e Turismo, Direcçao-Ge

(3) PB nr. L 181 van 1 . 7 . 1992 , blz. 21 .
(4) PB nr. L 55 van 6 . 3 . 1996, blz. 15 .

ral do Comércio, Av. da República, 79, P-1000
Lisboa (telex : 13418 ; telefax : 793 22 10 );
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— Service d'économie rurale, office du blé, 113-115 ,

De inschrijvers blijven gebonden aan hun offertes tot

rue de Hollerich, L- 1 74 1 Luxembourg (telex :
2537 AGRIM L ; telefax : 45 01 78 );

dat de betrokken Lid-Staat de betrokkene in kennis

— YDAGEP,

Acharnon

241 ,

GR- 10446

Athene

(telex : 221736 ITAG GR ; telefax : 8629373 );
— Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA), c/Beneficencia 8 , E-28004 Madrid
(telex :
41818 /23427
SENPA E ;
telefax :

heeft gesteld van de gunning.
2 . De offerte, het bewijs en de verklaring bedoeld in ar
tikel 4 , lid 3 , van Verordening (EG ) nr. 1501 /95 ,
moeten worden gesteld in de officiële taal of in een
van de officiële talen van de Lid-Staat bij de instantie
waarvan de offerte wordt ingediend .

521 98 32/ 522 43 87 );

— Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8 , S-55182 Jön
köping (telex : 70991 SJV-S ; telefax : 36190546 );
— Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö,
PL
232 ,
FIN-00171
Helsinki
(telefax :

IV. Inschrijvingswaarborg

De inschrijvingswaarborg moet worden gesteld ten gun
ste van de betrokken bevoegde instantie .

90-1609760 / 90-1609790 );

V. Gunning

— AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70,
A-1200
Wien
(telefax :
0043-1-33151399/
33151298 ).

Offertes die niet per telex, telefax of telegram worden
ingediend, moeten in een dubbele verzegelde enve
loppe worden ingezonden. Op de binnenste, eveneens
verzegelde enveloppe moet de volgende vermelding
zijn aangebracht : „Offerte betreffende de inschrijving
voor de vaststelling van de restitutie of de belasting bij
uitvoer van zachte tarwe naar Algerije en Marokko
— Verordening (EG ) nr. 404/96 — Vertrouwelijk".

Door de gunning ontstaat :

a) het recht op afgifte van een uitvoercertificaat in de
Lid-Staat waar de offerte werd gedaan ; in dit certifi
caat wordt de restitutie of de belasting bij uitvoer ver
meld die in de offerte is genoemd en die voor de be
trokken hoeveelheid is gegund ;
b ) de verplichting om in de onder a ) bedoelde Lid-Staat
voor die hoeveelheid een uitvoercertificaat aan te vra
gen .

EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND

Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 (') —
Oprichting
(96 / C 68 / 10)

1 . Statutaire naam van het EESV: Water Management

4 . Handelsregisternummer van het EESV: 101 / 96

Italia - GEIE

5 . Publikatie :

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 9 . 1 . 1996
3 . Plaats van inschrijving van het EESV:

a ) Volledige naam van de publikatie: Gazzette uffici
ale della Repubblica Italiana, foglio delle inser
zioni n. 32 , pagg . 14-15 , inserzioni n . 5-1526

a) Lid-Staat: I

b)

b ) Plaats: Roma

c) Datum van publikatie: 8 . 2 . 1996

(') PB nr. L 199 van 31 . 7 . 1985 , blz . 1 .
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Computer- en aanverwante diensten

Openbare aanbesteding
(96 /C 68 / 11

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese
Gemeenschappen , Bureau voor de Statistiek (Euro
stat), eenheid C4, Jean Monnet-gebouw, rue Alcide
de Gasperi , BP 1503 , L-2920 Luxemburg.
Tel . 43 01-335 72 . Telefax 43 01-343 39 .

2 . Categorie van de dienst en beschrijving:
a) Computer- en aanverwante diensten, categorie 7 ,
CPC-indeling 84 .
b ) Beschrijving :

partij 4.1 ) ondersteuning van en assistentie voor
de productie van CD-ROM Comext,

partij 4.2) ondersteuning van en assistentie bij het
gebruik van CD-ROM Comext,
partij 5 ) documentatie CD-ROM Comext,
partij 6 ) beheer van wijzigingen ,

partij 7 ) terbeschikkingstelling van gecombineerde
nomenclatuur,

partij 8 ) onderhoud systeem trefwoorden ,
partij 9 ) taalkundige consolidatie en uitbreiding,

De Commissie is verantwoordelijk voor de tenuit
voerlegging van Edicom (Electronic Data Inter
change on Commerce), het object van de be
schikking van de Raad van 11.7 . 1994 .

Het programma beoogt de uitvoering van een
aantal acties ter modernisering en automatisering
van het statistieksysteem betreffende het goede
renverkeer tussen Lid-Staten (Intrastat).

partij 10 ) kwaliteit en analyse van gegevens ,

subpartij 10.1 ) vergelijking van nationale en com
munautaire statistieken,

subpartij 10.2 ) presentatie en evaluatie van spie
gelstatistieken ,
subpartij 10.3 ) schatting van ontbrekende gege
vens ,

De acties betreffen met name :

— het ontwerp , de ontwikkeling, de documenta
tie en de bevordering van methodes, gehar
moniseerde procedures , ontvangstprogramma
tuur, validatie, verwerking en verspreiding van
gegevens, alsmede de terbeschikkingstelling
van uitwisselformaten voor inlichtingen op ba
sis van Europese en internationale normen,
— de uitwerking van vereenvoudigings- en har
monisatiemaatregelen voor de werking van
het systeem .
Bovendien biedt het initiatief Extracom, dat is

subpartij 10.4 ) correctie van handelsgegevens van
Intra ,

subpartij 10.5 ) gegevenscontrole,

partij 11 ) computerondersteuning voor onder
zoek,

partij 12 ) productie van indexcijfers ,
partij 13 ) ontwikkeling en onderhoud van gege
vens via transport,

partij 14 ) ontwikkeling Comext/ Extrastat,
partij 15 ) ontwikkeling Messages Extra,

ontwikkeld in het kader van het IDA-programma
(Gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten),
een gelijksoortige structuur voor het goederen
verkeer met derde landen (Extrastat).

partij 16) correctief onderhoud van Comext,

Een deel van de werkprogramma's bestaat uit de
volgende partijen :

formatiebureau ,

partij 1 ) Help Desk- /Managementondersteuning

partij 17 ) administratie van gegevensbanken ,

partij 18 ) opzetten en ondersteunen van het in
De volledige beschrijving van deze partijen is ver
meld in het bestek.

en -onderhoud,

3 . Plaats van levering: Luxemburg, zie punt 1 .

partij 2 ) Edicom projectondersteuning,

4 . a ), b )

partij 3 ) standaardisatie van Edifact,
partij 4) ondersteuning van en assistentie voor
CD-ROM Comext,

c) De inschrijvingen dienen de studiediploma's en de
beroepskwalificaties te vermelden van de verant
woordelijke en met de uitvoering van de partijen
belaste personen .
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5 . Dienstverlening: De gegadigden kunnen inschrijven
voor 1 of meer van de in punt 2 beschreven partijen
of subpartijen . Inschrijvingen voor gedeelten van
subpartijen zijn niet toegestaan .
6 . Varianten : Niet toegestaan.

7 . a) Datum van ingang van de dienst: Vanaf de on
dertekening van het contract, die in beginsel
plaatsvindt op 1.7 . 1996 .
b ) Duur van het project: 1 jaar, vanaf de datum van
ondertekening van het contract ; tweemaal te ver
lengen met een duur van één jaar, op voorwaarde
van de budgettaire mogelijkheden en tevreden
heid over de verleende diensten .

8 . a ) Naam en adres van de dienst waar het bestek kan
worden aangevraagd: De heer G. Pieltain ,
C3 / 013 , Jean Monnet-gebouw, rue Alcide de
Gasperi, BP 1503 , L-2920 Luxembourg, tel .
( 352 ) 43 01-344 64, telefax (352 ) 43 01-343 39.

Aanvragen kunnen enkel schriftelijk worden inge
diend, onder vermelding van de naam en het
adres van de aanvrager en van de referentie van
de betrokken partijen .
b ) Uiterste datum voor de aanvraag van het bestek :
3 . 4 . 1996 (poststempel geldt als bewijs ).

c ) Betaling voor verkrijging van het bestek : Nihil .
9 . a) Uiterste datum voor de ontvangst der inschrijvin
gen : 22 . 4 . 1996 (poststempel geldt als bewijs).

b ) Adres voor indiening van inschrijvingen : UAD
(Unité d'administration des documents ), kantoor
C5 / 116 , Eurostat, Jean Monnet-gebouw, rue A1
cide de Gasperi, BP 1503 , L-2920 Luxemburg.
c) De inschrijvingen moeten zijn gesteld in één van
de officiële talen van de Europese Unie .

10 . Opening der inschrijvingen :
a ) Personen die de opening der inschrijvingen mo
gen bijwonen : een naar behoren gevolmachtigde
vertegenwoordiger per inschrijver.
b ) Datum, uur en plaats : 29.4 . 1996 ( 10.00 ); plaats :
zie punt 1 .

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

13 . Gegadigden kunnen afzonderlijk of samen met
derden een inschrijving indienen . In geval van een
gezamenlijke inschrijving, ingediend door verschil
lende partners, dient één van hen op te treden als
hoofduitvoerder van het contract .

14 . Minimumvoorwaarden : De inschrijvers dienen te ver
strekken :

a) een verklaring inzake de totale omzet, behaald in
de laatste twee boekjaren ;
b) een lijst van soortgelijke diensten , verleend in de
laatste twee jaar ;

c) het curriculum vitae van degenen die voor de uit
voering van de taken worden ingezet.
15 . Gestanddoeningstermijn : Negen maanden, te reke
nen vanaf de uiterste datum voor de ontvangst der
inschrijvingen ; zie punt 9 .
16 . Gunningscriteria van de opdracht en volgorde van

belangrijkheid: De opdracht wordt gegund aan de
uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving,
gelet op de technische kwaliteit van de inschrijving,
de uitvoeringstermijnen en de prijs. De technische
kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld aan
de hand van :

a ) het begrip en de toegepaste methode voor de uit
voering van de werkzaamheden voor de partijen
11 ), 13 ), 14 ), 15 ),

b ) de geschikt- en bekwaamheid van het voorge
stelde personeel voor de partijen 1 ) tot en met
10 ), 12 ), 16 ) tot en met 18 ),

c) de haalbaarheid van een gedetailleerd werkplan
voor de partijen 11 ), 13 ), 15 ).
17 . Overige inlichtingen : De dienstverlening vereist veel
vuldige contacten met Eurostat te Luxemburg, als
mede de aanwezigheid bij werkbijeenkomsten.
18 . Datum van publicatie van de voorinformatie: Nihil .

19 . Datum

van

verzending

van

de

aankondiging:

22 . 2 . 1996 .

20 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het
BOPEG : 22 . 2 . 1996 .

21 . De opdracht valt onder de GATT-Overeenkomst.

I NL
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Diensten in verband met beheeradvies en aanverwante diensten

Algemene offerteaanvraag
(96/ C 68 / 12 )

1 . Aanbestedende dienst: Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Bureau voor de Statistiek (Euro
stat), eenheid C4, Jean Monnet-gebouw, rue Alcide
de Gasperi , BP 1503 , L-2920 Luxemburg.
Tel . 43 01-335 72 . Telefax 43 01-343 39 .

2 . Categorie van de dienst en beschrijving:
a) Diensten in verband met beheeradvies en aanver
wante diensten, categorie 11 , CPC-indeling :
865,866 .

b ) Beschrijving :
De Commissie is verantwoordelijk voor de uit
voering van Edicom (Electronic Data Interchange
on Commerce), overeenkomstig een beschikking

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

c) In de inschrijvingen dienen de opleidings- en
beroepskwalificaties van de personen die zullen
instaan voor het verlenen van de diensten (in
partijen ) te worden vermeld .
5 . Dienstverlening: De inschrijvers kunnen inschrijven
voor 1 of diverse partij(en) of subpartijen zoals be
schreven in punt 2 . Inschrijvingen voor delen van
subpartijen worden niet aanvaard .
6 . Varianten : Niet toegestaan .

van de Raad van 11.7 . 1994 .

Via het programma dienen een aantal modernise
rings- en automatiseringsmaatregelen te worden
getroffen voor het stelsel voor het verzamelen van
statistische gegevens over het goederenverkeer
tussen de Lid-Staten (Intrastat).
Deze werkzaamheden behelzen met name :

— het ontwerpen, ontwikkelen, het documente
ren en promoten van methodes, geharmoni
seerde procedures, ontvang-, validatie-, gege
vensverwerkings- en -verdelingsprogramma
tuur alsmede het ter beschikking stellen van
informatie-uitwisselingsformaten die geba
seerd zijn op Europese en internationale nor
men ,

— het uitwerken van vereenvoudigings- en har
monisatiemaatregelen voor de werking van
het systeem.
Bovendien biedt het Extracom-initiatief, dat in

het kader van het IDA-programma (Interchange

7. a) Datum voor de dienstverlening: Met ingang van
de ondertekening van het contract die in principe
voorzien is op 1 . 7. 1996 .

b) Verwachte duur van het project: 1 jaar met in
gang van de datum van ondertekening van het
contract ; dit kan tweemaal met 1 jaar worden
verlengd indien er voldoende begrotingsmiddelen
ter beschikking zijn en de diensten tot tevreden
heid worden uitgevoerd.
8 . a ) Naam en adres van de dienst waar het bestek kan
worden aangevraagd: de heer G. Pieltain,
C3 /013 , Jean Monnet-gebouw, rue Alcide de

Gasperi, BP 1503 , L-2920 Luxemburg, tel .
( 352 ) 43 01-344 64, telefax (352 ) 43 01-343 39.

De aanvragen mogen uitsluitend schriftelijk wor
den ingediend, met vermelding van de naam en
het adres van de persoon die de aanvraag doet en
met vermelding van de referentie van de desbe
treffende partijen.

Data between Administrations-uitwisseling van

gegevens tussen overheidsdiensten) is ontwikkeld,
een gelijkaardige structuur voor het goederenver

b ) Uiterste datum voor het aanvragen van het be
stek : 3 . 4. 1996 , het poststempel geldt als bewijs .

keer met derde landen (Extrastat).

Een deel van de werkprogramma's bestaat uit de
volgende partijen :

partij 1 : globalisatie en integratie,
partij 2 : optimalisering van het Intrastat-stelsel,
partij 3 : banden met fiscaliteit,

c) Betaling ter verkrijging van het bestek : Nihil .

9 . a) Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen :
22 . 4 . 1996, het poststempel geldt als bewijs .
b ) Adres naar waar deze dienen te worden verstuurd:
UAD (Unité d'administration des documents -

partij 4 : sectoriële onderzoeken per product,

eenheid documentregistratie), kantoor C5 / 116,
Eurostat, Jean Monnet-gebouw, rue Alcide de

partij 5 : alternatief systeem.

Gasperi, BP 1503, L-2920 Luxemburg.

De partijen worden volledig beschreven in het be
stek .

c) De inschrijvingen dienen te worden gesteld in één
der officiële talen van de Europese Unie.
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10 . Opening der inschrijvingen :
a) Personen die de opening der inschrijvingen mo
gen bijwonen : één gevolmachtigde vertegenwoor
diger per inschrijver.
b ) Datum, uur en plaats : 29.4 . 1996 ( 10.00 ); plaats :
zie punt 1 .
11 . Borgsommen en waarborgen : Zie het bestek.

12 . Financierings- en betalingsvoorwaarden : Zie het be
stek .

13 . De inschrijvers mogen individueel of in samenwer
king met derden een inschrijving aanbieden . Indien
het gaat om een gezamenlijke inschrijving van di
verse partners, dient één van hen te worden aange
duid als hoofdcontractant voor het contract .
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15 . Gestanddoeningstermijn : 9 maanden met ingang van
de uiterste datum voor het indienen der inschrijvin
gen vermeld in punt 9 .
16 . Gunningscriteria en volgorde van belangrijkheid: De
overeenkomst wordt gegund aan de uit economisch
oogpunt voordeligste inschrijving gelet op de techni
sche kwaliteit van de inschrijiving, de uitvoeringster
mijnen en de prijs . De technische kwaliteit van de
inschrijving wordt geëvalueerd aan de hand van :

a) het begrip en de methode die wordt gebruikt
voor de uitvoering der werkzaamheden,

b ) geschikt- en bekwaamheid van het voorgestelde
personeel ,
c) haalbaarheid van het gedetailleerde werkplan .
17 . Overige inlichtingen : De dienstverlening vereist veel
vuldig contact met Eurostat te Luxemburg en deel
neming aan de werkvergaderingen .

14 . Minimumeisen : De inschrijvers moeten het volgende
indienen :

18 . Datum van publicatie van de voorinformatie: Nihil .

a) een verklaring inzake de totale omzet van de af
gelopen twee boekjaren ;

19 . Datum

b ) een lijst van gelijkaardige werkzaamheden die
zijn uitgevoerd tijdens de afgelopen twee jaren ;

20 . Datum van ontvangst van de aankondiging door het

c) het curriculum vitae van elke persoon die bij de
uitvoering der werken betrokken zal zijn .

21 . De overeenkomst valt onder de GATT-Overeen
komst.

van

verzending

van

de

aankondiging:

22 . 2 . 1996 .

BOPEG : 22 . 2 . 1996 .
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RECTIFICATIES

Opening , in elk land van de Europese Gemeenschap , van een bankrekening in ECU van de Europese
Commissie — Europees Ontwikkelingsfonds

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 55 van 24. 2. 1996, blz. 13)
(96 / C 68 / 13 )

Europese Commissie , Directoraat-generaal XIX-Begrotingen , de heer J.-P. Mingasson , JECL 8/ 13 , rue de la
Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

Bij de volgende punten te lezen :

4 . a) Dienst voorbehouden aan bankinstellingen die een vestiging hebben in de Lid-Staat van de Ge
meenschap waarop de partij betrekking heeft en die beschikken over alle nodige vergunningen voor
het verlenen van de gevraagde diensten.
8 . b ) Uiterste datum voor het aanvragen der stukken: 10. 4 . 1996 .
9. a ) Uiterste datum voor ontvangst der inschrijvingen: 10 . 5 . 1996.
9 . c) Eén van de officiële talen van de Europese Gemeenschap.

16 . Gunningscriteria : Gunning aan de uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving.
De evaluatie van de inschrijvingen gebeurt aan de hand van (in afnemende volgorde van belangrijk
heid ) criteria die betrekking hebben debetbewerkingen, vergoeding (onder vergoeding wordt verstaan
de aangeboden interestvoet), de kredietbewerkingen en de procedures.
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