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Nr C 165 / 1

I

(Meddelanden)

KOMMISSIONEN
ECU (')
30 juni 1995
(95 /C 165 / 01 )

Valutabelopp för en enhet :
Belgiska franc och
luxemburgska franc

38,2575

Finska mark

5,74919

Svenska kronor

9,78410

Danska kronor

7,26472

Pund sterling

0,841979

Tyska mark

1,86067

USA-dollar

1,34296

Grekiska drakmer

302,541

Kanadensiska dollar

Spanska pesetas

162,914

Japanska yen

1,84925

113,950

Franska franc

6,51736

Schweiziska franc

1,54641

Irländska pund

0,818476

Norska kronor

8,29208

Italienska lire

Nederländska gulden

Österrikiska schilling
Portugisiska escudos

2202,07

2,08427

13,0844
196,689

Isländska kronor

84,4048

Australiska dollar

1,88830

Nyzeeländska dollar
Sydafrikanska rand

2,00891
4,88534

Kommissionen har installerat en telex med automatiskt svar som ger omräkningstalen i ett antal valutor.
Denna tjänst är öppen varje dag från kl. 15.30 till 13.00 följande dag. De som använder sig av tjänsten skall
göra på följande sätt :
— Ring telexnummer Bryssel 237 89.
— Lämna det egna telexnumret.
— Skriv koden "cccc" som startar det automatiska systemet som överför omräkningstalen för ecun.

— Överföringen bör inte avbrytas förrän meddelandet är slut, vilket markeras med koden "ffff".
Anmärkning : Kommissionen har även en automatisk telexsvarare (nr 217 91 ) och en automatisk faxsvarare
(nr 296 10 97) som tillhandahåller dagliga uppgifter om beräkning av de omräkningstal som
skall tillämpas med avseende på jordbrukspolitiken.

(l) Rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 (EGT nr L 379, 30.12.1978 , s. 1 ),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1971 /89 (EGT nr L 189, 4.7.1989, s. 1 ).
Rådets beslut 80/ 1184/EEG av den 18 december 1980 (Lomé-konventionen) (EGT nr L 349 ,
23.12.1980 , s . 34).
Kommissionens beslut nr 3334/80/EKSG av den 19 december 1980 (EGT nr L 349, 23.12.1980, s. 27).

Finansiell förordning av den 16 december 1980 angående Europeiska gemenskapernas allmänna budget
(EGT nr L 345, 20.12.1980, s. 23).
Rådets förordning (EEG) nr 3308 / 80 av den 16 december 1980 (EGT nr L 345, 20.12.1980, s. 1 ).
Beslut av Styrelsen för Europeiska investeringsbanken av den 13 maj 1981 (EGT nr L 311 , 30.10.1981 ,
s . 1 ).
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Meddelande om beslut om olika anbudsförfaranden inom jordbrukssektorn (spannmål)
(95 /C 165 /02)

(Se tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 360 av den 21 december
1982, s. 43
Veckovis anbudsinfordran
Stående anbudsinfordran

Datum för kommissionens
beslut

Kommissionens förordning (EG) nr 2305/94 av den 26 september 1994 om
inledandet av en anbudsinfordran om bidrag för export av helt slipat rundkornigt
ris till vissa tredje länder
(EGT nr L 251 av den 27.9.1994, s. 7)

Kommissionens förordning (EG) nr 2306/94 av den 26 september 1994 om
inledandet av en anbudsinfordran om bidrag för export av helt slipat mellankornigt
och långkornigt A-ris till vissa tredje länder

Maximalt bidrag

Inga erhållna anbud

29 . 6 . 1995

Anbuden avslogs

(EGT nr L 251 av den 27.9.1994, s. 9)

Kommissionens förordning (EG) nr 2307/94 av den 26 september 1994 om
inledandet av en anbudsinfordran om bidrag för export av helt slipat mellankornigt
och långkornigt A-ris till vissa tredje länder
(EGT nr L 251 av den 27.9.1994, s. 11 )
Kommissionens förordning (EG) nr 1088 /95 av den 15 maj 1995 om inledande av
en anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla tredje länder
(EGT nr L 109 av den 16.5.1995, s. 13)

Inga erhållna anbud

29 . 6 . 1995

Anbuden avslogs

29 . 6 . 1995

Anbuden avslogs

Kommissionens förordning (EG) nr 1089/95 av den 15 maj 1995 om inledande av

en anbudsinfordran för bidrag för export av korn till alla tredje länder
(EGT nr L 109 av den 16.5.1995, s. 16)

Kommissionens förordning (EG) nr 1090/95 av den 15 maj 1995 om öppnande av
en anbudsinfordran avseende exportbidrag för havre som producerats i Finland och
Sverige för export från Finland eller Sverige till alla tredje länder

Inga erhållna anbud

(EGT nr L 109 av den 16.5.1995, s. 19)

Kommissionens förordning (EG) nr 1091 /95 av den 15 maj 1995 om inledande av
en anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder
(EGT nr L 109 av den 16.5.1995, s. 22)

Inga erhållna anbud

[ svi
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Nr C 165 / 3

Meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/392/EEG om maskiner C1),
ändrat genom rådets direktiv 91 /368/EEG (2), 93/44/EEG (3) och 93/68/EEG (4)
(95 /C 165 /03)
(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande
av rubriker och referenser för standarder som harmoniserats enligt direktivet)

OEN O

Referens

Rubrik på den harmoniserade standarden

Ratifikationsår

CEN

EN 1152

Lantbruks- och skogsmaskiner — Skydd för
kraftöverföringsaxlar — Slitage och
hållfasthetsprovning

1994

CEN

EN 690

Lantbruks- och skogsmaskiner —
Stallgödselspridare — Maskinsäkerhet

1994

CEN

EN 115

Rulltrappor och rullramper — Säkerhetsregler

1995

Anmärkning :
— Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella
standardiseringsorgan som anges i bilagan till rådets direktiv 83 / 189/EEG (é), ändrat ge
nom direktiv 94 / 1 O /EG (7).

— Offentliggörandet av referenserna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning innebär inte
att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråk.
— Kommissionen skall kontinuerligt uppdatera denna förteckning (").

C)
(2)
O
(4)
(s)

EGT nr L 183 , 29.6.1989 , s . 9 .
EGT nr L 198 , 22.7.1991 , s. 16.
EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 12.
EGT nr L 220, 30.8.1993 , s . 1 .
OEN : Europeiska standardiseringsorgan
CEN : rue de Stassart 36, B- 1 050 Bruxelles, tel (32-2) 519 68 11 , fax (32-2) 519 68 19.

CENELEC : rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel (32-2) 519 68 71 , fax (32-2) 519 69 19.
ETSI : BP 152, 06561 Valbonne Cedex France, tel (33) 92 94 42 12, fax (33) 93 65 47 16.
(6) EGT nr L 109, 26.4.1983 , s . 8 .

O EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30.
(') EGT nr C 157 , 24.6.1992 , s . 4 .
EGT nr C 229, 25.8.1993 , s . 3 .
EGT nr C 207, 27.7.1994, s . 3 .
EGT nr C 377 , 31.12.1994 , s . 10 .
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Förhandsanmälan av en fusion

(Ärende nr IY/M.616 — Swissair/Sabena)
(95 /C 165 /04)
(Text av betydelse för EES)

1 . Kommissionen mottog den 23 juni 1995 en anmälan om en föreslagen fusion enligt artikel
4 i rådets förordning (EEG) nr 4064/ 89 (*) genom vilken företaget Swissair och den belgiska
staten på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen får gemensam kontroll över företaget
Sabena genom köp av värdepapper och kontrakt.
Den anmälda operationen innehåller ett antal ändringar i förhållande till den ursprungliga fu
sionsplanen anmäld till kommissionen den 12 maj 1995 (IV/M. 562) och återkallad den 20 juni
1995 . Speciellt träffade belgiska och schweiziska staten uppgörelser om förpliktelser beträf
fande tillträde till lufttransportrutterna mellan Belgian och Schweiz, Swissair och Sabena träf
fade uppgörelser om förpliktelser beträffande tillgängligheten till "slöts" vid belgiska och
schweiziska flygplatser, avståndet till och medverkandet av nya inkommande aktörer vid dessa
rutter i Sabenas och Swissairs program för s.k. frekventa flygresenärer. Swissair försökte sig
också på att vidta nödvändiga åtgärder för att säga upp sitt samarbete med SAS med anledning
av European Quality Alliance.
2.

De berörda företagens affärsverksamhet omfattar följande :

— Swissair : flygtransport och närbesläktade verksamheter.
— Sabena : flygtransport och närbesläktade verksamheter.
3 . Kommissionen anser vid en preliminär granskning att den anmälda fusionen kan omfattas
av rådets förordning (EEG) nr 4064/ 89, dock med det förbehållet att det slutliga beslutet på
denna punkt fattas senare.
4 . Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på
den föreslagna fusionen .

Intresserade parter som visar ett legitimt intresse kan få ytterligare detaljer beträffande förplik
telserna genom att skriva till adressen nedan.

Synpunkterna måste nå kommissionen inom tio dagar efter det att detta har offentliggjorts .
Synpunkterna kan sändas per telefax [(32-2) 296 43 01 ] eller per post med referensnummer
IV/ M.616 — Swissair/ Sabena till :

Europeiska gemenskapernas kommission
Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)
Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B- 1049 Bryssel

C) EGT nr L 395 , 30.12.1989 . Rättelse i EGT nr L 257 , 21.9.1990, s . 13 .
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Förhandsanmälan av en fusion

(Ärende nr IV/M.603 — Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox)
(95 /C 165 /05)
(Text av betydelse för EES)

1 . Kommissionen mottog den 23 juni 1995 en anmälan om en föreslagen fusion enligt artikel
4 i rådets förordning (EEG) nr 4064/ 89 (') genom vilken företaget Crown Cork & Seal Com
pany Inc. (Crown) förvärvar, enligt artikel 3.1 b i rådets förordning, kontroll över hela Car
naudMetalbox SA (CMB) genom köp av aktier tidigare ägda av "Compagnie Générale d'In
dustrie et de Participations" (CGIP) som del av ett franskt offentligt byteserbjudande.

2.

De berörda företagens affärsverksamhet omfattar följande :

— Crown : paketering inklusive mat och konservburkar, toppen och botten på dryckesburkar,
metallringar, plast- och aluminiumkapsyler, PET-flaskor;
— CMB : paketering inklusive mat och konservburkar, toppen och botten på dryckesburkar,
metallringar, plast- och aluminiumkapsyler, PET-flaskor

3 . Kommissionen anser vid en preliminär granskning att den anmälda fusionen kan omfattas
av rådets förordning (EEG) nr 4064/ 89, dock med det förbehållet att det slutliga beslutet på
denna punkt fattas senare.
4 . Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på
den föreslagna fusionen .

Synpunkterna måste nå kommissionen inom tio dagar efter det att detta har offentliggjorts.
Synpunkterna kan sändas per fax [((32-2) 296 43 01 ] eller per post med referensnummer
IV/ M.603 — Crown Cork & Seal/ CarnaudMetalbox till :

Europeiska gemenskapernas kommission
Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)
Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
Avenue de Cortenberg 150 /Kortenberglaan 150
B- 1049 Bryssel

O EGT nr L 395 . 30.12.1989. Rättelse i EGT nr L 257, 21.9.1990. s. 13 .
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II

(Förberedande rättsakter)

KOMMISSIONEN
Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv
89/647/EEG och 93/6/EEG vad gäller tillsynsmyndigheternas godkännande av avtal om nova
tion och nettning (nettningsavtal) (*)
(95 /C 165 /06)
(Text av betydelse för EES)

KOM(95) 170 slutlig — 94/0099(COD)

(Framlagt av kommissionen i enlighet med artikel 189a.2 i Romfördraget den 10 maj 1995)
C) EGT nr C 142 , 25.5.1994, s . 8 .

URSPRUNGLIGT FÖRSLAG

ÄNDRAT FÖRSLAG

Rubrik :

Rubrik :

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
ändring av rådets direktiv 89/647/EEG vad gäller till
synsmyndigheternas godkännande av avtal om novation
och nettning (nettningsavtal)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
ändring av rådets direktiv 89/647/EEG och 93 /6/EEG
vad gäller tillsynsmyndigheternas godkännande av avtal
om novation och nettning (nettningsavtal)

Beaktande 3a (ny)

De föreslagna bestämmelserna om godkännande av nett
ning kommer att medföra en minskning av kreditinstitu
tens obligatoriska täckning genom kapitalbasen.

Beaktande 4

Beaktande 4

Vad gäller kreditinstitut i medlemsstaterna kan endast en
ändring av direktiv 89/647/EEG möjliggöra tillsynsmyn
digheternas godkännade av bilateral nettning och därige
nom ge kreditinstituten lika konkurrensvillkor. Bestäm
melserna är både välbalanserade och lämpade för en yt
terligare skärpt tillämpning av tillsynsåtgärder inom kre

Vad gäller kreditinstitut i medlemsstaterna kan dock en
dast en ändring av direktiv 89/647/EEG möjliggöra till
synsmyndigheternas godkännade av bilateral nettning
och därigenom ge kreditinstituten lika konkurrensvillkor.
Bestämmelserna är både välbalanserade och lämpade för
en ytterligare skärpt tillämpning av tillsynsåtgärder inom

ditinstitutsektorn .

kreditinstitutsektorn .

Beaktande 5a (ny)

Medlemsstater där giltigheten hos nettningsavtal ännu
inte är rättsligt erkänd bör så snart som möjligt införa de
bestämmelser som krävs för att säkerställa ett sådant er
kännande .
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Nr C 165 / 7

URSPRUNGLIGT FÖRSLAG

ANDRAT FÖRSLAG

Artikel 1

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 89/647/EEG skall ersättas med bi
lagan till det här direktivet.

Bilaga II till direktiv 89/647/EEG skall ersättas med bi
lagan till det här direktivet.
I punkt 5 första stycket i bilaga II till direktiv
93 /6/EEG (') skall följande läggas till :

"Med behöriga myndigheter avses de nationella myndig
heter som genom bestämmelser i lagar eller andra för
fattningar har befogenhet att övervaka värdepappersföre
tag."

Artikel 3

Artikel 3

Medlemstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direk
tiv senast den 31 december 1994 . De skall genast under

Medlemstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direk
tiv senast den 31 december 1995 . De skall genast under

rätta kommissionen om detta .

rätta kommissionen om detta.

o EGT nr L 141 , 11.6.1993 , s . 1 .

Bilaga II punkt 1 första meningen

Bilaga II punkt 1 första meningen

Efter tillsynsmyndigheternas samtycke får kreditinstituten välja

Efter de behöriga myndigheternas samtycke får kreditinstituten
välja en av de metoder som fastställs nedan för att mäta de ris
ker som hänger samman med de transaktioner som anges i bi
laga III.

en av de metoder som fastställs nedan för att mäta de risker som

hänger samman med de transaktioner som anges i bilaga III.

Bilaga II punkt 2 tabell 2 fotnot (')

Bilaga II punkt 2 tabell 2 fotnot (')

(*) Vad gäller räntekontrakt får kreditinstituten efter tillsynsmyndigheternas samtycke välja antingen ursprunglig eller
återstående löptid.

(') Vad gäller räntekontrakt får kreditinstituten efter de behö
riga myndigheternas samtycke välja antingen ursprunglig el
ler återstående löptid.

Bilaga II punkt 3 a första meningen

Bilaga II punkt 3 a första meningen

Tillsynsmyndigheterna får godkänna följande typer av avtal om
novation och nettning som riskminskande :

De behöriga myndigheterna får godkänna följande typer av av
tal om novation och nettning som riskminskande :

Bilaga II punkt 3 a andra stycket (ny)
Med motpart avses varje enhet (även fysiska personer) som har
befogenhet att sluta avtal om nettning.

Nr C 165 / 8
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URSPRUNGLIGT FÖRSLAG

ÄNDRAT FÖRSLAG

Bilaga II punkt 3 b första stycket första meningen

Bilaga II punkt 3 b första stycket första meningen

Tillsynsmyndigheterna får godkänna ett avtal om novation eller
nettning som riskminskande endast på följande villkor :

De behöriga myndigheterna får godkänna ett avtal om novation
eller nettning som riskminskande endast på följande villkor :

Bilaga II punkt 3 b ii första meningen

Bilaga II punkt 3 b ii första meningen

ii) kreditinstitutet har lämnat tillsynsmyndigheten skriftliga och
motiverade rättsliga utlåtanden som fastställer att behöriga
domstolar och administrativa myndigheter vid ett rättsligt

ii) kreditinstitutet har vidtagit åtgärder för att för den behöriga
myndigheten lägga fram en klart och tydligt utformad lista
över de skriftliga och motiverade rättsliga utlåtanden som
myndigheten förfogar över och som fastställer att behöriga
domstolar och administrativa myndigheter vid ett rättsligt

förfarande skulle anse att, i de fall som avses under i, kredit
institutets fordringar och skulder begränsas till de nettovär
den som avses i b i ovan enligt följande :

förfarande skulle anse att, i de fall som avses under i, kredit
institutets fordringar och skulder begränsas till de nettovär

den som avses i b i ovan enligt följande :

Bilaga II punkt 3 b första stycket "a " (ny, skall införas)
De behöriga myndigheterna får godta motiverade rättsliga utlå
tanden som utarbetats i grupp eller typer av nettningsavtal.

Bilaga II punkt 3 b andra stycket

Bilaga II punkt 3 b andra stycket

Tillsynsmyndigheterna måste, vid behov efter samråd med andra
relevanta tillsynsmyndigheter, försäkra sig om att nettningsavta
let har rättslig giltighet enligt lagstiftningen i varje relevant ju
risdiktion. Om en av dessa tillsynsmyndigheter inte är övertygad
om nettningsavtalets rättsliga giltighet enligt den nationella lag
stiftningen, får inte novationsavtalet eller nettningsavtalet i fråga
godkännas som riskminskande för någondera av motparterna.

De behöriga myndigheterna måste, vid behov efter samråd med
andra relevanta tillsynsmyndigheter, försäkra sig om att nett
ningsavtalet har rättslig giltighet enligt lagstiftningen i varje re
levant jurisdiktion. Om en av dessa tillsynsmyndigheter inte är
övertygad om nettningsavtalets rättsliga giltighet enligt den na
tionella lagstiftningen, får inte novationsavtalet eller nettnings
avtalet i fråga godkännas som riskminskande för någondera av
motparterna .

Bilaga II punkt 3 b fjärde stycket

Bilaga II punkt 3 b fjärde stycket

För att den inre marknaden skall fungera väl måste medlemssta
terna sträva efter att säkerställa att deras behöriga myndigheter
gör en enhetlig bedömning av nettningsavtalen.

För att den inre marknaden skall fungera väl måste medlemssta
terna sträva efter att säkerställa att deras behöriga myndigheter
gör en enhetlig bedömning av nettningsavtalen. Sådana åtgärder
från de behöriga myndigheterna får inte leda till en snedvrid
ning av konkurrensen.
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Ändrat förslag till rådets direktiv om ett samordnat förhindrande och bekämpande av
föroreningar
(95 /C 165 /07)
(Text av betydelse för EES)

KOM(95) 88 slutlig — SYN 526

(Framlagt av kommissionen i enlighet med artikel 189a. 2 i Romfördraget den 16 maj 1995)

URSPRUNGLIG TEXT

ÄNDRAD TEXT

Stycke 11 a i ingressen, beaktandemeningen oräknad, (nytt)

Den driftsansvarige ansvarar för hanteringen av de miljö
mässiga konsekvenserna av sin verksamhet under anlägg
ningens hela livslängd och måste själv nå fram till en ak
tiv strategi som på en lämplig och kontinuerlig grund bi
drar till att förbättra miljöskyddet.

Stycke 23 i ingressen, beaktandemeningen oräknad

För att ge allmänheten kännedom om verksamheten vid
anläggningarna och de möjliga följderna för miljön och
för att säkerställa möjligheten till insyn i tillståndsproces
sen i hela gemenskapen, bör allmänheten ha möjlighet
att ta del av de uppgifter som har samband med ansökan
om tillstånd, tillståndet i sig samt tillhörande uppgifter
om tillsynen.

För att ge allmänheten kännedom om verksamheten vid
anläggningarna och de möjliga följderna för miljön och
för att säkerställa möjligheten till insyn i tillståndsproces
sen i hela gemenskapen, måste allmänheten före varje be
slut ha möjlighet att ta del av de uppgifter som har sam
band med ansökan om tillstånd och därefter tillståndet i

sig samt tillhörande uppgifter om tillsynen .

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att besluta om åtgärder och
förfaranden som, där så är möjligt, förhindrar eller som
minimerar utsläppen från industriella anläggningar i ge
menskapen och att därigenom säkerställa en hög nivå av
skydd för miljön som helhet.

Syftet med detta direktiv är att besluta om åtgärder och
förfaranden som, där så är möjligt, förhindrar eller som
minimerar utsläppen från sådana industriella anlägg
ningar i gemenskapen som avses i bilaga I och att därige
nom säkerställa en hög nivå av skydd för miljön som hel
het.

Artikel 2.1 b

b) beredning: en blandning eller lösning bestående av två
eller flera ämnen, dock inte färdiga produkter, radio
aktiva ämnen eller genetiskt modifierade organismer.

b) beredning: en blandning eller lösning bestående av två
eller flera ämnen, dock inte genetiskt modifierade or
ganismer.
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Artikel 2.2

2 . förorening
tillförsel
:
genom direkt eller indirekt
mänsklig verksamhet till miljömedierna luft, vatten el
ler mark av ämnen, beredningar, värme eller buller
som kan medverka till eller orsaka följande : fara för
människors hälsa, skada på levande resurser, eko
system eller materiella tillgångar samt begränsning av
rekreationsmöjligheter eller störning av annat berätti
gat nyttjande av naturen.

2 . förorening : tillförsel genom direkt eller indirekt
mänsklig verksamhet till miljömedierna luft, vatten el
ler mark av ämnen, beredningar, värme, buller, ljus
eller vibrationer som kan medverka till eller orsaka

följande : fara för människors hälsa, skada på levande
resurser, ekosystem eller materiella tillgångar samt be
gränsning av rekreationsmöjligheter eller störning av
annat berättigat nyttjande av naturen.

Artikel 2.4

4. utsläpp :

4. utsläpp:

a) tillförsel av ämne, beredning, värme eller buller till
luft, vatten eller mark (varvid utsläpp till avlopps
ledning skall anses vara utsläpp till vatten),

a) tillförsel av ämne, beredning, värme, buller, ljus el

b) utsättning, förvaring eller disponering i eller på
mark av ämnen eller beredningar som kan med
verka till eller orsaka förorening.

b) utsättning, förvaring eller disponering i eller på
mark av ämnen eller beredningar som kan med
verka till eller orsaka förorening.

ler vibrationer till luft, vatten eller mark,

Artikel 2.9

9. betydande ändring: en ökning med 5 % eller mer av
den totala mängden utsläpp, uttryckt som faktisk
mängd eller halt, av något av de ämnen och bered
ningar som förtecknas i bilaga 3, jämfört med vad
som är tillåtet enligt tillstånd samt varje utsläpp av ett
ämne eller den beredning som förtecknas i bilaga III
och som inte ingår i villkoren för tillståndet.

9 . a) ändring av verksamhet-, en ändring av verksamhe
tens egenskaper, art eller metod, eller en utvidg
ning av anläggningen som innebär en avvikelse
från villkoren i tillståndet eller som kan påverka
villkoren för beviljande av tillståndet.

b) betydande ändring: en ändring av verksamheten en
ligt punkt a som kan ge negativa effekter på män
niskor eller miljön.

Artikel 2.12

12 . befintlig anläggning: en anläggning som tagits i drift
före den 1 juli 1995 eller som byggts eller fått
tllstånd enligt rådande lagstifning före den dagen.
Med ny anläggning avses en anläggning som erhållit
tillstånd eller byggts efter den dagen.

12. befintlig anläggning: en anläggning som tagits i drift
före den 1 juli 1995 eller som byggts eller fått till
stånd enligt rådande lagstiftning före den dagen,
dock utan att det påverkar tillämpningen av gemen
skapsdirektiv som antas särskilt för specifika anlägg
ningar. Med ny anläggning avses en anläggning som
erhållit tillstånd eller byggts efter den dagen.
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Artikel 2a (ny)

Den driftsansvariges grundläggande skyldigheter
Medlemsstaterna skall säkerställa att den driftsansvarige
för en anläggning som beviljats tillstånd enligt detta di
rektiv är skyldig att driva sin anläggning på ett sätt som
innebär att

— det vidtas lämpliga förebyggande åtgärder mot föro
rening,

— uppkomsten av avfall förhindras eller avfall återvinns
om det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt för
svarbart,

— energi, vatten och naturtillgångar används rationellt,

— de åtgärder som är nödvändiga vidtas för att för
hindra olyckor och begränsa följderna av dem för
människor och miljön.
Medlemsstaterna skall säkerställa att den driftsansvarige,
när driften vid anläggningen permanent har upphört,
vidtar de åtgärder som är lämpliga för att undvika ska
dor på människor och miljön.
Artikel 4

Om så inte anges på annat sätt i särskild gemenskapslagstiftning skall medlemsstaterna säkerställa att befintliga anläggningar inte drivs efter den 30 juni 2005 med
mindre än att det finns ett tillstånd utfärdat i enlighet
med detta direktiv. Om miljökvalitetsnormer eller, om
sådana inte finns, aktuella riktlinjer som redan rekommenderas av Världshälsoorganisationen, inte uppfylls
skall befintliga anläggningar prioriteras vad avser genomgången av detta licensförfarande.

Om så inte anges på annat sätt i särskild gemenskaps
lagstiftning skall medlemsstaterna säkerställa att befint
liga anläggningar inte drivs efter den 30 juni 2005 med
mindre än att det finns ett tillstånd utfärdat i enlighet
med detta direktiv eller ett tillstånd som uppfyller de fri
stående kraven i dess artiklar 2a, 8 , 9 och 13 . Om miljö
kvalitetsnormer eller, om sådana inte finns, aktuella
riktlinjer som redan rekommenderas av Världshälsoorga
nisationen, inte uppfylls skall befintliga anläggningar
prioriteras vad avser genomgången av detta licensförfa
rande .

Artikel 8.3

Tillståndet skall innehålla lämpliga krav på tillsynen,
ange metodologi, frekvens och utvärderingsförfarande
för mätningen samt omfatta skyldighet att förse den behöriga myndigheten med sådana uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera att tillståndsvillkoren uppfylls.
Tillståndet skall även vara förenat med krav på att utsläppsprovningar som utförs av den driftsansvarige eller
tredje man certifieras av ett oberoende provningslaboratorium som uppfyller normen EN 45001 .

Tillståndet skall innehålla lämpliga krav på tillsynen,
ange metodologi, frekvens och utvärderingsförfarande
för mätningen samt omfatta skyldighet att förse den be
höriga myndigheten med sådana uppgifter som är nöd
vändiga för att kontrollera att tillståndsvillkoren uppfylls.
Tillståndet skall även vara förenat med krav på att ut
släppsprovningar som utförs av den driftsansvarige eller
tredje man regelbundet certifieras av ett oberoende prov
ningslaboratorium som uppfyller normen EN 45001 .

Artikel 8.4

Tillståndet skall omfatta villkor som innebär att det när
driften vid anläggningen har upphört permanent skall
vidtas alla de åtgärder som behövs för att säkerställa att
skada på miljön inte inträffar.

utgår
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Artikel 8.5

Tillståndet skall innehålla villkor vad avser ej fungerande
eller havererad reningsutrustning samt gränsvärden för
utsläpp vid driftsförhållanden som inte är normala, t.ex.
inkörning, igångkörning och nedstängning, men skall
inte innehålla bestämmelser som inkräktar på behovet att
skydda arbetskraftens säkerhet och trygghet.

Tillståndet skall innehålla villkor vad avser ej fungerande
eller havererad reningsutrustning samt gränsvärden för
utsläpp vid driftsförhållanden som inte är normala, t.ex.
idrifttagning, igångkörning och nedstängning, men skall
inte innehålla bestämmelser som inkräktar på behovet att
skydda arbetskraftens säkerhet och trygghet.

Artikel 14.1

1 . Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att säkerställa att ansökningar som avser
tillstånd och betydande ändringar under en lämplig
tidsperiod finns tillgängliga för allmänheten, vilken
skall ha rätt att yttra sig om dem innan den behöriga
myndigheten fattar sitt beslut. Det beslutet, med en
kopia av tillståndet, samt varje efterföljande ändring
av det skall också finnas tillgängligt för allmänheten.

1 . Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nöd
vändiga för att säkerställa att allmänheten under en
lämplig tidsperiod har möjlighet att ta del av ansök
ningar som avser driftstillstånd och betydande änd
ringar. Allmänheten skall ha rätt att yttra sig om dem
innan den behöriga myndigheten fattar sitt beslut. Det
beslutet, med en kopia av tillståndet, samt varje efter
följande ändring av det skall också finnas tillgängligt
för allmänheten .

Artikel 14, sista stycket (nytt)
Tillhandahållandet av information enligt artikeln och ar
tikel 10 får beläggas med en avgift, vilken dock måste
vara skälig och inte får överstiga kostnaden för den ad
ministration som är nödvändig för att tillhandahålla in
formationen .

Artikel 18

Detta direktiv skall inte utgöra ett hinder för en med
lemsstat att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder
som är förenliga med gemenskapens lagstiftning.
Kommissionen skall underrättas om sådana åtgärder.

1.

Detta direktiv skall inte utgöra ett hinder för en

medlemsstat att behålla eller införa strängare skyddsåt
gärder som är förenliga med gemenskapens lagstiftning.
Kommissionen skall underrättas om sådana åtgärder.
2. Medlemsstaterna får vidta andra skyddsåtgärder än
de som föreskrivs i detta direktiv om dessa är förenliga
med gemenskapens befintliga lagstiftning. De får bland
annat

— utpeka områden som är särskilt förorenade eller som
särskilt bör skyddas samt förbjuda uppförandet av
vissa kategorier av anläggningar eller göra driften av
dem till föremål för fler överväganden än kravet på
att använda bästa tillgängliga teknik,
— använda ekonomiska instrument om så är lämpligt,
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— kräva att anläggningar av andra kategorier än de som
förtecknas i bilaga I skall omfattas av bestämmelserna
i detta direktiv,

— bedöma andra ämnen och beredningar än de som
förtecknas i bilaga III som förorenande ämnen.
3.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

de åtgärder som vidtas med hänvisning till den här arti
keln. På grundval av denna information skall kommis
sionen granska om det finns behov av att vidta åtgärder
på gemenskapsnivå och vid behov förelägga rådet prak
tiska förslag.

Bilaga 1 punkt 1.1 a (ny)

1.1 a Kärnenergianläggning, aspekter som inte omfattas
av Euratomfördraget.
Bilaga 1 punkt 2.5 a (ny)
2.5 a Anläggningar för återvinning av metallskrot.

Bilaga I punkt 5.1

5.1 . Anläggningar för behandling genom förbränning av
fast och flytande avfall som är ofarligt

5.1 . Anläggningar för behandling genom förbränning av
farligt eller ofarligt fast och flytande avfall

Bilaga I punkt 6.1

6.1 . Anläggningar för tillverkning av massa (inklusive
kombinerade massa-, pappers - och kartongfabriker)
med en årlig produktionskapacitet på 10 000 ton el
ler mer samt anläggningar för tillverkning av papper
och kartong med en årlig produktionskapacitet på

6.1 . Anläggningar för tillverkning av massa (inklusive
kombinerade massa-, pappers- och kartongfabriker)
med en årlig produktionskapacitet på 10 000 ton el
ler mer samt anläggningar för tillverkning av papper
och kartong med en årlig produktionskapacitet på
10 000 ton eller mer.

25 000 ton eller mer.

Bilaga I punkt 6.4

6.4. Anläggning för konservering eller beredning av livs
medel med mer än 50 sysselsatta

6.4. Anläggningar för beredning av mat som släpper ut
eller kan komma att släppa ut ett ämne eller en be
redning som förtecknas i berört avsnitt i bilaga III
och som kan orsaka förorening.

Bilaga I punkt 6.7 a (ny)

6.7 a Anläggningar där ytor metallpläteras elektrolytiskt
eller kemiskt
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Bilaga III "Vatten" punkt 10 a (ny)
10 a Pesticider och biocider, dock inte sådana som

snabbt omvandlas till biologiskt oskadliga ämnen
Bilaga III "Vatten" punkt 10 b (ny)
10b Ämnen som ingår i tvätt- och rengöringsmedel :
perborater, polykarboxylater, nonylfenoler
Bilaga III "Vatten" punkt 10 c (ny)
10 c Komplexbildare : NTA, EDTA, DTPA
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III

(Upplysningar)

KOMMISSIONEN
EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR

Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 au den 25 juli
1985 (') — Stiftelse
(95 /C 165 /08)

1 . Företagsgruppens namn : Law Link

1 . Företagsgruppens namn: Eurokobra

2 . Dag för registrering av företagsgrupp: 16. 5 . 1995

2 . Dag för registrering av företagsgrupp: 4. 4. 1995

3 . Företagsgruppens registreringsort:

3 . Företagsgruppens registreringsort:

a) Medlemsstat: B

b) Ort: B- 1050 Elsene
4. Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 158

a) Medlemsstat: B
b) Ort: B- 1000 Bruxelles

4 . Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 156

5 . Offentliggörande(n) :
a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Belgisch Staatsblad

b) Utgivarens namn och adress: Belgisch Staatsblad,
Leuvenseweg 40-42, B- 1000 Brussel

c) Dag för offentliggörande: 25 . 5 . 1995

5 . Offentliggörande(n) :

a) Fullständig titel på den publikation i vilken offentliggörandet gjordes : Moniteur beige
b) Utgivarens namn och adress: Moniteur belge, rue
de Louvain, 40-42 , B- 1 000 Bruxelles

c) Dag för offentliggörande: 14. 4. 1995

1 . Företagsgruppens namn : The European Association
for the Promotion of Cogeneration
1 . Företagsgruppens namn : RECIES

2 . Dag för registrering av företagsgrupp: 8 . 5 . 1995
2 . Dag för registrering av företagsgrupp : 31.3.1 995
3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: B

b) Ort: B- 1200 Brussel
4 . Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 157
5 . Offentliggörande(n) :

a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Belgisch Staatsblad
b) Utgivarens namn och adress: Belgisch Staatsblad,
Leuvenseweg, 40-42, B- 1000 Brussel
c) Dag för offentliggörande:
17 . 5 . 1995

3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: B
b) Ort: B- 1000 Bruxelles
4. Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 155

5. Offentliggörande(n):
a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Moniteur beige
b) Utgivarens namn och adress: Moniteur beige, rue
de Louvain, 40-42, B- 1000 Bruxelles

c) Dag för offentliggörande:
13 . 4 . 1995
(*) EGT nr L 199 , 31 . 7 . 1985 , s . 1 .
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1 . Företagsgruppens namn : Pinnacle Europé

2. Dag för registrering av företagsgrupp: 16. 3 . 1995
3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: B
b) Ort: B- 1030 Schaerbeek
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5 . Offentliggörande(n):
a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Moniteur beige
b) Utgivarens namn och adress: Moniteur beige, rue
de Louvain 40-42 , B- 1000 Bruxelles

c) Dag för offentliggörande: 17. 2 . 1995

4 . Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 154

5 . Offentliggörande(n):

a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Moniteur beige
b) Utgivarens namn och adress: Moniteur belge, rue
de Louvain, 40-42, B- 1 000 Bruxelles

c) Dag för offentliggörande: 28 . 3 . 1995

1 . Företagsgruppens namn : Volund Mowlem EEIG

2. Dag för registrering av företagsgrupp: 9.6.1 995
3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: UK
b) Ort: Cardiff CF4 3UZ
4 . Företagsgruppens registreringsnummer: GE84

1 . Företagsgruppens namn : Fetratab (Fédération europé
enne des transformateurs de Tahec)

5 . Offentliggörande(n):

2. Dag för registrering av företagsgrupp: 3 . 2 . 1995

a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent

3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: B
b) Ort: B- 1000 Bruxelles

b) Utgivarens namn och adress: HMSO Publications,

liggörandet gjordes: The London Gazette
HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane,
UK-London SW8 5DR

c) Dag för offentliggörande: 16. 6. 1995
4 . Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 153

5 . Offentliggörande(n) :
a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: Moniteur beige
b) Utgivarens namn och adress: Moniteur belge, rue
de Louvain 40-42 , B- 1 000 Bruxelles

c) Dag för offentliggörande: 15 . 2 . 1995

1 . Företagsgruppens namn : Hepics EEIG

2 . Dag för registrering av företagsgrupp: 12. 6. 1995
3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: UK
b) Ort: Cardiff CF4 3UZ

1 . Företagsgruppens namn : European Research and Stu
dies Group for Drugs (The)
2.

4 . Företagsgruppens registreringsnummer: GE8 5
5 . Offentliggörande(n):

a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: The London Gazette

3 . Företagsgruppens registreringsort:
a) Medlemsstat: B
b) Ort: B- 1 060 Bruxelles

b) Utgivarens namn och adress: HMSO Publications,
HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane,

4 . Företagsgruppens registreringsnummer: BLE 109

c) Dag för offentliggörande: 15 . 6 . 1995

UK-London SW8 5DR
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Diverse leveranser

Meddelande om anbudsinfordran utfärdad av Europeiska gemenskapernas kommission å
ungerska regeringens vägnar för ett projekt finansierat inom ramen för Phare-programmet
(95 / C 165 /09)

Projektets titel

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

Utbyggnad av det lokala centralvärmenätet i Nyerge
sujfalu, Ungern.

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 ,
Postbox 144, [tlf. (45-33) 14 41 40 ; telefax (45-33)
11 12 03]

1 . Deltagande och ursprung
Deltagandet är öppet på lika villkor för alla fysiska och
juridiska personer i Europeiska gemenskapens medlems
stater eller i Albanien, Bulgarien, Tjeckiska republiken,
Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien,
Slovakiska repbliken och Slovenien.

UK- London SW1 P3AT, Jean Monnet House, 8 Sto
rey's Gate [tel. (44-71 ) 973 19 92 ; facsimile (44-71 )
973 19 00, 973 19 10]

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

i ovanstående stater.

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [TT]L (30-1 )
724 39 82, τελεφάξ (30-1 ) 724 46 20]

2 . Angående

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

Offererade leveranser skall ovillkorligen ha sitt ursprung

Del 1 : Centralvärmenät (ledningar och tillbehör, 63 ar
tiklar).
Del 2 : Värmeväxlare .

P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo
Jean Monnet 1-10? [tel. (351-1 ) 154 11 44 ; telefax
(351-1 ) 155 43 97]

Del 3 : Tillbehör till värmekraftverk (22 artiklar).

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

3 . Förfrågningsunderlag

FIN-00131 Helsinki, Pohoisesplanadi 31 , PO Box
234, [tel. (358-0) 65 64 20 ; telefax (358-0) 65 67 28]

Fullständigt förfrågningsunderlag kan erhållas hos :
a) Mr Gabor Urban, Mayor's Office of Nyergesujfalu,
65 Kossutz L. u ., HU-2536 Nyergesujfalu

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

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

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

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue
Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 1 1 ; télécopieur
(352)43 01-337 89]

Anbuden skall inkomma senast den 21 . 8 . 1995 ( 14.00),
lokal tid, till följande adress :
Central Environmental Protection Fund Secretariat, Mi

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

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

F-75007 Paris Cedex 16, 288 , boulevard Saint-

Germain

[tél.

( 33-1 ) 40 63 38 38 ;

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

télécopieur

De kommer att öppnas vid offentligt sammanträde den
22 . 8 . 1995 ( 10.00), lokal tid.
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Installering och underhåll av elektronisk dokumentbehandling
Meddelande om varuupphandling

Öppet förfarande
(95 /C 165 / 10)

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska kommis
sionen, Informatics directorate, Avdelningen för lo
gistikstöd och utbildning, rue de la Loi/Wetstraat

c) Leverantören kan lämna anbud för en eller fler
delar. Företräde kommer att ges till anbud som
täcker samtliga fyra delar.

200, B- 1049 Bruxelles/Brussel.
4 . Tidsfrist för leverans : 1996 .

Gilbert Gascard, avdelningschef.

2 . a) Tilldelningsförfarande: Uppmaning till anbudsgiv
ning, öppet förfarande, meddelande i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
b) Typ av kontrakt: Endast ett ramkontrakt kommer
att tilldelas per del. Ett integrerat öppet system
som täcker samtliga delar och som tillhandahålls
av en och samma leverantör eller sammanslutning
kommer att ges företräde . Beställningar kommer
att behandlas med särskilda avtal. Kontraktets gil
tighetstid är tre år med en möjlig förlängning på

5 . a) Namn och adress där förfrågningsunderlag och
andra handlingar kan beställas : Europeiska
kommissionen, Informatics Directorate, Unit Lo

gistical Support and Training, Contracts Section,
rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/
Brussel,
Luc
Hekaert tillhanda,
telefax
(32-2) 295 50 67 .

b) Sista dag för beställning: 19 . 7 . 1995 .
c) I förekommande fall, belopp och betalningsvillkor
för erhållande av sådana handlingar: Ej relevant.

ett år.

6 . a) Sista dag för mottagande av anbud: 11 . 8 . 1995 .
3 . a) Leveransplats : Bryssel och Luxemburg.
b) Insändningsadress: Samma som i 5 . a).

b) Varornas art och mängd: Kontrakten gäller leve
rans, installering och underhåll av konfiguratio
ner för elektronisk dokumentbehandling (EDMS)
i kommissionens samtliga generaldirektorat. Kon
figurationerna skall tillhandahålla ett integrerat
system som är sammanställt av :

c) Språk: Anbudet måste avfattas på ett av Euro
peiska unionens officiella språk.
7 . a) Personer som får närvara vid anbudsöppningen :
Ej relevant.

Del 1 : Den infrastruktur som krävs för insamling,
lagring, sökning, upphämtning, visning och distri

b) Datum för anbudsöppning: Ej relevant.

bution av sammansatta elektroniska dokument.

8 . I förekommande fall, begärda depositioner och ga
Del 2 : Mjukvara för registrering och administra
tion av aktiva elektroniska dokument.

rantier: Leverantören måste tillhandahålla en bank

garanti på 5 % innan kontraktet undertecknas .

Del 3 : Mjukvara för genomförande av relevanta,
dokumentbaserade
uppföljningsprocedurer
(workflow).

9 . Viktigaste finansierings- och betalningsvillkor och/el 
ler hänvisning till de bestämmelser som gäller: I en
lighet med kontraktet som bifogas förfrågningsun

Del 4 : Infrastruktur för långtidsarkivering (över
tio år) och upphämtning av elektroniska doku
ment i bitmap-format.

10 . I förekommande fall, den juridiska form som måste
antas av sammanslutningar av leverantörer som till

Framgångsrikt slutförande av pilotprojekten leder
till beställning av en eller flera konfigurationer
för vart och ett av generaldirektoraten.

Kommissionen kan begära av sökande som tilldelats
kontrakt att bilda en sammanslutning som juridiskt
överensstämmer med gällande nationell eller europe
isk lagstiftning innan kontraktet undertecknas.

derlaget.

delas kontrakt:

Gemensamt

anbud

kan

lämnas .
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1 1 . Upplysningar om leverantörens egen situation och de
upplysningar och handlingar som behövs för att be
döma leverantörens förmåga att uppfylla de ekono

— Erfarenhet av liknande projekt.
— Intyg om överenskommelse med kvalitetsstandar
der EN 29000 (ISO 9000-9004).

miska och tekniska minimikraven :

1 . Anbud från anbudsgivare som inte tillhandahåller
följande handlingar (artiklarna 20 och 21 i rådets di
rektiv 93 / 36/EEG) kommer inte att beaktas :

— Intyg utfärdat av de sociala myndigheterna av
vilket det framgår att leverantören uppfyllt sina
skyldigheter med avseende på betalning av före
skrivna sociala avgifter i landet där han är etable
rad .

— Intyg av vilket det framgår att leverantören upp
fyllt sina skyldigheter med avseende på betalning
av föreskrivna skatter och avgifter i landet där
han är etablerad .

— Avskrift av registrering i yrkesregister i enlighet
med lagstiftningen i landet där leverantören är

Nr C 165 / 19

— Anbudsgivarens förmåga till utveckling och tek
nisk evolution .

4 . Vid anbud lämnade av sammanslutningar måste
dessa upplysningar lämnas för varje enskild anbuds
givare i gruppen . Detsamma gäller om anbudsgivaren
önskar använda en garanti från ett annat företag för
anbudet. För underleverantörer måste den informa

tion som anges under punkt 3 tillhandahållas.
5 . Kommissionen förbehåller sig rätten att använda
sig av upplysningar från offentliga eller specialistkäl
lor.

12 . Tidsperiod under vilken anbudsgivaren måste hålla
sitt anbud öppet: 9 månader med början sista dagen
för mottagande av anbud (som i 6 . a).

etablerad .

2 . Ekonomisk och finansiell status kommer att bedö

mas (artikel 22 i rådets direktiv 93 / 36/EEG) på
grundval av :
— En kort redogörelse för anbudsgivarens affärs
verksamheter med avseende på sådana varor som
detta meddelande gäller.
— Balans- och resultaträkning under de tre senaste
räkenskapsåren om offentliggörande av balans
räkning krävs enligt lagen i det land där leveran
tören är etablerad .

— Delräkningar för det kvartal som föregår det
kvartal under vilket detta meddelande offentlig
gjordes.

13 . Tilldelningskriterier: Kontraktet kommer att tilldelas
de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Kriteri
erna anges i förfrågningsunderlaget.
14 . I förekommande fall, förbud mot alternativa anbud:
Ej relevant.

15 . Övriga upplysmngar:
— Referens

för

denna

anbudsinfordran :

DI/

9506GED "Electronic Document Management
System".

— Om intresserade företag önskar få förfrågnings
underlaget tillsänt per express accepteras endast
"transport collect". (Ange expressfirmans namn
och företagets kontonummer för kurirtjänster.)

— Redogörelse för leverantörens totala omsättning
och omsättning av de varor som detta medde
lande om upphandling avser under de tre senaste
räkenskapsåren.

16 . Dag för offentliggörandet av förhandsmeddelandet i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning:

3 . Teknisk förmåga skall bedömas (artikel 23 i rådets
direktiv 93 / 36/EEG) på grundval av :

17 . Dag för avsändande av meddelandet: 20 . 6 . 1995 .

— Bevisad förmåga till tillförsel av och stöd för de
produkter som meddelandet avser.

1.4 . 1995 .

18 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
20.6 . 1995 .
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Meddelande om tjänsteupphandling för tillverkning av kamerahus
(95 /C 165 / 11 )

1 . Uppdragsgivare: Europeiska kommissionen, general
direktoratet för energi, styrelsen för säkerhetsöver
vakningen
av
Euratom,
Båtiment
Cube,
14/E4 /95 /DCS, mr. Schoop tillhanda, L-2920
Luxemburg.
Tel. (352) 4301 322 23 , Telefax (352) 4301 327 17 .
2 . Tjänstebeskrivning: Tillverkning av 300 kamerahus
enligt teknisk ritning inbegripet tillhandahållande av
nödvändigt material (material : aluminium).

3 . Plats för leverans : Luxemburg, se adress i punkt 1 .
4 . Kvalitetskontroll hos tillverkaren skall utföras av ex

pert eller erfaren yrkesman.
5 . Uppdelning i delar är inte tillåten.
6 . Alternativa anbud kommer ej att beaktas .

7 . Uppdraget kommer att delas upp på tre år. Enligt de
tre kontrakten skall kamerahusen levereras som föl

jer : 1995 : 50 st, 1996 : 150 st och 1997 : 100 st.

8 . a) Ytterligare beskrivning av tjänsten kan begäras
från ovanstående adress .

b) Tidsfristen för skriftliga förfrågningar och beställ
ningar går ut den 31 . 7 . 1995 .
9 . a) Sista dag för inlämnande av anbud: 11 . 8 . 1995 .
b) Anbuden skall sändas till följande adress : se
punkt 1 .

c) Språk som anbuden kan upprättas i : ett av Euro
peiska unionens elva officiella språk.

10 . a), b).
11 .

12 . Med anbudet godkänner anbudsgivaren villkoren i
"Allmänna villkor för tjänstekontrakt samt bygg
och anläggningskontrakt" (Ref. XIX/410 /93), som
innehåller de upplysningar som inte uppgivits i detta
meddelande .
13 .

14 . Minimikrav på anbudsgivare :
— 2 års registrering i yrkes- och handelsregister,

— uppfyllande av kvalitetskrav inom kärnteknikom
rådet samt uppvisande av en referenslista med
sysselsättningar,
— anlitande av en verkmästare, finmekaniker eller

yrkesman med mer än fem års yrkeserfarenhet
(intyg skall bifogas).
15 . Anbud skall gälla till den 30 . 11 . 1995 (inbegripet
prisuppgifter för 1996 och 1997).
16 . Tilldelning av kontrakt går till den anbudsgivare
med det ekonomiskt mest fördelaktiga priset, som
bifogar alla uppgifter enligt punkt 14 .

17 . Övriga uppgifter: Inga.
18 . Dag för avsändande av meddelandet: 21.6 . 1995 .

19. Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
21.6 . 1995 .
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Nr C 165/21

Utbildning av små och medelstora företag i elektronisk datatillförsel
Uppmaning till anbudsgivning

Öppet förfarande
(95/C 165 / 12)

1 . Europeiska kommissionen, generaldirektorat för te
lekommunikation, informationsteknologi och inno
vation, GD XIII/E, L-2920 Luxemburg.

bör föreningar av SMF inom samtliga industri- och
tjänstesektorer kunna agera som strategiska datacen
tra för SMF. Sådana strategiska datacentra bör, som
namnet antyder, kunna bistå SMF i samtliga aspek
ter av datatillförsel .

Tel. (352) 4301 347 25 . Telefax (352) 4301 340 79 .

2 . I IMPACT-2-programmet (Information Märket Po
licy Actions) under Europeiska kommissionens GD

Baserat på dessa förutsättningar och som ett initial
projekt på experimentbasis, söker kommissionen nu
en entreprenör som kan utveckla och kontrollera,
som ett experiment, metodiken för skapande av
lämpliga infrastrukturer för överförande av data till
SMF.

XIII/ E/2, är ett av huvudmålen att stimulera små

och medelstora företag (SMF) att använda elektro
niska informationskällor och -tjänster som en strate
gisk tillgång. För att söka nå detta mål, har kommis
sionen påbörjat en rad åtgärder för att förbättra
medvetandet om sådana tjänster och möjliga fördelar
med att använda dem . Till denna punkt, har ett nät
verk av 30 nationella medvetandeparter upprättats.
Dessa NAPs har bistått kommissionen i medvetande

görande genom att arrangera seminarer, konferen
ser, workshops och utbildningskurser för potentiella
användare, inbegripet SMF. Som ett resultat av dessa
åtgärder är nu fler SMF medvetna om möjligheterna
med elektronisk datatillförsel . Dock visar erfarenhet

från de olika projekten också att SMF behöver ytter
ligare stöd och utbildning för att till fullo kunna åt
njuta fördelarna med elektroniska datatjänster samt,
genom ett systematiskt och strukturerat tillväga
gångssätt, använda källorna för att kunna stimulera
tillväxt och konkurrensförmåga.

Målet med projektet är :

att utveckla och kontrollera en metodik för att till

handahålla lämpliga infrastrukturer (tex. organisa
tion och metoder) för överföring av data till SMF,
och på så sätt försäkra sig om att SMF får tillgång
till den information de behöver för att upprätthålla
och utveckla sin konkurrensförmåga. Sådana infra
strukturer bör anta formen av strategiska data
resurscentra som kan rådge SMF i frågor rörande
information som en strategisk resurs, samt kunna
agera som kompetenta yrkesinformatörer som kan
genomföra lämpliga datainfrastrukturer bland SMF
(datarevision).

Projektet kommer att bestå av 4 faser :

1 . Analys av databehov och grundläggande utbild
På lång sikt och som ett komplement till vad som
kan åstadkommas genom nationella medvetandepar
ter, finns det ett behov av att förbättra infrastruktu
rer (tex. organisation och metoder) för överföring av
data till SMF. Sådana infrastrukturer bör innehålla

organisationer till vilka SMF kan vända sig för frå
gor angående användning och erhållande av data
som en strategisk tillgång. Exempel som kan nämnas
är yrkesföreningar inom SMF, där yrkesförening är
en sammanfattande benämning som används för
olika slag av organisationer som tillhandahåller råd
givning till SMF och omfattar organisationer såsom
handelsföreningar, handelskammare, forsknings- och
utvecklingsinstitut för SMF, konsulter, revisorer, etc.
Dessa organisationer uppträder redan som leverantö
rer av information till SMF genom nyhetsblad, semi

ning.

2 . Definiering av tjänster som skall utföras av lämp
liga infrastrukturer i framtiden (datatillförsel och
datarevision) samt upprättande av en affärsplan
för dem, inbegripet medvetandegörande bland
grupper av SMF om infrastruktur och dess kom
ponenter.

3 . Utveckla en metodik för att bistå SMF i upprät
tandet av en lämplig ram för dataförsörjning (da
tarevision) och prova denna metodik i praktiken
med två SMF inom var och en av föreningarna.

narer och konferenser, mm ., och är som sådana lo

giska kontaktled för SMF. Helst, och på lång sikt,

4 . Utvärdera projektet.
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3 . Kontraktörens egna lokaler.

4 . Anbudsgivare skall ange namn och kvalifikationer på
personalen som ansvarar för utförandet av tjäns
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10 . a) Personer som är berättigade att närvara vid an
budsöppningen : Tjänsterepresentanter från Euro
peiska kommissionen och en auktoriserad repre
sentant från varje anbudsgivare.

terna .

b) Öppnandet kommer att äga rum i Luxemburg på
den dag som anges i förfrågningsunderlaget.

5 . Anbudsgivare kan endast lämna anbud på hela anbu
det. Underentrepenad är möjlig.

1 1 . Uppgift om betalningsförfarandet finns angiven i an
budshandlingarna.

6.

7 . Beräknad tid för utförande av kontraktet är 12 må

12 .

nader från dagen för tecknande av kontraktet.

8 . a) Anbudshandlingarna, inbegripet uppgift på tek
niska specifikationer, kan erhållas genom skriftlig
beställning som anger namn och adress på den
beställande organisationen, från :
Europeiska kommissionen, GD XIII/E, Contract
Management, Jean Monnet Building, B4/41 ,
L-2920 Luxemburg, telefax (352) 4301 340 79 .

13 . Anbud kan sändas in av ett konsortium där en orga
nisation agerar som samordnare och sänder in anbu
det å konsortiets vägnar. Anbudet skall innehålla en
överenskommelse för var och en av de deltagande
enheterna undertecknad av en vederbörligt utsedd
representant för enheten.

14 . Urvalskriterier innefattas i anbudshandlingarna.

b) Beställning av anbudshandlingar skall mottas av
kommissionen senast 36 dagar efter publicering
av detta meddelande i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning.

15 . Anbudsgivare är förpliktade att hålla sina anbud
öppna under 6 månader från sista dag för anbudsgiv
ning.

c) Anbudshandlingarna och villkoren som styr kon

16. Kriterier för tilldelning av kontrakt innefattas i an
budshandlingarna.

trakt från kommissionen kommer att delas ut
kostnadsfritt.

9. a) Anbud kan sändas in upp till 52 dagar efter publi
cering av detta meddelande i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning.
b) Anbud skall sändas till :
Europeiska kommissionen, GD XIII/E, Contract
Management, Jean Monnet Building, B4/41 ,
L-2920 Luxemburg.

c) Anbud kan lämnas i något av Europeiska unio
nens officiella språk.

17 . Projektet siktar mot att överföra kunskap från mer
utvecklade regioner till mindre gynnade regioner
inom Europeiska unionen och skall bestå av små och
medelstora företag som arbetar inom likadana in
dustriella områden eller tjänstesektorer.

18 . Dag

för

avsändande

av

detta

meddelande :

20.6 . 1995 .

19. Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer :
20 . 6 . 1995 .
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Nr C 165 / 23

Mekaniska arbeten

Riktlinje 92/50/EEG
Selektivt förfarande

(95/C 165 / 13)

1 . Uppdragsgivare: Europeiska gemenskapens kommis
sion, Gemensamt forskningscentrum (Euratom),

12 . Minimikrav: Sökande skall kunna :

Postfach 2340, D-76125 Karlsruhe.

bevisa erfarenhet av liknande arbeten inom kärntek

niska anläggningar enligt delarna under punkt 2 ;

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

bekräfta att de vid personalbrist är i stånd att inom
24 timmar ställa reservpersonal till förfogande ;

2 . Tjänstekategori samt beskrivning: Utförande av olika
mekaniska arbeten inom Transuraninstitutet.

förbinda sig att vid kontraktstilldelningen inneha en
licens enligt § 20 i den tyska strålskyddsförord

Uppdraget omfattar i huvudsak :
— Montering av handsfack,

ningen.

— Tillverkning av olika delar av plast, V2A,
volfram med svarv och fräs,

Vidare skall sökande intyga :

— Bearbetning av scheman och överföring till

att man inte befinner sig i konkurs, likvidation,
tvångsförvaltning eller ackordsuppgörelse, eller i en
motsvarande situation enligt nationella lagar och för
ordningar, ej heller skall man befinna sig i inled
ningen till en sådan situation ;

CAD-system .

Uppdraget omfattar ca. 2 500 timmar.
3 . Plats för utförande : I Transuraninstitutet. Forsk

ningscentrum Karlsruhe, D-76344 Eggenstein, Leo
poldshafen .

att man fullgjort sina skyldigheter vad gäller betal
ning av socialförsäkringsavgifter och skatter enligt
lagstiftningen i det egna landet.

4. a), b), c)

5 . Uppdelning i delar: Är inte möjlig.

13 .

6 ., 7 .

8 . Tid för utförande av uppdraget: 1,5 år med början
den 1 . 1 . 1996 .

14. Kriterier för kontraktstilldelning: Urval sker med
hänsyn till det ekonomiskt och tekniskt mest fördel
aktiga anbudet, enligt särvillkoren i specifikatio
nerna .

9.

10. a) Tidsfrist för inlämnande av ansökan: 37 dagar ef
ter publicering av detta offentliggörande.

15 . Övriga upplysningar: Anbudshandlingarna består av
en teknisk specifikation av tjänsterna samt särvillko
ren för arbeten i Transuraninstitutet.

b) Adress: Se punkt 1 , Herr Bier.

c) Språk: Ett av Europeiska unionens officiella
språk.
11 .

16 . Avsändande av meddelandet: 20 . 6 . 1995 .

1 7. Mottagande av meddelandet av Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer: 20 . 6 . 1995 .
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Säkerhets- och hygienkontroll
Meddelande om tilldelning av kontrakt
(95 /C 165 / 14)

1 . Upphandlande myndighets namn och adress: Euro
peiska gemenskapernas kommission, Generaldirekto
ratet för personal och administration, IX. C. 1 enhet
"Politique immobilière - Options et contrats"

för del 1 och 2 .

AIB Vinçotte asbl, avenue André Drouant 29,
B- 1 160 Bryssel

ORBN 1 /69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1049
Bruxelles / Brussel .

för del 3 .

Tel . 295 21 00 . Telefax 295 23 72 .

8 . Betalat pris eller prisintervall (minimum/maximum):
2 . Valt anbudsförfarande: Vid förhandlat anbudsförfa

rande utan föregående offentliggörande av medde
lande om upphandling, motivering (artikel 11 para
graf 3).

Öppet förfarande.
3 . Tjänstekategori och beskrivning: Kontroll av
säkerhet och hygien i fastigheter och tekniska
installeringar i fastigheter som tillhör kommissionen i
Bryssel och dess omnejd.
CPC-referensnummer : 8676 .

Del 1 : 115 446 ECU/ år ; del 2 : 121 099 ECU/år ; del
3 : 131 232 ECU/ år.

9 . I förekommande fall, värde och del av kontrakt som
kan lämnas till underleverantör:

10. Övriga upplysningar:
1 1 . Dag för offentliggörande av kontraktet i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning: 21 . 12 . 1994, EGT
S 245 .

4 . Datum för tilldelning av kontrakt: 12 . 5 . 1995 .

1 2 . Dag för avsändande av meddelandet: 21.6. 1995 .

5 . Kontraktets tilldelningsvillkor: Kontraktet tilldelas
det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, med hän

13 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:

syn tagen till erbjudet pris och anbudens tekniska
värde .

6 . Antal mottagna anbud: 7 .

7 . Namn och adress på tjänsteproducenter: SGS Bureau
Nivelles asbl, Bld L. Mettewie 324, B-1080 Bryssel

21.6 . 1995 .

14 . Om kontrakten inbegriper tjänster som finns i bilaga
IB, krävs godkännande av upphandlande myndighet
gällande offentliggörande av meddelandet (artikel 16
paragraf 3):
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Nr C 165 /25

Meddelande om intresseanmälan angående undersökning av alternativa metoders giltighet
(95 /C 165 / 15)

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska gemenskaper
nas kommission, Gemensamt forskningscentrum, in
stitutet för miljö, ECVAM (Europacentret för utvär
dering av alternativa metoder), TP 580, att : M. Ma
rafante, 1-21020 Ispra (VA).

akut systemtoxicitet,
ögontoxicitet,
hudirritation och frätning,

hudpenetration,
Tel . (39-332) 78 53 36.

ämnesomsättning och levertoxicitet,

Typ: Meddelande om intresseanmälan. Alla institut,
organisationer eller företag som önskar bli inskrivna
på en lista över tjänsteproducenter, uppmanas att in
lämna sin ansökan i enlighet med de villkor som
anges nedan.

nefrotoxicitet,

andningstoxicitet,

reproduktiv toxicitet,
neurotoxicitet,

Upphandlande myndighet kommer att upprätta en
lista över de sökande som motsvarar de kriterier som

anges i punkt 8 .

Utifrån de utvalda parterna kommer upphandlande
myndighet att sända, inom sinom tid, ett brev med
uppmaning till anbudsgivning, bifogat av specifika
tioner.

immunotoxicitet och mottaglighet,
hemotoxicitet,

celltransformation och spridning via människor.
d) Undersökningar in vitro för kvalitetskontroll och
säkerhetsutvärdering :
vacciner,

Listan som är upprättad utifrån detta meddelande

hormoner,

kommer endast att användas för de kontrakt vars

uppskattade värde ej överstiger de tröskelvärden som
fastställts i direktiven för offentliga upphandlingar.

farmaceutiska produkter,
produkter som finns i kosmetiska sammansätt
ningar.

3 . Beskrivning:

a) Utvärdering av relevans och pålitlighet (giltighet)
av undersökningsförfaranden som inte utförts på
djur, med tanke på potentiell toxicitet från ke
miska produkter och andra produkter och fast
ställande av effektiviteten hos produkter som är
biologiskt aktiva, av olika typer, inom följande
områden : prov, in vitro, av andningstoxicitet.

b) Utformning och statistisk utvärdering av alterna
tiva metoder.

c) Prov, in vitro, för klassificering och etikettering
av kemiska produkter och för säker användning
av kemiska produkter och andra produkter av
olika slag, i samband med :

e) Utvärdering av icke-inträngande metoder som
används inom ramen för undersökningar av för
sökspersoner.
f) Etiska och praktiska aspekter på användandet av
djur och transgeniska celler.

4. Plats för utförandet av tjänsterna : Se punkt 1 .
5 . Listans giltighet: Förteckningen över potentiella an
budsgivare kommer att ha en giltighet på tre år från
och med offentliggörandet av detta meddelande.
Intresserade parter kan visa sitt intresse fram till sex
månader innan denna periods slut.

6 . Juridisk ställning hos sammanslutningar av företag:
Ingen särskild juridisk form krävs .

Nr C 165/26
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7 . Adress dit ansökningar kan lämnas: Samma som i
punkt 1 .
a) Ansökningarna såväl som alla de handlingar som
beskrivs i punkt 8 skall skickas rekommenderat.
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Sökande som är intresserade av att svara på denna
intresseanmälan skall uppvisa sin kunskap och förstå
else av undersökningens tekniska krav.
Sökande kommer att väljas utifrån deras tekniska

kapacitet och deras erfarenhet inom de områden
som anges i punkt 3 . a).

b) Sökande skall uppge de undersökningsgrupper
somde intresserar sig för genom att använda de
rubriksreferenser som anges i punkt 3 .

9. Övriga upplysningar: De intresserades uppmärksam

8 . Lista med upplysningar och handlingar som skall le
vereras: Följande handlingar skall framställas angå
ende sökandens egen situation, samt för utvärdering

het riktas på detta meddelandes syfte, det vill säga,
upprättande av en lista med sökande som kan
komma att uppmanas att svara på en särskild an
budsgivning.

av ekonomiska minimikrav :

— sökandens referenser : namn, juridisk ställning,
adress, telefon, telex och telefax, momsredovis
ningsnummer, namn och befattning på lednings
organets medlemmar eller på personer som har
befogenhet att representera företaget,

På grund av detta, ombedes de att inlämna de ovan
begärda upplysningarna till den angivna adressen,
men inte att begära kompletterande upplysningar på
detta stadium.

De sökande kommer att informeras om utgången av
deras ansökningar.

— intyg som heder och samvete bekräftar inbetal
ning av skatter och avgifter samt sociala avgifter,

10 . Dag för avsändande av meddelandet: 21.6 . 1995 .

— förteckning över de viktigaste projekten eller un
dersökningarna inom de områden som anges i
punkt 3 , utförda under de tre senaste åren.

11 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
21.6 . 1995 .

1 . 7 . 95
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Nr C 165 / 27

Bryssel : Uppmaning till anbudsgivning för tillhandahållande av tjänster i samband med
utvecklingen av en prototyp till ett globalt övervakningssystem för regnskog

Öppet förfarande XI/D4/1165
(95 /C 165 / 16)

1 . Upphandlande myndighet:

Europeiska kommis
sionen, Generaldirektoratet för miljö, kärnsäkerhet
och civilskydd, som företräds av generaldirektören
på GD XI, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1049
Bruxelles / Brussel .

2 . Beskrivning av tjänster som skall tillhandahållas: Den
ihållande internationella oron för regnskogens beva
rande ställer Europeiska unionen inför en rad utma
ningar. Meddelanden från kommissionen, förkla
ringar från Europeiska rådet, förordningar från Eu
ropaparlamentet, utvecklingspolitiken och det femte
miljöåtgärdsprogrammet (*) såväl som det fjärde

ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling
och demonstration (2) och särprogrammet om miljö
och klimat (3) har samtliga understrukit behovet av
att Europeiska unionen på ett mer ingripande sätt
agerar för regnskogens bevarande och för en mer
ingipande regnskogspolitik.

Följande punkter utgör projektets viktigaste särdrag :

— det kommer att utnyttja de mest avancerade
jordobservationsteknikerna och geografiska in
formationssystemen ;
— det skall baseras på en datastyrd struktur och
analytiska redskap ämnade att till fullo utnyttja
den information som finns tillgänglig om
regnskogar ;
— det skall ge särskild information på olika nivåer
(från global nivå till projektnivå);
— det skall leda till upprättandet av starkt engagerat
kontaktnät

för

användare .

Detta

kontaktnät

kommer att hantera problem i samband med an
vändarbehov och dataformatering, tillgänglighet
etc ;

Den pågående debatten om definiering och genom
förande av lämpliga hanteringsalternativ för
regnskogen, visar att bekämpning av kalhyggen och
skogsnedbrytning fortfarande måste följas av bättre
information om skogsresursernas tillstånd och bety
delse .

Särskilt brådskande är att dokumentera pågående
förändringar i världens skogar och att förstå deras
art samt orsaker till och effekter av sådana föränd

ringar.

Idag finns det inte någon exakt eller aktuell informa
tion om den nuvarande omfattningen av regnskog
skalhuggningen och medan de huvudsakliga driv
krafterna bakom skogsförändringarna är kända, vet
man inte mycket om deras rumsliga effekt.
Den allmänna målsättningen med projektet är att ut
veckla en prototyp av ett fullständigt informations
system som skall förse Europeiska kommissionen och

— det skall utveckla och använda tillvägagångssätt
för rymd- och tidstendenser för skogsomvandling
för att bättre kunna förstå pågående processer ;

— det skall bidra till förberedelserna för utnyttjande
av framtida jordobservationssystem i samband
med regnskogsövervakning ;
— en inbyggd flexibilitet med avseende på observa
tionernas omfattning och resolution är ett viktigt
kännetecken för ett globalt observationssystem
som skall vara mottagligt för ett omfattande in
formationsbehov.

3 . Sista dag för mottagande av anbud: 52 kalenderda
gar efter datumet för offentliggörandet av detta
meddelande .

4 . Varaktighet: 12 månader från och med datumet för
kontraktets underteckande, kav förlängas upp till tre
gånger för samma tisperiod.

användare i allmänhet med aktuell information om

skogens tillstånd, mer eller mindre detaljerad, runt
om hela regnskogsbältet.

5 . a) Adress som anbuden kan beställas ifrån : Mr B.
Sinnott, DG XI/A/2, BU-5 3 / 178 , rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B- 1049 Bruxelles/Brussel, telefax
(02) 299 44 49 .

(') rådets resolution EGT C 138 , 17. 5 . 1993 .
O rådets beslut 1110/94 / EG, EGT L 126, 18 . 5 . 1994 .
O rådets beslut 94/91 1 /EG, EGT L 361 , 31 . 12 . 1994.

Varje beställning skall uppge referensnummer :
XI / D4 / 1165 .

Nr C 165 /28
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b) Sista dag för att beställa anbudsdokument: 30 ka
lenderdagar efter datumet för offentliggörandet
av detta medelande .

6. Inlämning av anbud: Adress : Europeiska kommis
sionen, att : Mr B. Sinnott, GD XI/A/2 - Finance
and Contracts, BU-5 3 / 170 , rue de la Loi/Wetstraat
200, B- 1049 Bruxelles/Brussel.

7. Juridisk form för sammanslutning av anbudsgivare:
Anbudsgivare kan ansöka enskilt eller tillsammans
med andra. Om fler än två inlämnar ett gemensamt
anbud, skall en utses som huvudsaklig kontraktsin
nehavare och ansvarig företrädare.
8 . Urval: Anbudsgivarna skall tillhandahålla :
— kopia på registrering i yrkes- eller handelsregister
eller jämförbart register i enlighet med gällande
nationell lagstiftning ;
— anbudsgivarens balansräkning och redogörelse
för inkomst/utgifter i de fall då offentliggörande
av balansräkningar krävs i handelslagstiftningen i
det land där anbudsgivaren är etablerad ;

— anbudsgivarens utbildnings- och yrkessmässiga
kvalifikationer, och/eller motsvarande för företa

gets ledning, och i synnerhet för de ansvariga
personerna .

Vidare skall anbudet baseras på :

— en bred och uppvisad kunskap om regnskogsfrå
gor ;

1 . 7 . 95

— full förståelse för fakta- och informationskraven

inom området;

— uttrycklig erfarenhet erhållen genom utnyttjande
av avancerad informationshantering och sprid
ningstekniker ;
— avancerad kunskap om rymdobservationsprogram
och deras effekt på verksamma jordobservatio
ner ;

— förmåga att använda globala fakta och utföra
meningsfulla analyser av förändringar i den tro
piska vegetationens täckningsområde ;
— fördjupad kunskap om spridning av och utmär
kande drag hos tropisk vegetation ;
— möjlighet att tillhandahålla administrativt och lo
gistiskt stöd ;

— möjlighet att leda arbete av internationell karak
tär .

9. Anbudets giltighet: 6 månader efter det slutdatum
som anges ovan .

10 . Tilldelningskriterier: Kriterier för bedömning av an
buden kommer att sändas tillsammans med förfråg
ningsunderlaget.

11 . Dag för avsändande av medelandet: 21 . 6 . 1995 .

12 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
21.6 . 1995 .

1.7.95
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Nr C 165 /29

Uppmaning till förslagsinlämning till undersökningen "Effekten av utvecklingen av elektronisk
post på postmarknaderna"
(95 /C 165 / 17)

1 . Upphandlande myndighet: TEuropeiska kommis

7. Tidsfrist för arbetets avslutande: Undersökningen
kommer att starta 1995 och vara i sex månader.

sionen, Generaldirektoratet för telekommunikation,

informationsteknologi och innovation, GD XIII/A,
att : Mr P. Picard, BU 9 5 / 176 , rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B- 1049 Bruxelles/Brussel.

8 . a) Namn och adress på den avdelning varifrån för
frågningsunderlag kan begäras: Se punkt 1 .
b) Sista dag för sådan beställning: 21 . 7 . 1995 .

Tel. (32-2) 296 83 42 . Telefax (32-2) 296 83 93 .

2 . Tjänstekategori och beskrivning: Syftet med under
sökningen är att bistå kommissionen i förståelsen av
nuvarande och framtida effekter av utvecklingen av
elektronisk post och andra typer av avancerade
tjänster, såsom EDI - Electronic Data Interchange på postmarknaderna.

Därför kommer undersökningen att granska utveck
lingen av delar av eller hela system för elektronisk
post och utvärdera den troliga effekten av ersätt
ningstekniker på traditionell post, samt nya post
tjänsters potential.

Således kommer undersökningen att tillhandahålla
en referensbas som kommer att hjälpa kommis
sionens medellånga arbete när det gäller att föreslå
åtgärder för att genomföra ett nytt europeiskt ram
arbete för posten med effekter inter alia på erbjudna
tjänster och nya tjänster, tjänstekvalitet, erfordrad
teknisk standardisering och främjande av europeisk

c) Begäran av undersökningens förfrågningsunderlag
skall göras via telefax eller brev: Då begäran gö
res via telefax skall den bekräftas av brev som

skall avsändas före det slutdatum som anges i pa
ragraf 8 . b).

9. a) Sista dag för inlämning av anbud: 12. 8. 1995.
b) Namn och adress till den avdelning dit förslag
skall sändas: Se punkt 1 .
10 . a) Personer som är behöriga att närvara vid anbu
dens öppnande: Tjänstemän som representerar
Europeiska kommissionen och en behörig repre
sentant för varje anbudsgivare .

b) Öppnandet kommer att ske den: 24. 8 . 1995
( 10 . 00). Adressen kommer att meddelas intresse
rade parter veckan som följer efter slutdatumet.
11 .

industri .

12 . Huvudvillkor för finasiering: Undersökningen kom
mer att mottaga 100 % finansiering.

Denna undersökning omfattar särskilt uppgifter som

13 . Rättslig form vid sammanslutning av anbudsgivare:
Förslag kan inlämnas enskilt eller i sammanslutning

skall se till att :

med andra. Om två, eller flera, sökande inlämnar ett

— undersökningen identifierar nyckelteknikerna,
både nuvarande och framtida, potentialen för
minskad posttrafik som förnärvarande handhas
av den offentliga sektorn inom EU skall förutses
och graden av osäkerhet skall anges ;

— undersökningen granskar potentialen för att sam
mansatta postsystem skall hämma den potentiella
posttrafikminskningen eller för att ersätta an
vändning av nuvarande posttjänster ;
— undersökningen granskar den potenteilla effekten
av elektroniska meddelandesystem inom den nu
varande produktomfattningen (utbud) och de
olika kundområdena (efterfrågan).
3 . Leveransplats: St punkt 1 .
4 ., 5 ., 6 .

gemensamt anbud, skall en utses som huvudkon
traktsinnehavare och - ansvarig.

14 . Information om förslagställarens egen situation : För
slagsställaren begärs att tillhandahålla ekonomisk
och teknisk information för utvärderingssyften .
Dessa krav kommer att anges i specifikationerna.
15 . Giltighetstid: 12 månader.

16 . Utvärderingskriterier: Kommer att inbegripas i för
frågningsunderlaget.
17 .

1 8 . Dag för avsändande av meddelandet: 21.6. 1995 .

19 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
21.6 . 1995 .
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I SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

RÄTTELSER

TACIS — diverse varuupphandlingar

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 153 av den 20.6.1995, s. 5)
(95 /C 165 / 18 )

Meddelande om ändring i ovanstående anbudsinfordran från Europeiska gemenskapernas kommission,
finansierad inom ramen för Tacis-programmet
Projektets titel : Upphandling av tullutrustning, NIS - WW.91.05 /04.0 1 /B008

3 . Anbudshandlingar kan också erhållas från följande adresser :
c) Gemenskapens kontor :

A-Wien, Hoyosgasse 5

[tel. (43-1 ) 505 33 79/505 34 91 ; Telefax (43-1 ) 50 53 37 97 ; Telex

133152 EUROPA]

FIN-Helsinki, Pohiseplanadi 31 , PO Box 234 [tel. (358-0) 65 64 20 ; Telefax (358-0) 65 67 28]
S- 1 1 147 Stockholm, Hamngatan 6 [Tel. (46-8) 611 11 72 ; telefax (46-8) 611 44 35 ; Telex 13449]
4. Skall ersättas av följande :

Anbud skall vara inkomna senast den 27. 7 . 1995 ( 12.00), lokal tid, till följande adress :

Balfour, Williamson & Co. Ltd, avenue des Arts 50, Boite 16, B- 1040 Bryssel
Att : C. Tarring

Anbuden öppnas vid slutet sammanträde.
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