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Nr C 68 / 1

I

(Meddelanden)

KOMMISSIONEN
Ecu (')
5 mars 1996

(96/C 68 / 01 )

Valutabelopp för en enhet :

Belgiska franc och
luxemburgska franc

38,9328

Danska kronor

7,31742

Tyska mark

1,89409

Finska mark

5,87288

Svenska kronor

8,76517

Pund sterling

0,838170

USA-dollar

1,28005

Grekiska drakmer

308,966

Kanadensiska dollar

Spanska pesetas

160,544

Japanska yen

1,75329
134,444

Franska franc

6,48987

Schweiziska franc

1,54080

Irländska pund

0,814957

Norska kronor

8,24418

Italienska lire

Nederländska gulden

Österrikiska schilling
Portugisiska escudos

1984,12

2,12066

13,3202
196,680

Isländska kronor

85,0595

Australiska dollar

1,68761

Nyzeeländska dollar
Sydafrikanska rand

4,96597

1,89301

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 (217 91 ) och en automatisk faxsvarare
(296 10 97) som tillhandahåller dagliga uppgifter om beräkning av de omräkningstal som
skall tillämpas med avseende på jordbrukspolitiken.

(') 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 (Lomékonventionen ) (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 om 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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Informationsförfarande — tekniska föreskrifter

(96/C 68 /02 )
(Text av betydelse för EES)
— Direktiv 83 / 189 /EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska standarder och föreskrifter

(EGT nr L 109, 26.4.1983 , s . 8 )

— Direktiv 88 / 182 /EEG av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 83 / 189/EEG
(EGT nr L 81 , 26.3.1988 , s . 75 )

— Europaparlamentets och rådets direktiv 94/ 1 O/EG av den 23 mars 1994 om andra änd
ringen av direktiv 83 / 189/ EEG
(EGT nr L 100 , 19.4.1994 , s . 30 )

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit.
Titel

Status quo-perioden på
tre månader går ut (2 )

Avtal enligt artikel 15a B-VG om skyddsåtgärder beträffande mindre uppvärmningsan

6.5.1996

Hänvisning (')

96 / 25 /A

läggningar
96 / 26 / D

Förordning för ändring av BSE-förordningen

22.4.1996

96 / 27 / D

Säkerhetsregler för utrustning av arbetsplatser med brandsläckare (Häfte 1 /201 ur cen
tralregistret för Centralförbundet för branschorganisationerna inom industri och hantverk

23.4.1996

(ZH ))
96 / 28 / DK

Teknisk förordning om ändring av teknisk förordning beträffande uppblåsbara rädd
ningsflottar

29.4.1996

96 / 29 / GR

Teknisk föreskrift — "Svavelreduktion i råolja"

25.4.1996

96 / 30 / P

Behållare för försäljning av drycker

2.5.1996

96 / 31 / P

Maximala restvärden av bekämpningsmedel (insekts- och växtbekämpning) i spannmål

2.5.1996

96 / 32 / P

Maximala restvärden av bekämpningsmedel (insekts- och ogräsbekämpning) i vegetariska
produkter, inklusive frukt och grönsaker

2.5.1996

Beslut om ändring av beslutet om skepp i insjöfart (tekniska krav för statliga fartyg och

2.5.1996

96 / 33 / NL

färjor)
(') År — registreringsnummer — ursprungsmedlemsstat.
(2 ) Tidsfrist för synpunkter från kommissionen och medlemsstaterna .
(3 ) Det vanliga informationsförfarandet gäller inte farmakopén.
(4 ) Ingen avvaktan eftersom kommissionen har godkänt motiveringen för särskild ordning.

Kommissionen vill påpeka att den enligt villkoren i sitt meddelande av den 1 oktober 1986
(EGT nr C 245 , 1.10.1986, s . 4 ) anser att om en medlemsstat antar en teknisk föreskrift som
omfattas av direktiv 83 / 189/EEG utan att anmäla förslaget till kommissionen och utan att
fullgöra status gwo-skyldigheten, är den föreskriften inte tvingande gentemot tredje part i med
lemsstatens rättsordning. Kommissionen menar därför att parter i rättegångar har rätt att för
vänta sig att nationella domstolar vägrar tillämpa sådana nationella tekniska föreskrifter som
inte har anmälts i enlighet med gemenskapsrätten .

Uppgifter om dessa anmälningar kan erhållas hos de nationella myndigheter som ingick i den
förteckning som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 67 av den
17 mars 1989, s . 3 , och i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 6
av den 4 maj 1994, s . 8 .
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Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende nr IV/M.697 — Lockheed Martin Corporation/Loral Corporation)
(96 /C 68 / 03 )
(Text av betydelse för EES)

1 . Kommissionen mottog den 30 januari 1996 en anmälan om en föreslagen koncentration
enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG ) nr 4064/ 89 (') genom vilken företaget Lockheed
Martin Corporation (USA) får ensam kontroll över företaget Loral Corporation (USA). Den
20 februari 1996 . Förklarade kommissionen anmälan ofullständig. För att anmälan anses vara
fullständig skall det faktiska datumet för anmälan vara 26 februari 1996 .
2.

De berörda företagens affärsverksamhet omfattar följande :

— Lockheed Martin : leverantör av försvarsmateriel , aktivt särskilt inom aeronautik : strate

giska missiler ; elektronik ; information och teknologi ; energi och miljö,
— Loral : leverantör av avancerade elektroniska system, komponenter och tillbehör, aktivt sär
skilt inom elektronisk krigsmateriel ; träning och simulation ; taktiska vapen ; befälskontroll ,
kommunikation och underrättelse ; integrationssystem samt kommunikations- och rymdsys
tem .

3.
Kommissionen anser efter en preliminär granskning att den anmälda koncentrationen kan
omfattas av 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 till kommissionen lämna eventuella
synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna måste nå kommissionen inom tio dagar efter det att detta har offentliggjorts.
Synpunkterna kan skickas per telefax (nr + 32 2 296 43 01 ) eller per post med referensnummer
IV/M.697 — Lockheed Martin Corporation/ Loral Corporation till :
Europeiska gemenskapernas kommission
Generaldirektoratet för konkurrens (GD IV)
Directorat B — Arbetsgruppen för kontroll av företagsfusioner
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B- 1049 Bryssel

(*) EGT nr L 395 , 30.12.1989. Rättelse i EGT nr L 257 , 21.9.1990 , s . 13 .

Nr C 68 / 3
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STATLIGT STOD

C 10/94 (f.d. NN 126/93)
Grekland

(96 / C 68 / 04 )
(Text av betydelse för EES)

(Artiklarna 92-94 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen)
Meddelande från kommissionen enligt artikel 93.2 i Romfördraget till övriga medlemsstater och
andra berörda parter beträffande det stöd som Grekland har beviljat Neorion Shipyard , Syros
Genom nedanstående brev underrättade kommissionen

Greklands regering om sitt beslut att avsluta det förfa
rande som inleddes den 16 februari 1994 (').
" Kommissionen beslutade den 16 februari 1994 att in

leda ett förfarande enligt artikel 93.2 i Romfördraget i
fråga om det stöd som Greklands regering under år 1991
beslutade att bevilja två grekiska skeppsvarv, Hellenic
Shipyards SA och Neorin Shipyard SA. Stödet utgick i
form av avskrivning av skulder med 44 miljarder gre
kiska drakmer för Hellenic Shipyards och 16,5 miljarder
grekiska drakmer för Neorion Shipyard .
Kommissionen underrättade Greklands regering om sitt
beslut genom brev av den 10 mars 1994 och uppmanade

den att lämna sina synpunkter. Övriga medlemsstater och
berörda tredje parter uppmanades också att lämna syn
punkter genom att beslutet offentliggjordes i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Endast Danmarks rege
ring lämnade synpunkter, och dessa vidarebefordrades
till Greklands regering.
Greklands regerings beslut att bevilja stöd till de nämnda
skeppsvarven fattades enligt artikel 10 i rådets direktiv
90 /684/ EEG, enligt vilken stöd tilläts under år 1991 för
en finansiell rekonstruktion av de grekiska skeppsvarven,
förutsatt att det var kopplat till en försäljning av varven .
Kommissionen fann i sitt beslut av den 23 december

1992 att Greklands regerings beslut av år 1991 att bevilja
stöd i form av avskrivningar av skulder till statligt ägda
skeppsvarv var förenligt med artikel 10 i direktiv
90 /684/EEG . Greklands regering underrättades om
kommissionens beslut genom brev av den 27 januari
1993 (2 ).

(') EGT nr C 138 / 2 , 20.5.1994 , s . 2 .
(2 ) EGT nr 88 / 6 , 30.3.1993 , s . 6 .

Vid en senare tidpunkt inledde dock kommissionen det
tidigare nämnda förfarandet enligt artikel 93.2 , eftersom
varven Hellenic och Neorion då fortfarande var statligt
ägda, trots villkoret i artikel 10 i direktiv 90 /684 /EEG
att de skulle privatiseras .

Under sommaren 1994 lyckades Greklands regering vid
öppen anbudsgivning sälja Neorion Shipyard . Det under
tecknade köpeavtalet sändes till kommissionen tillsam
mans med Greklands regering brev av den 19 oktober
1994 . Skeppsvarvet hade i september 1994 övertagits av
ett privat bolag som återupptog driften av varvet.
Kommissionen fattade beslut om att Grekland hade full

gjort sin förpliktelse att privatisera Neorion Shipyard en
ligt kravet i artikel 10 i direktiv 90 /684/ EEG . Det stöd

som hade beviljats varvet befanns därför vara förenligt
med den gemensamma marknaden med beaktande av ar
tikel 10 i direktiv 90 / 684 / EEG och artikel 92 i Romför

draget. Till följd av detta har förfarandet enligt fördra
gets artikel 93.2 beträffande stödet till varvet nu avslutats
och Greklands regering underrättas om kommissionens
beslut genom detta brev.
I fråga om Hellenic Shipyards SA har Greklands rege
ring nyligen underrättat kommissionen om att ETVA,
den statligt ägda bank som är helägare av varvet, har un
dertecknat ett avtal om överlåtelse av 49 % av varvets

aktiekapital till dess anställdas fackförening.

Kommissionen skall fortsätta sin granskning enligt förfa
randet i artikel 93.2 i Romfördraget av alla åtgärder som
Greklands regering vidtar för att förverkliga detta avtal
och av innehållet i avtalet. För att kommissionen skall

kunna fatta ett slutgiltigt beslut skall bl. a. krävas att
Greklands regering överlämnar en affärsplan som visar
att de nödvändiga ekonomiska förutsättningarna finns
för att driva varvet och att det kan ge vinst. Denna plan
skall överlämnas snarast möjligt och senast den 11 ja
nuari 1996 ."
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Nr C 68 / 5

STATLIGT STOD

C 47/95 (NN 61 /95)
Italien

(96/C 68 /05 )

(Artiklarna 92— 94 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen)
Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna och till övriga berörda med hänvisning till
artikel 93.2 i fördraget beträffande de stöd till jordbrukskooperativ som beviljats av Italiens
regering och av regionen Sicilien
Genom det brev som publiceras nedan har kommissionen
informerat den italienska regeringen om sin avsikt att in
leda ett undersökningsförfarande .

tagits, vilket bestämmelserna i den regionala lagen
tydde på och i så fall att man skulle anmäla dem i
enlighet med åtagandet i brevet av den 7 januari 1994.

"I

De italienska myndigheterna meddelade kommis
sionen per brev av den 13 mars 1995 att de tillämp
ningsföreskrifter som avses i artikel 1.1a och 1.1b i
dekretlag nr 149 under tiden hade antagits . Det hand

Bakgrund

lar närmare bestämt om artikel 1.1a i ministerdekret

nr 80161 av den 2 februari 1994 och tillämpningscir
1 . Stöd nr NN 96 / B 94

kulär av den 14 juli 1994 och om artikel 1.1b i minis
terdekret av den 4 oktober 1994 .

Under ovanstående nummer har bl . a . de stöd inskri

vits som avses i artikel 1.1a och 1.1b i konverteringsla
gen till dekretlag nr 149 /93 (lag nr 237/93 ) om akuta
åtgärder på olika ekonomiska områden.
De italienska myndigheterna meddelade kommis
sionen per brev av den 7 januari 1994 att de åtgärder
som åsyftas inte kunde vidtas innan tillämpningsföre
skrifter antagits. Samtidigt åtog sig myndigheterna att
i enlighet med artikel 93.3 i fördraget underrätta
kommissionen om vilka tillämpningsföreskrifter som

3 . Med hänsyn till det föregående har artiklarna 1.1a
och 1.1b i dekretlag nr 149 (i dess lydelse enligt än
dringslagen) och det stöd som fastställs i den regio
nala lagen (Sicilien) nr 37 /94 inskrivits i registret för
icke anmälda stöd under nr NN 61 / 95 .

antogs .

Kommissionen informerade de italienska myndighe
terna per brev av den 3 mars 1994 att den på grundval
av tillgänglig information inte var i stånd att ta ställ
ning angående de stöd som föreskrivs i de nämnda
artiklarna 1.1a och 1.1b i dekretlag nr 149, i dess ly
delse enligt ändringslagen. Vid det tillfället uppmärk
sammade kommissionen att de italienska myndighe
terna hade åtagit sig att anmäla tillämpningsföreskrif
terna till de nämnda artiklarna i enlighet med den
skyldighet som föreskrivs i artikel 93.3 i fördraget.
2 . Stöd nr 707 / 94

II

Artikel 1.1a i dekretlag nr 149 (i dess lydelse enligt
konverteringslag nr 237/93)

Enligt artikel 1.1a i konverteringslag nr 273 /93 skall sä
kerheter som, innan dekretlag nr 149/93 trädde i kraft,
ställts av medlemmar i jordbrukskooperativ till förmån
för kooperativ om kooperativets obestånd fastställts dess
förinnan, belasta statsbudgeten. Denna statliga stödåt
gärd skall pågå i tio år, med ett årligt anslag på en
summa av 20 miljarder italienska lire .

Italiens permanenta representation informerade
kommissionen per brev av den 17 oktober 1994 om
den regionala lagen för Sicilien nr 37/94, som i arti
kel 2 föreskriver en stödmekanism som kompletterar
den som föreskrivs i artikel 1.1a i dekretlag nr 149 .

Med hänsyn till stödets utformning (staten träder i med
lemmens-borgensmannens ställe när det gäller skyldighe
ten enligt borgensåtagandet att betala den förfallna skul
den) är de bedömningskriterier som skall tillämpas i

Kommissionen begärde per telex av den 13 december
1994 att den italienska regeringen skulle bekräfta om
tillämpningsföreskrifterna i dekretlag nr 149 hade an

detta fall inte de som rör stöd i form av borgensåtagande
utan de som gäller för skuldsanering av jordbruksföre
tag .

Nr C 68 /6
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Eftersom det förfarande genom vilket stödet beviljas sker
i efterhand, dvs . efter konstaterande om obestånd för de

kooperativ som omfattas av säkerheten, är det inte här
en fråga om att bedöma borgensåtagandets ekonomiska
nytta, utan i stället en fråga om att bedöma den ekono
miska nyttan av statens ansvarstagande för den skuld
som omfattas av borgensåtagandet (det ifrågavarande
kooperativests skuld och, efter obeståndsförklaring och/
eller försättande i likvidation, den skuld som åvilar de

fysiska eller juridiska personer som gått i borgen för
kooperativet).
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inte kooperativen själva inte relevant. Det är i själva ver
ket uppenbart att stödet ges till medlemmarna till förmån

för kooperativen, inte i deras egenskap av privatpersoner,
utan i egenskap av medlemmar och därigenom i sista
hand till det kooperativ för vilket säkerheten har ställts .
Som komplement till det ovan anförda bör det för övrigt
klargöras att de säkerheter som ställts av medlemmarna
till förmån för kooperativet, vilket de italienska myndig
heterna tillstår i det telex som nämns ovan, ofta ställs av

jordbruksföretag. Detta förklaras av att kooperatörerna
— som framgår av de italienska myndigheternas villkor i
fråga om prioritering vid påtagande av ansvar för säker

Det handlar alltså om att 'i efterskott' betala kooperati
vens skulder för att undvika att kooperativets medlem
mar (varav majoriteten är andra jordbruksföretag) skall
tvingas att infria sina förpliktelser enligt borgensåtagan
det till förmån för organisationen .

heter (i artikel 5 i ministerdekretet av den 2 februari
1994 och artikel 5 i cirkulär nr 17 av den 14 juli 1994 )
— i nästan samtliga fall är andra jordbruksföretag (ko

Det handlar till viss del om retroaktiva stödåtgärder för
kooperativens verksamhet.

snedvrids .

Det är viktigt att i detta sammanhang notera att även om
sådana stödåtgärder som på ett eller annat sätt syftar till
sanering av ett företags skulder principiellt anses ofören
liga med den gemensamma marknaden , kan de enligt
kommissionens nuvarande praxis under vissa villkor om
fattas av något av de undantag som anges i artikel 92.2
och 92.3 i fördraget. Dessa undantag grundar sig på tan
ken att åstadkomma en ekonomisk sanering av företag
som egentligen är livskraftiga mén har konfronterats med
exceptionella krisfaktorer, som hotar deras överlevnad
(se nedan).

tion är inte heller relevant . Det man måste ha i åtanke är

operativ, grupper av kooperativ, fysiska personer som i
egenskap av jordbrukare är anslutna till kooperativ) och
dessa kommer följaktligen att dra nytta av stödet varige
nom konkurrensen med andra företag i praktiken

Det faktum att stödet är ämnat för kooperativ i likvida

Inget av de villkor som tillåts enligt kommissionens
praxis kan dock betraktas som uppfyllt i detta fall efter
som stödåtgärden innebär att staten materiellt och fullt
ut träder i gäldenärens (medlemmens-borgensmannens )
ställe, utan någon möjlighet till sanering av kooperativet
i fråga .

Den italienska regeringen vidhåller i sitt telex av den 13
mars 1995 att åtgärderna i fråga inte påverkar kooperati
vens produktionsverksamhet därför att stödet å ena sidan
ges till kooperatörerna och inte till kooperativen. A an
dra sidan var de berörda kooperativen ändå inte verk
samma på marknaden, eftersom förmånen av åtgärderna
i fråga reserveras för de kooperativ vars obestånd kon
staterats (alltså för dem som är på väg att försvinna ).

att stödet är ämnat för att täcka den förlust som upp
kommit inom kooperativet i en verksamhet som pågick
före likvidationen . Det avsedda stödet är faktiskt ämnat

för retroaktiv återbetalning av de verksamhetsstöd som
kooperativet har åtnjutit genom att staten övertagit bor
gensåtagandet från medlemmarna i kooperativet.
Således utgör det stöd som avses i artikel 1.2 i lagen om
ändring nr 237/ 93 ett sådant stöd som avses i artikel
92.1 i fördraget, eftersom det ger fördelar till vissa före
tag (jordbrukskooperativ), utan att omfattas av de un
dantag som föreskrivs i artikel 92.2 och 92.3 i fördraget.
Med hänsyn till detta har kommissionen beslutat att in
leda ett förfarande enligt artikel 93.2 i fördraget angå
ende de åtgärder som föreskrivs i artikel 1.1a i lagen om
ändring av dekretlag nr 149/93 (lag nr 273 / 93 ) och dess
tillämpningsbestämmelser i ministerdekret nr 80161 av
den 2 februari 1994 och tillämpningscirkulär av den
14 juli 1995 .

III

Artikel 2 i den regionala lagen nr 37/94 (Sicilien)

Det förefaller inte möjligt att dela den uppfattning som
uttryckts i den italienska regeringens uttalande .
Först och främst förefaller den omständigheten att mot
tagarna för stödet är medlemmarna i kooperativen och

I artikel 2 i den regionala lagen nr 37/94 (Sicilien) före
skrivs en stödmekanism på en lägre nivå än de som före
skrivs i artikel 1.1a i konverteringslag nr 237 /93 . Särskilt
förutses i artikel 2 att borgensåtaganden som har gjorts
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av medlemmar i jordbrukskooperativ till förmån för de
ras kooperativ innan dekretlag nr 149 av den 20 maj
1993 trädde i kraft, skall övertas av den regionala budge
ten i de fall då medlemmarna-borgensmännen inte har
ansetts omfattas av ändring nr 273 /93 på grund av att
finansiering saknas eller, i det fall då ingen ansökan om

lämpas i fråga om de jordbruksföretag som omfattas av
konseljpresidentens beslut av den 29 december 1985 .

ersättning enligt bestämmelserna gjorts, eftersom kraven

det utgörs av följande :

för ansökan inte var uppfyllda.
Så som föreskrivs i artikel 1.1a i ändring nr 273 /93 , med
dithörande tillämpningsföreskrifter, dvs . artikel 2.3 i den
regionala lagen nr 37 /94, omfattar de ifrågavarande för
månerna medlemmarna-borgensmännen i sådana jord
brukskooperativ som förklarats vara på obestånd eller i
konkurs eller för vilka ett förenklat konkursförfarande
inletts .

I artikel 4 i ovanstående beslut preciseras att de löpande
skulder som skall tas i beaktande för ändamålet med stö

1 . Kortfristiga lån utställda av banker och kreditinstitut
fram till och med den 31 december 1992, som avser

löpande verksamhet.

2 . Betalningar avseende finansiering av medel- och lång
fristiga lån från banker och kreditinstitut som löpte
den 31 december 1992 och som inte är kombinerade

med offentliga bidrag och subventioner.
Till skillnad från de bestämmelser som föreskrivs av sta

ten underlåter den regionala lagen att från de före
skrivna förmånerna undanta de medlemmar som, an

tingen frivilligt eller genom utsökning, helt eller delvis
har betalat in den skuld som de gått i borgen för.
Med hänsyn till att den regionala lagen nr 37/94 återi
gen påbjuder i huvudsak det som lag nr 237/93 föreskri
ver är de bedömningar som gjorts för den senare också
tillämpliga i detta fall .
Sålunda har kommissionen beslutat att inleda det förfa

rande som avses i artikel 93.2 i fördraget vad beträffar de
åtgärder som föreskrivs i den regionala lagen nr 37/94
( Sicilien ).

I artikel 5 i samma dekret är det villkor som uppställs för
att få ansöka om stödet värderat enligt ett strukturindex,
med vilket förstås förhållandet mellan eget kapital och
skulder på lång och medellång frist å ena sidan, och net
totillgångarna å andra sidan. Indextalet bör efter för
stärkning av debetsidan inte ligga under 0,8 .
Enligt kommissionens praxis vad beträffar stöd till jord
bruksföretag i svårigheter skall sådant stöd avse verksam
hetsstöd , vilket i princip inte kan anses vara förenligt
med den gemensamma marknaden om inte följande vill
kor uppfylls :

— Stödet i fråga bör avse lån som tagits för att finan
siera redan gjorda investeringar.
— Den
IV

kumulerade

subventionsekvivalenten

för

de

eventuella stöd som beviljats då lånen gjordes upp
och stödet i fråga får inte överstiga de avgifter som
kommissionen i allmänhet tillåter.

Artikel 1.1b i dekretlag nr 149 (i dess lydelse enligt
konverteringslag nr 237/93)

— Stödet i fråga får bara utbetalas efter en justering av
avgifterna för de nya lånen med anledning av utveck
I artikel 1.1b i lagen om ändring nr 237/93 föreskrivs
det, för att förstärka debetsidan i jordbrukskooperativ
och dess grupperingar härrörande från finansiella opera
tioner före den 31 december 1992, att staten beviljar stöd
i form av en nedsättning av räntan på femtonårslån, vilka

skall knytas till ett jordbrukslån för markförbättringar
som garanteras genom borgen av 'Internationella Bank
garanti-fonden'. Den budgeterade summan för dessa ut
gifter för 1994 uppgår till 20 miljarder italienska lire.

lingen av låneräntan — stödsumman bör i det fallet
ligga under eller vara lika med den utgift som juste
ringen orsakar — eller bör omfatta jordbruk som är
ekonomiskt bärkraftiga, särskilt i de fall där kostna
derna för befintliga lån skulle kunna vara till skanda
för jordbruken eller leda till konkurs för dessa.

Stödet i fråga uppfyller inte villkoret i första strecksatsen
ovan och det är inte möjligt att kontrollera om det upp
fyller villkoren i andra strecksatsen .

I artikel 3 i dekretet av den 4 oktober 1994 föreskrivs att

statens räntebidrag skall vara lika med skillnaden mellan
ett belopp som beräknas enligt en referensränta som fast
ställs av finansministern varannan månad för jordbruks
krediter avseende förbättringar, och det belopp som be
räknas enligt motsvarande subventionerade ränta som till

Vidare är omstruktureringsstödet, som kommissionen

nyligen meddelat i gemenskapens direktiv om statligt
stöd för omstrukturering av företag i svårigheter (EGT
nr C 368 , 23.12.1994 ), som också tillämpas för jord
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bruksföretag, avsett att säkra verksamheten i ett företag
under en kortare tid, i väntan på att man kan utvärdera
företagets utvecklingsmöjligheter.

Då det handlar om en typ av stöd som egentligen inte
har något att göra med utvecklingen av sektorn i fråga
kan inget undantag tänkas godtas.

För att kunna betraktas som förenligt med den gemen

Följaktligen bör det avsedda stödet ses som ett verksam
hetsstöd sam är oförenligt med den gemensamma mark
naden. Det omfattas av artikel 92.1 i fördraget, men kan
inte anses uppfylla villkoren för något av de undantag
som medges i samma artikel i punkterna 2 och 3 .

samma marknaden i den mening som avses i artiklarna

92 och 93 , bör stödet i fråga uppfylla följande villkor
(som alternativ till de som redovisats ovan):

— Stödet består av finansiellt stöd i form av kreditga
rantier eller återbetalningsbara krediter till marknads
mässiga avgifter.

Kommissionen har beslutat inleda ett undersökningsför
farande enligt artikel 93.2 i fördraget också beträffande
de stödåtgärder som avses i artikel 1.1b i konverterings
lagen till dekretlag nr 149 /93 och i ministerdekret av den

— Stödet begränsas till en summa som motsvarar den
som behövs till företagets verksamhet (t.ex. täckning
för löner och löpande utgifter).

4 oktober 1994 .

V

— Stödet betalas inte ut för mer än den nödvändiga pe
rioden (i allmänhet inte för mer än sex månader).
— Stödet är berättigat på strikt sociala grunder och har
inte den effekten att det skapar obalans för industrin
i andra medlemsländer.

— Stödet bör normalt utgå vid ett enda tillfälle (one
off).

Det stöd som föreskrivs i artikel 1.1b i lag nr 237/93
uppfyller inte dessa villkor därigenom att
— avgifterna för konsolideringskrediterna är lägre än de
marknadsmässiga,
— stödet kan inte anses som en likviditetshjälp som ut
betalas under den nödvändiga perioden för sane
ringsåtgärder, i enlighet med gemenskapens princi
per, vare sig på grund av sin form (skuldsanering) el
ler på grund av den tid under vilken stödet utgår (i
vart fall över sex månader),

Inom ramen för förfarandet i artikel 93.2 i fördraget an
modar kommissionen den italienska regeringen att inom
en månad inkomma med yttrande.
Kommissionen anmodar även regeringar från andra
medlemsstater och övriga berörda att inom samma tid in
komma med yttranden som offentliggörs i Europeiska ge
menskapernas officiella tidning.
Kommissionen vill att den italienska regeringen upp
märksammar det brev som den sänt till alla medlemssta

ter äv den 3 november 1983 , om vad som åligger dem
enligt aritkel 93.3 i fördraget, samt uppmärksammar det
meddelande som offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning nr C 318 / 83 av den 24 november
1983 , enligt vilket allt stöd som erhålls på olaglig väg,
dvs. utan att beslut tagits inom ramen för beslutsförfa
randet i artikel 93.2 i fördraget, kan bli föremål för krav
på återbetalning och/eller vägran att belasta EUGFJ:s
budget med sådana utgifter för nationella åtgärder som
direkt påverkar gemenskapens åtgärder."
Kommissionen anmodar medlemsstaterna och andra be

— de italienska myndigheterna har slutligen inte lämnat
någon uppgift till kommissionen som bekräftar
existensen av en omstruktureringsplan för de stöd
mottagande företagen.

rörda att till kommissionen inlämna yttrande inom en
månad från och med dagen för offentliggörandet av
detta meddelande till följande adress :

Med hänsyn till det föregående kan inte det stöd som
föreskrivs i artikel 1.1b i lag nr 237/93 anses uppfylla

Rue de la Loi /Wetstraat 200

ovanstående villkor och det är således inte överensstäm
mande med de kriterier som fastställts av kommissionen

för den här typen av stöd.

Europeiska gemenskapernas kommission
B- 1049 Bryssel

Yttrandena kommer att lämnas till den italienska rege
ringen.
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Kommissionens meddelande om försumbart stöd

(96 / C 68 / 06 )
(Text av betydelse för EES)

I artikel 92.1 i Romfördraget förbjuds, med vissa undan
tag, "stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av
statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider
eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna
vissa företag eller viss produktion" och som påverkar
handeln mellan medlemsstaterna .

Även om varje statligt ekonomiskt stöd som beviljas ett
företag i större eller mindre utsträckning snedvrider eller
hotar att snedvrida konkurrensen mellan detta företag

— Detta belopp omfattar alla kategorier av stöd, ober
oende av deras form eller syfte, med undantag av ex
portstöd (3 ) som inte omfattas av åtgärdens förmåner.
Offentliga stöd som skall beaktas med hänsyn till taket
på 100 000 ecu är de som beviljas av nationella, regio
nala eller lokala myndigheter, vare sig resurserna kom
mer helt från medlemsstaterna eller åtgärderna samfinan
sieras av gemenskapen via strukturfonderna, särskilt
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

och dess konkurrenter som inte får ett sådant stöd, så

har inte allt stöd någon kännbar inverkan på handeln
och konkurrensen mellan medlemsstaterna . Detta gäller
särskilt för stöd på ganska låga belopp . Sådant stöd ges
oftast, men inte uteslutande, till små och medelstora fö

retag och huvudsakligen inom ramen för system som för
valtas av lokala eller regionala myndigheter.

Som ett led i strävan att förenkla administrationen för

såväl medlemsstaterna som kommissionens tjänster, som
bör kunna koncentrera sina resurser på ärenden av fak
tisk betydelse på gemenskapsnivån, och i de små och me

delstora företagens intresse, införde kommissionen år
1992 (') en regel om försumbart stöd, i vilken det fast
ställs en gräns för stöd i ett absolut belopp . Om den un
derskrids kan artikel 92.1 betraktas som icke tillämpbar
och stödet behöver inte längre anmälas i förväg till
kommissionen i enlighet med artikel 93.3 . Det visade sig
dock att regeln inte täckte vissa stöd som uppenbarligen

Även om denna regel i första hand är av intresse för de
små och medelstora företagen , skall den tillämpas oavsett
de stödberättigade företagens storlek. Den skall emeller
tid inte tillämpas på sektorer som omfattas av Paris
fördraget, på varvsindustrin, på transportsektorn och på
stöd som beviljas för utgifter inom jordbruks- och
fiskerinäringarna .
I regeln om försumbart stöd uttrycks det högsta beloppet
som en subvention på 100 000 ecu . När stödet ges på an
nat sätt än i form av subvention måste det omräknas till

subventionsekvivalent för att den gräns som föreskrivs i
regeln omförsumbart stöd skall kunna tillämpas . De
andra vanligast förekommande formerna för beviljande
av stöd till lågt värde är statliga räntesubventioner, skat
telättnader och lånegarantier. Omräkning av stöd som
beviljats i sådana former till subventionsekvivalenter skall
ske på följande sätt.

inte skulle kunna snedvrida konkurrensen och handeln

mellan medlemsstaterna på ett märkbart sätt, och
dessutom att kontrollen av de villkor som var knutna till

den kunde visa sig vara svår, särskilt vad gäller fall med
sammanslagning av stöd som godkänts av kommissionen .
Regeln om försumbart stöd har därför ändrats på föl
jande sätt :

— Det högsta totalbeloppet för försumbart stöd är på
100 000 ecu (2 ) under en period på tre år som börjar
löpa när det första försumbara stödet betalas ut.

Subventionsekvivalenten skall beräknas i bruttotermer,

dvs . före skatt om subventionen är beskattningsbar. Om
stödet inte är beskattningsbart, som fallet är med vissa
skattebefrielser, är det stödets nominella värde som skall
beaktas och som är både brutto och netto .

Varje stöd som skall lyftas vid ett senare datum skall
räknas upp . Den räntesats som skall användas vid upp
räkningen skall vara den referenssats som gäller vid det
tillfälle då stödet beviljas . Subventionerna skall dock be
räknas som helhet även om utbetalningarna sker etapp
vis .

— Detta belopp omfattar alla offentliga stöd som bevil
jas som försumbart stöd och påverkar inte stödmotta
garens möjlighet att få andra typer av stöd på basis
av de system som är godkända av kommissionen.
(') Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medel
stora företag, punkt 3.2, EGT nr C 213 , 19.8.1992, s. 2 .
(2 ) Den förklarande skrivelse som skickats till medlemsstaterna
den 23.3.1993 (D/06878 ) förblir giltig vad gäller villkoren
för beräkning av motsvarigheten i subvention till stöd som
beviljats i en annan form än subventionen .

Subventionsekvivalenten för ett lån med statliga ränte
subventioner skall för ett visst år vara skillnaden mellan

(') Exportstöd bör innebära alla stöd som har direkt samband
med de kvantiteter som exporteras, med införandet och
skötseln av ett distributionsät eller med löpande utgifter i
samband med exportverksamheten. Däremot betraktas inte
kostnader för deltagande i mässor och kostnader för studier

och rådgivning som är nödvändiga för att introducera en ny
eller befintlig produkt på en ny geografisk marknad som ex
portstöd .

Nr C 68 / 10

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

de räntor som skulle betalas på grundval av referensrän
tesatserna och de som faktiskt betalas . De belopp som
sparats in på grund av räntesubventionerna fram till dess
lånet har återbetalats till fullo skall räknas om till det

värde de hade när lånet beviljades och läggas samman .
Subventionsekvivalenten för en skattelättnad är skattebe

sparingar som gjorts under det berörda året. Även här
skall skattebesparingar som kommer att göras under
kommande år räknas upp med hjälp av referensskattesat
ser .

För lånegarantier kan subventionsekvivalenten för ett
visst år beräknas

6 . 3 . 96

Vad gäller riskkoefficienten skall denna återspegla de fall
av icke återbetalning som registrerats för lån som bevil
jats under liknande förhållanden (sektor, företagsstorlek,
nivån på den allmänna ekonomiska verksamheten). Upp
räkningen skall utföras som beskrivs ovan .
Kommissionen är skyldig att förvissa sig om att med
lemsstaterna inte beviljar sina företag stöd som inte är
förenliga med den gemensamma marknaden ('). Med
lemsstaterna skall underlätta genomförandet av denna
uppgift genom att inrätta en kontrollmekanism som sä
kerställer att sammanslagning av olika stöd som beviljats
samma stödmottagare som försumbart stöd, inte leder till

att det totala beloppet för denna typ av stöd uppgår till
mer än 100 000 ecu över en period på tre år. Beviljandet
av ett försumbart stöd eller bestämmelserna för ett

— dels på samma sätt som för subventionsekvivalenten
för ett lån med statliga räntesubventioner, med av
drag för utbetalda premier. Räntesubventionen är då
skillnaden mellan referensräntesatsen och den ränte

sats som erhållits tack vare de statliga lånegaranti
erna ,

— dels som skillnaden mellan a) utestående garantibe
lopp multiplicerat med riskkoefficienten (sannolikhe
ten för icke återbetalning), och b ) varje utbetald pre
mie, dvs.:

system som föreskriver; den typen av stöd skall innefatta
ett uttryckligt villkor om att ett tilläggsstöd som beviljats
samma företag i form av försumbart stöd inte skall leda
till att totalbeloppet för försumbart stöd som företaget
får, överstiger gränsen på 100 000 ecu över en period på
tre år. Denna mekanism skall också möjliggöra för med
lemsstaterna att besvara de frågor som kommissionen
kan behöva ställa till dem .

(') Kommissionen förbehåller sig också rätten att vidta lämpliga
åtgärder beträffande stöd som trots att de respekterar villko
ren för den så kallade regeln om försumbart stöd skulle
bryta mot andra bestämmelser i fördraget.

(garantibelopp x risk) — premie.

Sammanfattning av aktuella anbud , publicerade i Tillägg till Europeiska gemenskapernas
officiella tidning, som finansieras av Europeiska gemenskapen genom Europeiska
utvecklingsfondens (EDF) eller Europeiska gemenskapernas budget
(vecka : 27 februari — 2 mars 1996 )
(96/ C 68 /07 )
Senaste

Anbuds

" S"-tidningens

infordran nr.

nummer och datum

4126

S 44 , 2.3.1996

Land

Zimbabwe

Ärende

ZW-Harare : Fordon

datum för
inlämnande
av offert

29.5.1996
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II

(Förberedande rättsakter)

KOMMISSIONEN
Förslag till rådets förordning (EG) om ändring , till förmån för arbetslösa personer , av förord
ning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda , egen
företagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen , samt av förordning (EEG) nr 574/72
som anger tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1408/71
(96/C 68 /08 )
(Text av betydelse för EES)

KOM(95) 734 slutlig — 96/0004(CNS)
(Framlagt av kommissionen den 12 januari 1996)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT

mån som föreskrivs i lagstiftningen i det land där den

DENNA FÖRORDNING

arbetssökande söker arbete .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 51 och 235 i
detta,

För att uppnå större effektivitet vid kontroll och sanktio
ner, är det önskvärt att lagstiftningen i den medlemsstat
där den arbetssökande söker arbete tillämpas .

med beaktande av kommissionens förslag, som lagts fram
efter

överenskommelse

med

Administrativa

kommis

sionen för social trygghet för migrerande arbetare
med beaktande av Europaparlamentets yttrande

Det är nödvändigt att särskilt ange att det är institutio
nen i den medlemsstat vars lagstiftning ger den arbetssö
kande rätt till förmåner som skall utbetala förmånsbelop
pet till institutionen i den medlemsstat som utger förmå
nerna .

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande, och
med beaktande av följande :

Hänsyn bör tas till det faktum att möjligheterna att finna
arbete inom rimlig tid avsevärt har försämrats . Man bör
följaktligen besluta om att rätten till arbetslöshetsförmå
ner skall behållas, utöver den period på tre månader som
för närvarande gäller, för den person som är arbetslös
och söker arbete i en annan medlemsstat.

Likväl måste man för att undvika missbruk vidta åtgärder
så att det inte, efter den första perioden av tre månader,
beviljas understöd till ett belopp eller för en sammanlagd
period som överstiger det belopp eller den period som
föreskrivs inte bara i lagstiftningen i den behöriga med
lemsstaten utan också i den medlemsstat inom vars terri

torium personen söker arbete.
Av samma skäl bör, efter en första period av tre måna
der, inte det belopp som de kontanta sjukförsäkringsför
månerna utgör överstiga det belopp för motsvarande för

Det är lämpligt att erbjuda den gränsarbetare som är helt
arbetslös möjligheten att anmäla sig hos arbetsförmed
lingen såväl i den medlemsstat där personen senast arbe
tade som i den medlemsstat där personen nu är bosatt
för att på så sätt öka möjligheterna till arbete.

Det är nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i förord
ning (EEG) nr 574/72 med anledning av de föreslagna
ändringarna i förordning (EEG ) nr 1408 /71 .

För att uppnå målet med fri rörlighet för arbetstagare
inom socialförsäkringsområdet är det nödvändigt och
lämpligt att en ändring av reglerna om samordning av de
olika nationella socialförsäkringssystemen görs genom en
gemenskapsåtgärd som är juridiskt bindande och direkt
tillämplig i alla medlemsstater.

Detta är i överensstämmelse med bestämmelserna i arti

kel 3b i Romfördraget.
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En helt arbetslös person som tidigare var an

ställd och som omfattas av bestämmelserna i artikel
Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1408 / 71 ändras på följande sätt :
1 . Artikel 25.1 och 25.2 skall ersättas med följande :
"Artikel 25

1 . En arbetslös person som tidigare var anställd
eller egenföretagare, och som omfattas av bestäm
melserna i artiklarna 69, 69a, 69b och 69c och som

uppfyller villkoren för rätt till vård- och kontantför
måner enligt den behöriga statens lagstiftning, i före
kommande fall med beaktande av bestämmelserna i

artikel 18 , skall under den period som anges i artikel
69b, punkt 2 och 3 få följande förmåner :
a ) Vårdförmåner som för den behöriga institutio
nens räkning utges av institutionen i den med
lemsstat i vilken personen söker arbete, enligt be
stämmelserna i den lagstiftning som den sist
nämnda institutionen tillämpar som om personen

71.1 c, första meningen, skall få invaliditetsförmåner
som utges av den behöriga institutionen i den med
lemsstat inom vars territorium personen är bosatt,
enligt den lagstiftning denna tillämpar, som om per
sonen hade omfattats av den lagstiftningen under sin
senaste anställning, i förekommande fall med beak
tande av artikel 38 och /eller artikel 25.2 . Kostna
derna för sådana förmåner skall betalas av institutio

nen i bosättningslandet."

3 . Punkt 6 i artikel 45 skall ersättas med följande :

"6.
En period av hel arbetslöshet under vilken den
som tidigare var anställd får förmåner enligt artikel
71.1 c, första meningen, skall beaktas av den behö
riga institutionen i den medlemsstat inom vars terri
torium arbetstagaren är bosatt, i enlighet med den
lagstiftning som denna institution tillämpar, som om
arbetstagaren hade omfattas av den lagstiftningen
under sin senaste anställning."

vore försäkrad hos denna .

4 . Punkt 4 i artikel 47 skall ersättas med följande :

b ) Kontantförmåner som utges av den behöriga in
stitutionen enligt bestämmelserna i den lagstift
ning som denna tillämpar. Efter överenskommelse
mellan den behöriga institutionen och institutio
nen i den medlemsstat där den arbetslösa perso
nen söker arbete, kan dock förmåner utges av
den sistnämnda institutionen för den förstnämnda

institutionens räkning enligt bestämmelserna i den
behöriga statens lagstiftning. Efter utgången av
den period som anges i artikel 69b, punkt 2, får
det kontanta förmånsbeloppet inte överstiga det
förmånsbelopp som personen skulle haft rätt till
om personen under sin senaste anställning hade
omfattats av lagstiftningen i den medlemsstat i
vilken personen söker arbete. Artikel 69c, punkt
3 b, andra meningen, tillämpas på motsvarande
sätt. Arbetslöshetsförmåner enligt artikel 69a—d
får inte utges under en period under vilken kon

"4 . Om förmåner enligt lagstiftningen som tilläm
pas av den behöriga institutionen i en medlemsstat
beräknas på grundval av inkomsternas storlek när ar
tikel 45.6, första och andra stycket, tillämpas , och
om de enda perioder som kan beaktas i denna med
lemsstat är perioder av hel arbetslöshet som ersatts
enligt artikel 71.1 c, första meningen, skall den be
höriga institutionen i denna medlemsstat utbetala
pensionen på basis av den inkomst som tjänstgjort
som referens vid beräkningen av nämnda arbetslös
hetsförmåner och i enlighet med bestämmelserna i
den lagstiftning som institutionen tillämpar."

5 . Punkt 3 i artikel 67 skall ersättas med följande :

tantförmåner erhålls .

"3.

2.

En helt arbetslös person som tidigare var an

ställd och som omfattas av bestämmelserna i artikel

71.1 c, första meningen, skall få vård- eller kontant
förmåner enligt bestämmelserna i lagstiftningen i den
medlemsstat inom vars territorium personen är bosatt
som om personen hade omfattas av den lagstift
ningen under sin senaste anställning, i förekom
mande fall med beaktande av bestämmelserna i arti
kel 18 . Kostnaderna för sådana förmåner skall beta

las av institutionen i bosättningslandet."

2 . Första stycket i artikel 39.6 skall ersättas med föl
jande :

Utom i fall som avses i artikel 71.1 c, skall be

stämmelserna i punkt 1 och 2 gälla under villkor att
personen senast har fullgjort

— i fall som avses i punkt 1 , försäkringsperioder

— i fall som avses i punkt 2 , anställningsperioder

enligt bestämmelserna i den lagstiftning enligt vilken
ansökan om förmåner görs."

rsvi
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6. Artikel 69 skall ersättas med följande :

"Artikel 69
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lagstiftning. Den period under vilken den arbetslösa
personen har uppburit förmåner enligt den statens
lagstiftning innan personen beger sig till en eller flera
andra medlemsstater, skall dras ifrån den period un
der vilken rätten till förmåner bibehålls .

En anställd eller egenföretagare som är helt arbetslös
och uppfyller villkoren för rätt till förmåner enligt en
medlemsstats lagstiftning, i förekommande fall med
beaktande av bestämmelserna i artikel 67, och som

beger sig till en eller flera andra medlemsstater för
att söka arbete där, skall behålla rätten till sådana

förmåner på de villkor som anges i artikel 69a och
med de begränsningar som fastställs i artikel 69b."
7. Efter artikel 69 skall artiklarna 69a, 69b och 69c in

föras med följande lydelse :

2 . Under en första period skall rätten till förmå
ner bibehållas under högst tre månader räknat från
och med den dag då personen upphörde att stå till
arbetsförmedlingens förfogande i det land som per
sonen har lämnat.

3 . Efter utgången av den period som anges i
punkt 2 skall dessutom följande bestämmelser tilläm
pas :

"Artikel 69a

Villkor för bibehållandet av rätten till förmåner

1.

Efter arbetslöshetens inträde och före sin avresa

skall den arbetslösa personen ha inskrivit sig som ar
betssökande och ha stått till arbetsförmedlingens för
fogande i den behöriga medlemsstaten under minst
fyra veckor efter arbetslöshetens inträde. Arbetsför
medlingen eller de behöriga institutionerna kan dock
ge sin tillåtelse till avresa före denna tidsfrists ut
gång .

2.
Den arbetslösa personen skall skriva in sig som
arbetssökande hos arbetsförmedlingen i varje med
lemsstat som personen beger sig till, underordna sig
den kontroll som görs där, uppfylla villkoren enligt
denna stats lagstiftning och stå till arbetsförmedling
ens förfogande. Detta villkor skall anses ha uppfyllts
för den period som föregår inskrivningen om in
skrivningen förs inom sju dagar räknat från den dag
då den berörda personen upphörde att stå till arbets
förmedlingens förfogande i det land personen läm

a) Den sammanlagda tiden som förmåner utges en
ligt den behöriga statens lagstiftning får inte över
stiga den period under vilken den arbetslösa per
sonen skulle ha haft rätt till förmåner om perso
nen vid sin senaste anställning hade omfattats av
lagstiftningen i den medlemsstat dit personen be
gett sig för att söka arbete.

b ) Det förmånsbelopp som den arbetslösa personen
fortsätter att ha rätt till i enlighet med lagstift
ningen i den behöriga medlemsstaten får inte
överstiga det förmånsbelopp som personen skulle
ha haft rätt till om personen vid sin senaste an
ställning hade omfattats av lagstiftningen i den
medlemsstat dit personen begett sig för att söka
arbete. Om lagstiftningen i den senare staten an
ger att förmånsbeloppet skall beräknas på den ti
digare lönen, skall institutionen där beräkna det
belopp den arbetslösa personen skulle ha haft rätt
till på basis av den normala lönen för en liknande
anställning, som den som personen senast hade
inom en annan medlemsstats territorium, på den
ort där den arbetslösa personen söker arbete.

nade . I undantagsfall kan arbetsförmedlingen eller
de behöriga institutionerna förlänga denna tidsfrist.
Artikel 69b

4.
För säsongsarbetare skall denna tid dessutom
begränsas till den tid som återstår till slutet av den
säsong för vilken personen har anställts .

Begränsningar i bibehållandet av rätten till förmåner

1 . Förmånsbeloppet och den period för vilken den
arbetslösa personen fortsätter att ha rätt till förmåner
bestäms av lagstiftningen i den behöriga staten. Be
stämmelserna i denna avdelning får inte i något fall

ge rätt till förmåner till ett högre belopp eller under
längre tid än vad som anges i den behöriga statens

5.
En arbetslös person som återvänder till den be
höriga staten skall fortsätta att ha rätt till förmåner
enligt denna stats lagstiftning. Om den arbetslösa
personen under en period har uppburit förmåner i en
eller flera andra medlemsstater än den behöriga sta
ten skall denna period dras ifrån den period under
vilken personen fortsätter att ha rätt till förmåner
enligt den behöriga statens lagstiftning.
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Bestämmelserna i artiklarna 69, 69a, och 69b

kan åberopas endast en gång mellan två anställnings
perioder.

7 . Om den behöriga staten är Belgien, skall den
arbetslösa person som återvänder dit efter att ha åbe
ropat bestämmelserna i artiklarna 69 till 69c inte på
nytt få rätt till förmåner där förrän personen har va
rit anställd där i minst tre månader.

Artikel 69c

Ändring av rätten till förmåner

b ) En person som tidigare var anställd och som är
helt arbetslös och som ställer sig till arbetsför
medlingens förfogande inom den behöriga statens
territorium skall få förmåner enligt bestämmel
serna i den behöriga statens lagstiftning, som om
personen vore bosatt inom de statens territorium.
Dessa förmåner skall utges av den behöriga sta
tens institution . Om den behöriga staten är Lux
emburg, skall institutionen på bosättningsorten,
under en övergångsperiod av tio år efter det att
denna punkt trätt i kraft, återbetala till institutio
nen i denna stat hälften av det förmånsbelopp
som utbetalats till gränsarbetare enligt artikel lb,
dock inte med ett högre belopp än det som den
arbetslösa personen skulle ha haft rätt till om per
sonen hade ställt sig till arbetsförmedlingens för
fogande i sitt bosättningsland .

Rätten till förmåner enligt artiklarna 69 till 69c skall

Om den arbetslösa personen senare ställer sig till
arbetsförmedlingens förfogande inom den stats
territorium där personen är bosatt, skall personen
få förmåner enligt bestämmelserna i denna stats
lagstiftning. Den period under vilken personen
har erhållit förmåner från den behöriga staten
skall dock dras ifrån den period under vilken per
sonen forsätter att ha rätt till förmåner enligt
lagstiftningen i den stat där personen är bosatt.

minskas , ändras , hållas inne, dras in eller konfiskeras
om det kommer fram omständigheter kring den ar

betslösa personen som enligt lagstiftningen i den stat
där personen söker arbete medför minskning, än
dring, innehållande, indragning eller konfiskation av
rätten till arbetslöshetsförmåner. Institutionen i den

medlemsstat i vilken personen söker arbete skall be
sluta om tillämpningen av bestämmelserna i denna
artikel ."

8 . Punkt 1 i artikel 71 skall ersättas med följande :
"1.

I de fall som avses i artikel 69 skall förmåner

utges av institutionen i varje stat till vilken en arbets
lös person beger sig för att söka arbete.
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c) En person som tidigare var anställd och som är
helt arbetslös och som ställer sig till arbetsför
medlingens förfogande inom den statens territo
rium där personen är bosatt eller som återvänder
till detta territorium skall få förmåner i enlighet
med denna stats lagstiftning som om personen
hade haft sin senaste anställning där. Dessa för
måner skall utges av institutionen på bosättnings

Den behöriga institutionen i den medlemsstat enligt
vars lagstiftning den arbetslösa personen har rätt till
förmåner skall vara skyldig att återbetala beloppet

orten och bekostas av denna .

för dessa förmåner."

Om den arbetslösa personen senare ställer sig till
arbetsförmedlingens förfogande inom den behö
riga statens territorium, skall personen få förmå
ner enligt bestämmelserna i denna stats lagstift
ning. Den period under vilken personen har er
hållit förmåner från den stat där personen är bo
satt skall dock dras ifrån den period under vilken
personen fortsätter att ha rätt till förmåner enligt
lagstiftningen i den behöriga staten .

9 . Artikel 71 skall ersättas med följande :
" Artikel 71

1 . En arbetslös person som tidigare var anställd
och som under sin senaste anställning var bosatt
inom en annan medlemsstats territorium än den be

höriga statens skall få förmåner enligt följande be
stämmelser :

a) En anställd som är delvis arbetslös i det företag
som sysselsätter honom skall få förmåner enligt
bestämmelserna i den behöriga statens lagstift
ning, som om personen vore bosatt inom den sta
tens territorium. Dessa förmåner skall utges av
den behöriga statens institution.

d ) Så länge en arbetslös person har rätt till förmåner
med stöd av bestämmelserna i a eller b kan perso
nen inte göra anspråk på förmåner med stöd av
lagstiftningen i den medlemsstat inom vars terri
torium personen är bosatt.
2.

Vid tillämpningen av det första stycket skall

termen ' helt arbetslös' avse den situation en arbetsta

gare befinner sig i när arbetstagarens anställning har
avbrutits eller upphört."
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10 . Artikel 72a skall ersättas med följande :
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uppfyllda och ange från och med vilken dag den ar
betslösa personen får förmåner från arbetslöshetsför
säkringen på den behöriga institutionens bekostnad .

" Artikel 72a

Tidigare anställda som är helt arbetslösa
En tidigare anställd som är helt arbetslös och som
omfattas av artikel 71.1 c, första meningen, skall, för
sina familjemedlemmar som är bosatta inom samma
medlemsstats territorium som den arbetslösa själv, få
familjeförmåner enligt bestämmelserna i denna stats
lagstiftning, som om den arbetslösa hade omfattas av
denna lagstiftning under sin senaste anställning, i fö
rekommande fall med hänsyn till bestämmelserna i
artikel 72 . Dessa förmåner skall utges av institutio
nen på bosättningsorten och på dennas bekostnad ."

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 574/72 ändras på följande sätt :
1 . Artikel 26.1 och 26.2 skall ersättas med följande :

" 1 . För att få vård- och kontantförmåner enligt
förordningens artikel 25.1 för sig själv och för sina
familjemedlemmar skall en arbetslös person till sjuk
försäkringsinstitutionen på den ort som personen har
rest till lämna in ett intyg, som personen före avresan
skall begära från den behöriga sjukförsäkringsinstitu
tionen. Om personen inte lämnar in detta intyg, skall
institutionen på den ort som personen har rest till
skaffa det från den behöriga institutionen .

Detta intyg skall gälla under den period som före
skrivs i förordningens artikel 69c så länge villkoren är
uppfyllda . Om villkoren inte längre är uppfyllda, skall
arbetslöshetsförsäkringsinstitutionen på den ort till vil
ken den arbetslösa personen har rest inom tre dagar
underrätta sjukförsäkringsinstitutionen om detta ."
2 . Rubriken till artikel 83 samt 83.1 skall ersättas med

följande :

"Tillämpningen av artiklarna 69 till 69c
Artikel 83

Villkor och begränsningar för bibehållandet av rätten
till förmåner när en arbetslös person beger sig till en
annan medlemsstat

1.

För att behålla sin rätt till förmåner skall en ar

betslös person som avses i förordningens artikel 69 till
institutionen på den ort dit personen har rest, utöver
det intyg som avses i artikel 80 i tillämpningsförord
ningen, lämna in ett intyg i vilket den behöriga insti
tutionen skall intyga att personen fortfarande har rätt
till förmåner enligt villkoren i artikel 69a. 2 i förord
ningen. I detta intyg skall den behöriga institutionen
särskilt ange :

a) det förmånsbelopp som skall utges till den arbets
lösa personen enligt den behöriga statens lagstift
ning,

Av detta intyg skall framgå att personen har rätt till
förmåner enligt villkoren i förordningens artikel
69a. 1 , hur länge denna rätt gäller med beaktande av
bestämmelserna i förordningens artikel 69c, samt be
loppet av de kontanta sjukförsäkringsförmåner som , i
förekommande fall, skall utges under den ovan
nämnda perioden vid fall av arbetsoförmåga eller
sjukhusvistelse.
Sjukförsäkringsinstitutionen på den ort till vilken den
arbetslösa personen har rest skall underrätta den be
höriga institutionen, särskilt om de begränsningar i
utgivandet av kontantförmåner som anges i bestäm
melserna i förordningens artikel 25.1 b.

b ) den dag då den arbetslösa personen upphörde att
vara tillgänglig för den behöriga statens arbetsför
medling,
c) tidsgränsen som beviljas enligt artikel 69a.2 för re
gistrering som arbetssökande i den medlemsstat till
vilken den arbetslösa personen har rest,
d) den längsta perioden och det högsta beloppet för
rätten till förmåner enligt artikel 69b . 1 ,
e ) den period under vilken den arbetslösa personen
uppbar förmåner enligt lagstiftningen i den behö
riga staten innan personen reste till en annan med
lemsstat.

2 . Arbetslöshetsförsäkringsinstitutionen på den ort
till vilken den arbetslösa personen har rest skall på en
kopia av det intyg, som avses i tillämpningsförord
ningens artikel 83 och som skall sändas till sjukför
säkringsinstitutionen på samma ort, intyga att de vill
kor som föreskrivs i förordningens artikel 69a.2 är

Den behöriga institutionen skall vid behov underrätta
institutionen på den ort till vilken den arbetslösa per
sonen har rest om ändringar i de upplysningar som
har lämnats i det ovannämnda intyget."
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3 . Artikel 83.3 skall ersättas med följande :

" 3 . Institutionen på den ort dit den arbetslösa per
sonen har rest skall underrätta den behöriga institu
tionen om den dag då den arbetslösa personen har re
gistrerat sig och om den dag då förmånerna började
att betalas ut samt om de begränsningar vid utgivan
det av förmåner som fastställts enligt bestämmelserna i
förordningens artikel 69b.3 under a och b . Institutio
nen på den ort dit den arbetslösa personen har rest
skall utbetala förmåner till det belopp och under den
period som fastställs i de tidigare nämnda bestämmel
serna samt i artikel 69b . 1 på det sätt som bestäms i
lagstiftningen i den medlemsstat dit personen har rest.

Institutionen på den ort dit den arbetslösa personen
har rest skall företa eller låta företa en kontroll som

6 . 3 . 96

om institutionen hade att göra med en arbetslös per
son med rätt till förmåner på det sätt som bestäms i
lagstiftningen i den medlemsstat dit personen har rest.
Institutionen skall utan dröjsmål underrätta den behö
riga institutionen om vilka beslut som fattats enligt ar
tikel 69c och ange i vilken utsträckning rätten till för
måner har minskats, ändrats, innehållits, dragits in el
ler konfiskerats ."
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den första dagen i må
naden efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt
tillämplig i alla medlemsstater.

l~s\H
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III

( Upplysningar)

KOMMISSIONEN
Anvisning beträffande anbudsinfordran rörande bidrag eller avgift för export av vete till
Algeriet och Marocko
(96/C 68 /09 )
I. Ärende

III . Anbud

1 . Anbud infordras avseende bidrag eller avgift för ex
port till Algeriet och Marocko av vete tillhörande

1 . Anbud skall inges skriftligen och får inlämnas person
ligen mot ett mottagningsbevis eller skickas med re
gistrerad post eller med telex, telefax eller telegram,
men skall i samtliga fall inkomma senast den tidpunkt
och det datum som anges under rubrik II ovan till en
av följande adresser :

KN-nummer 1001 90 99.

2 . Den totala kvantitet för vilken det får fastställas ett

högsta exportbidrag eller en lägsta exportavgift enligt
vad som föreskrivs i artikel 2.1 i kommissionens för

ordning (EG) nr 150/95 (® ), senast ändrad genom för
ordning (EG) nr 95 /96 (2 ), är ca 400 000 ton.
3 . Infordran av anbud kommer att genomföras i enlighet
med bestämmelserna i :

— Rådets förordning (EEG ) nr 1766 /92 (3 ).

— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee
40 (telex : 699 76 24, 699 76 33 ; telefax : 1564-793 ,
1564-794 ),

— Office national interprofessionnel des céréales, 21 ,
avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (telex :
OFILE 200490 F/OFIDM 203662 F ; telefax :
47 05 61 32 ),

— Förordning (EG ) nr 1501 / 95 .
— Kommissionens förordning (EG) nr 404/96 (4).
II. Tidsgränser

1 . Perioden för mottagande av anbud avseende den förs
ta av de veckovisa anbudsinfordringarna börja den 6
mars 1996 och utgår kl 10.00 den 7 mars 1996.

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

— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag
(telex : HOVAKKER 32579 ; telefax : 46 14 00 ),

— Office beige de l'économie et de l'agriculture
2 . För de följande veckovisa anbudsinfordringarna utgår
perioden för mottagande av anbud kl 10.00 varje tors
dag.
För den andra och de följande veckovisa anbudsinford

ringarna börjar perioden för mottagande av anbud
den första arbetsdagen som följer efter utgången av
den föregående perioden .
3 . Denna anvisning publiceras endast för ändamålen
med den nuvarande anbudsinfordran . Till dess att den

ändras eller ersätts tillämpas villkoren i den på varje
veckovis infordran av anbud som genomförs under
giltighetsperioden för denna anbudsinfordran.

(OBEA)/Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en
Landbouw (BDBL), rue de Trèves , 8 2 /Trierstraat
82, B-1040 Bruxelles/Brussel (telex : OBEA 24076,
65567 ; telefax : 230 25 33 ),
— Intervention Board for
ternal Trade Division,
shire Court, Newcastle
lex : 848302 ; telefax : 58

Agricultural Produce, Ex
Lancaster House, Hamp
upon Tyne ME4 7YE (te
36 26 (og 1 ) 226 18 39),

— Department of Agriculture, Food and Forestry,
Cereals Division, Agriculture House, Kildare
Street, IRL-Dublin 2 (telex : AGRI EI 93607 ; tele

fax : 661 62 63 ),
— EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3 , DK- 1780
København
(telex :
15137
DK ;
telefax :
33 92 69 48 ),

(')
C)
O
(4 )

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

147, 30.6.1995 , s . 7 .
18 , 24.1.1996, s. 10.
181 , 1.7.1992 , s . 21 .
55 , 6.3.1996, s. 15 .

— Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Ge
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 ,
rue de Hollerich, L- 1 74 1 Luxembourg (telex : AG
RIM L 2537, telefax : 45 01 78 ),
— YDAGEP, 241 , rue Acharnon, GR- 10446 Athénes

(telex : 221736 ITAG GR ; telefax : 862 93 73 ),
— Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA), c/Beneficencia 8 , E-28004 Madrid (te
lex : 41818 , 23427 SENPA E, telefax : 521 98 32 ,
522 43 87 ),

— Statens
köping
— Maasikkö,

Jordbruksverk, Vallgatan 8 , S-55182 Jön
(telex : 70991 SJV-S, telefax 36190546),
ja metsätalousministeriö, mterventioysk
PL 232 FIN-00171 Helsinki (telefax :

6 . 3 . 96

När anbuden ingivits får de inte återkallas innan ve
derbörande medlemsland har informerat anbudsgiva
ren om resultatet av anbudet.

2 . Varje anbud samt tillhörande bevis och åtagande som
nämns i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1501 /95 skall
vara på det officiella språket eller på något av de offi
ciella språken i det medlemsland till vars kompetenta
myndighet det inges .
IV. Säkerhet för anbud

Säkerheten för anbud skall ställas ut till förmån för den

berörda kompetenta myndigheten .

90-1609760, 90-1609790 ),

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

Anbud som inte inges med telex, telefax eller telegram
skall vara inneslutna i ett förseglat kuvert märkt med :
"Anbud enligt anbudsinfordran avseende bidrag eller
avgift för export av vete till — Algeriet och Marocko
— förordning (EG) nr 404/96, konfidentielt." Detta
kuvert skall vara inneslutet i ett ytterligare förseglat
kuvert med adress enligt ovan.

V. Tilldelning av kontrakt

Genom tilldelningen skall

a) den berörda parten ges rätt att i det medlemsland där
anbudet ingavs få utfärdat en exportlicens för ifråga
varande kvantitet och som anger vilket exportbidrag
eller vilken exportlicens som preciseras i anbudet,

b) den berörda parten åläggs att ansöka om exportlicens
för denna kvantitet i det medlemsland som nämns i a .

EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR

Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 au den 25 juli
1985 (') — Stiftelse
(96/C 68 / 10 )

1 . Företagsgruppens namn : Water Management Italia

4 . Företagsgruppens registreringsnummer: 101 /96

GEIE

5 . Offentliggörande(n) :

2 . Dag för registrering av företagsgrupp: 9.1.1 996
3 . Företagsgruppens registreringsort:

a ) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes : Gazzette ufficiale della Re
pubblica Italiana, foglio delle inserzioni n . 32,
pagg. 14-15 , inserzioni n . 5-1526

a) Medlemsstat: I

b)

b) Ort: Roma

c) Dag för offentliggörande: 8.2.1996

(') EGT nr L 199 , 31.7.1985 , s. 1 .
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Nr C 68 / 19

Informationstekniska tjänster och tillhörande tjänster
Allmän anbudsinfordran

(96 /C 68 / 11 )

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska gemenskaper

Del 4.1 ) Stöd och bistånd vid produktion av CD-

nas kommission, Statistikkontoret (Eurostat), Enhet

ROM Comext,

C4 , Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de Gasperi,
BP 1503 , L-2920 Luxemburg.

Del 4.2 ) Stöd och bistånd vid användning av CDROM Comext,

Tel . 43 01-335 72 . Telefax 43 01-343 39 .

2 . Tjänstekategori och beskrivning:
a) Informationstekniska tjänster och tillhörande
tjänster, kategori 7, CPC-nummer : 84 .

Del 5 ) Dokumentation av CD-ROM Comext.

Del 6) Utförande av ändringar.
Del 7 ) Tillhandahållande av kombinationsnomen
klatur .

Del 8 ) Underhåll av nyckelordssystem.
b ) Beskrivning :

Del 9) Språkkonsolidering och -utbyggnad .

Kommissionen ansvarar för driften av Edicom

Del 10 ) Datakvalitet och -analys .

(Electronic Data Interchange on Commerce ), en
ligt rådets beslut av den 11.7 . 1994 .

Delavsnitt 10.1 ) Jämförelse mellan medlemstater
nas och gemenskapens statistik.

Programmet syftar till utförande av ett antal mo
derniserings- och automatiseringssåtgärder för
systemet för statistik om handel med varor mellan

Delavsnitt 10.2 ) Presentation och utvärdering av
återspeglande statistik.

medlemsstaterna (Intrastat).

Delavsnitt 10.3 ) Beräkning av frånvarande data .

Delavsnitt 10.4) Återupprättande av Intras han
Verksamheten omfattar bland annat

— utformning, utveckling, dokumentation och
marknadsföring av harmoniserade metoder
och förfaranden, mottagarprogram, godkän
nande, behandling och spridning av data samt

delsdata .

Delavsnitt 10.5 ) Giltigförklarande av data.
Del 11 ) Informationstekniskt stöd till studier.
Del 12 ) Produktion av index.

tillhandahållande av format för informations

utbyte baserade på europeiska och internatio
nella standarder,

— utformning av åtgärder för förenkling och
harmonisering av systemets funktioner.
Initiativet Extracom som utarbetats inom ramen

Del 13 ) Utveckling och underhåll av data utifrån
överföringsmetod .
Del 14 ) Utveckling av Comext/ Extrastat.
Del 15 ) Utveckling av Messages Extra.
Del 16 ) Korrigerande underhåll av Comext.

för IDA-programmet (Interchange Data between
Administrations ) erbjuder ett liknande system för

Del 17 ) Administration av databaser.

handel med varor med tredje länder (Extrastat).

Del 18 ) Informationskontorets produktion och
stöd .

En del av arbetsprogrammen består av följande
delar :

Del 1 ) Help Desk/driftstöd och underhåll.
Del 2 ) Stöd till Edicom-projektet.
Del 3 ) Edifact-standardisering.
Del 4 ) stöd och bistånd för CD-ROM Comext,

Fullständig beskrivning av delarna återfinns i för
frågningsunderlaget.

3 . Plats för leverans: Luxemburg, se punkt 1 .
4 . a), b )

c) I anbuden skall studiemeriter och yrkeskvalifika
tioner anges avseende de personer som är ansva
riga och skall utföra arbetet inom delarna .

Nr C 68 / 20
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5 . Utförande av tjänsterna : Anbudsgivarna kan ge an
bud på en eller flera av delarna eller delavsnitten un
der punkt 2 . Anbud på delar av delavsnitt accepteras
inte .

6 . 3 . 96

11 . Depositioner och garantier: Se förfrågningsunderla
get .

12 . Finansierings- och betalningsvillkor: Se förfrågnings
underlaget.

6 . Alternativa anbud: Accepteras ej .
7 . a ) Dag för utförande av tjänsten : Efter kontraktets
undertecknande som beräknas äga rum den
1 . 7 . 1996 .

b ) Projektets längd: 1 år från och med dagen för
undertecknande av kontraktet som kan förnyas
två gånger ett år, med reservation för tillgänglig
budget och tillfredsställande utförande.

13 . Anbudsgivarna kan ge anbud enskilt eller gemensamt
med tredje part. Om ett gemensamt anbud läggs
fram av flera parter skall en av dem utses till ansva
rig huvudkontraktör.
14 . Minimikrav: Anbudsgivarna skall lämna in följande :

a ) Redogörelse för total årsomsättning under de tre
senaste räkenskapsåren .
b ) Förteckning över liknande arbeten utförda under

8 . a ) Den avdelnings namn och adress från vilken för
frågningsunderlaget kan beställas : M. G. Pieltain,
C3 /013 , Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de
Gasperi, BP 1503, L-2920 Luxembourg, tel . (352 )
43 01-344 64, telefax (352) 43 01-343 39 .

Beställningar kan endast göras skriftligen och be
ställarens namn och adress samt de berörda delar

nas referensnummer skall anges .

b ) Sista dag för beställning av förfrågningsunderla
get: 3 . 4 . 1996, poststämpelns datum gäller.

c ) Avgift för förfrågningsunderlaget: Ingen uppgift.

de två senaste åren .

c) Meritförteckning för samtliga personer som är in
blandade i utförandet av arbetet.

15 . Anbudens giltighetstid: Till och med nio månader ef
ter sista dag för mottagande av anbud, se punkt 9 .

16 . Kriterier för tilldelning av kontraktet i rangordning:
Kontraktet kommer att tilldelas det ekonomiskt mest

fördelaktiga anbudet med hänsyn till anbudets tek
niska kvalitet, utförandefrister och pris . Anbudets
tekniska kvalitet kommer att värderas med hänsyn
till

a ) förståelse av och använd metod för utförandet av

9 . a ) Sista dag för mottagande av anbud: 22 . 4 . 1996,
poststämpelns datum gäller.
b ) Adress till vilken de skall skickas: UAD (Unité
d'administration des documents), kontor C5 / 116,
Eurostat, Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de
Gasperi, BP 1503 , L-2920 Luxemburg .

arbetet,

b) föreslagen personals lämplighet och kompetens,
c) den detaljerade arbetsplanens genomförbarhet.

17. Övriga upplysningar: Utförandet av tjänsterna kräver
täta kontakter med Eurostat i Luxemburg och när
varo vid arbetssammanträden .

c) Anbuden skall skrivas på ett av Europeiska
unionens officiella språk.
10 . Anbudsöppning:

a ) Personer som är behöriga att närvara vid an
budsöppningen : en vederbörligen befullmäktigad
representant per anbudsgivare.

18 . Dag för publicering av meddelande om förhands
information : Ingen uppgift.
19 . Dag för avsändande av meddelandet: 22 . 2 . 1996 .

20 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
22 . 2 . 1996 .

b ) Dag, tid och plats : 29.4.1996 ( 10.00 ). Plats : Se
punkt 1 .

21 . Upphandlingen omfattas av GAV 1 '-avtalet.
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Nr C 68 / 21

Förvaltningstjänster och tillhörande tjänster
Allmän anbudsinfordran

(96/C 68 / 12 )

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska gemenskaper
nas kommission, Statistikkontoret (Eurostat), Enhet
C4 , Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de Gasperi,
BP 1503 , L-2920 Luxemburg.
Tel . 43 01-335 72 . Telefax 43 01-343 39 .

2 . Tjänstekategori och beskrivning:
a) Förvaltningstjänster och tillhörande tjänster, kate
gori 11 , CPC-nummer : 865,866 .
b ) Beskrivning :

3 . Plats för leverans: Luxemburg, se punkt 1 .
4 . a), b )

c) I anbuden skall studiemeriter och yrkeskvalifika
tioner anges avseende de personer som är ansva
riga och skall utföra arbetet inom delarna.

5 . Utförande av tjänsterna : Anbudsgivarna kan ge
anbud på en eller flera av delarna eller delavsnitten
under punkt 2 . Anbud på delar av delavsnitt accepte
ras inte .

Kommissionen ansvarar för driften av Edicom

(Electronic Data Interchange on Commerce ), en
ligt rådets beslut av den 11 . 7 . 1994 .

Programmet syftar till utförande av ett antal mo
derniserings- och automatiseringssåtgärder för
systemet för statistik om handel med varor mellan

6 . Alternativa anbud: Accepteras ej .

7 . a) Dag för utförande av tjänsten : Efter kontraktets
undertecknande som beräknas äga rum den
1 . 7 . 1996 .

medlemsstaterna (Intrastat).
Verksamheten omfattar bland annat

i

— utformning, utveckling, dokumentation och
marknadsföring av harmoniserade metoder
och förfaranden , mottagarprogram, godkän
nande, behandling och spridning av data samt
tillhandahållande av format för informations

utbyte baserade på europeiska och internatio
nella standarder,

— utformning av åtgärder för förenkling och
harmonisering av systemets funktioner.

b ) Projektets längd: 1 år från och med dagen för
undertecknande av kontraktet som kan förnyas
två gånger ett år, med reservation för tillgänglig
budget och tillfredsställande utförande .
8 . a ) Den avdelnings namn och adress från vilken för
frågningsunderlaget kan beställas: M. G. Pieltain,
C3 /013 , Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de
Gasperi , BP 1503 , L-2920 Luxembourg, tel . (352 )
43 01-344 64, telefax ( 352 ) 43 01-343 39 .

Beställningar kan endast göras skriftligen och be
ställarens namn och adress samt de berörda delar

Initiativet Extracom som utarbetats inom ramen

för IDA-programmet (Interchange Data between
Administrations) erbjuder ett liknande system för
handel med varor med tredje länder (Extrastat).

nas referensnummer skall anges .
b ) Sista dag för beställning av förfrågningsunderla
get: 3 . 4 . 1996 , poststämpelns datum gäller.

En del av arbetsprogrammen består av följande
delar :

Del 1 ) Globalisering och integration.
Del 2 ) Optimering av Intrastat-systemet.

Del 3 ) Anknytning till skatteväsendet.

c) Avgift för förfrågningsunderlaget: Ingen uppgift.
9 . a ) Sista dag för mottagande av anbud: 22 . 4 . 1996,
poststämpelns datum gäller.

Del 5 ) Alternativa system.

b ) Adress till vilken de skall skickas : UAD (Unité
d'administration des documents), kontor C5 / 116,
Eurostat, Jean Monnet-byggnaden, rue Alcide de
Gasperi, BP 1503 , L-2920 Luxemburg.

Fullständig beskrivning av delarna återfinns i för
frågningsunderlaget.

c) Anbuden skall skrivas på ett av Europeiska unio
nens officiella språk.

Del 4 ) Sektoriella varustudier.

Nr C 68 / 22
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10 . Anbudsöppning:
a ) Personer som är behöriga att närvara vid an

budsöppningen : en vederbörligen befullmäktigad
representant per anbudsgivare.
b ) Dag, tid och plats : 29.4.1996 ( 10.00). Plats : Se
punkt 1 .

1 1 . Depositioner och garantier: Se förfrågningsunderla

6 . 3 . 96

16 . Kriterier för tilldelning av kontraktet i rangordning:
Kontraktet kommer att tilldelas det ekonomiskt mest

fördelaktiga anbudet med hänsyn till anbudets tek
niska kvalitet, utförandefrister och pris . Anbudets
tekniska kvalitet kommer att värderas med hänsyn
till

a) förståelse av och använd metod för utförandet av
arbetet,

get .

b ) föreslagen personals lämplighet och kompetens,
12 . Finansierings- och betalningsvillkor: Se förfrågnings
underlaget.

13 . Anbudsgivarna kan ge anbud enskilt eller gemensamt
med tredje part. Om ett gemensamt anbud läggs
fram av flera parter skall en av dem utses till ansva
rig huvudkontraktör.
14 . Minimikrav: Anbudsgivarna skall lämna in följande :
a ) Redogörelse för total årsomsättning under de tre
senaste räkenskapsåren.
b ) Förteckning över liknande arbeten utförda under

c) den detaljerade arbetsplanens genomförbarhet.

17 . Övriga upplysningar: Utförandet av tjänsterna kräver
täta kontakter med Eurostat i Luxemburg och när
varo vid arbetssammanträden .

18 . Dag för publicering av meddelande om förhandsin
formation : Ingen uppgift.
19 . Dag för avsändande av meddelandet: 22 . 2 . 1996 .

de två senaste åren .

c) Meritförteckning för samtliga personer som är in
blandade i utförandet av arbetet.

15 . Anbudens giltighetstid: Till och med nio månader ef
ter sista dag för mottagande av anbud, se punkt 9 .

20 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
22 . 2 . 1996 .

21 . Upphandlingen omfattas av GA' 1*1 '-avtalet.
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RÄTTELSER

Öppnande , i vart och ett av Europeiska gemenskapens länder, av ett bankkonto i ecu för Europeiska
kommissionen — Europeiska utvecklingsfonden

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 55 av den 24.2.1996, s. 13)
(96 /C 68 / 13 )

Europeiska kommissionen , Generaldirektorat XIX-Budget , M. J.-P. Mingasson , JECL 8/13 , rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

Följande skall läsas som följer :

4. a) Tjänst förbehållen finansinstitut som är etablerade i den av gemenskapens medlemsstater som delen
hänvisar till och som innehar alla nödvändiga licenser för att kunna utföra de efterfrågade
tjänsterna .

8 . b) Sista dag för beställning av förfrågningsunderlag: 10 . 4. 1996.
9. a) Sista dag för mottagande av anbud: 10 . 5 . 1996 .

9 . c) Ett av Europeiska gemenskapens officella språk.
16 . Kriterier för tilldelning av kontraktet: Kontraktet kommer att tilldelas det anbud som bedöms vara
ekonomiskt mest fördelaktigt.

Utvärdering av anbuden kommer med hänsyn till, i rangordning, följande kriterier rörande debettrans
aktioner ersättning (med ersättning menas den angivna räntesatsen), kredittransaktioner och förfaran
den .

Rättelse till : Allmänt uttagningsprov KOM/A/972 (förste handläggare — rådgivande läkare)

(Europeiska gemenskapemas officiella tidning nr C 28 A av den 1.2.1996)
(96 /C 68 / 14 )

På sidan 10 , avsnitt III.B.4, skall det på fjärde raden
i ställer för: "ett av fäljande språk"
vara :

"frå av följande språk".
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