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N:o C 200 / 1

I

(Tiedonantoja)

NEUVOSTO
NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN

EDUSTAJIEN PÄÄTÖSLAUSELMA,
annettu 10 pâivânâ heinàkuuta 1995,

joka täydentää 23 päivänä kesäkuuta 1981, 30 päivänä kesäkuuta 1982 ja 14 päivänä heinäkuuta
1986 annettuja päätöslauselmia ulkoasultaan yhtenäisen passin käyttöön ottamisesta
(95 / C 200 /01 )
NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN

UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN
EDUSTAJAT, jotka

PALAUTTAVAT MIELIIN, että 23 päivänä kesäkuuta
1981 (*), 30 päivänä kesäkuuta 1982 (2) ja 14 päivänä
heinäkuuta 1986 (3) annetuilla päätöslauselmilla on tehty
päätös ulkoasultaan yhtenäisestä passista,

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
tultua voimaan olisi käytettävä mainintaa " Euroopan
unioni" "Euroopan yhteisön" sijasta,
KATSOVAT, että uusien jäsenvaltioiden on pyrittävä kai
kin keinoin myöntämään tällainen passi viipymättä,

Korvataan saman päätöslauselman liitteessä II ole
vassa A kohdassa sanat "Euroopan yhteisöjen" sa
noilla " Euroopan unionin".

Jäsenvaltiot ottavat tämän huomioon sitä mukaa kuin
uusia passieriä painetaan, kuitenkin viimeistään 1 päi
västä tammikuuta 1998 .

2 . Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin ku
ningaskunta pyrkivät kaikin keinoin myöntämään täl

laisen passin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1998
noudattaen mallia, joka on määritelty edellä maini
tuilla päätöslauselmilla, sellaisina kuin ne ovat tällä
päätöslauselmalla muutettuina.
3 . Kirjoitetaan 23 päivänä kesäkuuta 1981 annetun pää
töslauselman liitteessä I olevissa C ja D kohdassa,

KATSOVAT, että olisi aloitettava tarvittavat kielelliset

E kohdan kolmannen alakohdan toisessa luetelma

mukauttamiset näiden valtioiden liittymisen huomioon

kohdassa ja F, G, H ja I kohdassa tarkoitetut mainin
nat myös suomeksi ja ruotsiksi yhteisön muille viralli
sille kielille tällä päätöslauselmalla määrättyjen yksi
tyiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

ottamiseksi,
KATSOVAT, että olisi otettava huomioon Ahvenanmaan
asema,

Jäsenvaltiot ottavat ne huomioon sitä mukaa kuin
uusia passieriä painetaan, kuitenkin viimeistään 1 päi

OVAT SOPINEET SEURAAVAA :

västä tammikuuta 1998 .

1 . Korvataan 23 päivänä kesäkuuta 1981 annetun pää
töslauselman liitteessä I olevissa V ja C kohdassa sa
nat " Euroopan yhteisö" sanoilla "Euroopan unioni".

o EYVL N:o C 241 , 19.9.1981 , s .
O EYVL N:o C 179, 16.7.1982 , s .
O EYVL N:o C 185 , 24.7.1986, s .

1
1

1

4. Lisätään sana "Ahvenanmaa" Ahvenanmaalla myön
nettyihin passeihin, jos passin haltijalla on Ahvenan
maan kotiseutuoikeus .

N:o C 200 / 2
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KOMISSIO
Ecu (')
3 , elokuuta 1995

(95 /C 200/02)

Kansallisen valuutan määrä yhtä yksikköä kohti :
Belgian frangi j a
38,6245
Luxemburgin frangi
Tanskan kruunu

7,28185

Saksan markka

1,87773

Suomen markka

5,65985

Ruotsin kruunu

9,53462

Sterling-punta
Yhdysvaltojen dollari

0,839958

1,82804

Kreikan drakma

303,192

Kanadan dollari

Espanjan peseta

160,558

Japanin jeni
Sveitsin frangi
Norjan kruunu

Ranskan frangi
Irlannin punta
Itahan liira

6,47119
0,819811
2122,57

Alankomaiden guldeni

2,10383

Itävallan sillinki

Portugalin escudo

13,2077
195,018

Islannin kruunu

1,34662
121,937

1,55494
8,28913
85,1064

Australian dollari

1,82050

Uuden-Seelannin dollari

2,00778

Etelä-Afrikan randi

4,87174

Komissio on ottanut käyttöön automaattisella vastauslaitteella varustetun teleksin, joka ilmoittaa muunto
kurssit tärkeimpinä valuuttoina kysyjän otettua siihen yhteyden omalla teleksillään. Tämä palvelu toimii
päivittäin kello 15.30:stä seuraavaan päivään kello 13:een.
Palvelun käyttäjän on :
— valittava teleksinumero 23789, Bryssel,
— annettava oma teleksitunnuksensa,

— kirjoitettava koodi "cccc", joka käynnistää automaattisen vastausjärjestelmän ecun muuntokurssien
lähettämiseksi käyttäjän teleksiin,
— ylläpidettävä keskeytymätöntä teleksiyhteyttä, kunnes sanoma ilmoitetaan päättyneeksi koodilla "ffff".
Huorn.: Komissiolla on käytössä myös automaattisella vastauslaitteella varustettu teleksi (n:o 21791 ) sekä
automaattisella vastauslaitteella varustettu telekopiolaite (n:o 296 10 97), jotka lähettävät päivittäi
siä tietoja yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavien muuntokurssien laskemisesta.

(') Neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/78 , annettu 18 päivänä joulukuuta 1978 (EYVL N:o L 379,
30.12.1978 , s. 1 ), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1971 / 89 (EYVL N:o
L 189, 4.7.1989, s . 1 ).

Neuvoston päätös N:o 80/ 1184/ETY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1980 (Lomén sopimus) (EYVL N:o
L 349, 23.12.1980 , s . 34).

Komission päätös N:o 3334/ 80/EHTY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1980 (EYVL N:o L 349,
23.12.1980 , s . 27).

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 16 päivänä joulu

kuuta 1980 (EYVL N:o L 345 , 20.12.1980 , s . 23).
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3308 /80, annettu 16 päivänä joulukuuta 1980 (EYVL N:o L 345,
20.12.1980 , s . 1 ).

Euroopan investointipankin valtuuston päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1981 (EYVL N:o L 311 ,
30.10.1981 , s . 1 ).
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N:o C 200 / 3

Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa säädetystä menettelystä

Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Portugalin sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä
(95 /C 200 /03)

1 . Vaikka Azorien saariryhmään sovelletaan yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yh ¬
teisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annettua neuvoston ase
tusta (ETY) N:o 2408 /92 vasta 30 päivästä kesäkuuta 1998 lähtien, Portugalin hallitus on
päättänyt komission TAP-lentoyhtiölle myönnettävästä tuesta 6 päivänä heinäkuuta 1994 te
kemän päätöksen mukaisesti soveltaa edellä mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan säännöksiä asettaakseen 1 päivästä tammikuuta 1996 julkisen palvelun velvoitteen
seuraavilla 9 reitillä harjoitettavaan säännölliseen lentoliikenteeseen :
— Lissabon/ Funchal /Lissabon

— Lissabon / Porto Santo / Lissabon
— Porto / Funchal /Porto
— Porto / Porto Santo / Porto

— Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon
— Lissabon /Terceira/ Lissabon
— Lissabon /Terceira/ Horta/ Lissabon
— Lissabon / Horta/ Lissabon

— Funchal/Ponta Delgada/Funchal

2 . Julkisen palvelun velvoitteeseen sisältyvät vaatimukset ovat seuraavat :
— Lentotiheyden vähimmäisvaatimusten osalta :

— reitillä Lissabon/Funchal/Lissabon 58 viikoittaista meno- ja paluulentoa kesäkaudella
ja 51 viikoittaista meno- ja paluulentoa talvikaudella eli vähintään 6 päivittäistä len
toa ,

— reitillä Lissabon/Porto Santo/Lissabon koko vuoden ajan 2 viikoittaista meno- ja pa
luulentoa, joka voidaan lentää Funchalin kautta,

— reitillä Porto/Funchal/Porto 4 viikoittaista meno- ja paluulentoa koko vuoden ajan,
— reitillä Porto/Porto Santo/Porto 1 viikoittainen meno- ja paluulento kesäkaudella,

— reitillä Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon 14 viikoittaista meno- ja paluulentoa kesä
kaudella ja 9 viikoittaista meno- ja paluulentoa talvikaudella,
— reitillä Lissabon/Terceira/Lissabon koko vuoden ajan 7 viikoittaista meno- ja paluu
lentoa, joista yksi voidaan lentää Hortan kautta,

— reitillä Lissabon/Horta/Lissabon koko vuoden ajan 2 viikoittaista meno- ja paluulen
toa, joista yksi voidaan lentää Terceiran kautta,

— reitillä Funchal/Ponta Delgada/Funchal 2 viikoittaista meno- ja paluulentoa kesä
kaudella ja 1 viikoittainen meno- ja paluulento talvikaudella.

N:o C 200 / 4
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— Aikataulujen osalta :
— Seuraavat lennot on tehtävä klo 8.00 ja klo 19.00 välillä :

i) reitillä Lissabon /Funchal/Lissabon 34 viikoittaista meno- ja paluulentoa kesäkau
della ja 31 viikoittaista meno- ja paluulentoa talvikaudella,
ii) reitillä Porto/Funchal/Porto 3 viikoittaista meno- ja paluulentoa kesäkaudella ja
2 viikoittaista meno- ja paluulentoa talvikaudella.
Lentojen on jakauduttava tasaisesti koko edellä mainitulle ajanjaksolle, jos päivittäin
tehdään useita meno- ja paluulentoja.
— Seuraavat lennot on tehtävä klo 8.00 ja klo 21.00 välillä :

i) reitillä Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon 12 viikoittaista meno- ja paluulentoa
kesäkaudella ja 7 viikoittaista meno- ja paluulentoa talvikaudella (muut suoritet
tavat lennot on tehtävä kesä- ja talvikaudella klo 6.30 ja 21.00 välillä),
ii) reitillä Lissabon /Terceira/Lissabon 5 viikoittaista meno- ja paluulentoa koko
vuoden ajan,

iii) reitillä Lissabon/Horta/Lissabon 2 viikoittaista meno- ja paluulentoa koko vuo
den ajan.

— Kuljetuskapasiteetin osalta :
Tarjottavan viikoittaisen kuljetuskapasiteetin vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat :

— reitillä Lissabon/Funchal /Lissabon 6 670 paikkaa koko vuoden ajan sekä 135 tonnia
rahtia kesäkaudella ja 127 tonnia rahtia talvikaudella,
— reitillä Lissabon/Porto Santo/Lissabon 243 paikkaa ja 5 tonnia rahtia koko vuoden
ajan,

— reitillä Porto/Funchal/Porto 480 paikkaa ja 10 tonnia rahtia koko vuoden ajan,
— reitillä Porto / Porto Santo/ Porto 110 paikkaa ja 2 tonnia rahtia kesäkaudella,
— reitillä Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon 1 848 paikkaa ja 121 tonnia rahtia kesä
kaudella sekä 1 400 paikkaa ja 95 tonnia rahtia talvikaudella,
— reitillä Lissabon/Terceira/Lissabon 855 paikkaa ja 7 tonnia rahtia koko vuoden ajan,
— reitillä Lissabon/Horta/Lissabon 200 paikkaa ja 2 tonnia rahtia koko vuoden ajan,

— reitillä Funchal/ Ponta Delgada/Funchal 235 paikkaa ja 5 tonnia rahtia kesäkaudella
sekä 118 paikkaa ja 2 tonnia rahtia talvikaudella.
Jos kaikkien lentoliikenteenharjoittajien yhteinen keskimääräinen kuormitusaste ylittää
edeltävällä lupakaudella yhdellä reitillä 70 prosenttia, on tarjottavaa vähimmäiskapasi
teettia lisättävä suhteessa havaittuun kysynnän kasvuun. Tästä lisäyksestä ilmoitetaan
kaikille kyseisellä reitillä liikennöiville lentoliikenteenharjoittajille kirjallisesti kuusi kuu
kautta ennen kuin kapasiteetin lisäys tulee voimaan. Samalla Euroopan komissiolle ilmoi
tetaan kapasiteetin muutoksesta, joka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
— Lisälentojen ja -kapasiteetin osalta :
Joulun ja uudenvuoden aikaan kuljetuskapasiteetin lisätarjonnan on oltava seuraava :

— reitillä Lissabon/ Funchal/Lissabon 40 meno- ja paluulentoa lisää, jotka vastaavat vä
hintään 4 720 paikkaa ja 100 tonnia rahtia,
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— reitillä Porto/Funchal/Porto 12 meno- ja paluulentoa lisää, jotka vastaavat vähintään
534 paikkaa ja 32 tonnia rahtia,
— reitillä Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon 10 meno- ja paluulentoa lisää, jotka
vastaavat vähintään 1 330 paikkaa ja 25 tonnia rahtia.

Koulujen kesälomien aikana kesä- ja syyskuun välillä kuljetuskapasiteetin lisätarjonnan
on oltava seuraava :

— reitillä Lissabon/Ponta Delgada/Lissabon 5 meno- ja paluulentoa lisää, jotka vastaa
vat vähintään 590 paikkaa ja 13 tonnia rahtia,
— reitillä Porto/Ponta Delgada/Porto 1 meno- ja paluulento lisää, joka vastaa vähin
tään 132 paikkaa ja 2 tonnia rahtia.

Jos lentoliikenne keskeytyy mantereen ja Funchalin sekä Ponta Delgadan välillä huono
jen sääolojen tai lentoliikennepalveluihin vaikuttavien lakkojen vuoksi, lisälentoja on tar
jottava niin, että mantereen ja Funchalin välisessä liikenteessä taataan vähintään 1 500
paikan ja 30 rahtitonnin päivittäinen tarjonta ja mantereen ja Ponta Delgadan välisessä
liikenteessä vähintään 600 paikan ja 10 rahtitonnin päivittäinen tarjonta.
Lisäkapasiteettia on tarjottava heti, kun reitillä liikennöinti on mahdollista aloittaa ja sitä
on tarjottava niin kauan, kunnes keskeytyksen aikana ruuhkautunut liikenne on hoi
dettu.

— Käytettyjen ilma-alusten osalta :

Lentoliikenne on hoidettava suihkuturbiinikoneilla, joiden vähimmäiskapasiteetti on 90
paikkaa (1).
— Lentohintojen osalta :
Hinnastorakenteen on oltava seuraava :

— Rajoitukseton turistiluokan viitehinta, joka ei saa ylittää seuraavia määriä :
i) Lissabonin ja Funchalin tai Porto Santon välillä : 51 600 escudoa meno-paluu,

ii) Porton ja Funchalin tai Porto Santon välillä : 66 200 escudoa meno-paluu,
iii) Lissabonin ja Ponta Delgadan, Hortan ja Terceiran välillä : 72 800 escudoa
meno-paluu,

iv) Funchalin ja Ponta Delgadan välillä : 51 600 escudoa meno-paluu.
— Kysynnän mukaan ja erityisehtojen perusteella (PEX, Excursion, jne.) sovellettava
alennettujen hintojen asteikko.

— Alennetut hinnat on varattu kyseisten autonomisten alueiden asukkaille, opiskeli
joille, joiden asuin- tai opiskelupaikka sijaitsee näillä autonomisilla alueilla ja autono
misten alueiden urheilujoukkueiden jäsenille virallisin Portugalin mantereen alueella
järjestettäviin urheilukilpailuihin matkustamista varten. Enimmäishinnat ovat seuraa
vat :

— kaikkien Portugalin mantereen ja Madeiran autonomisen alueen lentokenttien väli
sillä lennoilla :

i) PTE 27 000 meno-paluu autonomisen alueen asukkaille

ii) PTE 19 600 meno-paluu opiskelijoille

iii) PTE 31 600 meno-paluu urheilujoukkueiden jäsenille
— kaikkien Portugalin mantereen ja Azorien autonomisen alueen lentokenttien välisillä
lennoilla :

i) PTE 43 100 meno-paluu autonomisen alueen asukkaille

ii) PTE 29 500 meno-paluu opiskelijoille

iii) PTE 44 800 meno-paluu urheilujoukkueiden jäsenille
(*) Lisätietoja Funchalin ja Hortan lentokentiltä hoidettavasta liikenteestä saa Aeronautical Information of
Portugalista (AIP).
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— kaikkien Madeiran autonomisen alueen portugalilaisten lentokenttien ja kaikkien
Azorien autonomisen alueen lentokenttien välisillä lennoilla :

i) PTE 19 600 meno-paluu opiskelijoille

ii) PTE 31 600 meno-paluu urheilujoukkueiden jäsenille
Alennetut hinnat noudattavat voimassaolevien kansainvälisten sääntöjen mukaista
määräosuusjärjestelmää, kun toinen lentoliikenteenharjoittaja kuljettaa matkustajia
kullakin autonomisella alueella .

Portugalin hallitus tarkistaa mainitut erimmäishinnat joka vuosi ottaen huomioon arvioi
dun inflaatioasteen ± 3 prosentilla korjattuna. Tästä tarkistuksesta ilmoitetaan kaikille
kyseistä reittiä liikennöiville lentoliikenteenharjoittajille kirjatulla kirjeellä 90 päivää en
nen sen voimaan tuloa ja samaan aikaan Euroopan komissiolle sen julkaisemiseksi Eu
roopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Asukkaille tarjottu hinta ei saa missään tapauksessa
olla 60 prosenttia suurempi kuin vastaava turistiluokan lippu, ja suhde on säilytettävä
suhteessa opiskelijalippujen ja urheilujoukkueiden lippujen hintoihin.
Jos hintaa alennetaan, lentoliikenteen harjoittajat, jotka eivät tämän vuoksi enää halua
harjoittaa kyseistä liikennettä, voivat poikkeuksellisesti keskeyttää palvelunsa ilmoitta
malla siitä kolme kuukautta aikaisemmin .

— Lentoliikenteen jatkuvuuden osalta :

Lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä johtuvaa syytä, suoraan liikenteenharjoittajasta
johtuvien lentojen peruutusten lukumäärä ei saa ylittää 2 prosenttia lentoliikenneohjel
massa suunnitellusta lentojen lukumäärästä IATA:n määrittelemän ilmailukauden aikana.

Lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä johtuvaa syytä, suoraan liikenteenharjoittajasta
johtuvien yli 15 minuutin myöhästymisten osuus ei saa ylittää 15 prosenttia lentojen lu
kumäärästä.

Palveluja on tarjottava vähintään yhden kalenterivuoden ajan, ja edellä mainittua ta
pausta lukuun ottamatta ne voidaan keskeyttää vain ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta
etukäteen .

— Lentojen myynnin osalta :

Lennot on myytävä ainakin yhtä tietokoneistettua varausjärjestelmää käyttäen.
Yhteisön lentoliikenteenharjoittajille annetaan tiedoksi, että ottaen huomioon kyseisten reit
tien tärkeyden ja erityisluonteen sekä palvelujen jatkuvuutta koskevien vaatimusten poikke
uksellisen luonteen :

— liikenteenharjoittajien, jotka haluavat alkaa harjoittaa mainittujen velvoitteiden alaista
lentoliikennettä yhdellä tai useammalla reitillä, on esitettävä etukäteen liiketoimintasuun
nitelma, joka todistaa heidän kykynsä harjoittaa kyseistä liikennettä yhden vuoden ajan
asetettujen velvoitteiden mukaisesti,
— liikenteenharjoittajien on haettava lupaa lentoliikenteen harjoittamiseksi yhdellä tai use
ammalla reitillä asetettujen velvoitteiden mukaisesti korvausta vaatimatta ennen 31 päi
vää lokakuuta 1995 ,

— kyseisen lentoliikenteen keskeyttäminen ilman edellä mainittua julkisen palvelun velvoit
teen määräämää etukäteisilmoitusta aiheuttaa rahallisia hallinnollisia seuraamuksia .

Yhteisön liikenteenharjoittajille annetaan myös tiedoksi, että siviili-ilmailun pääosasto valvoo
julkiselle palvelulle asetettujen velvoitteiden noudattamista.
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Komission tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa säädetystä menettelystä

Julkisen palvelun velvoitteen asettaminen Portugalin sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä
(95 / C 200 /04)

1 . Noudattaen Portugalin valtion yritykselle TAP myöntämästä tuesta 6 päivänä heinäkuuta
1994 tehtyä komission päätöstä ja yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Portugalin hallitus on
päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen seuraavilla reiteillä harjoitettavaan säännölli
seen lentoliikenteeseen 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen : Funchal/Porto Santo/Funchal.
2 . Julkisen palvelun velvoitteeseen sisältyvät vaatimukset ovat seuraavat :
— Lentotiheyden vähimmäisvaatimusten osalta :

42 viikoittaista meno-paluulentoa kesäkauden aikana ja 28 viikoittaista meno-paluulen
toa talvikauden aikana eli vähintään neljä meno-paluulentoa päivittäin.
— Aikataulujen osalta :

21 viikoittaista meno-paluulentoa on liikennöitävä kello 7.30 ja kello 20 (Greenwichin
aikaa) välillä läpi koko vuoden.

Lentotiheyden vähimmäisvaatimukset täyttävät lennot on jaettava tasaisesti kellonaikojen
7.30 ja 20 (Greenwichin aikaa) välille.

— Kapasiteetin osalta :

Tarjottavan viikoittaisen vähimmäiskapasiteetin on oltava seuraava :
— 1512 paikkaa ja kaksi tonnia rahtia kesäkauden aikana ;
— 1 008 paikkaa ja kaksi tonnia rahtia talvikauden aikana.
Kaikkien yhtä reittiä liikennöivien liikenteen harjoittajien keskimääräisen kuormituksen

ylittäessä 70 prosenttia vastaavan edellisen viitekauden kuormituksesta vähimmäiskapasi
teettia nostetaan suhteessa havaittuun kasvuun . Tästä noususta on ilmoitettava kaikille

kyseistä reittiä liikennöiville liikenteen harjoittajille kirjatulla kirjeellä kuusi kuukautta
ennen sen voimaan tuloa. Euroopan yhteisöjen komissiolle ilmoitetaan samaan aikaan
tästä kapasiteetin muutoksesta, joka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

— Lisälennotja lisäkapasiteetti:
Vähintään seuraavat lisäkapasiteetit on tarjottava joulusta uuteenvuoteen ulottuvana
ajanjaksona :

— 20 meno-paluulentoa käsittäen vähintään 720 paikkaa ja 1 tonnin rahtia.

Jos Funchalin ja Porto Santon väliset yhteydet joudutaan keskeyttämään huonon sään tai
lentoliikenteeseen vaikuttavien lakkojen vuoksi, on tarjottava lisäpalveluita vähintään 288
paikan päivittäisen tarjonnan takaamiseksi.

Lisäkapasiteettia on tarjottava mahdollisimman pian, jotta palvelut voitaisiin aloittaa uu
delleen, ja niitä on tarjottava kunnes palveluiden keskeytymisestä johtuvat ruuhkat on
purettu .
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— Käytetyt ilma-alustyypit:
Lennot on liikennöitävä ilma- aluksilla, joiden vähimmäiskapasiteetti on 35 (') paikkaa.
— Hinnastorakenteen osalta :

Hintaluokkiin on sisällyttävä seuraavat liput :

— rajoittamaton lippu turistiluokassa, jossa meno-paluulipun hinta ei saa ylittää 13 200
Portugalin escudoa ;
— kysynnän mukaan ja erityisehtojen perusteella sovellettava (Pex, Excursion, jne.)
alennettujen hintojen asteikko.
— alennetut hinnat on varattu Porto Santon saaren asukkaille, opiskelijoille, joiden
asuinpaikka tai opiskelupaikka sijaitsee Porto Santon saarella, ja nuorille, joiden
asuinpaikka sijaitsee Porto Santon saarella. Enimmäishinnat ovat seuraavat :

(i) PTE 5 300 meno-paluu asukkaille
(ii) PTE 3 900 meno-paluu opiskelijoille
(iii) PTE 6 600 meno-paluu nuorille.

Portugalin hallitus tarkastaa nämä enimmäishinnat joka vuosi ottaen huomioon arvioi
dun inflaatioasteen korjattuna ± 3 prosentilla. Tästä muutoksesta ilmoitetaan kaikille
kyseistä reittiä liikennöiville liikenteen harjoittajille kirjatulla kirjeellä 90 päivää ennen
sen voimaan tuloa ja samaan aikaan Euroopan yhteisöjen komissiolle sen julkaisemiseksi
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Asukkaille tarjottu hinta ei saa missään tapauk
sessa olla 60 prosenttia suurempi kuin vastaava lippu turistiluokassa ; suhde on säilytet
tävä opiskelijalippujen ja urheilujoukkueiden lippujen hintoja määritettäessä.
Jos hintaa alennetaan, liikenteen harjoittajat, jotka eivät tämän vuoksi enää halua har
joittaa kyseisiä palveluja, voivat poikkeuksellisesti keskeyttää palvelut ilmoitettuaan siitä
kolme kuukautta aikaisemmin .

— Lentoliikenteen jatkuvuuden osalta :

Lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä johtuvaa syytä, suoraan liikenteenharjoittajasta
johtuvien lentojen peruutusten lukumäärä ei saa ylittää 2 prosenttia lentoliikenneohjel
massa suunnitellusta lentojen lukumäärästä IATA:n määrittelemän ilmailukauden aikana.

Lukuun ottamatta ylivoimaisesta esteestä johtuvaa syytä, suoraan liikenteenharjoittajasta
johtuvien yli 15 minuuttia kestävien myöhästymisten osuus ei saa ylittää 15 prosenttia
lentojen lukumäärästä.
Palveluita on tarjottava vähintään yhden kalenterivuoden ajan ja edellä mainittua tapa
usta lukuun ottamatta ne voidaan keskeyttää vain ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta
etukäteen .

— Lentojen myynnin osalta :

Lennot on myytävä tietokoneistettua varausjärjestelmää käyttäen.

Yhteisön liikenteen harjoittajille annetaan tiedoksi, että ottaen huomioon kyseisten reittien
erityisen tärkeyden ja palvelujen jatkuvuutta koskevien vaatimusten poikkeuksellisen luon
teen :

— liikenteen harjoittajien, jotka haluavat harjoittaa näiden ehtojen alaisia palveluja, on esi
tettävä etukäteen liiketoimintasuunnitelma, joka todistaa heidän kykenevän harjoitta
maan näitä palveluita vähintään yhden vuoden ajan määrättyjen ehtojen mukaisesti ;

— liikenteen harjoittajien on anottava lupaa harjoittaa palveluja julkiselle palvelulle asetetun
velvoitteen mukaisesti ja pyytämättä korvausta ennen lokakuun 31 päivää 1995 ;
(') Lisätietoja Funchalista ja Porto Santosta lähtevistä ja sinne saapuvista lennoista saa Aeronautical Infor
mation of Portugalista (AIP).
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— liikenteen harjoittajille, jotka keskeyttävät kyseisen palvelun antamatta siitä edellä määri
teltyjen julkisen palvelun velvoitteiden mukaista etukäteisilmoitusta, voi aiheutua rahalli
sia hallinnollisia seuraamuksia.

Yhteisön liikenteen harjoitajille annetaan myös tiedoksi, että siviili-ilmailun pääosasto valvoo
yhteistyössä Madeiran aluehallinnon kanssa julkiselle palvelulle määrättyjen velvoitteiden
noudattamista .

Yhteisyrityksen ilmoittaminen

(Tapaus N:o IV/35640 — Cummins-Wärtsilä)
(95 /C 200/05)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 . Komissio vastaanotti 13 päivänä heinäkuuta 1995 neuvoston asetuksen N:o 17 (') 4 artik
lan mukaisen ilmoituksen rekisteröidyn yhtiön muodossa olevasta yhteisyrityksestä. Yhteisyri
tyksen ovat muodostaneet kaksi yritystä : Cummins (USA) ja Wärtsilä (Suomi). Tiedonanto
koskee yhteisyrityksen perustamista Cumminsin ja Wärtsilän kesken nopeakäyntisten diesel- ja
kaasumoottoreiden suunnittelua, kehittämistä ja valmistusta varten. Yhteisyritys valmistaa eri
tyisesti kahta uutta nopeakäyntisten, jatkuvakäyttöisten moottoreiden tuoteperhettä : W-200,
jonka teho on 2,0 MW—4,5 MW, ja W-170, jonka teho on 0,5 MW—2,7 MW. Kumpikin
moottori on sopiva merenkulkuun, sähkön ja lämmön tuotantoon, teollisuuskäyttöön, rauta
teille ja muihin sovelluksiin.

2 . Alustavien tutkimuksien jälkeen komissio toteaa, että ilmoitettu kumppanuus ja siihen liit
tyvät sopimukset voivat kuulua asetuksen N:o 17 piiriin.
3 . Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset huomau
tuksensa ehdotetusta yritysten toiminnasta.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
Huomautukset voidaan lähettää telekopiona [telekopionumero (32-2) 296 98 08)] tai postitse
viitteellä N:o IV/ 35640 — Cummins-Wärtsilä, seuraavaan osoitteeseen :

Euroopan komissio
Directorate- General for Competition (DG IV)
Directorate D

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B- 1 049 Brussels

O EYVL N:o 13 , 21.2.1962 , s . 204 /62
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Ilmoitetun yrityskeskittymän vastustamatta jättäminen
(Tapaus N:o IV/M.616 — Swissair/Sabena)
(95 /C 200 /06)

Komissio päätti 20 päivänä heinäkuuta 1995 olla vastustamatta edellä ilmoitettua
yrityskeskittymää ja julistaa sen yhteismarkkinoille soveltuvaksi. Tämä päätös perustuu neuvos
ton asetuksen (ETY) N:o 4064 / 89 (*) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Asiasta kiinnostuneet
kolmannet osapuolet voivat saada päätöksestä kopion pyytämällä sitä kirjallisesti osoitteesta :

Euroopan yhteisöjen komissio
Kilpailuasiain pääosasto (PO IV)
Yrityskaupparyhmâ
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B- 1 049 Bryssel
Telekopionumero : (32-2) 296 43 01
n EYVL N:o L 395 , 30.12.1989, s. 1 . Korjaus : EYVL N:o L 257, 21.9.1990 , s . 13

VALTION TUKI

C 50/94 (ex NN 85/93 )
Ranska

(95 /C 200/07)

(Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92—94 artikla)
Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukainen komission tie
donanto muille jäsenvaltioille ja niille, joita asia koskee, tuesta, jota Ranska on antanut biopolt
toaineiden alalle

Komissio on jäljempänä olevalla kirjeellä antanut Rans
kan hallitukselle tiedon päätöksestään aloittaa menettely.
" 1 . Komissiolle on ilmoitettu, että tämän valtion, tietty
jen teollisuusjohtajien, kansallisen öljykasvien viljeli
jöiden toimialajärjestön (Onidol) ja öljykasvien, val
kuaiskasvien ja kuitukasvien viljelijöiden toimialayh
teisön (SIDO) kesken on tehty sopimuspöytäkirja öl
jykasveista saatujen biopolttoaineiden kehittämisestä.
2 . Toukokuun 24 päivänä 1993 päivätyssä kirjeessään

vänä huhtikuuta 1994 päivätyissä kirjeissään tietoja,
jotka ovat osoittautuneet riittämättömiksi, jotta ko
missio voisi päättää, onko säännös yhteensopiva tuki
järjestelmän kanssa.

Ranskan viranomaiset ovat toimittaneet tiedoksi 9

päivänä heinäkuuta ja 14 päivänä lokakuuta 1993
päivätyillä kirjeillään kaksi yleissopimusta, joiden ta
voitteena on kesantomailla viljellystä syysrapsista läh
töisin olevan esteripolttoaineen kokeellisen tuotanto
ja markkinointiohjelman käyttöön ottaminen.

komissio kehotti Ranskan viranomaisia toimittamaan

tämän säännöksen tiedoksi ennen sen täytäntöönpa
noa .

3 . Ranskan viranomaiset ovat antaneet 9 päivänä heinä
kuuta 1993 , 14 päivänä lokakuuta 1993 ja 27 päi

Ensimmäinen koskee sopimuspöytäkirjaa öljykas
veista saatujen biopolttoaineiden kehittämisestä. Se
sisältää kesantomailla viljellyistä öljykasveista saatu
jen esterien tuotannon ja markkinoinnin järjestämi
sen .
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Toinen muodostuu yhden edellisen pöytäkirjan mu
kaisesti tehdyn sitoumuksen täytäntöönpanosta,
jonka tarkoitus on kesantomailla viljellyn syysrapsin
tuotannon edistäminen taloudellisiin tuotantotapoi
hin turvautuen .

N:o C 200 / 11

misenä. Itse asiassa asetuksen (ETY) N:o 1765 /92
13 artiklassa säädetään, että yhteisön menoja tämän
järjestelyn soveltamiseksi pidetään toimina yhteisen
maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen
(ETY) N:o 729/70 3 artiklan 1 kohdan mukaisten
maatalousmarkkinoiden vakauttamiseksi. Tämän jäl
kimmäisen säännöksen mukaisesti EMOTR:in tuki

Näistä yleissopimuksista johtuu, että tullessaan voi
maan tämä tukisäännös rikkoi perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdan määräyksiä, ottaen huomioon,
että sitä ei kokonaisuudessaan ilmoitettu suunnitte

luvaiheessa ja että se tuli voimaan ennen kuin komis
sio oli ottanut kantaa sen yhteensopivuudesta perus
tamissopimuksen sääntöjen kanssa.

Toisaalta komissio tutkii tuen N:o NN 10 /A/92 ja
tuen N:o NN 10/ B/92 yhteydessä öljytuotteiden si
säisestä verosta vapauttamista, sellaisena kuin se on
pantu täytäntöön vuoden 1992 varainhoitolain 32 ar
tiklan mukaan, sellaisena kuin se on viimeksi muu
tettuna vuoden 1993 korjaavan varainhoitolain 30

osastosta rahoitetaan maatalouden yhteisessä mark
kinajärjestelyssä hyväksytyt markkinoiden vakautta
miseksi tarkoitetut toimet. Sen vuoksi kaikkia ase

tukseen (ETY) N:o 1765 /92 kuuluvan alan valtiolli

sia toimia pidetään valtion puuttumisena 'täydelliseen
ja tyhjentävään järjestelmään', jonka yhteisön tuo
mioistuin on toistuvasti vahvistanut kuuluvan yksin
omaan yhteisön toimivaltaan .

Toiseksi vaikka tämä maanviljelijöille annettava heh
taarituki voidaan perustella taloudellisten tuotanto
menetelmien kehittämisellä, sitä ei voida pitää yhteis

markkinoiden sääntöjen kanssa yhteensopivana.

artiklalla .

4 . Markkinointivuodeksi 1992 / 1993 ja 1993 / 1994 an
netun 200 Ranskan frangin suuruisena hehtaaria
kohden annettuna palkkiona myönnettyä 25 miljoo
nan ja 26 miljoonan Ranskan frangin suuruista val
tion tukea, joka koskee kesantomailla viljeltyjen
syysrapsin ja auringonkukan siementen tuotantotu
kea, pidetään EEC:n perustamissopimuksen 92 artik
lan 1 kohdan mukaisena kesantomailla viljeltävän
kahden tuotteen (syysrapsi ja auringonkukka) tuot
tamiseen tarkoitettuna valtion tukena . Suosimalla
näiden kahden tuotteen tuotantoa tämä tuki on omi

aan väärentämään kilpailua ja sen vuoksi siihen ei
voi soveltaa mitään tämän kyseisen artiklan 2 ja 3
kohdassa määrätyistä poikkeuksista.

Ne rikkovat rasva-alan yhteisestä markkinajärjeste
lystä annettua asetusta (ETY) N:o 136/66 . Itse asi
assa yhteisön tuomioistuimessa vakiintuneen oikeus
käytännön mukaan tätä säännöstä pidetään täydelli
senä ja tyhjentävänä järjestelmänä, joka ei anna jä

On totta, että kesannointimaan osalta asetuksen
1765 /92 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että 'jäsen
valtioiden on sovellettava kesannoitujen alojen eri
tyistilannetta vastaavia aiheellisia ympäristönsuojelu

toimenpiteitä' ja että tästä syystä ympäristönsuojelun
vaatimusten mukaisten tuotantomenetelmien sovelta

minen katsotaan yhteisön lainsäädännössä jo asetet
tujen velvollisuuksien täyttämiseksi. Toisaalta yhtei
sön pellonpoistojärjestelmään kuuluvien ja muuhun
kuin elintarviketuotantoon tarkoitettujen kesannoin
timaiden osalta ympäristönsuojelun vaatimusten ja
maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa so
pusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä an
netun asetuksen (ETY) N:o 2078 /92 10 artiklassa
kielletään kaikenlaisen kansallisen avun antaminen .

5 . Onidokin toteuttamat tutkimus- ja myynninedistä
mistoimet voisivat tietyissä olosuhteissa olla yhteen
sopivia yhteismarkkinoita koskevien sääntöjen
kanssa .

senvaltioille mitään valtuuksia toteuttaa sitä rikkovia

tai siitä poikkeavia toimenpiteitä.

Ranskan viranomaisten ilmoittamien tietojen perus
teella tämä tuki ei ole kesannointia koskevien yhtei
sön määräysten mukainen seuraavista syistä :

Ensinnäkin asetuksen (ETY) N:o 1765 /92 sovelta
misalaan kuuluvien tuotteiden osalta, joihin öljykas
vit kuuluvat, tämän asetuksen säännökset ilmenevät
vastaavien yhteisten markkinajärjestelyiden yhdenty

Itse asiassa komissio katsoo tutkimusavun olevan pe
rustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan c alakoh
dan mukaan yhteensoveltuva yhteismarkkinoiden
kanssa, koska toimet, joihin tukea annetaan, toteute
taan kyseisen alan etujen mukaisesti ja koska tutki
muksen tulokset jaetaan mainitun alan kaikille toimi
joille . Komissio hyväksyy tällaisesta tuesta aiheutu
vien kustannusten rahoituksen sataan prosenttiin asti.

Ollakseen hyväksyttävä tuotteiden mainostus- ja
myynninedistämistuki olisi siten myönnettävä 28 päi
vänä lokakuuta 1986 annetun komission tiedonan

nossa (EYVL N:o C 302 , 12.11.1987) annettujen
määräysten mukaisesti.
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Näiden toimien täsmällistä luonnetta ei ole kuiten
kaan ilmoitettu komissiolle . Tämän vuoksi on siis

polttoainetuotantoon tarkoitettua syysrapsia koske
vat sopimukset sen arvioimiseksi, sisältyykö niihin

mahdotonta lopullisesti ilmoittaa, ovatko ne yhteis
markkinoita koskevien sääntöjen kanssa yhteensopi

tukea .

via.

6 . Ranskan viranomaisten 3 kohdassa tarkoitetuissa kir

jeissä ilmoittamista tiedoista huolimatta tiettyjä seik
koja puuttuu, jotta komissio voisi ottaa kantaa tiet
tyihin toimenpiteisiin.

SIDO:n, Onidohin, Cetiom:in ja varastointilaitosten
toimien luonteesta puuttuvien tietojen vuoksi komis
sion on mahdotonta esittää lopullista kantaansa näi
den toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteismark
kinoita koskevien sääntöjen kanssa.

7 . SIDO, Cetiom ja varastointilaitokset varmistavat
edellä 4 ja 5 kohdassa ja tarvittaessa edellä olevassa

6 kohdassa tarkoitettujen valtiontukien täytäntöön
Valtion, Onidohin ja SIDO:n kesken tehdyssä yleis
sopimuksessa säädetään, että SIDO on vastuussa val
tion rapsin ja auringonkukan siementen tuotannolle

panon .

Näiden järjestöjen toimia, jotka käsittävät valtiontu

antaman tuen hallinnoimisesta ja seurannasta vahvis
tamatta kuitenkaan selvästi, että tämän elimen

kien hallinnan ja valvonnan, ei sinänsä pidetä perus

500 000 Ranskan frangin suuruinen rahoitusosuus on

tamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa tarkoitet

osoitettu tähän tarkoitukseen .

tuina valtiontukina. Pöytäkirjan ja yleissopimuksen
mukaan ne kuitenkin erottamattomasti kuuluvat var
sinaisiin tukiin . Tämän vuoksi komission on otettava

Koska tämä rahoitusosuus varmistaa joko perusta
missopimuksen 92 artiklan 1 kohdan perusteet täyt
tävän tuen tai siihen liittyvien toimenpiteiden ja täl
laisesta tuesta erottamattomien toimenpiteiden rahoi
tuksen, komission on mahdotonta tässä tapauksessa
ja käsittelyn ollessa tässä vaiheessa ilmoittaa näiden
toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteismarkki
noita koskevien sääntöjen kanssa, ottaen huomioon,
että toimenpiteistä ei ole ilmoitettu komissiolle.

Jos Onidol rahoittaa tutkimus- ja myynninedistämis
toiminnan, ei ole selvästi vahvistettu , että sen tehtä

vät rajoittuvat näihin toimiin . Itse asiassa valtion, es
terintuottajien ja öljytuotteiden jakelijoiden kesken
allekirjoitetussa pöytäkirjassa määrätään, että Oni
dohin on jatkettava paljon laajemmin biopolttoai
neita koskevia toimialojen välisiä toimia toimialojen
välisten sopimusten puitteissa. Lisäksi todetaan, että
Onidohin toimialojenvälisten järjestöjen jäsenten
kesken tehtyjä ja 3 päivänä syyskuuta 1993 ja 4 päi
vänä tammikuuta 1994 annetuilla arrêté ministériel

-säännöksillä kyseisiin ryhmiin laajennettuja toimia
lojenvälisiä sopimuksia ei ole ilmoitettu komissiolle .

ne huomioon samalla tavalla kuin tuet, joita näiden
toimien avulla pannaan täytäntöön.
8 . Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut tuet ja tarvittaessa
edellä olevassa 6 kohdassa tarkoitetut tuet voidaan

rahoittaa toisaalta toimialojenvälisten järjestöjen toi
mesta (Onidol, Cetiom, SIDO), joiden talousarvio
voi muodostua vapaaehtoisista ja pakollisista mak
suista tai veroluonteisista maksuista, ja toisaalta va
rastointilaitosten toimesta, joiden rahoituksen luon
teesta pakollisine maksuineen ja muine maksuineen
komissiolla ei ole tietoja. Nämä tuet saattavat täyttää
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa esitetyt
perusteet, koska ne rahoitetaan pakollisin maksuin,
jotka ovat yhteensopimattomia yhteismarkkinoita
koskevien sääntöjen kanssa.

Näiden tukien soveltuvuus riippuu myös yhteensopi
vuudesta yhteismarkkinoita koskevien niiden sääntö
jen kanssa, jotka liittyvät tukien täytäntöönpanemi
sen kannalta tarvittavien toimenpiteiden rahoitusta
paan .

Onidohin osalta tällaisten pakollisten maksujen pe
rintää koskevia ammattienvälisiä sopimuksia tai nii
den laajentamispäätöksiä ei ole annettu tiedoksi ko
Ceticom toimii myös pöytäkirjan perusteella, jonka
kehittelystä se on vastuussa ja jota ei ole ilmoitettu
komissiolle . Lisäksi voidaan todeta, että sen kasvien
suojelun teknistä seurantatoimintaa ei ole ilmoitettu

kastelun kohteena (tuki N:o 152—92), mutta komis
sio ei ole esittänyt vastalausetta kyseisen tuen tai sen
rahoituksen osalta. SIDO:n ja varastointilaitosten ra

komissiolle.

hoitusta ei kuitenkaan ole annettu tiedoksi komissi

missiolle . Cetiom :in rahoitus on ollut komission tar

olle .

Varastointilaitosten toimintaan olisi kuuluttava tie

don jakaminen . Komissiolle olisi annettava tiedoksi

Edellä 5 kohdassa ja tarvittaessa 6 kohdassa tarkoi
tettujen tukien rahoittamista samoin kuin 7 kohdassa
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tarkoitettuja niiden täytäntöönpanoon erottamatto
masti kuuluvia toimenpiteitä koskevien tarvittavien
tietojen puuttuessa komission on mahdotonta esittää
kantaansa näiden tukien yhteensopivuudesta yhteis
markkinoita koskevien sääntöjen kanssa.
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— Tiedot siitä, mihin SIDO:n myöntämät 500 000
Ranskan frangia on osoitettu.
— Cetiom:in laatima pöytäkirja sekä kyseisen järjes
tön luonne sekä kasvien suojelun teknistä seuran
taa koskevat toimintamuodot ja siihen liittyvät

Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen tukien kohdalla,
jotka jo käsittelyn nykyisessä vaiheessa ovat yhteen
sopimattomia yhteismarkkinoita koskevien sääntöjen
kanssa, voidaan yhteensopimattomuuden katsoa li
säksi aiheutuvan myös niiden täytäntöönpanoon tar
vittavien toimenpiteiden rahoittamisesta.

9 . Ottaen huomioon edellä esitetyn komissio on päättä
nyt aloittaa perustamissopimuksen 93 artiklan 2 koh
dassa määrätyn menettelyn toisaalta Ranskan halli
tuksen kesannointimailla tapahtuvaan syysrapsin ja
auringonkukan siementen tuotantoon 200 Ranskan
frangin hehtaaripalkkion muodossa myöntämien 4
kohdassa tarkoitettujen tukien kohdalla, jotka käsit
telyn nykyisessä vaiheessa ovat yhteensopimattomia
yhteismarkkinoita koskevien sääntöjen kanssa, ja toi
saalta 5 kohdassa tarkoitettujen tukien ja 6 kohdassa
tarkoitettujen tukien täytäntöönpanoa koskevien toi
menpiteiden kohdalla, koska niistä ei ole toimitettu
tarpeeksi tietoja ja komission on mahdotonta esittää
lopullista kantaansa niiden yhteensopivuudesta yh
teismarkkinoita koskevien sääntöjen kanssa .

10 . Estereiden tuotannon ja kaupan pitämisen osalta ko
missio tarkastelee parhaillaan sitä, sisältyykö kysei
seen sopimukseen Euroopan talousyhteisön perusta
missopimuksen 92 artiklan 1 kohdassa ja ETA-sopi
muksen 61 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea .

yksityiskohtaiset säännöt.
— Viljelijöiden tekemät sopimustyypit polttoai
neeksi tarkoitetun syysrapsin tuotantoa varten.
— Edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen tukien ra
hoituslähteet ja -säännöt sekä niiden täytäntöön
panon kannalta tarvittavat toimenpiteet. Jos näitä
tukia tai toimenpiteitä rahoitetaan suoraan tai vä

lillisesti pakollisin maksuin, näiden rahoitusten
käyttöönottoa koskevat asiakirjat on annettava
tiedoksi . Nämä tiedot olisi ilmoitettava Oni

dokille, SIDO:lle ja varastointilaitoksille .

— Markkinointivuonna 1994— 1995 polttoaineen
tuotantoon kesannointimailla viljeltävän syysrap
sin hehtaarijakoa (kylvetty syksyllä 1993) kos
keva toimialojenvälinen sopimus, joka tehtiin 29
päivänä kesäkuuta 1993 ja jota laajennettiin 3
päivänä syyskuuta 1993 tehdyllä päätöksellä
(JORF, 30.9.1993).

— Samana päivämääränä eli 29 päivänä kesäkuuta
1993 tehty toimialojenvälinen sopimus, jota laa
jennettiin 21 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä
päätöksellä (JORF, 4.1.1994) ja joka koskee 1
päivän heinäkuuta 1993 ja 30 päivän kesäkuuta
1995 välistä kautta .

Mikäli Ranskan viranomaisten esittämissä huomau

tuksissa ilmenee tukeen viittaavia tekijöitä, komissio
joka tapauksessa pidättää oikeuden arvioida niitä asi
aankuuluvalla tavalla .

11 . Tämän menettelyn mukaisesti Ranskan viranomais
ten olisi annettava tiedoksi seuraavat seikat :

— Onidohin biopolttoaineiden myynninedistämistä
ja tutkimusta koskevat toimet sekä kaikki seikat,
joiden avulla voidaan arvioida tukien yhteenso
veltumista tutkimus- ja kehitystyöhön (EYVL
N:o C 83 , 11.4.1986) ja tuotteiden mainostami
seen (EYVL N:o C 302 , 12.11.1987) myönnettä

vää valtiontukea koskevan yhteisön kehyksen
osalta, erityisesti tuen määrä verrattuna hyväksyt
täviin menoihin, tuen myöntämistä koskevat yksi
tyiskohtaiset säännöt, tuen saajat, näiden toimen
piteiden käyttöönotosta laaditut asiakirjat ja
edustavaa otosta olevat kappaleet erilaisista to
teutetuista edistämistoimista .

Edellä 9 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti
komissio vaatii Ranskan hallitusta esittämään huo

mautuksensa neljän viikon määräajassa tämän kir
jeen päivämäärästä.
12 . Ranskan viranomaisia kehotetaan antamaan tiedoksi
93 artiklan 3 kohdasta aiheutuvien velvoitteiden nou

dattamatta jättämistä koskevat huomautuksensa sa
massa määräajassa kuin edellä on esitetty. Jos tyydyt
tävää vastausta ei ole saatu vahvistetun määräajan

päättymiseen mennessä, komissio tekee väliaikaisen
päätöksen, jossa määrätään, että Ranskan viran
omaisten on välittömästi keskeytettävä tuen maksa
minen ja toimitettava kaikki kyseisten tukien tutki
muksen kannalta tarvittavat tiedot.

13 . Komissio pyytää Ranskan hallitusta kiinnittämään
huomiota 3 päivänä marraskuuta 1983 kaikille jäsen
valtioille lähettämäänsä ETY :n perustamissopimuk
sen 93 artiklan 3 kohdasta aiheutuvia velvoitteita

koskevaan kirjeeseen sekä Euroopan yhteisöjen viral
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lisessa lehdessä N:o C 318 , sivu 3 , 24 päivänä marras
kuuta 1983 julkaistuun tiedoksiantoon, jossa palau
tetaan mieleen, että kaikesta laittomasti eli ilman pe
rustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa määrätyn
menettelyn mukaista lopullista päätöstä myönnetystä
tuesta voidaan esittää korvausvaatimus ja/tai kieltäy

lituksia ja muita, joita asia koskee, esittämään asiaa
koskevat huomautuksensa ."

Komissio vaatii muita jäsenvaltioita ja muita, joita asia
koskee, esittämään huomautuksensa kyseisistä toimenpi
teistä kuukauden määräajassa tämän julkaisun päivämää

tyä merkitsemästä EMOTR:n talousarvioon yhteisön
toimenpiteisiin suoraan liittyvistä kansallisista toi

rästä seuraavaan osoitteeseen :

menpiteistä aiheutuvia kustannuksia.

Commission des Communautés européennes

14 . Komissio ilmoittaa Ranskan hallitukselle , että se vaa

tii Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaista
vassa ilmoituksessa myös muiden jäsenvaltioiden hai
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Nämä huomautukset annetaan tiedoksi Ranskan hallituk
selle.
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II

( Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Ehdotus neuvoston asetuksesi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön hyväksymän yhteisen kansainvä
lisen tarkastusohjelman soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesä
kuuta 1988 annetun asetuksen (ETY) N:o 1956/88 muuttamisesta
(95 /C 200/08)

KOM(95) 266 lopull. — 95/01 50(CNS)

(Komission esittämä 15 päivänä kesäkuuta 1995)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ja erityisesti sen 43 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

töjen
noudattamisesta
tehdyt
merkinnät.
Sopimuspuolten on varmistettava, että niiden tarkasta
jat huolehtivat siitä, ettei tarkastettava lasti tai väli
neistö vahingoitu . Sekä kalastustoimiin että muihin
aluksella suoritettaviin toimiin on pyrittävä puuttu
maan mahdollisimman vähän. NAFOn säilyttämis- ja
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti toimivia
miehistöjä ja aluksia ei saa häiritä. Tarkastusten tar

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

koituksena on yksinomaan varmistaa, että mainittuja
NAFOn sääntöjä noudatetaan."

sekä katsoo, että

2 . Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1956 / 88 liitteen 3

asetuksessa (ETY) N:o 1956/ 88 (*) otetaan käyttöön
Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) 10 päivänä
helmikuuta 1988 hyväksymä yhteinen kansainvälinen tar
kastusohjelma ;

valvonnan ja täytäntöönpanon tehostamiseksi NAFOn
sääntelyalueella Euroopan yhteisö on sopinut Kanadan
kanssa 20 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn kalastussopi
muksen yhteydessä mainitun yhteisen kansainvälisen tar

kohdan toinen alakohta seuraavasti :

"Jokaisen sopimuspuolen., jolla on vähintään 10
NAFOn sääntelyaluella (NRA) kalastusta harjoittavaa
alusta, on sijoitettava vähintään yksi tarkastusalus . Jo
kaisella sopimuspuolella on oltava vähintään yksi tar
kastaja NAFOn sopimusalueella (NCA) aina kun
kyseisen sopimuspuolen alus harjoittaa kalastusta
NAFOn sääntelyalueella."

kastusohjelman muuttamisesta, ja
3 . Lisätään liitteen 6 kohdan iv alakohtaan seuraava :

olisi annettava säännöksiä mainitun sopimuksen valvon
taa koskevien kohtien täytäntöön panemiseksi,

"d) Kaikki epäillystä lainvastaisesta käytännöstä saa
dut tiedot ja kaikki ilmeisestä rikkomuksesta

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN :

saatu todistusaineisto on toimitettava mahdolli

simman pian sen sopimuspuolen, jolle kyseinen
alus
1 artikla

kuuluu,

tarkastusviranomaiselle

sekä

NAFOn toimeenpanevalle sihteerille .

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1956/ 88 seuraavasti :
1 . Lisätään liitteen 2 kohdan ii alakohtaan seuraava :

"Alusten tarkastukset on suoritettava ketään syrjimät
tömällä tavalla. Tarkastusten lukumäärä perustuu lai
vaston kokoon, ottaen huomioon näiden osalta sään

O EYVL N:o L 175 , 6.7.1988 , s . 1

e) Jos NAFOn tarkastaja ilmoittaa aluksen syyllisty
neen NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoi
menpiteiden ilmeiseen vakavaan rikkomukseen,
mainitun tarkastajan on toteutettava kaikki tarvit
tavat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa
aluksen ruuman sinetöiminen, varmistaakseen to

distusaineiston todenperäisyyden ja johdonmu
kaisuuden, jahän voi jäädä alukselle kunnes sen
sopimuspuolen, jolle alus kuuluu, tarkastaja saa
puu alukselle .
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f) Jos NAFOn tarkastaja ilmoittaa aluksen syyllisty
neen NAFOn säilyttämis- ja täytäntöönpanotoi
menpiteiden ilmeiseen vakavaan rikkomukseen,
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seen todistusaineiston todenperäisyyden ja joh
donmukaisuuden ."

hänen on ilmoitettava siitä välittömästi NAFOn

toimeenpanevalle sihteerille.
g) Jos tarkastaja on havainnut NAFOn säilyttämis
ja täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmeisen vaka
van rikkomisen, kyseisen tarkastajan on toteutet
tava kaikki tarvittavat toimenpiteet, mukaan lu
kien tarvittaessa aluksen ruuman sinetöiminen

mahdollista satamatarkastusta varten, varmistaak

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovel
letaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Ehdotus neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestöjen vahvistamien tiettyjen val
vontatoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen
(ETY) N:o 189/92 muuttamisesta
(95 /C 200/09)

KOM(95) 266 lopull. — 95/01 n (CNS)
(Komission esittämä 15 päivänä kesäkuuta 1995)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ja erityisesti sen 43 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

"lajit (3-alfa-koodi) kilogrammoina (pyöristettynä lä
himpään sataan kilogrammaan)"
2 . Lisätään 1.4 kohtaan seuraava :

" Nämä kertomukset on laadittava vähintään kuusi

tuntia ennen aluksen sääntelyalueelta poistumista, ja
niissä on oltava vähintään seuraavat tiedot seuraa

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

vassa järjestyksessä :"
3 . Lisätään 1.5 kohtaan seuraava :

sekä katsoo, että

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön toteuttamien tiettyjen
valvontatoimenpiteiden soveltamista koskevia säännöksiä
annetaan neuvoston asetuksella (ETY) N:o 189/92 ('),
Euroopan yhteisö ja Kanada ovat 20 päivänä huhtikuuta
1995 tekemässään kalastussopimuksessa sopineet uusien
NAFO:n sääntelyalueella toimiviin kalastusaluksiin so
vellettavien valvontatoimenpiteiden käyttöönotosta, ja
asetus (ETY) N:o 189/92 on tarpeen muuttaa yhteisön
kalastusalusten velvoittamiseksi noudattamaan näitä uu

sia toimenpiteitä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN

"Laivasta toiseen siirtäminen sääntelyalueella. Tämä
kertomus on laadittava vähintään kuusi tuntia enna

kolta, ja siinä on oltava vähintään seuraavat tiedot
seuraavassa järjestyksessä :
A. aluksen nimi,
B. kutsumerkki,

C. ulkoiset tunnuskirjaimet ja -numerot,

D. päivämäärä, aika ja maantieteellinen sijainti,
E. merkinta 'TRANS' -viestikoodista,

F. kilogrammoina (lähimpään sataan kilogrammaan
pyöristettynä) laivasta toiseen siirrettävä pyöris
tetty kokonaispaino lajeittain (3-alfa-koodi).
G. päällikön nimi.

1 artikla
2 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 189/92 liite seuraa
vasti :

1 . Lisätään 1.1 ja 1.4 kohtaan seuraava :

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen viralli

O EYVL N:o L 21 , 30.1.1992 , s . 4

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovel
letaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

sessa lehdessä.

4 . 8 . 95

_FIJ

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

N:o C 200 / 17

III
(Tiedotteita)

KOMISSIO
Asiantuntemus

DG XIII:n asiantuntijan paikkaa koskeva tarjouspyyntö (avoin menettely)
(95 /C 200/ 10)

I. DG XIII (XIII/ 1 ), J. Harnacher, chef de l'unité per

IX. Tarjoukset tulee lähettää 52 päivän kuluessa tämän

sonnel, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/

ilmoituksen julkaisemisesta seuraavaan osoitteeseen :

Brussel.

Puh. (02) 296 80 37 . Telex 28177 (Comeu B). Telekopio

Euroopan komissio, DG XIII/ 1 (BU 24 4/69), rue de la
Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel

(02) 296 83 61 .

II. Pääosasto XIII aikoo palkata väliaikaisen teknisen tu

X. a) Euroopan yhteisön viralliset edustajat ja jokaisen
tarjouksentekijän virallinen edustaja.

kihenkilön osaston oman asiantuntemuksen alalla.

1 asiantuntijaa suunnitellaan seuraavalle alalle :

osaston C asiantuntemus (telemaattisten sovellusten tek
ninen kehitys (verkot ja palvelut)).

C-5 Vammaisten ja vanhusten integraation parantami
seen tarkoitetut telemaattiset verkot ja palvelut.
III. Suorituspaikka : komission toimipisteet Brysselissä.

b) Tarjoustenavauspäivä määritellään tarjousasiakirjoissa.
XI., XII.

XIII. Tämä tarjouspyyntö on tarkoitettu oikeushenki
löille .

XIV. Ilmoitus keskimääräisestä vuotuisesta palvelun suo
rittamiseen osallistuvasta henkilökunnasta ja johtohenki
löiden lukumäärästä kolmen viimeksi kuluneen vuoden

IV., V., VI.

ajalta.

VII. Ehdotetun sopimuksen kestoaika on aluksi yksi
vuosi (220 työpäivää). Halutessaan komissio voi jatkaa
sopimusta kaksi kertaa kuitenkin niin, ettei sopimuksen
kokonaisaika ylitä kolmea vuotta (660 työpäivää).

XV. Tarjouksen voimassaoloaika : 12 kuukautta tämän
tarjouspyynnön umpeutumisajankohdasta.

VIII. Tarjousasiakirjoja tulee pyytää 30 päivän kuluessa
tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavasta osoit
teesta :

XVI. Tarjousten arviointiperusteet määritellään tarjous
asiakirjoissa.
XVII.

XVIII. Ilmoituksen lähetyspäivä : 24. 7 . 1995 .

Euroopan komissio, DG XIII/ 1 (BU 24 4/46), rue de la
Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel, telekopio

XIX. Ilmoitus vastaanotettu Euroopan yhteisöjen virallis

(02) 296 83 61

ten julkaisujen toimistossa : 24 . 7 . 1995 .

N:o C 200 / 18
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Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Toulonin ja Bastian välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95/C 200/ 11 )

1 . Johdanto
Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7. 1992, annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala

kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Toulonin ja Bastian välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annetuja säännöksiä.
5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Tou

lonin ja Bastian välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati

matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt kyseisen
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esitettyä
menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle reitille yh
teen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tarjouskil
pailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista liikennettä
1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais
korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi
kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eriteltynä
tarvittaessa tarjouksissa annettujen valinatamahdollisuuk
sien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain
osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavisa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta lähtien (mukaan lukien vuosittaiset vähennyk
set). Lopullisesti maksettavan korvauksen tarkka ko
konaismäärä lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se mää

räytyy lentoliikenteen harjoittamisesta todistettavasti
aiheutuvien menojen ja siitä saatavien tulojen perusteella
tarjouksessa esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tarifft

2. Tarjouskilpailun kohde

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3 . 8 jukaistujen julkisen palvelun

Toulonin ja Bastian välisen säännöllisen lentoliikenteen
toteuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu

velvoitteiden mukaisia.

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,
3. 8.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen
Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 , osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti - käyttää Ranskan sisäi

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.
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9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen

N:o C 200 / 19

10 . Tarjousten jättäminen

Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta- arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei
sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen
Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 240S/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Toulonin ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95/C 200 / 12)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala

kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Toulonin ja Ajaccion välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Tou

lonin ja Ajaccion välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati

matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa

esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle rei
tille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tar
jouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista lii
kennettä 1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdolli
suuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

2 . Tarjouskilpailun kohde
Toulonin ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen
toteuttaminen 1 . 1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi

tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,
3. 8.

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien

N:o C 200/20
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toimiluvista 23 . 7 . 1992
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annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407 /92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 / 92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4. 1997 asti käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4. Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus
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Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

9. Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta

riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199 , 3 . 8 , julkaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen
Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai-Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua tarjouspyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisö
jen virallisessa lehdessä kello 17.00 paikallista aikaa men
nessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

meistään 31 . 12 . 1998 .

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi

sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti
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N:o C 200 / 21

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Nizzan ja Figarin välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 / C 200 / 13)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Nizzan ja Figarin välillä harjoitettavaan sään
nölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoitetta
koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhteisöjen

sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely

Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Niz

zan ja Figarin välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati
matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa

esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle rei
tille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tar
jouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista lii
kennettä 1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdolli
suuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse , 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3 . 8 julkaistujen julkisen palvelun

2 . Tarjouskilpailun kohde
Nizzan ja Figarin välisen säännöllisen lentoliikenteen to
teuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,
3. 8.

velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen
Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

soveltaa asetuksen N:o 2408 / 92 3 artiklan 2 kohdassa

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti käyttää Ranskan sisäi

man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun neuvoston

asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il

N:o C 200 /22
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10 . Tarjousten jättäminen

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen

Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku

luttua tarjouspyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisö
jen virallisessa lehdessä kello 17.00 paikallista aikaa men
nessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo
Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei
sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu

lentoihin .

kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Nizza ja Calvi välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 /C 200/ 14)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Nizza ja Calvi välillä harjoitettavaan säännöl
liseen lentoliikenteeseen . Julkisen palvelun velvoitetta
koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Nizza

ja Calvi välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille asetetun
julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaatimatta ra
hallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä mainitun
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esitettyä
menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle reitille yh
teen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tarjouskil

pailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista liikennettä
1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdolli
suuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).
2 . Tarjouskilpailun kohde
Nizza ja Calvi välisen säännöllisen lentoliikenteen toteut

taminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitetta
koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu Eu
roopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .
3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
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toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1.4.1997 asti käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavisa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph , BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen , ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisia, joka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3 . 8 julkaistujen julkisen palvelun

N:o C 200 / 23

Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laiminlyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta- arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella . Tomivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

velvoitteiden mukaisia .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N.o

Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.

2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei
sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken
nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti
ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

N:o C 200 /24
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Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Nizza ja Bastia välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 /C 200 / 15)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Nizza ja Bastia välillä harjoitettavaan sään
nölliseen lentoliikenteeseen . Julkisen palvelun velvoitetta
koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Nizza

ja Bastia välillä 1.12 . 1995 mennessä tälle reitille asetetun
julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaatimatta ra

hallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä mainitun
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esitettyä
menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle reitille yh
teen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tarjouskil
pailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista liikennettä

sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavisa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdolli
suuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisia, joka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199 , 3.8 jukaistujen julkisen palvelun

2 . Tarjouskilpailun kohde
Nizza ja Bastia välisen säännöllisen lentoliikenteen tote
uttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitetta
koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu Eu
roopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199 , 3 . 8 .

velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista

23 . 7 . 1992

annetun

neuvoston

asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla

on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti käyttää Ranskan sisäi

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä
huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199 , 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta .

4 . 8 . 95

FÏ

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen

N:o C 200 /25

10 . Tarjousten jättäminen

Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laiminlyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella . Tomivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei
sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin

lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken
nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu

lentoihin .

kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Nizzan ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 / C 200 / 16)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 , annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala

kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita rettejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais
korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi

kunkin reitin yksittäiset kokonaiskorvaukset eriteltynä

kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Nizzan ja Ajaccion välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä N:o C 199 , 3 . 8 .

tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdollisuuk
sien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain
osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut

toteuttaminen 1 . 1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,

tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Niz

zan ja Ajaccion välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati

matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt kyseisen
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esitettyä
menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle reitille yh
teen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tarjouskil
pailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista liikennettä
1.1 . 1996 alkaen .

2 . Tarjouskilpailun kohde
Nizzan ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen

3. 8.

3 , osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien

N:o C 200/26

\ W\

toimiluvista 23 . 7 . 1992

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 / 92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4. 1997 asti - käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4. Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annetuja säännöksiä.
5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavisa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

4 . 8 . 95

Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta .

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin.

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta lähtien (mukaan lukien vuosittaiset vähennyk
set). Lopullisesti maksettavan korvauksen tarkka koko
naismäärä lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräy
tyy lentoliikenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheu
tuvien menojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjo
uksessa esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tarifft

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3 . 8 , jukaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen
Sopimus tulee voimaan 1 . 1 . 1996 . Sopimus päättyy vii

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19 , route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo
Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

meistään 31 . 12 . 1998 .

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi

sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 / 92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu

N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.

kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.
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N:o C 200 /27

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Marseillen ja Figarin välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 / C 200/ 17)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Marseillen ja Figarin välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on.

4. Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa anrtettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Mar

seillen ja Figarin välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati

matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa

esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle rei
tille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tar
jouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista lii
kennettä 1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii

kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämäääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdolli
suuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

2 . Tarjouskilpailun kohde
Marseillen ja Figarin välisen säännöllisen lentoliikenteen
toteuttaminen 1 . 1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,
3. 8.

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des. transports de Corse, 19 , route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3.8 . julkaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan 1 . 1 . 1996. Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä
huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3. 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla

on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti käyttää Ranskan sisäi

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

N:o C 200 / 28
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osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi

taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta

vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.
Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

10. Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen

aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua tarjouspyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisö
jen virallisessa lehdessä kello 17.00 paikallista aikaa men
nessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo
Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei
sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken
nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen
Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Marseille ja Calvi välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 /C 200/ 18)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992, annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artikaln 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Marseille ja Calvi välillä harjoitettavaan sään
nölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoitetta
koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhteisöjen

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdol
lisuuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

2 . Tarjouskilpailun kohde

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut

teuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,

Marseille ja Calvi välisen säännöllisen lentoliikenteen to
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Mar

seille ja Calvi välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati
matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa

esitettyä menettelyä noudattaen rajoitta pääsyn tälle rei
tille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tar
jouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista lii
kennettä 1.1 . 1996 alkaen .

3. 8.

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
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toimiluvista 23 . 7 . 1992

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 / 92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4. 1997 asti käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4. Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.
5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisia, joka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3.8 jukaistujen julkisen palvelun

N:o C 200/29

Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laiminlyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta- arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Tomivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

velvoitteiden mukaisia.

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o

Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii

2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

meistään 31 . 12 . 1998 .

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi

sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.

N:o C 200 / 30
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Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Marseillen ja Bastian välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 /C 200/ 19)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Marseillen ja Bastian välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä nro C 199, 3 . 8 .

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Mar

seillen ja Bastian välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati

sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa

esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle rei
tille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tar
jouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista lii
kennettä 1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais
korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi
kunkin reitin yksittäiset kokonaiskorvaukset eriteltynä
tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdollisuuk
sien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain
osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä nro C 199, 3 . 8 julkaistujen julkisen palvelun

2 . Tarjouskilpailun kohde
Marseillen ja Bastian välisen säännöllisen lentoliikenteen
toteuttaminen 1 . 1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä nro C 199, 3 . 8 .

velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen
Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996. Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
nro C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1.4 . 1997 asti käyttää Ranskan sisäi

man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta .

toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun

neuvoston

asetuksen

(ETY) N:o 2407 /92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
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N:o C 200 / 31

osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas

9. Sopimuksen noudattamatta jättäminen

taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät

tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laiminlyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta

aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous

vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.

pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen (ETY)

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul

yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada lu
van kyseisen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen

N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensim

mäisen virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään

lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin

N:o 2408 /92 3 artiklan mukaisesti, ei esitä ennen

lentoihin .

1 . 12. 1995 (mukaan lukien yhden kuukauden kohtuulli
nen viivytys liikennöintiluvan hankkimista varten) lupa
pyyntöä kyseiselle reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen pal

10 . Tarjousten jättäminen

velun velvoitteen mukaisesti ja saamatta minkäänlaista

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen

rahallista korvausta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Marseillen ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittami
seksi

(95 /C 200/20)

1 . Johdanto
Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7. 1992, annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Marseillen ja Ajaccion välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Mar

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita rettejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais
korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi
kunkin reitin yksittäiset kokonaiskorvaukset eriteltynä
tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintaamahdollisuuk
sien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain
osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

2 . Tarjouskilpailun kohde
Marseillen ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliiken
teen toteuttaminen 1 . 1 . 1996 alkaen julkisen palvelun
velvoitetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on

seillen ja Ajaccion välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle rei
tille asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja
vaatimatta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt ky

julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o

seisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esi

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun

tettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle reitille
yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tarjous
kilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista liiken
nettä 1 . 1 . 1996 alkaen .

C 199, 3 . 8 .

Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajie

N:o C 200/ 32

[ RTI

toimiluvista 23 . 7 . 1992

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti - käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annetuja säännöksiä.
5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavisa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus
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Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

9. Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta- arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me

nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tarifft

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta
riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3 . 8 , jukaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia .

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

1 1 . Tarjouskilpailun voimassaolo

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

meistään 31 . 12 . 1998 .

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi

sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
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N:o C 200 / 33

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Pariisin (Orly) ja Figarin välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittami
seksi

(95 /C 200 /21 )

1 . Johdanto
Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Pariisin (Orly) ja Figarin välillä harjoitetta
vaan säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun
velvoitetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan

sessä kabotaasiliikenteessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, £, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

yhteisöjen virallisessa lehdessä nro C 199, 3 . 8 .
5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Parii

sin (Orly) ja Figarin välillä 1.12 . 1995 mennessä tälle rei
tille asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja
vaatimatta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt
edellä mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakoh

dassa esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn
tälle reitille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myön
tää tarjouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa täl
laista liikennettä 1.1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais
korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi

kunkin reitin yksittäiset kokonaiskorvaukset eriteltynä
tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdollisuuk
sien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain
osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta

2 . Tarjouskilpailun kohde
Pariisin (Orly) ja Figarin välisen säännöllisen lentoliiken
teen toteuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun
velvoitetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on
julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä nro
C 199 , 3 . 8 .

riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä nro C 199, 3 . 8 julkaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia.

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan 1 . 1 . 1996. Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun

neuvoston

asetuksen

(ETY) N:o 2407/92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 / 92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1.4.1997 asti käyttää Ranskan sisäi

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
nro C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta.

N:o C 200 / 34
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osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laiminlyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.

Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.
Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen

taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo
Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensim

mäisen virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään
yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada lu
van kyseisen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen
N:o 2408 /92 3 artiklan mukaisesti, ei esitä ennen

1 . 12 . 1995 (mukaan lukien yhden kuukauden kohtuulli
nen viivytys liikennöintiluvan hankkimista varten) lupa
pyyntöä kyseiselle reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen pal
velun velvoitteen mukaisesti ja saamatta minkäänlaista
rahallista korvausta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen
Ranskan neuvoston asetuksen ( ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Nizzan ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamiseksi
(95 /C 200 /22)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Nizzan ja Ajaccion välillä harjoitettavaan
säännölliseen lentoliikenteeseen. Julkisen palvelun velvoi
tetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Niz

zan ja Ajaccion välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle reitille
asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja vaati

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavia kokonais
kustannuksia. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selke
ästi kunkin reitin yksittäiset kokonaiskustannukset eritel
tynä tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdolli
suuksien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi
vain osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

2 . Tarjouskilpailun kohde
Nizzan ja Ajaccion välisen säännöllisen Lentoliikenteen
toteuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoi
tetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199,
3. 8.

matta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt edellä
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa

esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle rei
tille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tar
jouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista lii
kennettä 1.1 . 1996 alkaen .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
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toimiluvista 23 . 7 . 1992

annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407 /92 mukaisesti . Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1.4.1997 asti käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely
Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen , on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

N:o C 200 / 35

Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta .

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas

kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.

taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

7 . Tariffit

aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua tarjouspyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisö
jen virallisessa lehdessä kello 17.00 paikallista aikaa men

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta

riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199, 3.8 . julkaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia .

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:o C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

nessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei
sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken
nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu
kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.

N:o C 200 / 36
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Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen
Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti
esittämä tarjouspyyntö Pariisin (Orly) ja Bastian välisen säännöllisen lentoluikenteen harjoitta
miseksi

(95 /C 200 /23)

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön

sessä kabotaasiliikenteessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa

sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston

siliikenne on .

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu

4 . Tarjouskilpailumenettely

kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Pariisin (Orly) ja Bastian välillä harjoitetta
vaan säännölliseen lentoliikenteeseen . Julkisen palvelun
velvoitetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä nro C 199, 3 . 8 .

Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annettuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut
tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Parii

sin (Orly) ja Bastian välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle rei
tille asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja
vaatimatta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt
edellä mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakoh

dassa esitettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn
tälle reitille yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myön
tää tarjouskilpailun perusteella oikeuden harjoittaa täl
laista liikennettä 1 . 1 . 1996 alkaen .

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö .
Tarjousten tekijät voivat esittää useita reittejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais
korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi
kunkin reitin yksittäiset kokonaiskorvaukset eriteltynä
tarvittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdollisuuk
sien mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain
osa tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavissa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tariffit

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta

2 . Tarjouskilpailun kohde

riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä nro C 199, 3 . 8 julkaistujen julkisen palvelun

Pariisin (Orly) ja Bastian välisen säännöllisen lentoliiken
teen toteuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun

velvoitteiden mukaisia .

velvoitetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen

julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä nro
C 199, 3 . 8 .

Sopimus tulee voimaan 1.1 . 1996 . Sopimus päättyy vii
meistään 31 . 12 . 1998 .

3 . Osallistuminen tarjouskilpailuun
Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista

23 . 7 . 1992

annetun

neuvoston

asetuksen

(ETY) N:o 2407 /92 mukaisesti . Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 / 92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti käyttää Ranskan sisäi

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi
muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
nro C 199, 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.
Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen .
Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta .
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N:o C 200 / 37

osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas

9. Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät

tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laiminlyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta

vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.

taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

tölle aiheutuneiden haittojen perusteella. Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen (ETY)

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen

N:o 2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensim

mäisen virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään
yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada lu

van kyseisen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen
N:o 2408 /92 3 artiklan mukaisesti, ei esitä ennen

1 . 12 . 1995 (mukaan lukien yhden kuukauden kohtuulli
nen viivytys liikennointiluvan hankkimista varten) lupa
pyyntöä kyseiselle reitille 1 . 1 . 1996 alkaen julkisen pal
velun velvoitteen mukaisesti ja saamatta minkäänlaista
rahallista korvausta .

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

Ranskan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti

esittämä tarjouspyyntö Pariisin (Orly) ja Ajaccion välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoitta
miseksi

(95 /C 200 /24)

sisäisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 , annetun neuvoston

Jokaisesta Korsikan lentokentältä lähtevän lentoreitin lii
kennöimisestä tehdään Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä samana päivämääränä julkaistu tarjouspyyntö.
Tarjousten tekijät voivat esittää useita rettejä koskevia
tarjouksia, varsinkin jos se alentaa vaadittavaa kokonais

asetuksen (ETY) N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a ala
kohdan ja Korsikan alueellisen hallinnon päätöksen mu
kaisesti Ranska on päättänyt asettaa julkisen palvelun
velvoitteen Pariisin (Orly) ja Ajaccion välillä harjoitetta
vaan säännölliseen lentoliikenteeseen . Julkisen palvelun

korvausta. Tarjouksissa on kuitenkin esitettävä selkeästi
kunkin reitin yksittäinen kokonaiskorvaus eriteltynä tar
vittaessa tarjouksissa annettujen valintamahdollisuuksien
mukaan (siinä tapauksessa, että valituksi tulisi vain osa
tarjouksessa esitetyistä reiteistä).

1 . Johdanto

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön

velvoitetta koskevat vaatimukset on julkaistu Euroopan

yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o C 199, 3 . 8 .

2 . Tarjouskilpailun kohde

Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut

Pariisin (Orly) ja Ajaccion välisen säännöllisen lentolii
kenteen toteuttaminen 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun

tai ei ole aloittamassa säännöllistä lentoliikennettä Parii

velvoitetta koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka on

sin (Orly) ja Ajaccion välillä 1 . 12 . 1995 mennessä tälle
reitille asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja
vaatimatta rahallista korvausta, Ranska on päättänyt ky

julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:o

seisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa esi

3 , osallistuminen tarjouskilpailuun

tettyä menettelyä noudattaen rajoittaa pääsyn tälle reitille
yhteen lentoliikenteen harjoittajaan ja myöntää tarjous
kilpailun perusteella oikeuden harjoittaa tällaista liiken
nettä 1 . 1 . 1996 alkaen .

C 199, 3 . 8 .

Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki lentoliikenteen
harjoittajat, joilla on voimassaoleva toimilupa, jonka jä
senvaltio on antanut yhteisön lentoliikenteen harjoittajie

N:o C 200 / 38
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toimiluvista 23 . 7 . 1992
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annetun neuvoston asetuksen

(ETY) N:o 2407 /92 mukaisesti. Koska Ranska kuitenkin
soveltaa asetuksen N:o 2408 /92 3 artiklan 2 kohdassa

olevia säännöksiä, ne lentoliikenteen harjoittajat, joilla
on jonkin muun jäsenvaltion kuin Ranskan myöntämä
toimilupa, voivat 1 . 4 . 1997 asti - käyttää Ranskan sisäi
sessä kabotaasiliikentessä enintään 50 prosenttia kapasi
teetista, jota ne tiettynä kautena käyttävät siinä lentolii
kenteessä, jota jatkavaa tai edeltävää liikennettä kabotaa
siliikenne on .

4 . Tarjouskilpailumenettely

Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY)
N:o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d, e, f, g, h ja i ala
kohdassa annetuja säännöksiä.

5 . Tarjouskilpailua koskevat tiedot
Tarjouskilpailua koskeva tietopaketti, joka sisältää myös
sopimuksen julkisen palvelun siirtämisestä ja tarjouskil
pailusta annetun asetuksen, on tilattavisa ilmaiseksi seu
raavasta osoitteesta :

Office des transports de Corse, 19 , route de Sartène ,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.
6 . Korvaus
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Kaikki sopimukseen tehtävät muutokset kirjataan sopi
musehtojen täydennykseen.

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi irtisanoa sopimusta il
man kuuden kuukauden etukäteisilmoitusta .

9 . Sopimuksen noudattamatta jättäminen
Lentoliikenteen harjoittaja vastaa sopimuksessa määrät
tyjen velvoitteidensa asianmukaisesta noudattamisesta.
Jos sopimuksen täytäntöönpanoa laimilyödään tai siinä
määrättyjä velvoitteita hoidetaan huonosti muista kuin
ylivoimaisen esteen aiheuttamista syistä, joita ovat esi
merkiksi lentoliikenteen harjoittajalle tuntemattomat, ta
vanomaisesta poikkeavat ja ennalta-arvaamattomat olo
suhteet, joita harjoittaja ei ole pystynyt välttämään huoli
matta kaikista varotoimenpiteistä, Korsikan liikennevi
rasto voi irtisanoa sopimuksen ilman etukäteisilmoitusta.
Sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai siinä mää
rättyjen velvoitteiden huono hoitaminen saattavat johtaa
vahingonkorvausten ja korkojen perimiseen saaren väes
tölle aiheutuneiden haittojen perusteella . Toimivaltainen
tuomiovalta valvoo sopimuksen noudattamista.

Mahdollisista vahingonkorvauksista ja koroista huoli
matta kaikki lentoliikenteen keskeytykset johtavat lopul
lisen korvauksen tarkistamiseen suhteessa poisjääneisiin
lentoihin .

Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseessä olevan len
toliikenteen harjoittamisesta pyydettävä korvaus kolmen
vuoden ajalta liikennöinnin suunnitellusta alkamisajan
kohdasta (mukaan lukien vuosittaiset vähennykset). Lo
pullisesti maksettavan korvauksen tarkka kokonaismäärä
lasketaan vuosittain jälkikäteen, ja se määräytyy lentolii
kenteen harjoittamisesta todistettavasti aiheutuvien me
nojen ja siitä saatavien tulojen perusteella tarjouksessa
esitetyn kokonaismäärän rajoissa.
7 . Tarifft

Tarjouksissa on ilmoitettava täsmällisesti suunnitellut ta

riffit, joiden on oltava Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä N:o C 199 , 3.8 jukaistujen julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia .

8 . Sopimuksen kesto, muuttaminen ja irtisanominen
Sopimus tulee voimaan 1 . 1 . 1996 . Sopimus päättyy vii

10 . Tarjousten jättäminen

Tarjoukset on lähetettävä postitse kirjattuna kirjeenä vas
taanottoilmoituksen kera postileiman ollessa lähettämisen
osoituksena tai ne voidaan toimittaa paikan päälle vas
taanottotodistusta vastaan osoitteesen :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph , BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
aikaisintaan kuukauden ja viimeistään viiden viikon ku
luttua kello 17.00 paikallista aikaa mennessä tarjous
pyynnön julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä .

11 . Tarjouskilpailun voimassaolo

Tarjouskilpailu on voimassa neuvoston asetuksen N:o
2408 / 92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäisen

meistään 31 . 12 . 1998 .

virkkeen mukaisesti sillä ehdolla, että yksikään yhteisön
lentoliikenteen harjoittaja, joka voisi saada luvan kysei

Sopimuksen täytäntöönpanoa tarkastetaan vuosittain yh
teistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa uutta liiken
nöintivuotta edeltävien kahden kuukauden aikana. Sopi

sen lentoliikenteen harjoittamiseen asetuksen 2408 /92 3
artiklan mukaisesti, ei esitä ennen 1 . 12 . 1995 (mukaan
lukien yhden kuukauden kohtuullinen viivytys liiken

muksen muuttaminen on mahdollista vain siten, että siinä

nöintiluvan hankkimista varten) lupapyyntöä kyseiselle
reitille 1.1 . 1996 alkaen julkisen palvelun velvoitteen mu

huomioidaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N :o C 199 , 3 . 8 , julkaistut julkisen palvelun velvoitteet.

kaisesti ja saamatta minkäänlaista rahallista korvausta.
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N:o C 200 / 39

SOKRATES

Euroopan yhteisön toimintaohjelma koulutusalalle
Tiettyjä toimintoja varten esitettävien hakemusten viimeinen jättöpäivä : syyskuussa 1995.
Tarkempia tietoja tämän tiedotteen lopussa
(95 / C 200/25)

SOKRATES, Euroopan yhteisön toimintaohjelma koulu
tusalan yhteistyölle otettiin käyttöön 14 . 3 . 1995 (päätös
819/95 /EY, Virallinen lehti L 87, 20.4 . 1995). Ohjelma
koskee vuosia 1995-1999 ja sitä sovelletaan Euroopan
unionin 15 jäsenvaltiossa sekä Islannissa, Liechtenstei
nissa ja Norjassa Euroopan talousaluetta koskevan sopi
muksen mukaisesti. SOKRATES-ohjelmalle on yhteisön

eurooppalaisten hankkeiden kanssa, varsinkin ammatilli
seen koulutukseen liittyvän Léonardo da Vinci-ohjelman,
Nuorten Eurooppa III-ohjelman, EU:n neljännen tutki
mus- ja kehityspuiteohjelman eri osatekijöiden sekä mui
den erityisopetukseen ja tasa-arvokysymyksiin liittyvien
yhteisöaloitteiden kanssa.

talousarviossa varattu vuodelle 1995 176 000 000 ecua .

SOKRATES-ohjelmassa on varauduttu monenlaisiin toi
mintoihin, joita ovat muun muassa seuraavat :

SOKRATES jatkaa ja laajentaa monia aikaisempia yhtei
sön ohjelmia, ERASMUS (korkeakoulutasoisen koulu
tuksen alalla) ja LINGUA (kielenoppimisen alalla) mu
kaan lukien. Näihin ohjelmiin yhdistetään uusia toimin
toja ja muodostetaan näin ensimmäinen kaikki koulutus
alat kattava eurooppalainen yhteistoimintaohjelma.

— ylikansalliset hankkeet, verkostot, yhteistyökumppa
nuudet ja yhteenliittymät,
— opinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien, oppimate
riaalien ja muiden koulutusalan tuotteiden yhteinen
kehittäminen,

SOKRATES-ohjelman pääasialliset tavoitteet ovat seura
avat :

— vaihdot ja liikkuvuus,

— kehittää koulutuksessa eurooppalaista ulottuvuutta,

— opettajakunnalle tarkoitetut ylikansalliset koulutusti
laisuudet,

— edistää parempaa eurooppalaisten kielten tuntemusta,

— vierailut hankkeiden valmistelun ja kokemusten vaih
don helpottamiseksi,

— edistää koulutuksessa kulttuurien välistä ulottuvuutta,

— selvitysten, analyysien, oppaiden ja tietojen keräämi

— kohottaa koulutuksen laatua eurooppalaisen yhteis

sen valmistelu,

työn avulla,
— hankkeiden arviointi,

— edistää opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta,
— tulosten levittäminen .

— kannustaa tutkintotodistuksien, opintojaksojen ja
muiden pätevyysvaatimusten tunnustamista,
— kehittää avointa eurooppalaista koulutusaluetta,

— edistää avointa- ja etäopiskelua Euroopassa,
— edistää koulutusjärjestelmiä ja koulutuspolitiikkaa
koskevien tietojen vaihtoa.

SOKRATES-ohjelman toteutuksen yleisvastuu kuuluu
Euroopan komissiolle (pääosasto XXII : Koulutus ja
nuoriso). Sitä avustaa tässä tehtävässä SOKRATES-oh
jelmakomitea, joka muodostuu kunkin jäsenvaltion ni
meämästä kahdesta jäsenestä. Komitealla on kaksi alako
miteaa, joista toinen toimii korkeakoulutasoisen koulu
tuksen ja toinen kouluopetuksen alalla.

SOKRATES-ohjelma edistää yhteistyötä kuudella alalla :
Korkeakoulutus (ERASMUS)

SOKRATES-ohjelma on osa laajempaa toimintaperiaa
tetta, jonka tavoitteena on edistää elinikäisen oppimisen
käsitettä vastauksena jatkuvasti kasvaviin koulutustarpei

Toimintamuoto 1 - Apurahat eurooppalaisen ulottuvuu

siin. Ohjelma on läheisessä vuorovaikutuksessa muiden

den edistämiseksi korkeakouluissa

N:o C 200/40

fFll

Euroopan yhteisôjen virallinen lehti

— järjestetyt opiskelijavaihdot, joissa suoritetut opinto
jaksot luetaan hyväksi,
— Eurooppalainen opintosuoritusten hyväksilukemisjär
jestelmä (ECTS, European Credit Transfer System),
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Ylikansalliset hankkeet, joilla lisätään näiden yhteiskun
taryhmien lapsien koulutuksellisia mahdollisuuksia ja
joilla autetaan oppilaita valmistautumaan yleisesti elämää
varten yhä kasvavassa monikulttuurisessa yhteiskunnassa,
auttaen näin myös selviytymään taistelussa rasismia ja
muukalaisvihaa vastaan .

— opettajien liikkuminen ja vaihdot,

— vaihtoihin lähtevien ja vaihtojen myötä tulevien opis
kelijoiden ja opettajien kielivalmennus,

Toimintamuoto 3 - Opettajien ja muiden kouluttajien
työpaikkaharjoittelu
Ylikansalliset harjoitteluprojektit, joilla on jokin seuraa

— lyhyet intensiivikurssit,

vista tavoitteenaan :

— kaikkia opintotasoja koskeva opinto-ohjelmien kehit

— edistää opetuksen eurooppalaista ulottuvuutta,

täminen,

— muihin akateemisiin opintoaloihin yhdistetty kielten
opiskelu ,

— korkeakoulujen yhteistyöhankkeet yleisesti kiinnosta
villa alueilla ("Teemaverkostot"),
— yhteistyötä valmistelevat opintokäynnit,
— avoimen opetuksen ja etäopetuksen menetelmien so
veltaminen .

Toimintamuoto 2 - Opiskelija-apurahat

Apurahat, joilla peitetään 3-12 kuukauden hyväksiluetta
via opintoja ulkomailla suorittavien opiskelijoiden "mat
kakustannuksia" (matkat, kielivalmennus ja elinkustan
nusten väliset erot).

Täydentävät toimenpiteet

Apurahat, joita myönnetään opetus-ja hallintohenkilös
tön järjestöjen sekä opiskelijayhdistysten eurooppalaiseen
yhteistoimintaan ja muihin korkeakouluopetuksen eu
rooppalaista ulottuvuutta lisääviin tiedotustoimintoihin.

— kohottaa opintosuoritusten ja opiskeluun osallistumi
sen tasoa sekä kohdistaa huomio niiden lasten ongel
miin, joilla on erityisiä koulutukseen liittyviä tarpeita
ja kykyjä.

Täydentävät toimenpiteet

— koulujen välisen yhteistyön alalla toimivien yhdistys
ten Eurooppa-aiheiset toiminnot (esim. opettajien tai
vanhempien yhdistykset),
— tietoisuutta lisäävät toiminnot, jotka liittyvät Euroo
pan tason yhteistyön edistämiseen tällä alalla "Eu
rooppa kouluissa"-kilpailulle annettava tuki mukaan
lukien .

Kielitaidon edistäminen (LINGUA)

Toimenpiteitä, joilla kehitetään EU-maiden sekä EFTA
ja ETA-maiden virallisten kielten opettamista ja oppi
mista kaikilla koulutusektoreilla (vähemmän opetetuilla
ja käytetyillä kielillä on etusija):
Toimintamuoto A - Eurooppalaiset yhteistyöohjelmat
kielten opettajien koulutuksessa (EPC)

Kouluopetus (COMENIUS)

Ylikansallinen yhteistyö perus- ja täydennyskoulutuk
sesta vastuussa olevien laitosten välillä pyrkimyksenä li

Toimintamuoto 1 - Koulujen väliset kumppanuussuh
teet/Eurooppalaiset koulutushankkeet

sätä tulevien tai nykyisten kieltenopettajien ja koulutta
jien ammatillista pätevyyttä (opinto-ohjelmien, opetus

Ylikansalliset koulujen väliset kumppanuussuhteet "Eu
rooppalaisten koulutushankkeiden" (EEP) kehittämiseksi
aiheista, jotka kiinnostavat eri Euroopan maiden op
pilaita.

Toimintamuoto B - Täydennyskoulutus kieliharjoittelun

Toimintamuoto 2 - Siirtotyöläisten, ammattinsa vuoksi
matkustavien, ilman vakinaista kotipaikkaa olevien hen
kilöiden (kiertolaiset, romaanit) lasten koulutus/kulttuu
rien välinen koulutus

materiaalien, opintokokonaisuuksien ja koulutussuunni
telmien yhteinen kehittäminen).

alueella

Immersiokurssit (ns. kielikylvyt) ja muu samantapainen
käytännön harjoittelu toisessa osallistujamaassa opetta
jien vieraan kielen opettamistaitojen tai vieraalla kielellä
opettamisen taitojen parantamiseksi.
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N:o C 200 / 41

Toimintamuoto C - Tuleville kielten opettajille tarkoite
tut avustajan paikat

— tietokoneohjelmistojen ja -ohjelmien tuottajat.

Apurahoja, jotka antavat tuleville kielten opettajille mah

Tilannekartoitukset, joiden tarkoituksena on luoda sel
keä kuva jonkin avoimen ja etäopiskelun puolen kehitty

dollisuuden viettää 3-12 kuukautta avustajana toisessa
osallistujamaassa, jonka jotakin virallista kieltä he myö
hemmin opettavat.

misestä tai uuden opetukseen tarkoitetun teknologian
käytöstä kaikissa SOKRATES-ohjelmaan osallistuvissa
maissa.

Toimintamuoto D - Kielten opetus- ja arviointivälineiden
kehittäminen

Ylikansalliset hankkeet, joilla kehitetään kielen opetta
mis- ja kielitaidon arviointivälineitä (suunnittelu, opinto
ohjelmien kehittäminen ja vaihto, uudistavan opetusai
neiston tuottaminen, kielitaidon arviointivälineiden ja
menetelmien luominen ja parantaminen).

Toimintamuoto E - Kielenoppimisen yhteishankkeet
y EP)

Nuorisovaihdot yleissivistävän koulutuksen ja erityisesti
ammatillisen ja teknisen koulutuksen alalla näiden nuor
ten koulutusta koskevissa yhteishankkeissa.

B - Tuki avoimen ja etäopiskelun soveltamiselle muihin
SOKRATES-ohjelman toimintoihin

Jos jonkin hakemuksen merkittävänä osatekijänä on
avoin ja etäopiskelu, hanke voi SOKRATES-ohjelman
muiden osa-alueiden alaisiin hankkeisiin kuuluessaan

saada tästä johtuvaa lisätukea. Näin on erityisesti silloin,
kun avoimen ja etäopiskelumenetelmän käyttö parantaa
opetuksen laatua tai laajentaa eurooppalaisen yhteistyön
piiriin pääsyn koskemaan opettajia tai opiskelijoita, jotka
eivät muuten tästä hyötyisi.

Aikuiskoulutus

Täydentävät toimenpiteet
Ylikansalliset hankkeet, joiden tarkoituksena on korostaa

— kielenopetuksen/-oppimisen alalla toimivien yhdistys
ten Eurooppa-aiheiset toiminnot,
— tiedon levittäminen kielenopetukseen ja -oppimiseen
liittyvistä uudistavista menetelmistä,

— tämän alan eurooppalaisen yhteistyön edistämistä
koskevat tiedotushankkeet.

eurooppalaista ulottuvuutta kaikilla aikuiskoulutuksen
aloilla siten täydentäen Leonardo-ohjelmassa tuettavia
ammatillisia toimintoja. SOKRATES-ohjelma tukee :
— toimintoja, joiden tarkoituksena on lisätä aikuiskou
luttajien tietoisuutta eurooppalaisten teemojen tär
keydestä jakamalla tietoa Euroopan maiden kulttuu

reista, kielistä ja perinteistä tai edistämällä parempaa
tietämystä Euroopan unionin poliittisista, taloudelli
sista ja hallinnollisista puolista,

Avoimen ja etäopiskelun edistäminen (OOL)
Kaksi toimenpidekokonaisuutta, joiden tarkoituksena on
tukea eurooppalaista yhteistyötä avoimen ja etäopiskelun
(ODL) alalla sekä edistää uuden tieto- ja viestintäteknii
kan käyttöä koulutuksessa. :

— hankkeet, joilla edistetään aikuiskoulutusjärjestöjen
välistä verkostointia ja jotka keskittyvät osallistuja
maissa asuvia eurooppalaisia kiinnostavien aiheiden
ympärille .

A - Tuki eurooppalaiselle yhteistyölle avoimen ja etä

Koulutusjärjestelmiä ja -politiikkaa koskevien tietojen ja

opiskelun alalla (ODL)

kokemusten vaihto

Hankkeet, joita toteuttavat eurooppalaiset yhteistyö
kumppanit käsittäen seuraavia tahoja :

1 - Yleisesti kiinnostavia koulutuspoliittisia kysymyksiä

— etäopintojen suorittajat ja etäopetuksen toteuttajat,

— tavanomaiset oppilaitokset, jotka käyttävät opetuk
sessa uutta tieto- ja viestintätekniikkaa,

Tietojen ja kokemusten vaihto koulutuspolitiikan avain
kysymyksistä, erityisesti selvitysten, seminaarien ja asian
tuntijavaihtojen sekä parempien tiedon jakelukanavien
kehittämisen avulla .

N:o C 200 /42
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2 - Euroopan koulutusalan tietoverkko (EYRYDICE)

EYRYDICE-verkko, joka koostuu Brysselissä sijaitsevan
Eurooppa-yksikön koordinoimista kansallisista yksi
köistä, on tarkoitettu osallistujamaiden koulutusjärjestel
miä koskevan tiedon keräämiseen ja jakamiseen.
3 - Koulutusalan päättäjille tarkoitettu opintokäyntioh
jelma (ARION)

Koulutusalan päättäjille (erityisesti perus- ja keskiasteen
koulutuksen) tarkoitetut monikansallisissa ryhmissä teh
tävät opintokäynnit sekä toimenpiteet, joilla taataan tu
loksien levittäminen .

4 - Tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kan

sallisten tiedotuskeskusten verkosto (NARIC)
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Määräaika hakemusten jättämiseksi

1 . Ohjelman käynnistävän päätöksen ajoituksesta johtuen
ja SOKRATES-komiteaa kuullen useimpia SOKRATES
ohjeloman toimintoja hoidetaan vuoden 1995 aikana siir
tymäkauden toimenpitein käyttäen menettelytapoja,
jotka liittyvät läheisesti aikaisemmissa yhteisön ohjel
missa käytettyihin menettelytapoihin. Tarkempia tietoja
saa pyynnöstä SOKRATES and Youth Technical Assis
tance Officesta.

2 . Kaikki vuoden 1996 hakemusten jättöä koskevat mää
räajat löytyvät edellä mainituista hakuoppaista. Valmiste
leville vierailuille ja täydentäville toimenpiteille myönnet
täviä apurahoja koskevat hakemukset voi jättää milloin
tahansa tämän tiedotteen julkaisun jälkeen.
3 . Seuraaviin toimintoihin (katso toimintakuvaukset) liit
tyvät hakemukset pyydetään jättämään 30 . 9 . 1995 men
nessä (postileima) :
— kielitaidon edistäminen (LINGUA), toimintamuoto

Kansallisten tiedotuskeskusten verkosto, jonka tehtävänä
on antaa tietoa korkeakoulututkinnoista ja koulutusjär
jestelmistä laitoksille ja kansalaisille. Keskusten tavoit
teena on helpottaa pätevyysvaatimusten ja tutkintojen
tunnustamista toisissa osallistujamaissa.

D,

— avoin ja etäopiskelu (ODL), osa-alue A,
— aikuiskoulutus .
Tämä hakemusmääräaika koskee seuraavia :

— LINGUA, toimintamuoto D : 1 / 1996 käynnistyvät
hankkeet (seuraava määräaika on 9/ 1996),

Hakemukset ja valintamenettely

SOKRATES-ohjelman hakumenettely rippuu siitä, hoi
detaanko valinta keskitetysti komissiossa vai hajautetusti

— avoin ja etäopiskelu (ODL) ja aikuiskoulutus : vuoden
1995 lopussa tai vuoden 1996 alussa käynnistyvät
hankkeet.

jäsenmaiden kansallisissa toimistoissa.

Tarvittavia hakuoppaita ja hakemuslomakkeita saa pyyn
nöstä SOKRATES and Youth Technical Assistance Offi
Saatavilla on kaikkia kuutta osa- aluetta koskevat haku

oppaat, jotka sisältävät kaikki tärkeät hakumenettelyä,
määräaikoja ja valintaperusteita koskevat tiedot. Oppaita
ja muuta tietoa voi pyytää osoitteesta :

cesta (katso edellä annettu osoite), mistä saa myös SOK
RATES-ohjelman vuoden 1995 toimintoja valmistelevien
vierailujen ja täydentävien toimenpiteiden hakemusme
nettelyä koskevaa tietoa.

SOKRATES and Youth Technical Assistance Office, rue

4 . Yleisesti kiinnostavia koulutuspoliittisia kysymyksiä

Montoyerstraat 70, B- 1 040 Bryssel,
233 01 11 , telekopio (32-2) 233 01 50 .

puh.

(32-2)

Tämä toimisto antaa komissiolle teknistä apua ohjelman
toteutuksessa.

(Tietojen ja kokemusten vaihto, kohta 1 ) koskien Euroo

pan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistaan vuoden
1995 heinäkuun loppuun mennessä erityinen hakemus
kutsu . Hakemusten viimeinen jättöaika on 30 . 9 . 1995
(postileima) (seuraava tätä toimintaa koskeva määräaika
on 1 . 2 . 1996).
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N:o C 200 /43

Phare — sähkölaitteet rajanvalvontapoliisin käyttöön
Tarjous N:o ZZ9209-01-042

Euroopan unionin komission Bulgarian hallituksen puolesta antama ja Phare-ohjelman puitteissa
rahoitettu tarjouspyyntöilmoitus
(95 /C 200 /26)
Hankkeen otsake

3 . Tarjousasiakirjat

Täydelliset tarjousasiakirjat saa maksutta seuraavasta

Toimitus 3 erässä seuraavalla tavalla :

osoitteesta :

osa I : tietokoneet, viestintä- ja verkkolaitteet ja ohjelmis
tot ;

osa II : passinlukijat ;
osa III : passinpainatuslaitteet.

a) Euroopan yhteisöjen komissio, Bulgarian edustusto,
Phare-toimisto, osoitetaan Anthony Kirkille, Inter
pred World Trade Centre, 36 Boulevard Dragan
Tsankov, BG-1056 Sofia, puh. (359-2) 73 98 41 ,
telekopio (359-2) 73 83 95 .

b) The Ministry of Transport, 9 V. Levski Street,
BG-1000 Sofia, osoitetaan diplomi-insinööri Dimitar
Zoeville, puh . (359-2) 87 10 81 , telekopio (359-2)

1 . Osallistuminen ja alkuperä

88 50 94, telex 23 200 MT BG .

Osallistuminen on avoin, yhtäläisin ehdoin, Euroopan
unionin jäsenvaltioiden tai Albanian, Bulgarian, Kroa
tian, Tshekin tasavallan, Viron, Unkarin, Latvian, Liet
tuan, Romanian ja Slovenian luonnollisille ja oikeushen
kilöille .

4 . Tarjoukset

Tarjousten tulee olla perillä viimeistään 19 . 9. 1995 (9.00)
paikallista aikaa seuraavassa osoitteessa :

The Ministry of Transport, 9 V. Levski Street, BG-1000
Sofia, osoitetaan DI Dimitar Zoeville, puh . (359-2)
87 10 81 , telekopio (359-2) 88 50 94 , telex 23 200

2 . Kohde

MTBG .

Toimitus 3 erässä : tietokone, verkko, viestintälaitteet ja
ohjelmistot ja oheislaitteet Vidinin, Roussen, Gyuesho
ven ja Kulatan rajapoliisille Bulgariassa.

Tarjoukset avataan julkisessa tilaisuudessa 19 . 9 . 1995
( 10.00) paikallista aikaa samassa osoitteessa.

Phare — rakennustyöt

Romanian hallituksen antama tarjouspyyntöilmoitus Euroopan yhteisön Phare-ohjelman puit
teissa rahoittamista töistä

(95 /C 200 /27)

1 . Otsikko : Tieverkoston ja Borsin raja-aseman toiminnan parantaminen - Romania

2 . Osallistuminen ja alkuperä

nian, Tshekin tasavallan, Slovakian tasavallan ja Slove
nian luonnollisille ja oikeushenkilöille.
Tarjottujen tavaroiden tulee ehdottomasti olla peräisin
yllä mainituista jäsenvaltioista.
3 . Aihe

Osallistuminen on avoin, yhtäläisin ehdoin, kaikille Eu
roopan talousyhteisön jäsenmaiden ja Albanian, Bulga
rian, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Puolan, Roma

Tietyöt suoritetaan RN l:n 640,41 km:n ja 641,75 km:n
välillä. Tie vie Borsin pikkukaupungin läpi.

N:o C 200 /44
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Tärkeimmät kohteet ovat seuraavat :

— esijännitetty tierumpu : 3 mm x 2,40 m x 11,27 m,

— ajoradan nelikaistaistaminen,

— pystymerkit : 13 kappaletta.

— olemassaolevan maantien vahvistaminen,

4 . Tarjouspyyntökutsu

— piennarten vahvistus,

Tarjouspyyntöasiakirjat saa 1 . 8 . 1995 alkaen seuraavasta
osoitteesta : National Administration of Roads, blvd.

— olemassaolevan tierummun vahvistus,

Dinicu Golescu 38 , Ministry of Transport, RO-77113
Bucharest, telekopio (401 ) 312 09 84, esittämällä seuraa
van (palauttamattoman) maksun suorittamisen vahvista
van asiakirjan : 200 US$ . Maksu osoitetaan seuraavalle

— risteysten parantaminen,

— salaojituksen parantaminen rakentamalla kohtisuoria
kokoojasalaojaputkia kokoojaojaan.
Tärkeimmät mitat ovat seuraavat :

viranomaiselle : " National Administration of Roads" tai

vastaava summa lei-määräisenä romanialaisille sopimuk
sentekijöille.
5 . Tarjoukset

— asfalttibetoni, paksuus 4 cm : 23 000 m2,

Kaikkiin tarjouksiin tulee liittää tarjoustakaus (pankkita
kuu, jonka arvo on vähintään 2 % sopimuksen arvosta
ilman alv:a, jätetään viimeistään 19 . 9 . 1995 (3.00), pai

— tiheä seos : 6 370 t,

kallista aikaa osoitteeseen : "National Administration of
Roads".

— murskesoran sideaine : 2 300 t,

— jakava kerros : 4 000 m3,

Tarjoukset avataan yleisölle avoimessa tilaisuudessa
20 . 9. 1995 ( 10.00) paikallista aikaa "National Administ

— stabilisoitu kantava kerros : 3 200 m3 ,

ration of Roads" :in toimistoissa.

Toimittajien koulutusseminaarit
Avoin menettely
(95 /C 200 /28)

1 . Hankintaviranomainen: Euroopan komissio, pää
osasto X "Tiedotus, viestintä, kulttuuri ja audiovisu
aalinen ala", yksikkö "Tiedotusvälineiden tuki"

(X.B.1 ), Mr Lindsay Armstrong, T-120, 9/52, rue de
la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel.

Puh. ( 32-2) 296 11 66 . Telekopio (32 2) 296 26 95 .

töinä tehtyjä koulutusohjelmia keskusosastojen, jä
senvaltioissa sijaitsevien pysyvien edustustojen ja Eu
roopan komission kolmansissa maissa sijaitsevien
edustustojen hänelle/heille tekemien täsmällisten
pyyntöjen perusteella. Kyky järjestää seminaareja
asianmukaisisssa tiloissa ja toimielinten ulkopuolella
sekä kyky käyttää suurta työkielten määrää ovat en
siarvoisen tärkeät. Palvelut suoritetaan tarpeiden mu
kaan .

2 . Palvelun luokka ja kuvaus : Euroopan komissio aikoo
tehdä yhden tai useampia sopimuksia erityisesti tie
dotusvälineitä varten suunniteltujen ja Euroopan int
ressejä ja teollisuudelle ja lehdistölle tärkeitä yleis
hyödyllisiä aiheita käsittelevien koulutusseminaarien
järjestämisestä. Komission valitseman sopimuksente
kijän tai sopimuksentekijöiden tulee pystyä välittä
mään suuren valikoiman opetushenkilöstöä, koulut
tajia ja asiantuntijoita, jotka eivät toimi Euroopan
toimielimissä ja joilla on riittävästi kokemusta lehdis
töalalta. Hänen/heidän tulee pystyä luomaan tilaus

Palvelun luokka : 27 .

Tarjouspyyntö N:o PO/95-72/B1 .

3 . Suorituspaikka : Seminaarit pidetään pääasiassa sopi
muksentekijän tiloissa.

fnl
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13 . Palvelunsuorittajien ryhmittymät sallitaan siinä ta
pauksessa, että sopimusvastuun kantaa yksi yritys .

4 , a), b), c)

5 . Sopimusta ei jaeta osiin eikä osatarjousta hyväksytä.
6 , a), b)

7 . Sopimuksen kesto : Kolmen vuoden sopimus, jota
voidaan jatkaa kaksi vuotta.

14 . Valintaperusteet: Valinta suoritetaan ammatillisen,
taloudellisen, rahoituksellisen ja teknisen pätevyyden
perusteella. Hakijoiden tulee esittää seuraavat tiedot :

— kopio yhtiöjärjestyksestä sekä liitteenä luettelo
yrityksen hallintoneuvoston jäsenistä,

8 , a) Asiakirjapyynnöt vastaanottavan osaston nimi ja
osoite: Euroopan komissio, pääosasto X "Tiedo

— kopio kahden viimeksi kuluneen vuoden tuloslas

tus, viestintä, kulttuuri ja audiovisuaalinen ala",

kelmista,

yksikkö "Tiedotusvälineiden tuki" (X.B.l ), Mr
Lindsay Armstrong, T-220 9/ 52, rue de la Loi/
Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel, puh.
(32-2) 296 11 66, telekopio (32-2) 296 26 95 .

b) Asiakirjapyyntöjen

esittämisen

— kuvaus hallinnollisesta ja logistiikan tuesta,
— kuvaus välitettävästä henkilöstöstä,

— kuvaus koulutuksen vastaanottokapasiteetista,

määräpäivä:

12 . 9 . 1995 .

— luettelo kouluttajista, josta käy ilmi kouluttajien
koulutus ja referenssit,

c)

9 , a) Tarjousten

vastaanottamisen

— luettelo viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana
suoritetun koulutustoiminnan referensseistä.

määräpäivä:

19 . 9 . 1995 .

b) Tarjousten toimitusosoite: Euroopan komissio,
pääosasto X "Tiedotus, viestintä, kulttuuri ja au
diovisuaalinen ala", yksikkö "Tiedotusvälineiden
tuki" (X.B.l ), Mr Lindsay Armstrong, T- 1 20
9/ 52 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bru
xelles / Brussel .

15 . Tarjousten voimassaoloaika : 6 kuukautta laskien
kohdassa 9, a) mainitusta tarjousten vastaanottami
sen määräpäivästä.

16 . Sopimuksentekoperusteet: Komissio tekee sopimuk
sen taloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijän
kanssa seuraavien seikkojen perusteella :

Kirjekuoreen tulee merkitä "Appel d'offres
n0 PO/95-72/B1 ; séminaires de formation pour

— referenssien taso ja kokemus koulutusalalla, eri
tyisesti kansainvälisen toimittajakoulutuksen eri
tyisalalla,

journalistes".

c) Kieli, jolla tarjoukset tulee laatia : Yksi Euroopan
yhteisön yhdestätoista virallisesta kielestä.

— lehdistömaailman tuntemus,

— kouluttajien pätevyys,

10 . a) Henkilöt, jotka saavat osallistua tarjousten avaus
tilaisuuteen : Euroopan komission virkamiehet.
b)

— hinta.
17 .

1.

18 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 24 . 7 . 1995 .
12 . Maksutavat: Laskujen esittämisen perusteella, koulu
tuksen erityistoimintojen suorittamisen ja todistusai
neiston esittämisen jälkeen.

19 . Ilmoitus vastaanotettu Euroopan yhteisöjen virallisten
julkaisujen toimistossa : 24 . 7. 1995 .

N:o C 200 /46
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Älykorttien asennus ja älykorttipalvelut
Hankintasopimusta koskeva ilmoitus
Ennakkoilmoitus

(95 /C 200 /29)

1 . Hankintaviranomainen : Euroopan komissio, Pää
osasto XIX - budjetti, Mr J. P. Mingasson, rue de la

Osa 1 : älykortit, turvallisuusmodulit j a niihin liittyvät
ohjelmistot.

Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Osa 2 : kortinlukijat/korttien tiedonsyöttölaitteet ja
niihin liittyvät ohjelmistot.
Lisätietoja on mahdollista saada seuraavasta osoit
teesta : Euroopan komissio, Pääosasto XIX - budjetti,
Yksikkö XIX/03 "Informatisation et audit des procé
dures", rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxel
les /Brussel .

Osa 3 : korkeatasoiset kirjastot ja kehitystyökalut.
Osa 4 : älykortteja käyttämällä tehtävää offline-alle
kirjoitusta varten tarvittavat päätteet.
Lot 5 : älykorttien yksilöintilaitteet.

Diane Van der Linden, telekopio (32-2) 295 26 62 .

3 . Eri sopimuksia koskevan sopimusmenettelyn ennakoitu
aloitusajankohta : 10 / 1995 .

2 . Tounitettavien tuotteiden laji: Euroopan komission ti
loihin tehtävien monitoimisiin älykortteihin perustu
vien ratkaisujen toimitus, asennus, ylläpito ja apupal
velut (tekninen tuki, koulutus, muu tuki). Ratkaisut
koskevat erityisesti tunnistusta/valtuutusta (käyttöoi
keuden tarkastus) sekä laskenta- ja rahoitusjärjestel
mien sähköistä allekirjoitusta, ja niitä laajennetaan

4 . Lisâttetoja : Tarjouspyynnôn vute : 19/9506 "Multi
function smartcard-based solutions on the European
Commission's premises".

mahdollisesti koskemaan muita sovelluksia .

5 . Ilmoituksen lähetyspäivä: 24 . 7 . 1995 .

6 . Ilmoitus vastaanotettu Euroopan yhteisöjen virallisten
julkaisujen toimistossa : 24 . 7 . 1995 .
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OIKAISU

Tarjouspyyntö tutkimuslaitosten ja -keskusten, mukaan lukien YTK, yliopistot tai yritykset, valitsemiseksi
suorittamaan tieteellisiä ja teknisiä palveluja Euroopan komission tukemiseksi tutkimuksen ja kehityksen
tulosten levittämisessä ja optimoimisessa kilpailumenettelyn mukaisesti

(Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosa N:o C 185, 19 heinäkuuta 1995, s. 25)
(95 /C 200 / 30)

Euroopan komissio, pääosasto XIII, Televiestintä, tietotekniikan markkinat ja tutkimuksen hyödyntäminen,
osasto D, hallintoyksikkö D.l , Jean Monnet Building, C4/11, L-2920 Luxembourg.
oikaistava tieto :

9, a) Tarjousten viimeinen vastaanottopäivä: Tarjousten postileiman tulee olla viimeistään 28 . 8 . 1995 .
oikaisu :

9, a) Tarjousten viimeinen vastaanottopäivä: Tuomien postileiman tulee olla viimeistään 14. 9. 1995 .

