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I

( Tiedonantoja)

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA

annettu 17 päivänä marraskuuta 1995,

ruuhkautumisen ja kriisitilanteiden aiheuttamista ongelmista Euroopan lentoliikenteessä
(95 / C 317 /01 )
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

katsoo , että

direktiivissä 93 /65 /ETY (2) käsitellään yhteensopivien
teknisten eritelmien määrittelemistä ja käyttöä lentolii
kenteen hallinnan laitteiden ja järjestelmien hankinnassa,

lentoliikenteen hallinnalla on ensiarvoisen suuri merkitys
Euroopan lentokuljetusten kehittymiselle ,

komissio esitti neuvostolle 4 päivänä syyskuuta 1995 tie
donannon lentoliikenteen ruuhka- ja kriisitilanteista,

lentoliikenteellä on tärkeä asema taloudellisessa kehityk
sessä ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamisessa,
koska sen ansiosta nopeat ja tehokkaat yhteydet alueiden
välillä ja erityisesti pääsy syrjäseuduille ja saaristoalueille

kansainvälisillä järjestöillä kuten Kansainvälisellä siviili
ilmailujärjestöllä (ICAO), Euroopan siviili-ilmailukonfe
renssilla (ECAC) ja Euroopan lennonvarmistusalan jär
jestöllä ( Eurocontrol) on keskeinen asema lentoliikenteen
hallinnassa ja järjestämisessä ,

ovat mahdollisia,
lentoliikenteen ruuhkautuminen aiheuttaa huomattavia

tappioita lentoyhtiöille ja luo taloudellisia esteitä lentolii
kenteelle Euroopan unionissa samalla, kun siitä yleensä
kin aiheutuu hankaluuksia käyttäjille,

Euroopan unionin on vältettävä päällekkäisyyttä edellä
mainittujen järjestöjen jo toteuttamien tehtävien ja toi
mintojen kanssa, ja

erityisesti joidenkin liikennevirtojen osalta tämä ruuh
kautuminen saavuttaa kausiluonteisia huippuja pääasialli
sesti ilmatilan täyttymisen sekä käytettävissä olevan ka
pasiteetin vähenemisen vuoksi ,

tämä päätöslauselma ei rajoita toimivaltuuksien jakamista
jäsenvaltioiden, Euroopan unionin ja toimivaltaisten kan
sainvälisten järjestöjen kesken, eikä siinä rajoiteta turval
lisuudesta , yleistestä järjestyksestä ja puolustuksesta ai
heutuvia välttämättömiä vaatimuksia,

pitkäaikainen odottamaton tai suunnittelematon siviili
lentoliikenteen valvonnan tehon väheneminen voi aiheut
taa kriisin ,

käytettävissä olevien voimavarojen parempi hyödyntämi
nen voisi lieventää ruuhkia ja osoittautua hyödylliseksi
kustannusten pienentämisessä,
neuvosto muistutti jo 18 päivänä heinäkuuta 1989 anne
tussa päätöslauselmassaan (') sekä 29 päivänä maalis
kuuta 1990 ja 7 päivänä joulukuuta 1992 tehdyissä pää
telmissään lentolliikennejärjestelmän voimavaroihin liitty
vistä ongelmista ja kehotti ponnisteluihin ratkaisun ai
kaansaamiseksi ,

KEHOTTAA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOITA,

jotka eivät vielä ole Eurocontrolin jäseniä, liittymään tä
hän toimielimeen mahdollisimman pian, jotta taattaisiin
nykyisille ja tuleville toiminnoille suurempi tehokkuus ,

PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE "kriisinhallintayksi
kön" olemassaolon Eurocontrolin yhteydessä ja sopii tu
kevansa tämän toimintaa,

ILMOITTAA SUHTAUTUVANSA MYÖNTEISESTI kussa

kin Euroopan unionin jäsenvaltiossa olemassa olevien
menettelytapojen tutkimiseen lentoliikenteen hallinnan
(ATM) (3) vähimmäispalvelujen toteuttamiseksi kriisita
O EYVL N :o L 187 , 29.7.1993 , s . 52 .

(') EYVL N :o C 189 , 26.7.1989 , s . 3

(3) (ATM) Air Traffic Management
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pauksessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on määri
tellä, tarvittaessa yhteistyössä kaikkien asianomaisten yh
teistyökumppanien kanssa, pääperiaatteet mahdollisim
man tehokkaiden vähimmäispalvelujen toteuttamiseksi
kriisitilanteessa ja edistää kansallisten hätäsuunnitelmien
yhteensovittamista.
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PANEE MERKILLE Eurocontrolin ilmaliikennevirtojen
hallinnan keskuselimen toiminnan Euroopan liikennevir

tojen kehittämiseksi ja tukee sitä sekä kehottaa kyseistä
järjestöä arvioimaan uudelleen tärkeysjärjestystä koske
vien sääntöjen kiireellisyyttä yhteistoiminta- ja kriisitilan
teita varten sekä tutkimaan mahdollisuuksia parantaa
suunnittelua ottaen huomioon lähtö- ja saapumisaikojen
jakamista koskevan lainsäädännön,

Tämän vuoksi neuvosto kehottaa jäsenvaltioita, Euro
controlia ja komissiota yhteistyössä huolehtimaan yh
teensovittamisesta edellä mainittujen tutkimusten toteut

PANEE MERKILLE, että komissio aikoo esittää valkoisen

tamiseksi,

mennessä .

kirjansa lentoliikenteen hallinnasta vuoden 1995 loppuun

28.11.95
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KOMISSIO
Ecu (*)
27 . marraskuuta 1995

(95 / C 317 /02)

Kansallisen valuutan määrä yhtä yksikköä kohti :

Belgian frangi ja
Luxemburgin frangi

38,6470

Tanskan kruunu

7,27776

Saksan markka

1,88008

Suomen markka

5,58308

Ruotsin kruunu

8,53264

Sterling-punta
Yhdysvaltojen dollari

0,845869

Kreikan drakma

308,768

Kanadan dollari

Espanjan peseta
Ranskan frangi
Irlannin punta

159,974

Japanin jeni

Italian liira

Portugalin escudo

Sveitsin frangi

1,51270

0,818934

Norjan kruunu

8,27784

2,10564

Itävallan Sillinki

1,78053
133,810

6,45544
2101,14

Alankomaiden guldeni

1,31676

13,2282
196,145

Islannin kruunu

85,2210

Australian dollari

1,78013

Uuden-Seelannin dollari

2,02206

Etelä-Afrikan randi

4,81942

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".
Huom.: 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 80/ 1184/ETY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1980 (Lomen 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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LUETTELO KOMISSION NEUVOSTOLLE 13 .—17.11.1995 TOIMITTAMISTA ASIA

KIRJOISTA
(95 /C 317 /03)

Näitä asiakirjoja voi tilata Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen myyntipisteistä
Komission

Koodi

KOM(95 ) 514

CB-CO-95-548-FI-C

Muutettu

ehdotus

neuvoston

direktiiviksi

Päivämäärä,

jolloin

Sivujen

päivämäärä

toimitettu
neuvostolle

lukumäärä

13 . 11 . 1995

13 . 11 . 1995

4

hyväksymis

Asiakirjan nimi

Luettelonumero

simpukoiden tautien valvontaa koskevista
yhteisön vähimmäistoimenpiteistä annetun
neuvoston

direktiiviehdotuksen

muuttami

sesta (2)

KOM(95 ) 539

CB-CO-95-580-FI-C

Ehdotus neuvoston päätökseksi tutkimuksen
ja teknologisen kehittämisen alalla kolman
sien maiden ja kansainvälisten järjestöjen
kanssa tehtävän yhteistyön erityisohjelmasta
( 1994—1998) 23 päivänä marraskuuta 1994
tehdyn neuvoston päätöksen muuttami
sesta (2) (5)

13 . 11 . 1995

13 . 11 . 1995

10

KOM(95 ) 544

CB-CO-95-583-FI-C

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maa
talous- ja teollisuustuotteita koskevien yhtei

13 . 11 . 1995

13 . 11 . 1995

6

Ehdotus neuvoston direktiiviksi järkiperäis
ten suunnittelumenetelmien käyttöön otta
miseksi sähkön - ja kaasunjakelualoilla (2)

20 . 7 . 1995

14 . 11 . 1995

15

Ehdotus neuvoston asetukseksi Kiinan kan

15 . 11 . 1995

15 . 11 . 1995

5

16 . 11 . 1995

16 . 11 . 1995

13

14 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

19

14 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

7

sön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallin

nosta annetun asetuksen (EY) N:o 2878 /94
muuttamisesta

KOM(95 ) 369

CB-CO-95-429-FI-C

KOM(95 ) 532

CB-CO-95-575-FI-C

KOM(95 ) 523

CB-CO-95-562-FI-C

santasavallasta peräisin olevan tulenkestävän
samotin tuontia koskevan väliaikaisen pol
kumyyntitullin voimassaolon jatkamisesta

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi henkilöiden kuljetta
miseen
tarkoitetuista
köysiratalaitteis
toista O (')

KOM(95 ) 517

CB-CO-95-555-FI-C

Komission kertomus seuraavien seikkojen
vaikutuksesta EMOTR:n tukiosaston vuo
den 1995 menoihin : dollarin/ecun valuutta

kurssin muutokset ja Euroopan valuuttajär
jestelmässä tehdyistä valuuttakurssitarkistuk
sista johtuva korjauskertoimen kasvaminen
— varainhoitovuosi 1995

KOM(95 ) 536

CB-CO-95-577-FI-C

Ehdotus neuvoston asetukseksi GATTiin si

dottujen yhteisön tariffikiintiöiden avaami
sesta ja hoidosta tiettyjen maatalous-, teolli
suus- ja kalataloustuotteiden osalta sekä
mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mu

kauttamista
säännöistä

koskevista

annetun

yksityiskohtaisista

neuvoston

(EY) N:o 1808 / 95 muuttamisesta

asetuksen

28.11.95
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Komission

Päivämäärä,

Luettelonumero

Asiakirjan nimi

hyväksymis
päivämäärä

jolloin

Sivujen

toimitettu
neuvostolle

lukumäärä

CB-CO-95-594-FI-C

Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisen tut
kimuskeskuksen Euroopan ydinenergiayhtei

15 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

12

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin
teollisuustuotteisiin (mikroelektroniikka ja
siihen liittyvät alat) sovellettavien yhteisen

16 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

50

15 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

7

söä varten toteutettavaksi tulevasta lisätutki
musohjelma ( 1996— 1999) (2) (J)
KOM(95) 553

CB-CO-95-589-FI-C

tullitariffin autonomisten tullien väliaikai

sesta suspendoimisesta
KOM(95) 554

CB-CO-95-590-FI-C

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä ka
lastustuotteita koskevan yhteisen tullitariffin
autonomisten tullien kokonaisesta tai osittai

sesta väliaikaisesta suspensiosta ( 1996)
(') Tämä asiakirja sisältää lomakkeen "Ehdotuksen vaikutukset yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille".
(2) Tämä asiakirja julkaistaan EYVL:ssä.
(5) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

Huom.: KOM-asiakirjat ovat saatavilla vuositilauksena, teemanumeroina tai yksittäisinä numeroina, jolloin hinta perustuu sivumäärään.
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Ennakkoilmoitus yritysten keskittymisestä
(Asia N:o IV/M.673 — Channel Five)
(95 / C 317 /04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 . Komissio vastaanotti 21 päivänä marraskuuta 1995 neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/ 89 (*) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritykset
MAI plc, Pearson Television Ltd, Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion (CLT) ja
Warburg Pincus Ventures LP hankkivat asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoitta
massa merkityksessä yhteisen määräysvallan yrityksessä Channel Five Broadcasting Ltd osta
malla äskettäin perustetun yhteisyrityksen osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava :

— MAI : tiedotusvälineet, rahoituspalvelut ja markkinatutkimus
— Pearson Television Ltd : televisio-ohjelmien tuotanto ja jakelu

— CLT : televisio- ja radiolähetystoiminta

— Warburg Pincus Ventures LP : yksityiset osakeinvestoinnit (private equity investment)
— Channel Five Broadcasting Ltd : vapaaseen käyttöön perustuva televisiolähetystoiminta.
3 . Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua
asetuksen (ETY) N:o 4064/ 89 soveltamisalaan . Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on
kuitenkin lykätty.
4. Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotet
tua toimenpidettä koskevat huomautuksensa .
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
Huomautukset voidaan lähettää telekopiona [telekopionumero (32-2) 296 43 01 ] tai postitse
viitteellä IV/M.673 — Channel Five, seuraavaan osoitteeseen :

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B — Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/ Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles / Brussels .

(') EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 1 . Korjaus : EYVL N :o L 257, 21.9.1990, s. 13
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II

( Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kanadan välistä tieteellistä ja teknologista
yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä
(95 /C 317 /05)

KOM(95) 419 lopull. — 95/0227(CNS)
(Komission esittämä 13 päivänä syyskuuta 1995)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ja erityisesti sen 130 m artiklan yhdessä 228 artiklan
2 kohdan ensimmäisen lauseen ja 228 artiklan 3 kohdan

sön ja Kanadan välisestä tieteellistä ja teknologista yh
teistyötä koskevasta sopimuksesta,

1 alakohdan kanssa,

neuvosto valtuutti 15 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyllä
päätöksellä komission allekirjoittamaan sopimuksen Eu
roopan yhteisön puolesta,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sopimus allekirjoitettiin 17 päivänä kesäkuuta 1995 , ja

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

olisi hyväksyttävä EY :n ja Kanadan välinen tieteellistä ja
teknologista yhteistyötä koskeva sopimus,

sekä katsoo, että

ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN :

Euroopan yhteisö ja Kanada toteuttavat erityisiä tieteelli
siä tutkimusohjelmia molempia kiinnostavilla aloilla,

Euroopan yhteisöjen ja Kanadan välistä kauppaa ja ta
loudellista yhteistyötä koskevan vuoden 1976 puitesopi
muksen aikana saatujen kokemusten perusteella molem
mat osapuolet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa virallisem

man järjestelyn perustamiseen tieteen ja teknologian alan
yhteistyön toteuttamiseksi,
neuvosto valtuutti 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyllä
päätöksellä komission neuvottelemaan Euroopan yhtei

1 artikla

Hyväksytään Euroopan ja Kanadan välinen tieteellistä ja
teknologista yhteistyötä koskeva sopimus . Sopimuksen
teksti on tämän päätöksen liitteenä.
2 artikla

Sopimuksen 12 artiklan mukaisesti neuvoston puheenjoh
taja ilmoittaa, että tarvittavat toimenpiteet sopimuksen
täytäntöön panemiseksi on tehty Euroopan yhteisön puo
lesta .

N:oC 317/8
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Euroopan yhteisön ja Kanadan tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva
SOPIMUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Euroopan yhteisön puolesta,
yhtäältä, ja
KANADAN HALLITUS ,

toisaalta,

jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON tieteen ja tekniikan merkityksen niiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehityk
selle,

OVAT TIETOISIA siitä, että Euroopan yhteisö, jäljempänä "yhteisö", ja Kanada toteuttavat tutkimuksen
ja tekniikan ohjelmia useilla molemmille tärkeillä aloilla ja että kumpikin voi hyötyä siitä, että sopimuspuo
let pyrkivät edelleen edistämään yhteistyötä,
OVAT TIETOISIA siitä, että vuonna 1976 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen kaupal
lista ja taloudellista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tuloksena on ollut aktiivista yhteistyötä ja tieto
jen vaihtoa useilla tieteen ja tekniikan aloilla,
OTTAVAT HUOMIOON 22 päivänä marraskuuta vuonna 1990 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Ka
nadan suhteita koskevan julistuksen , ja

HALUAVAT saattaa tieteen ja tekniikan tutkimusta koskevan yhteistyön muodolliselle pohjalle, joka laa
jentaa ja vahvistaa yhteistoimintaa molemmille tärkeillä aloilla ja edistää tämän yhteistyön tulosten sovelta
mista niiden taloudelliseksi ja sosiaaliseksi hyödyksi ,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ :

1 artikla

sen tuloksia tai menetelmiä sekä kaikkea muuta tie

Tarkoitus

toa , jota yhteistoiminnan osapuolet, tarvittaessa itse
sopimuspuolet mukaan lukien , pitävät tarpeellisena ;

Tällä sopimuksella on tarkoitus edistää ja helpottaa Ka
nadan ja yhteisön yhteistyötä molemmille tärkeillä
aloilla, joilla sopimuspuolet tukevat tutkimusta ja kehi
tystoimia näihin aloihin liittyvän tieteen ja/tai tekniikan
kehityksen edistämiseksi.

c) "henkisellä omaisuudella" Tukholmassa 14 päivänä
heinäkuuta 1967 tehdyn maailman henkisen omaisuu
den järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklan
mukaisesti määriteltyä henkistä omaisuutta ;

2 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) "yhteistoiminnalla" kaikkea tämän sopimuksen puit

d) "yhteisellä tutkimuksella" tutkimusta, jota toinen so
pimuspuoli tukee tai molemmat sopimuspuolet tuke
vat rahallisesti ja jossa on osanottajia sekä yhteisöstä
että Kanadasta ;

teissa harjoitettavaa toimintaa, yhteinen tutkimus mu
kaan lukien ;

b) "tiedolla" yhteisestä tutkimuksesta tuloksena olevaa
tieteellistä tai teknistä tietoa, tutkimuksen ja kehityk

e) "osanottajalla" henkilöä, oikeushenkilöä, yliopistoa,
tutkimuslaitosta tai muuta yhteistoimintaan osallistu
vaa elintä tai yritystä, sopimuspuolet mukaan lukien .
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3 artikla
Periaatteet

Yhteistyö perustuu seuraaviin periaatteisiin :
a) molemminpuolinen etu ;

b) yhteistoiminnan osanottajien toimiin mahdollisesti
vaikuttavan tiedon varhainen vaihto ;

c) sovellettavien lakien ja asetusten puitteissa tapahtuva
henkisen omaisuuden tehokas suojaaminen ja tekijän

oikeuksien tasapuolinen jakaminen tämän sopimuksen
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muslaitosten ja muiden elinten tai yritysten osallis
tuminen Kanadan tai yhteisön tutkimusprojektei
hin kummankin osapuolen osalta voimassa olevien
menettelyjen mukaisesti ,
2) tutkimustilojen ja -laitteiston yhteinen käyttö,
3) tiedemiesten, insinöörien tai muiden asianomaisten
henkilöiden vierailut ja vaihto tämän sopimuksen
mukaiseen yhteistyöhön kuuluviin seminaareihin,
symposiumeihin ja työryhmiin osallistumista var
ten ,

oleellisen osan muodostavan liitteen mukaisesti ;

d) Kanadan ja yhteisön tasapainoisesti toteuttamat talou
delliset ja sosiaaliset edut suhteessa sopimuspuolten
ja/tai niiden osanottajien panokseen yhteistoimin
nassa .

4 artikla

4) tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön alaan kuu
luvia käytäntöjä, lakeja, asetuksia ja ohjelmia kos
kevan tiedon vaihto,

5) muut tieteellis-teknisen yhteistyön sekakomitean
yhteisesti sopimuspuolten osalta sovellettavien toi
mintaperiaatteiden ja ohjelmien mukaisesti määrit
telemät toiminnat.

Yhteistyöalat

a) Yhteistyötä voidaan harjoittaa seuraavilla aloilla :
1 ) maatalous, mukaan lukien kalastus ,

b) Yhteiset tutkimusprojektit voidaan käynnistää tämän
sopimuksen mukaisesti vasta sen jälkeen , kun projek
tin osanottajat ovat tehneet tämän sopimuksen liitteen
mukaisen yhteisen teknologian johtosuunnitelman .

2) lääketieteellinen ja terveyteen liittyvä tutkimus ,
6 artikla

3) muu kuin ydinenergia,

Tieteellis-teknisen yhteistyön sekakomitea (TTYS)

4) ympäristö, mukaan lukien maapallon tilan seu
5) metsätalous ,

a) Tämän sopimuksen hallinnosta huolehtii kummankin
sopimuspuolen edustajista koostuva tieteellis-teknisen
yhteistyön sekakomitea .

6) informaatioteknologia,

b) TTYS:n tehtävänä on

ranta ,

7) tietoliikenneteknologia,

8) telematiikka taloudellista ja sosiaalista kehitystä

1 ) edistää ja arvioida sopimuksen puitteissa suunnitel
tavaa toimintaa,

varten ,

2) antaa 4 artiklan b kohdan mukaisia suosituksia,

9) mineraalien jalostus.

b) Tähän luetteloon voidaan lisätä muita aloja tieteellis
teknisen yhteistyön sekakomitean arvioinnin ja suosi
tusten perusteella sekä noudattaen kummankin osa
puolen osalta voimassa olevien menettelyjen mukai
sesti tehtyjä päätöksiä.

3) hyväksyä 5 artiklan a kohdan 5 alakohdan kat
tama toiminta tämän sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvaksi yhteistyöksi ,
4) antaa sopimuspuolille neuvoja tavoista lisätä tämän
sopimuksen periaatteiden mukaista yhteistyötä ,

5 artikla

Yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt
a) Yhteistyö voi kattaa seuraavat toiminnat :

1 ) luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden,
mukaan lukien sopimuspuolet, yliopistojen, tutki

5) antaa vuosittain sopimuspuolille kertomus tämän
sopimuksen puitteissa tehdyn yhteistyön tasosta,
asemasta ja tehokkuudesta,

6) arvioida tämän sopimuksen tehokasta ja tosiasial
lista toimivuutta .
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c) TTYS kokoontuu noin kerran vuodessa, ja kokoukset
pidetään vuorotellen yhteisössä ja Kanadassa. Muita
kokouksia voidaan pitää yhteisestä sopimuksesta .

d) TTYS:n päätökset tehdään yksimielisesti . Jokaisessa
kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan
päätökset ja tärkeimmät käsitellyt asiat. Pöytäkirja
merkintöjen on oltava kummankin puolen valitse
mien, kokouksen puheenjohtajuutta yhdessä hoitavien
henkilöiden hyväksymiä. TTYS:n vuosikertomukset
on saatettava vuoden 1976 Euroopan yhteisöjen ja
Kanadan kaupallista ja taloudellista yhteistyötä kos
kevalla puitesopimuksella perustetun yhteistyösekako
mitean ja kummankin sopimuspuolen asianomaisten
ministerien käyttöön .
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kevan puitesopimuksen nykyistä tieteen ja tekniikan
yhteistyötä koskevat määräykset.
b) Sopimuspuolet pyrkivät saattamaan 4 artiklan sovelta
misalaan kuuluvat olemassa olevat yhteisön ja Kana
dan väliset tieteen ja tekniikan yhteistyötä koskevat
järjestelyt tämän sopimuksen määräysten soveltamis
alaan kuuluviksi .

c) Jollei a kohdasta muuta johdu, tämän sopimuksen
määräykset eivät rajoita sopimuspuolten välisten mui
den olemassa olevien sopimusten tai järjestelyjen nou
dattamista eivätkä sopimuspuolten ja kolmansien osa
puolten välisten sopimusten tai järjestelyjen noudatta
mista .

7 artikla
11 artikla

Rahoitus

a) Yhteistoiminnan edellytyksenä on rahoituksen saami
nen ja sitä säätelevät yhteisössä ja Kanadassa sovellet
tavat lait ja asetukset sekä niiden toimintaperiaatteet
ja ohjelmat.

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan niillä alueilla, joilla sovelle
taan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä sopi
muksessa määrätyin edellytyksin , sekä Kanadan alueella .

b) Kustannukset, jotka tämän sopimuksen mukaisen yh
teistoiminnan osanottajat aiheuttavat, eivät edellytä
varojen siirtoa sopimuspuolelta toiselle .

8 artikla

Henkilöstön ja välineiden maahantulo

12 artikla

Voimaantulo ja päättyminen

a) Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimus
puolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että
niiden lainsäädännön asettamat tämän sopimuksen
voimaantulon edellytyksenä olevat vaatimukset on
täytetty.

Sopimuspuolet toteuttavat kaikki aiheelliset toimet ja te
kevät olemassa olevien lakien ja asetusten asettamissa ra

joissa parhaansa helpottaakseen tämän sopimuksen sovel
tamisalaan kuuluvaan yhteistoimintaan osallistuvan / osal
listuvien tai siinä käytettävän/käytettävien osanottajan /
osanottajien henkilöstön , materiaalin ja välineiden alu
eelleen tuloa ja sieltä poistumista .

9 artikla

Tiedon levitys ja käyttö

Tämän sopimuksen puitteissa tehdystä yhteisestä tutki
muksesta tuloksena olevan tiedon levitys ja käyttö sekä
tekijänoikeuksien hoitoa, jakoa ja käyttöä koskevat tä
män sopimuksen liitteen vaatimukset.

b) Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten so
pimuksella. Muutokset tulevat voimaan päivänä, jona
sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen ,
että niiden lainsäädännön asettamat vaatimukset on

täytetty.

c) Kumpi tahansa osapuolista voi saada tämän sopimuk
sen päättymään irtisanomalla sen kirjallisesti kahden

toista kuukauden irtisanomisajalla. Tämän sopimuk
sen voimassaoloajan päättyminen tai sopimuksen
päättyminen irtisanomisen perusteella ei vaikuta sen
nojalla tehtyjen järjestelyjen eikä liitteen mukaisesti
syntyneiden erityisten oikeuksien tai velvoitteiden voi
massaoloon tai kestoon .

10 artikla

13 artikla

Muut sopimukset ja siirtymäajan määräykset

Tämä sopimus on . laadittu kahtena kappaleena englan
nin , espanjan, hollannin, italian, kreikan , portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä
kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

a) Tällä sopimuksella korvataan Euroopan yhteisöjen ja
Kanadan kaupallista ja taloudellista yhteistyötä kos
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Hecho en Halifax, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Halifax den syttende juni nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Halifax am siebzehnten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.
Έγινε στο Χάλιφαξ, στις δέκα εφτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.
Done at Halifax on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-five .

Fait à Halifax, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Halifax, addì diciassette giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Halifax, de zeventiende juni negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Halifax, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Halifaxissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän
kymmentäviisi.
Utfärdat i Halifax den sjuttonde juni nittonhundranittiofem .
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Por la Comunidad Europea
For Det Europaeiske Faellesskab

Ftir die Europäische Gemeinschaft
RIA την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta
Pâ Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de Canadá

For Cañadas regering
Für die Regierung Kanadas

R ta την Κυβέρνηση του Kαναδά
For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada

Voor de Regering van Canada
Pelo Governo do Canadá

Kanadan hallituksen puolesta
På Cañadas regerings vägnar
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LIITE

LIITE TIEDON LEVITYKSESTÄ JA KÄYTÖSTÄ SEKÄ TEKIJÄNOIKEUKSIEN HOIDOSTA,
JAOSTA JA KÄYTÖSTÄ
I. OIKEUKSIEN OMISTUS , JAKO JA KÄYTTÖ
1 . Kaikki tämän sopimuksen mukaisesti harjoitettu tutkimus on "yhteistä tutkimusta". Yhteistä tutki
musta harjoittavat osanottajat kehittävät yhteiset tekniikan johtosuunnitelmat (YTJS), joihin kuuluu
vähintään yhteisen tutkimuksen aikana luodun tiedon ja henkisen omaisuuden (HO) omistusta ja
käyttöä, julkaiseminen mukaan lukien , koskevat periaatteet ('). Ennen YTJS:iin liittyvien erityisten
tutkimus- ja kehitysyhteistyösopimusten tekemistä sopimuspuolet voivat arvioida YTJS:iä, ja tutki
muksen rahoittavan sopimuspuolen rahoituksesta vastaavan elimen tai osaston on hyväksyttävä ne .
YTJS:iä kehitetään ottaen huomioon yhteisen tutkimuksen tavoitteet, osanottajien suhteelliset pa
nokset, alueen tai käyttöalan mukaan tehtävän lupien myöntämisen edut ja haitat, sovellettavien
lakien asettamat vaatimukset, tarve riitojen sovittelumenettelyihin ja muut osanottajien aiheellisina
pitämät tekijät. Myös vierailevien tutkijoiden työn tuloksena syntyneen tutkimuksen tai tiedon
HO:hon liittyviä oikeuksia ja velvoitteita käsitellään YTJS:issä .
2 . Yhteisessä tutkimuksessa syntynyt tieto tai HO , jota ei käsitellä YTJS:ssä, jaetaan I osaston 1 koh
dan menettelyjä noudattaen asianomaisen YTJS:n periaatteiden mukaisesti . Jos kyseessä on kiista,
jota ei voida ratkaista hyväksytyllä riitojen sovittelumenetelmällä, kaikki sellaisen yhteisen tutki
muksen osanottajat, jonka tulosta tieto tai HO on, omistavat yhteisesti jakamattoman tiedon tai
HO:n, ja jokaisella osanottajalla, johon tätä määräystä sovelletaan, on oikeus käyttää tällaista tietoa
tai HO:ta omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa ilman maantieteellisiä rajoituksia.

3 . Kumpikin sopimuspuoli varmistaa sovellettavien lakien mukaisesti, että toinen sopimuspuoli ja sen
osanottajat voivat saada tämän asetuksen I osastossa olevien periaatteiden mukaisesti niille jaetut
HO:ta koskevat oikeudet.

4 . Samalla kun sopimuspuolet pitävät yllä kilpailuedellytyksiä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla
aloilla, ne pyrkivät varmistamaan, että tämän sopimuksen puitteissa saatuja oikeuksia ja sen sovelta
misalaan kuuluvina tehtyjä järjestelyjä käytetään erityisesti edistämään

i) sopimuksen puitteissa luodun, julkistetun tai muuten käytettäväksi saatetun tiedon levittämistä ja
käyttöä,
ii) kansainvälisten standardien hyväksymistä ja täytäntöönpanoa.

II . TEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN KUULUVAT TEOKSET

Osapuolten tai niiden osanottajien tekijänoikeuksille annetaan Bernin yleissopimuksen mukainen koh
telu (Pariisin asiakirja 1971 ).

III. TIETEELLISET KIRJALLISET TEOKSET

Rajoittamatta sitä, mitä IV osastossa määrätään, ja jollei YTJS:ssä muuten sovita, osanottajat julkaise

vat yhdessä kaikki yhteisen tutkimuksen tulokset. Edellä olevan yleissäännön lisäksi sovelletaan seuraa
vaa menettelyä :

1 . Jos osapuoli tai sen julkiset elimet julkaisevat tieteellisiä tai teknisiä aikakauskirjoja, artikkeleita,
selostuksia, kirjoja, videot ja ohjelmistot mukaan lukien , jotka ovat tulosta sopimuksen kattamasta

yhteisestä tutkimuksesta, toisella osapuolella on julkaisijan kirjallinen lupa, joka on maailmanlaajui
nen, johon ei ole yksinoikeutta sekä joka on peruuttamaton ja tekijänpalkkioista vapautettu , kään
tää, jäljentää, mukauttaa, lähettää sähköisissä tiedotusvälineissä ja julkisesti levittää sellaisia teoksia.

(') Tällaisten YTJS:ien tunnuspiirteet esitetään lisäyksessä.
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2. Sopimuspuolet pyrkivät levittämään mahdollisimman laajalti luonteeltaan tieteellisiä kirjallisia teok
sia, jotka ovat tulosta sopimuksen nojalla tehdystä tieteellisestä tutkimuksesta ja joita riippumatto
mat julkaisijat julkaisevat.

3 . Kaikissa tämän määräyksen puitteissa julkisesti levitettävissä ja valmistettavissa tekijänoikeuden
piiriin kuuluvien teosten jäljennöksissä on oltava kirjoittajan/kirjoittajien nimi/nimet, jolleivät kir
joittaja tai kirjoittajat nimenomaisesti kiellä nimensä ilmoittamista. Jäljennöksissä on myös oltava
selvästi nähtävissä maininta sopimuspuolten yhteisestä tuesta.

IV. TIETO, JOTA EI JULKISTETA

A. Asiakirjoihin perustuva julkistamaton tieto

1 . Sopimuspuolten tai niiden osanottajien on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja mieluiten
YTJS:ssä, yksilöitävä tieto, jota se ei halua julkistettavaksi tämän sopimuksen puitteissa, ottaen
huomioon muun muassa seuraavat arviointiperusteet :

— tiedon salaisuus siinä mielessä, että se ei ole kokonaisuudessaan tai sen osien täsmällisessä

kokoonpanossa tai muodostelmassa yleisesti alan asiantuntijoiden tiedossa tai laillisin keinoin
heidän käytettävissään,

— tiedon salaisuudesta johtuva sen todellinen tai mahdollinen kaupallinen arvo,

— tiedon aiempi suojaaminen siinä mielessä, että laillisesti valtuutettu henkilö on ryhtynyt olo
suhteisiin nähden aiheellisiin toimenpiteisiin sen salassa pitämiseksi.

2 . Osanottajien ei tavanomaisesti edellytetä välittävän sopimuspuolille julkistamatonta tietoa. Jos
tällainen tieto tulee sopimuspuolten tietoon, ne kunnioittavat sen erityisluonnetta, ja sitä ei jul
kisteta edelleen osapuolten toimesta, niiden sisällä tai niiden välillä ilman sen / niiden osanotta

jan/osanottajien kirjallista hyväksymistä, jolle/joille tieto kuuluu. Nämä rajoitukset kumoutuvat
automaattisesti , kun omistaja rajoituksetta julkistaa tiedon alan asiantuntijoille .

3 . Osapuolet varmistavat, että toinen sopimuspuoli tunnistaa helposti niiden toisilleen sopimuksen
puitteissa välittämän julkistamattoman tiedon ja sen erityisluonteen sellaiseksi esimerkiksi asian
mukaisesta merkinnästä tai rajoittavasta reunamerkinnästä. Tämä koskee myös mainitun tiedon
kokonaista tai osittaista jäljentämistä .

4 . Vastaanottava sopimuspuoli voi välittää tämän sopimuksen puitteissa toimitetun julkistamatto
man ja toiselta sopimuspuolelta vastaanotetun tiedon vastaanottavan sopimuspuolen henkilöille
tai sen palkkaamille henkilöille ja muille vastaanottavan sopimuspuolen asianomaisille yksiköille
tai elimille, jotka ovat siihen oikeutettuja käynnissä olevan yhteisen tutkimuksen erityistarkoituk
sia varten edellyttäen, että kaikki näin välitetty julkistamaton tieto kuuluu kirjallisen luottamuk
sellisuutta koskevan sopimuksen piiriin ja että sen tunnistaa helposti sellaiseksi, niin kuin edellä
on määrätty.

5 . Vastaanottava sopimuspuoli voi julkistamatonta tietoa sopimuksen puitteissa välittävän sopimus
puolen aiemmalla kirjallisella luvalla välittää tällaista julkistamatonta tietoa laajemmalti kuin 3
kohdan mukaan muuten sallitaan . Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä kehitettäessä tällaista laa
jemman tiedonvälityksen aiemman kirjallisen hyväksynnän pyyntöä ja saamista koskevaa menet

telyä, ja sopimuspuolet myöntävät tällaisen hyväksynnän niiden sisäisten politiikkojen, asetusten
ja lakien asettamissa rajoissa.
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B. Asiakirjoihin perustumaton tieto, jota ei julkisteta
Sopimuspuolet tai niiden osanottajat käsittelevät sopimuksen puitteissa järjestetyissä seminaareissa
ja muissa kokouksissa jaettua asiakirjoihin perustumatonta julkistamatonta tai muuta luottamuksel
lista tai luonteeltaan erityistä tietoa tai henkilöstön palvelukseen ottamisesta, tilojen ja laitteiston
käytöstä tai yhteisistä hankkeista tuloksena olevaa tietoa edellä A jaksossa eriteltyjä periaatteita
noudattaen, kuitenkin edellyttäen, että tällaisen julkistamattoman tai muun luottamuksellisen tai
luonteeltaan erityisen tiedon vastaanottajalle on edeltävästi kirjallisesti ilmoitettu välitettävän tiedon
luottamuksellisuudesta .
C. Valvonta

Osapuolet tekevät parhaansa varmistaakseen, että niiden sopimuksen puitteissa vastaanottamaa jul
kistamatonta tietoa valvotaan sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos toinen sopimuspuolista havaitsee,
että se on kykenemätön tai että sen on aiheellista epäillä olevansa kykenemätön noudattamaan
edellä A ja B jaksossa olevia tiedon levityksen kieltoa koskevia määräyksiä, se ilmoittaa siitä välittö
mästi sopimuspuolelle, johon tiedonlevitys oletettavasti vaikuttaa. Asianomaiset sopimuspuolet neu
vottelevat tällöin aiheellisen toimintatavan määrittelemiseksi .

Lisäys

Yhteisen teknologian johtosuunnitelman (YTJS) tunnuspiirteet
YTJS on erityinen yhteisen tutkimuksen osanottajien välillä tehtävä sopimus, jossa määritetään osanottajien
oikeudet ja velvoitteet. Tekijänoikeuksien osalta YTJS:ssä käsitellään tavanomaisesti muun muassa seuraa

via seikkoja : omistus, suojaus, käyttöoikeudet tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, hyödyntäminen ja levitys,
mukaan lukien yhteisjulkaisemisen järjestelyt, vierailevien tutkijoiden oikeudet ja velvoitteet sekä riitojen
sovittelumenettelyt. YTJS:ssä voidaan käsitellä myös valmistelevaa ja taustatietoa, julkistamattoman tiedon
julkistamista koskevia sääntöjä, lupien myöntämistä ja toimituskelpoisuutta.
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Ehdotus neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheutta
ville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muutta
misesta ensimmäistä kertaa

(95 /C 317 / 06)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(95) 425 lopull. — 95/0229(SYN)
(Komission esittämä 14 päivänä syyskuuta 1995)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

työntekijöitä on kaikissa työtilanteissa suojeltava valmis
teilta, jotka sisältävät yhtä tai useampaa syöpää aiheutta

ottaa huomioon Euroopan unionin perustamissopimuk
sen ja erityisesti sen 118 a artiklan ,

vaa ainetta,

ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta syöpäsai
rauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä
liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90 / 394 / ETY (') ja erityisesti sen 16

joidenkin aineiden osalta on parhaan mahdollisen suojaus
tason varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon kaikki imey
tymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeu
tuminen ,

artiklan ,

polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin liittyvä direktiivin
ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on teh
nyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työter
veyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

90 / 394 / ETY liitteessä I olevan 2 kohdan sanamuoto on

toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa,

edellä mainitun direktiivin 90 / 394 / ETY 16 artiklassa

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ,

säädetään altistumisraja-arvojen vahvistamisesta käytettä
vissä olevan tiedon perusteella, mukaan lukien tieteelli
nen ja tekninen tieto, kaikille niille syöpää aiheuttaville
aineille , joille tämä on mahdollista,

aiheuttanut tulkintaongelmia monissa jäsenvaltioissa ; tä
män vuoksi tarvitaan uutta, täsmällisempää sanamuotoa,

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että
neuvosto antaa direktiivein säännökset vähimmäisvaati

fhuksista parannusten edistämiseksi, erityisesti työympä
ristön osalta, jotta varmistuttaisiin työntekijöiden turval
lisuuden ja terveyden paremmasta suojelutasosta,
edellä mainitun artiklan mukaisesti näissä direktiiveissä

vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia

ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai
keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittä
mistä,

komission 1 päivänä maaliskuuta 1991 annettuun direk
tiiviin 91 / 325 /ETY, jolla mukautetaan kahdennentoista
kerran vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten

määräysten lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä
67 / 548 / ETY tekniseen kehitykseen (2), sisältyy liitteessä

työhön liittyviä altistumisraja-arvoja on pidettävä tär
keänä osana yleisiä työsuojelujärjestelyjä ; nämä raja-ar
vot on tarkastettava aina, kun se tulee uuden tieteellisen

tiedon vuoksi tarpeelliseksi,

bentseeni on syöpää aiheuttava aine, joka on läsnä
useissa työtilanteissa, ja sen vuoksi suuri joukko työnteki
jöitä altistuu mahdolliselle terveyshaitalle ; tieteellisen ny
kytietämyksen taso ei salli sellaisen raja-arvon määrittä
mistä, jonka alapuolella terveydelle ei enää aiheudu vaa
raa, bentseenille altistumisen vähentäminen pienentää
kuitenkin näitä vaaroja,
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista
nimenomaan syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaa
roilta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattaminen ei

III uusia vaaralausekkeita, joilla ilmaistaan pitkäaikai
sesta altistumisesta johtuvat terveyshaitat ja hengityksen
kautta aiheutuva syöpäriski ,

ainoastaan varmista jokaisen työntekijän terveyttä ja tur
vallisuutta, vaan myös takaa kaikille yhteisön työnteki
jöille suojelun vähimmäistason , mikä estää mahdollisten
kilpailun vääristymien syntymistä,

O EYVL N:o L 196 , 26.7.1990 , s . 1
(2) EYVL N :o L 180 , 8.7.1991 , s . 1

olisi annettava säännöksiä, joilla varmistetaan työnteki
jöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu sellaisissa eri
tyisille toimille tai toimialueille säädetyissä poikkeuksissa,
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joissa bentseenille ehdotetun raja-arvon toteuttaminen
voi olla vaikeasti saavutettavissa ehdotettuun päivämää

timuksilla vaan yleisillä periaatteilla, joiden avulla jäsen
valtiot voivat johdonmukaisesti soveltaa vähimmäisvaati

rään mennessä,

muksia ,

useimmissa niistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä,
joissa bentseeniä ehkä käytetään pääasiallisesti liuotti
mena, ei vaadita matalampien altistumisten säätämistä,
koska jo nyt lähes kaikissa jäsenvaltioissa on oikeudelli
sia säännöksiä, joilla rajoitetaan tai kielletään sen käyttö ,

koko yhteisöön on luotava yhdenmukainen suojelutaso,
joka koskee syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviä vaaroja,
eikä suojelutasoa määritetä yksityiskohtaisilla määrävaa

tämä muutos on sisämarkkinoiden yhteiskunnallisen
ulottuvuuden toteuttamiseen liittyvä käytännön toimi, ja
päätöksen 74/ 325 /ETY (') mukaisesti, sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla,
komission on kuultava työturvallisuuden, työhygienian ja
työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa tämän alan
ehdotuksia laatiessaan,

ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN :

/ artikla
Muutetaan direktiiviä 90 / 394 / ETY seuraavasti :

1 . Korvataan 2 artikla seuraavasti :
"2 artikla
Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) 'syöpää aiheuttavalla aineella'

i) ainetta, joka täyttää luokitteluvaatimukset 1 tai 2 luokan syöpää aiheuttavaksi ai
neeksi direktiivin 67 / 548 /ETY liitteen VI perusteiden mukaisesti ;

ii) valmistetta, joka koostuu yhdestä tai useammasta a kohdan i alakohdassa tarkoite
tusta aineesta ja jossa yhden tai useamman erillisen aineen pitoisuus täyttää valmis
teen luokittelemiseksi 1 tai 2 luokan syöpää aiheuttavaksi aineeksi määriteltyjä pitoi
suusrajoja koskevat vaatimukset, jotka on annettu joko
— direktiivin 67 / 548 / ETY liitteessä I

tai

— direktiivin 88 / 379/ETY liitteessä I, jos aine tai aineet eivät esiinny direktiivin
67/ 548 /ETY liitteessä I tai jos aine esiintyy siinä ilman pitoisuusrajoja ;

iii) aine, valmiste tai menetelmä, johon viitataan liitteessä I, sekä aine tai valmiste, jota
vapautuu liitteessä I mainitussa menetelmässä ;
b) 'raja-arvolla' tarkoitetaan, ellei toisin täsmennetä, 'syöpää aiheuttavan aineen' pitoisuu
den rajaa ilmassa työntekijän hengitysalueella."
2 . Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti :

"3.

Lisäksi vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki muut altistumistiet, kuten

imeytyminen ihoon ja/tai ihon kautta".

O EYVL N:o L 185 , 9.7.1974 , s . 15
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3 . Lisätään 16 artiklan 3 kohta seuraavasti :

" 3 . Kun kyseessä ovat liitteessä III määritellyt poikkeukset, jäsenvaltioiden on varmistet
tava, että työnantajat noudattavat menettelytapoja ja toimenpiteitä, jotta työntekijöiden ter
veyden ja turvallisuuden suojaamiseksi vaadittavat riittävät varotoimet toteutetaan ."
4 . Korvataan liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti :

"2 . Työ, johon kuuluu altistumista kivihiilinoessa, kivihiilitervassa tai kivihiilipiessä oleville
polysyklisille aromaattisille hiilivedyille ."
5 . Korvataan liitteessä III oleva A osa seuraavasti :

"A. Työssä tapahtuvan altistumisen raja-arvot
Aineen
nimi

Bentseeni

Raja arvot
EINECS (')

200-753-7

Huomautus

CAS O

71-43-2

mg/ m3 (3)

ppm C)

3,25 O

10

iho (')

Poikkeukset

Raja-arvo : 3 ppm (= 9,75
mg/m3) 31 päivään joulu
kuuta 2000 asti seuraaville

toimenpiteille tai toimenpi
dealueelle :

— tietyt paikat koksitta
moissa (primäärijääh
dyttimet, bentseeni/sul
faattisäiliöt, bentseenin
varastointi ja lastaus)

— tankkien puhdistus ja
kunnossapito
— tankkialusten
ja
kuorma-autojen lastaus
ja purku
— merikuljetus
— moottoriajoneuvojen
korjaamot
— huoltoasemat, joilla on

polttonesteen jakelija
(*) EINECS : European Inventory of Existing Chemical Substances
(2) CAS : Chemical Abstract Service Number

(3) mg/m3 = miligrammaa ilmakuutiometriä kohden 20 °C:ssä ja 101,3 kPa:ssa (760 mm elohopeamittarilla)
(4) ppm = miljoonasosaa tilavuutena ilmassa (ml/m3).
(') mitattuna tai laskettuna suhteessa kahdeksan tunnin viiteaikaan
(') huomattava kehon kokonaiskuormituksen lisääntyminen ihon kautta altistumalla mahdollista."

2 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset
ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998 . Niiden on ilmoi
tettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti
julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään .

2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle .
3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille .

28.11.95
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III
( Tiedotteita)

KOMISSIO
Tarjouskilpailujen tulokset (yhteisön elintarvikeapu)
(95 /C 317 /07)

yhteisön elintarvikeapuna toimitettavien tuotteiden yhteisössä liikkeelle saattamista koskevista
yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä heinäkuuta 1987 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 2200 / 87 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 204, 25 päivänä heinäkuuta 1987\ sivu 1)
20 + 21 marraskuuta 1995
Määrä

Päätös /
Toimi N:o

Erä

Asetus

Vastaanottaja

Tuote

(EY) N:o
Komission

ONG /Tadzikistan

C

E / 95 / 44
E / 95 / 47
E / 95 / 51

A
B

E / 95 / 42
E / 95 / 45

ONG /Tadiikistan

A

päätös

A
B

14.11.1995

Komission

päätös

SUB
SUB
SUB

(a)

FBLT
FBLT

(d)

ONG/ Kirgisia

397 / 95

Euronaid / Sambia

MAI

1705+1706 /94,

Euronaid /. . .

FBLT

ONG / Kirgisia
ONG/Algeria

Tarjouskil

Tarjouskilpailun voittaja

(ton
neina)

(b)
(c)
(e)

pailuhinta
(ecua/tonni)

DEST
DEST
DEB
DEST
DEST

n. a.
n.a .

Mutual Aid — Antwerpen (B)

C)
C)
(c)

O
O

n.a .
n.a .

14.11.1995

Komission

Lecureur — Paris (F)

154,83

574 EMB

GEFAR — Paris (F)

213,00

n.a .

20 000 EMB

päätös
15.11.1995

A

(EY) N:o

312 / 95

2589 / 95

(EY) N:o

B

1704 /94 ,

Euronaid /. . .

FHAF

240 EMB

C

310 + 311 / 95
313 + 314 / 95

Euronaid/Afganistan

BLT

860

A

317 / 95

Bangladesh

BLT

B
C
D
E

1707 / 94
1708 / 94
1709 / 94
1710 / 94

Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh

BLT
BLT
BLT
BLT

A
B
C

E / 95 / 43
E / 95 / 46
E / 95 / 50

ONG /Tadiikistan

HTOUR
HTOUR
HTOUR

(3)

Lecureur — Paris ( F)

196,87

35 000 DEN

Conti France — Levallois Perret (F)

189,14

30 000 DEN

Conti France — Levallois Perret (F)
Conti France — Levallois Perret (F)
Conti France — Levallois Perret ( F)
Granit — Avon (F)

190,36
190,55
190,89
192,82

EMB

2590 / 95

Komission

päätös
14.11.1995

ONG/Kirgisia
ONG/Algeria

30 000 DEN

30 000 DEN
30 000 DEN

(f)
(8)

(h)

DEST
DEST
DEB

O
C)

n.a .
n.a .

Agribetica — Brenes (E)

(h)

n.a. Toimitussopimusta ei ole tehty
(') Toinen tarjousten esittämiselle asetettu määräaika : 27.11.1995
(2) Toinen tarjousten esittämiselle asetettu määräaika : 28.11.1995
(') Toinen tarjousten esittämiselle asetettu määräaika : 5.12.1995

(a) 54 000 ecua
(b) 39 000 ecua
(c) 120 000 ecua = 252 000 kg

(d) 730 000 ecua
(e) 529 000 ecua
(f) 155 000 ecua

BLT :

Tavallinen vehnä

FBLT :

Tavallisesta vehnästä valmistetut hienot

CBL :

CBM :
CBR :

jauhot

Pitkäjyväinen kokonaan hiottu riisi

Keskipitkäjyväinen kokonaan hiottu riisi
Lyhytjyväinen kokonaan hiottu riisi

BRI :

Rikkoutuneet riisinjyvät

FHAF :

Kaurahiutaleet

FROf :
WSB :

Sulatejuusto
Vehnä-soijasekoitus

SUB :
ORG :

Sokeri
Ohra

SOR :

Durra

DUR :

Makaroni- eli durumvehnä

GDUR :

Makaroni- eli durumvehnästä valmistetut

karkeat jauhot

(8) 1 12 000 ecua
(**) 275 000 ecua

MAI :
FMAI :
B:
GMAI :
LENP :
LDEP :
LEP :
LEPv :
CT :
CM :
BISC :
BO :
HOLI :

HCOLZ :
HPALM :
HTOUR :

281 367 kg

Maissi

BPJ :

Häränlihaa omassa liemessään

Maissijauho

CB :
COR :
BABYF :

Korintit

Voi

Maissirouheet

Täysmaitojauhe
Vähärasvainen maitojauhe
Rasvaton maitojauhe
Rasvaton vitaminoitu maitojauhe

Lsub1 :
Lsub2 :

Tomaattitiiviste

FABA :
SAR :
DEB :

Makrillisäilykkeet
Hyvin proteiinipitoiset keksit
Voiöljy
Oliiviöljy
Puhdistettu rapsiöljy
Osittain puhdistettu palmuöljy
Puhdistettu auringonkukkaöljy

PAL :
FEO :

DEN :
EMB :
DEST :

Comed beef

Babyfood
Aidinmaidonvastike
Pienten lasten maitovalmiste
Makaronivalmisteet

Härkäpavut ( Vicia Faba Equina)
Härkäpavut ( Vicia Faba Major)
Sardiinit

Toimitettu purkusatamaan — purettu
Toimitettu purkusatamaan — ei purettu
Toimitettu lastaussatamaan

Toimitettu määräpaikkaan

N:oC 317 /20
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Työntekijöiden suojelu ammattiin liittyviltä riskeiltä hiili- ja terästeollisuudessa
(95 / C 317 /08 )

Selvitys yhteisön viidennen tutkimusohjelman piirissä
toteutetun tutkimuksen "Työntekijöiden suojelu ammat
tiin liittyviltä riskeiltä hiili- ja terästeollisuudessa" tulos
ten arvioinnista, tiedottamisesta ja vaikutuksista .

3 . Selvitystyön toteuttaa asiantuntija yhteistyössä suo
raan tai epäsuoraan eurooppalaisen hiili- ja terästeol
lisuuden kanssa .

4. Tarjoukset eivät saa koskea ainoastaan osaa kyseessä
1 . Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuk
sen 55 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti

olevasta työstä.

hyväksytty viides tutkimusohjelma "Työntekijöiden

5 . Selvitystyön on oltava valmis : 30 . 6 . 1997 .

suojelu ammattiin liittyviltä riskeiltä hiili- ja teräs

6 . Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta :

teollisuudessa" käynnistyi vuonna 1989 ja päättyi
30.6 . 1993 . Sen 12 MUC rahoitusosuus on mahdol
listanut 56 tutkimushankkeen rahoituksen seuraavilla

Dr G.A. Aresini, Euroopan komissio, Kansantervey
den ja työturvallisuunden osasto, bätiment J. Monnet

aloilla :

C4 / 81 , L-2920 Luxemburg, puh . (352) 43 01-322 60 ,
telekopio 43 01-345 11 .

— ammattiin liittyvä syöpä

— ammattiin liittyvä huonokuuloisuus
— ammattiin liittyvät hengityselinten sairaudet
— ammattiin liittyvät luuston ja lihaksiston sairaudet

— tietyille kemikaaleille altistumiseen liittyvät taudit
— kyseisillä aloilla työskentelevien henkilöiden kou
lutus ja tiedottaminen

— menetelmät työntekijöiden altistumisen mittaami
seksi .

7 . Tarjousten jättämisen määräpäivä: 31.1 . 1996 .
8 . Euroopan komissio vastaa kokonaisuudessaan rahoi
tuksesta, joka maksetaan ecuina.

9 . Selvitystyöstä kiinnostuneiden on tehtävä tarjous,
johon on sisällyttävä:
— tiedot, joiden avulla komissio voi arvioida tarjoa
jan taloudellista tilaa sekä teknistä ja tieteellistä
pätevyyttä,

— tiedot tarjoajan aiemmista töistä,

— selvityksen laatimisen kustannukset.
Tuloksia on arvioitava :

— niiden saattamiseksi paremmin osaksi kyseisten
teollisuudenalojen perusrakenteita ja asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi,
— sellaisten uusien tutkimuskohteiden tunnistami

seksi, jotka vastaavat asianomaisten teollisuude
nalojen tarpeita,

— keinojen määrittelemiseksi Euroopan unionin toi
minnan hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella
tavalla .

2. Selvitystyö tapahtuu konsultin toimitiloissa. Se edel
lyttää vierailuja kommision osastoilla, eri tutkimus
laitoksissa ja asianomaisilla teollisuudenaloilla .

10 . Tarjoajien on pidettävä tarjouksensa voimassa kolme
kuukautta tarjouksen jättämisen määräpäivästä al
kaen .

1 1 . Komissio valitsee selvityksen tekijän ilman mitään
sitoumuksia seuraavin perustein :

— tarjoajan aiemmat työt selvitykseen liittyvillä
aloilla,

— selvityksen kustannukset,

— Euroopan unionin työterveyspolitiikkaan liittyvät
tarjoajan aiemmat työt,
— tarjoajan osallistuminen kyseisiin teollisuudena
loihin liittyvään toimintaan vähintään kymmenen
viime vuoden aikana .

28.11.95
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Phare — toimistotarvikkeet ja atk-laitteet

Tsekin tasavallan työ- ja sosiaaliministeriön ja Euroopan yhteisöjen komission Phare-ohjelman
puitteissa julkaisema avoin tarjouspyyntö
(95 / C 317 / 09)

Projektin nimi

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistus (CZ 9408-01-01-01 )
Toimistotarvikkeiden ja atk-laitteiden toimitus sosiaali

turvalaitoksille ja työ- ja sosiaaliministeriölle

B- 1 040 Bruxelles , rue Archimède 73 [tél .
(32-2) 235 38 44 ; télécopieur ( 32-2) 235 01 661
1-00187 Roma, via Poli 29 [tel . (39-6) 699 11 60 ; tele
fax ( 39-6) 679 16 58 ]
DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 ,
Postbox
144
[tlf.
(45-33) 14 41 40 ;
telefax

1 . Osallistuminen ja alkuperä

(45-33 ) 11 12 031

Osallistuminen on avoin samoin ehdoin kaikille Euroo

UK-London SW1P 3AT , Jean Monnet House,
8 Storey's Gate [tel . (44-171 ) 973 19 92 ; facsimile

pan yhteisöjen jäsenvaltioiden tai Albanian, Bulgarian,
Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Puolan , Romanian ,
Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan ja Slovenian
luonnollisille ja juridisille henkilöille .

Tarjottavien tuotteiden tulee ehdottomasti olla peräisin
yllä mainituista maista.
2 . Aihe

Tietokoneiden, telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ja tu
lenkestävien kassakaappien toimitus sosiaaliturvalaitok
sille eri puolilla Tsekin tasavaltaa sekä DTP-järjestelmien
ja av-laitteiden toimitus työ- ja sosiaaliministeriöön . Toi
mittaja on vastuussa tuotteiden toimituksesta, asennuk
sesta ja yksipäiväisestä käyttökoulutuksesta.

3 . Tarjouspyyntöasiakirjat

Täydellisen tarjouspyyntökansion voi pyytää osoitteesta :
a) Mr J. Neuberg/Mr V. Outly, Agency for Labour
Market and Social Policy, Phare, Palackeho námesti
4, CZ-128 01 Prague 2, puh. (42-2) 24 97 24 53/
24 97 25 51 , telekopio (42-2) 24 97-23 20

b) Euroopan komissio, DGI/A/B3, service opérationnel
Phare, Mme Barbara Wolf, rue de la Loi/Wetstraat
200 (AN88-4/21 ), B-1049 Bruxelles/Brussel, teleko
pio ( 32-2) 295 75 02
c) Yhteisön toimipisteet :
D-53113
Bonn,
Zitelmannstrafie
22
[Tel .
(49-228) 53 00 90 ; Telefax (49-228) 530 09 50]
NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezui

denhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 1 1 ; telefax
(31-70) 379 78 78 ]

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue
Alcide de Gasperi [tél . (352) 43 01-1 ; télécopieur
(352) 43 01-337 89]
F-75007 Paris Cedex 16, 288 , boulevard Saint
Germain
[tél.
(33-1 ) 40 63 38 38 ; télécopieur
(33-1 ) 45 56 94 17]

(44-171 ) 973 19 00]

IRL-Dublin 2 , 39 Molesworth Street [tel .
( 353-1 ) 671 22 44 ; facsimile ( 353-1 ) 671 26 57]
GR- 10674 Athens , Vassilissis Sofias 2 [ TT| L
(30-1 ) 724 39 82, τελεφάξ (30-1 ) 724 46 20 ]
E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 46, [tel .
( 34-1 ) 435 17 00 , 577 29 23 ; telefax ( 34-1 ) 576 03 87]
P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo
Jean Monnet 1-10? [tel . ( 351-1 ) 154 11 44 ; telefax
(351-1 ) 155 43 97]
A- 1 040 Vienna, Hoyosgasse 5 , [tél . (43-1 ) 505 33 79 ;
telefax (43-1 ) 50 53 37 97]
FIN-00131 Helsinki, Pohjoisesplanadi 31 , PL 234 ,
[puh . ( 358-0) 65 64 20 ; telekopio ( 358-0) 65 67 28 ]
S - 111 47 Stockholm, PO Box 7323 , Hamngatan 6 ,
[tél . (46-8 ) 611 11 72 ; telefax ( 46-8 ) 611 44 35
Tarjouspyyntöasiakirjat saa 1 . 12 . 1995 lähtien yllä mai
nituista osoitteista .

Tiedotustilaisuus järjestetään 19 . 12 . 1995 ( 14.00) paikal
lista aikaa, neuvotteluhuoneessa B , 3 . kerros, Palackeho
námesti 4 , CZ-Prague 2 .
4 . Tarjoukset

Tarjousten tulee olla perillä viimeistään 2 . 1 . 1996 ( 11.00)
paikallista aikaa osoitteessa :

Mr J. Neuberg/ Mr V. Outly, Agency for Labour Market
and Social Policy, Phare , Palackeho námesti 4 ,
CZ-128 01 Prague 2

Tarjoukset avataan Euroopan yhteisöjen Tsekin tasaval
lan edustuston edustajan läsnäollessa 2.1.1996 ( 14.00)

paikallista aikaa neuvotteluhuoneessa B , 3 . kerros ,
Palackeho námesti 4 , CZ-Prague 2 .

Tarjoajat voivat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa.

Työ- ja sosiaaliministeriö pidättää itsellään oikeuden
peruuttaa koska tahansa tämän tarjouspyynnön tai olla
hyväksymättä yhtään tehtyä tarjousta .
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Yhteistyöohjelma yliopistotasoisen opetuksen ja koulutuksen alalla

Ehdotuspyyntö
(95 /C 317 / 10)

Neuvosto hyväksyi 23 . 10. 1995 päätöksen Euroopan
yhteisön ja Kanadan välisestä yhteistyöohjelmasta ylio
pistotasoisen opetuksen ja koulutuksen alalla.

toimintaa Euroopan yhteisön ja Kanadan välillä.
Tämä ulottuvuus täydentää nykyisiä kahdenvälisiä yh
teistyömuotoja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja
Kanadan välillä samoin kuin muita ohjelmia ja aloit
teita .

Tämä ehdotuspyyntö koskee ohjelman tärkeintä osaa eli
yliopistotason opetuksesta vastaavien laitosten, koulutus
laitosten ja muiden asiaan kuuluvien järjestöjen yhteen
liittymien tekemien yhteishankkeiden kannustamista.
Yhteisohjelman hallinnon hoitaa Euroopan yhteisön
puolesta Euroopan komission opetuksesta, koulutuksesta
ja nuorisosta vastaava pääosasto (DG XXII) ja Kanadan
hallituksen puolesta Human Resources Development
Canada (HRDC) ja Department of Foreign Affairs and
International Trade (DFAIT).

Ohjelman toiminta-ala

Ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa edistämällä
yliopisto-opetuksen opiskelijakeskeisen yhteistyötoimin
nan innovatiivisuutta Euroopan yhteisön eri alueiden ja
Kanadan välillä edistämällä Euroopan yhteisöstä ja
Kanadasta peräisin olevien yhteenliittymien yhteishank
keita .

Tavoitteet

Yhteistyöohjelma pyrkii lisäämään uuden ulottuvuuden
Euroopan yhteisön ja Kanadan välille opiskelijakeskei
seen yhteistyöhön ja hyödyttämään tasapuolisesti sekä
Euroopan yhteisöä että Kanadaa.
Erityistavoitteet :

Ohjelma on pienimuotoinen aloite, joka ensimmäisen
vuoden aikana tukee korkeintaan kuutta uutta hanketta .
Näitä hankkeita voivat olla toteuttamassa ainoastaan tai

parhaiten monenkeskiset ryhmittymät. Sitä ei ole tarkoi
tettu sellaisille vastaaville toimintamuodoille, jotka toteu
tetaan tai voidaan toteuttaa kahdenväliseltä pohjalta
yksittäisten Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Kana
dan välillä .

a) edistää läheisempää ymmärtämystä Euroopan yhtei
sön ja Kanadan kansojen välillä ja lisätä kielten, kult
tuurien ja instituutioiden tuntemusta ;

b) parantaa henkisten resurssien kehittämisen laatua
Euroopan yhteisössä ja Kanadassa ;

c) parantaa yli Atlantin tehtävää opiskelijavaihtoa edis
tää avoimuutta, keskinäistä tunnustamista ja sitä
kautta erilaisten akateemisten oppiarvojen hyväksy
mistä ;

d) kannustaa yliopistotason opetuksen kehittämistä kos
kevaa asiantuntijavaihtoa (myös uusia teknologioita
koskeva koulutus ja etäopiskelun käyttäminen). Näin
Euroopan yhteisö ja Kanada voivat kehittää vastavuo
roisesti käytännön tuntemustaan ;

e) muodostaa tai tehostaa kumppanuussuhteita yliopisto
tason opetuksesta vastaavien laitosten, ammattijär
jestöjen, viranomaisten, liikealan järjestöjen ja muiden
järjestöjen välillä sekä Euroopan yhteisölle että Kana
dalle soveltuvalla tavalla ;

f) nostaa Atlantin yli tehtävän yhteistyön arvoa yliopis
totason opetuksen ja koulutuksen alalla laajentamalla

Yhteenliittymien kumppanuussuhteet

Jokaisessa yhteenliittymässä on oltava mukana vähintään
kolme aktiivista osapuolta kummaltakin puolelta. Näihin
täytyy kuulua vähintään kaksi osapuolta yliopistotasoi
sesta opetuksesta vastaavista laitoksista kummaltakin
puolelta Euroopan yhteisön eri jäsenvaltioista ja Kana
dan eri provinsseista. Kolmannet ja myöhemmät osapuo
let voivat olla muita koulutuslaitoksia tai asiaankuuluvia

järjestöjä (esim . liikeyrityksiä, hallituksista riippumatto
mia järjestöjä, julkaisijoita, hallinnollisia osastoja, kaup
pakamareita, tutkimusinstituutteja) samoista tai muista
jäsenvaltioista tai provinsseista . Ohjelman rahoitus on
kuitenkin tarkoitettu vain jokaisen yhteenliittymän aka
teemisille laitoksille / koulutuslaitoksille . On erittäin tär

keää , että kaikki akateemiset laitokset ja koulutuslaitok
set osallistuvat yhteenliittymään täysipainoisesti .

Aikaisempi kokemus osallistumisesta Euroopan yhteisön
koulutusohjelmaan (esim . Erasmus , Comett, Tempus,
Petra , Force) on kelpoisuuskriteerinä Euroopan yhteisön
pääosapuolelle EY :n ja Kanadan välisessä yhteenliitty
mässä . Tämäntyyppisestä osallistumisesta on annettava
yksityiskohtaiset tiedot viitenumeroineen .
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Yhteistyöprojektit
Hankkeiden pääpaino tulee olla innovatiivisessa toimin
nassa, joka vastaa useimpia edellä esitetyistä ohjelman
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alalla Atlantin yli tehtävän yhteistyön laadun ja hinta
hyötysuhteen parantamiseen .
Opiskelijat

tavoitteista .

Vaikka kaikki tieteenalat otetaan huomioon valintaa teh

täessä (uudet tutkimusalat ja poikkitieteelliset tutkimuk
set mukaan lukien), ehdotusten on osoitettava niiden eri
tyinen merkitys ohjelman Atlantin eri puolet yhdistävälle
ominaislaadulle . Siten erityistä huomiota tullaan anta
maan seuraavan tyyppisiä aiheita koskeville ehdotuksille :
— Kanadan ja Euroopan yhteisön väliset suhteet : talou
dellinen integraatio, laki ja hallinto, federatiiviset
rakenteet ja yhteisön rakenteet, sosiaalipolitiikka,
aluepolitiikka, konfliktien ratkaiseminen ;
— nykypolitiikkaan liittyvät alat ;

— tiedonalaa laajentavat pedagogisesti kehittävät alat ja
näihin kuuluvat monitieteiset tutkimukset. Tähän voi

sisältyä uuden opetusaineiston tuottaminen tai kysei
sen aineiston innovatiivinen toteuttaminen esim . inter

aktiivisten tietovälineiden avulla .

Opiskelijoiden tulisi hyötyä projektista sen heidän opin
toihinsa tuoman sopivan kansainvälisen (Euroopan yhtei
sön ja Kanadan välisen) perspektiivin myötä (opiskelija
vaihtoon osallistuvat ja muut opiskelijat).
Rahoitukselliset näkökohdat

Valittu yhteenliittymä voi saada tukea korkeintaan kol
men vuoden ajan . Apurahojen tarkoituksena on toimia
alkurahoituksena sellaisten innovatiivisten yhteishankkei
den toteuttamiseksi, jotka voidaan saattaa loppuun kol
men vuoden sisällä tai jotka voivat vakiinnuttuaan jatkaa
toimintaansa ilman jatkuvaa ohjelman tukea .

Valitut yhteenliittymät saavat rahoitusapua kummankin
puolen pääosapuolten kautta. Euroopan komissio
(DG XXII) tulee antamaan yhteensä 600 000 ecua tuke

akseen Euroopan yhteisön laitosten ja opiskelijoiden
osallistumista näihin yhteenliittymiin . Kanada tulee anta
maan noin 1 000 000 CdnD osallistujilleen . Suunnitteilla

Yhteistyötoiminta

Yhteenliittymät voivat hakea ohjelman tukea yhden tai
useamman tyyppiselle toiminnalle projektin integroitu
neena osana. Yhteenliittymien on siten tähdättävä yhte
näiseen strategiaan mieluummin kuin monien erilaisten
toiminta-alojen toteuttamiseen. Harvoja ja perusteltuja
poikkeuksia lukuun ottamatta jokaisen yhteenliittymän
tärkein osa on opiskelijoiden liikkuvuus .
Atlantin yli tehtävän yhteistyön alalla tukea voidaan
myöntää seuraaville toimintamuodoille :
— kehitys- ja organisaatiopuitteet opiskelijavaihdolle
sekä työharjoittelulle. Puitteiden on tarjottava sopi
vaa kieliopetusta ja täydellinen akateeminen tunnus

on viiden tai kuuden yhteenliittymän tukeminen .

Kolmivuotisille projekteille kullekin yhteenliittymälle an
nettavan

enimmäisrahoituksen

on

suunniteltu

olevan

noin 80 000 ecua EY :n ryhmälle, joka lisäksi saa jokaista
yhteistyölaitosta kohden korkeintaan 12 000 ecua EY:n
ja Kanadan välisen opiskelijavaihdon apurahoja varten .
Kunkin Kanadan ryhmän enimmäisrahoitus on
140 000 CdnD. Tähän summaan sisältyy opiskelijoiden
rahoitustuki . Opiskelijoiden apurahojen takoituksena on
olla osa opiskelijoiden rahoitustukea Atlantin toisella
puolella vietettävän opiskelujakson aikana (matka, kor
keammat elinkustannukset, sairausvakuutus).
Hakumenettely Euroopan yhteisöstä peräisin oleville
hakijoille

taminen ;

— yliopistotasoisten opetus- ja koulutuslaitosten opiske
lijoiden, opettajien, kouluttajien ja hallintohenkilös
tön ohjattu vaihtotoiminta, sekä soveltuvat työhar
joittelut ;

— innovatiivisten opetussuunnitelmien, opetusmateriaa
lien, menetelmien ja moduulien (myös uutta opetus
tekniikkaa käyttävät) yhteinen kehitystyö ;

— vähintään kolmen viikon pituiset lyhyet intensiivioh
jelmat ;

— opetustehtävät, jotka muodostavat merkittävän osan
yhteistyökumppanina olevan laitoksen opetusohjel
masta ;

— muut innovatiiviset projektit, joihin kuuluvat uuden
opetustekniikan käyttö ja etäopiskelu . Nämä projektit
tähtäävät yliopistotasoisen opetuksen ja koulutuksen

Yleiset ohjeet ja hakulomakkeet ovat saatavilla seuraa
vasti :

— haettavissa Europa Serverin Internet-osoitteesta :
http: / /www.cec.l (DG XXII:n ohjelmat);
— Euroopan komission jäsenvaltioissa sijaitsevista pää
edustustoista ;

— Socrates- ja Erasmus-ohjelmien kansallisista toimis
toista ja Leonardo-ohjelman kansallisesta koordi
nointiyksiköstä (1 jokaisessa jäsenvaltiossa);

— telekopiopyyyntönä Euroopan komission DG XXII :n
numerosta ( 32 2) 295 57 19 . Pyynnössä on ilmoitet
tava hakijan täydellinen postiosoite .
Sekä EY :n että Kanadan ehdotukset on lähetettävä kir

jattuna lähetyksenä tai toimitettava henkilökohtaisesti
viimeistään 26 . 1 . 1996 .

