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N:o C 29 / 1

I

( Tiedonantoja)

KOMISSIO
Euroopan rahapoliittisen instituutin ecuina suorittamiinsa toimiin soveltama korko
kanta : 4,75 % helmikuuta 1996
Ecu O
1 . helmikuuta 1996

(96/C 29/ 01 )

Kansallisen valuutan määrä yhtä yksikköä kohti :
Belgian frangi ja
Luxemburgin frangi

38,8704

Tanskan kruunu

7,31555

Saksan markka

1,89074

Kreikan drakma

311,968

Espanjan peseta
Ranskan frangi
Irlannin punta

159,374

Italian liira

6,49261
0,811185
2010,91

Alankomaiden guldeni

2,11752

Itävallan Sillinki

Portugalin escudo

13,2943
196,006

Suomen markka

5,78350

Ruotsin kruunu

8,82496

Sterling-punta
Yhdysvaltojen dollari
Kanadan dollari
Japanin jeni
Sveitsin frangi
Norjan kruunu
Islannin kruunu
Australian dollari
Uuden-Seelannin dollari
Etelä-Afrikan randi

0,839175
1,27194
1,74968
136,008
1,54070
8,26505
85,2707
1,70776
1,88771
4,64486

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 1 5.30 :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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Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2615/79 mukaisesti
(96/C 29/02 )

Asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 artiklan 1 , 2 , 3 ja 4 kohta
Viitekausi : tammikuu 1996

Soveltamiskausi : huhtikuu, toukokuu, kesäkuu 1996

100 BEF

100 DKK
100 DEM

Bryssel

Kööpenhamina

Frankfurt

Ateena

Madrid

Pariisi

Dublin

Milano/ Rooma

(BEF)

(DKK)

(DEM)

(GRD)

(ESP)

(FRF)

(IEP)

(ITL)

4,86487

800,638

410,096

100

531,358

2 055,55

18,8197

25,8499

100

4 254,26

100

386,849

2 179,08

16 457,5

12,4900

2,35059

0,607624

100

100 ESP

24,3845

4,58909

1,18627

195,232

600,104

51,2212

2 461,01

1 IEP

47,5587

8,95041

2,31367

380,773

1 000 ITL

18,9641

3,56899

0,922579

151,834

100 NLG

1 835,50

100 PTE

19,8118

1 GBP

45,9656

100 NOK

468,153

100 SEK

446,454

100 FIM

676,115

100 ATS

292,281

100 ISK

100 Sfr

100 BEF

100 DKK
100 DEM

45,4308

2,23616

368,018

22,7750

3 748,21

84,0212

21,7194

3 574,48

1 830,89

32,8921

5 413,23

2 772,72

14,2191

2 340,12

1 198,63

55,0065
8,54994

2,21015
123,887

1

2 507,83

3,16014

0,398752

1 000

38,5944

96 788,1

3,30140

0,416576

1 044,70

7,65959

0,966501

2 423,82

74,3960
112,666

9,84367

24 686,2

9,38742

23 542

14,2164

48,7051

10 443,4

31 644,2

7,92508

78,0119

186,310

20 388,8

7,57049
424,355

6,14569

0,955257
53,5458

35 652,3
15 412,3
2 395,62

Lissabon

Lontoo

Oslo

Tukholma

Helsinki

Wien

Reykjavik

Vaduz

(PTE )

(GBP)

(NOK)

(SEK)

(FIM)

(ATS)

(ISK)

(Sfr)

5,44810

504,749

2,17554

21,3606

22,3987

14,7904

34,2136

220,115

3,92685

28,9489
111,989

32,6943
2,59105
1,03318
100

2 682,02
10 375,4
63,0433
123,081
3 029,02
240,052
95,7212

9 264,68

11,5599

113,501

119,018

44,7195

439,078

460,418

1,84733

4,27329

27,4924

0,490465

5,46183

3,60657

8,34282

53,6740

0,957543

13,0555
1,03466

0,412573
39,9321

128,186
10,1588
4,05084

392,074

2,50425

232,011

1

9,81850

24,3232

2 253,47

100 FIM

36,8354

3 412,68

100 ATS

15,9238

1 475,29

2,47512
138,740

229,312
12 853,8

80,7185

2,79761

1 GBP

100 SEK

20,8656

5,20867

4,23192

2 362,99

1 169,60
4 524,58

2,66794

0,431015

25,5054

181,797
703,279

0,530496

100

100 NOK

78,5900
304,025

134 284

0,271726

1,07937

100 Sfr

1 919,88

363,736

100 PTE

100 ISK

188,503

88,1049

127,243

12,6182

658,614
1 285,82

( NLG)

1,32849

100 NLG

8,65058

0,512724

305,864

81,2476

3,72853

158,621

0,262624

4,06338

28 019,1
108 392

Amsterdam

0,680470

1 000 ITL

7 527,33

14 695,7

0,963819

2,08131

5 273,11

479,257

100 ESP

1 IEP

77,7712

11,1727
43,2214

100

195,037

2,10266

2 546,57

100 GRD

100 FRF

89,2948

345,436

342,533

100

4 804,66

29,1943

112,938

88,5443

8 429,75

100 GRD

100 FRF

16,6638

10,1849
9,71279
14,7092
6,35871

0,988367
55,4017

100

95,3650
144,422

62,4329
9,70428
543,962

134,416
10,6526
4,24773

411,130
4,43760
10,2957
104,860
100

151,441
65,4674
10,1759

570,400

88,7578
7,03412
2,80487
271,478
2,93025

6,79849
69,2416
66,0322
100

43,2296
6,71940
376,648

205,317
16,2716
6,48831

627,992
6,77834
15,7265
160,172
152,748

231,323
100

15,5435

871,274

1 320,92
104,684

41,7429

4 040,21
43,6088

101,177

1 030,47
982,711

1 488,23
643,355
100

5 605,38

23,5652
1,86756

0,744692
72,0774
0,777981

1,80500
18,3836
17,5316

26,5500
11,4774
1,78400
100
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1 . Asetuksessa (ETY) N:o 2615 / 79 vahvistetaan, että komissio laskee toisen valtion kansalli
sessa valuutassa ilmoitettujen määrien kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen käytettävän
muuntokurssin , joka perustuu niiden kyseisten valuuttojen vaihtokurssien kuukausittaiseen
keskiarvoon 2 kohdassa määritellyn viitekauden aikana, jotka annetaan komissiolle tiedoksi
Euroopan valuuttajärjestelmää varten.
2 . Viitekausi on :

— seuraavan huhtikuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille tammikuu,
— seuraavan heinäkuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille huhtikuu,
— seuraavan lokakuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille heinäkuu,
— seuraavan tammikuun 1 päivästä sovellettaville muuntokursseille lokakuu .
Kurssit valuuttojen muuntamiseksi julkaistaan helmikuun , toukokuun, elokuun ja marras

kuun toisessa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ( C-sarja).

Nro C 29 / 3

N:o C 29 / 4
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Maataloustuotteiden jalostamiseen ja kaupan investointeihin liittyviä valtion tukia koskevat
suuntaviivat

(96/C 29/03 )
( ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Jäljempänä olevassa kirjeessä komissio on ilmoittanut jä
senvaltioille maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan
investointeihin liittyvien valtiontukien suuntaviivat EY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

eräänlaista vastaavuuspolitiikkaa näiden investointien
yhteisön osarahoitusta koskevien alakohtaisten rajoi

"EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mu
kaisesti komissio tekee jäsenvaltioille ehdotuksia yhteis
markkinoiden asteittaisen kehittämisen tai yhteismarkki
noiden toiminnan kannalta aiheellisiksi toimenpiteiksi .
Komissio ehdottaa toukokuun 3 päivänä 1995 kokoontu
neen, yhdessä jäsenvaltioiden kanssa maatalouden kilpai
luedellytyksiä käsittelevän työryhmän suorittamaan tar
kastelun perusteella jäsenvaltioille perustamissopimuksen

Tätä politiikkaa koskevassa tiedonannossaan (') ko
missio ilmoitti uudelleen tämän lähestymistavan perus
teet ja vahvisti, että koska alakohtaisia rajoituksia yh
teisön tätä alaa koskevaan tukeen on muutettu 22 päi
vänä maaliskuuta 1994 tehdyllä komission päätöksellä
94 / 173 /EY (z ), komissio aikoo tehdä vastaavat muu
tokset valtion tukea koskevaan politiikkaan, mistä se
on ilmoittanut myös tiedonannossaan maaliskuussa
1995 (3 ). Tätä politiikkaa ja erityisesti siihen tehtyjä
muutoksia tarkastellaan näissä suuntaviivoissa ja tar
peellisissa toimenpiteissä EY :n perustamissopimuksen

93 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämän kirjeen liitteenä
olevia suuntaviivoja ja tarpeellisia toimenpiteitä.

tusten osalta .

93 artiklan 1 kohdan mukaisesti . Tämän lisäksi tar

Komissio ei hyväksy enää 1 päivän tammikuuta 1996 jäl
keen voimaan tulevia tai voimassa olevia maataloustuot

teiden jalostamisen ja kaupan investointitukia, joista sille
voidaan ilmoittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artik
lan 3 kohdan mukaisesti ja jotka eivät ole yhteensopivia
näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden

kastellaan myös kyseessä oleviin investointeihin, joi
den komissio katsoo soveltuvan yhteismarkkinoille,
liittyvän valtion tuen enimmäismääriä (katso liite ) sekä
näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden
ja valtion tukeen sovellettavien eräiden muiden kuin

alakohtaisten määräysten suhdetta.

kanssa .

Siinä määrin kuin 22 päivänä maaliskuuta 1994 tehtyä
komission päätöstä 94/ 173 /EY on myöhemmin muutettu
tai korvattu siten, että tämä vaikuttaa sen liitteen 1.2
kohdan toisen ja kolmannen luetelmakohdan sekä kysei
sen päätöksen liitteen 2 kohdan nykyiseen soveltamis
alaan, kaikkia muutoksia sovelletaan näihin suuntaviivoi

hin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin jäsenvaltioille tehdyn
kyseisiä muutoksia tai korvauksia koskevan ilmoituksen
päivämäärästä alkaen.

EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mu
kaisesti komissio pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan kah
den kuukauden kuluessa tämän kirjeen päiväyksestä, että
ne sovittavat yhteen viimeistään 1 päivästä tammikuuta
1996. alkaen kansalliset tukensa saattamalla ne liitteenä

olevassa tiedonannossa vahvistettujen suuntaviivojen ja
tarpeellisten toimenpiteiden mukaisiksi . Tämän vahvis

tuksen puuttuessa komissio varaa itselleen oikeuden
aloittaa EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 koh
dassa määrätty menettely.

2 . Komission soveltaman politiikan perusajatukset

Siinä määrin kuin maataloustuotteiden jalostamisen ja

kaupan investointeihin liittyvän valtion tuen myöntä
minen vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosi
malla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei se EY:n
perustamissopimuksen 92 artiklan 1 kohdan mukaan
sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan .

Maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan investoin
teihin liittyvään valtion tukeen voidaan tietysti sovel
taa jotakin 92 artiklan 3 kohdassa määrätyistä poikke
uksista. Komission vahvistaman käytännön mukaan
kuitenkin tiettyjen maataloustuotteiden alojen valtion
tuki ei kuulu näihin poikkeuksiin tai toisilla aloilla se
voi kuulua johonkin näistä poikkeuksista ainoastaan
siinä tapauksessa, että se täyttää tiukat vaatimukset.

1 . Johdanto
Arvioidessaan

maataloustuotteiden

jalostamisen

ja

kaupan investointeihin liittyvän valtiontuen yhteenso
pivuutta yhteismarkkinoiden kanssa komissio soveltaa

O EYVL N :o C 189 , 12.7.1994
O EYVL N:o L 79 , 23.3.1994
f ) EYVL N:o C 71 , 23.3.1995
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Komissio soveltaa näitä alakohtaisia rajoituksia, jotka

perustuvat kyseisten markkinoiden analyysiin yhteisön
tasolla, arvioidessaan yhteisön edun kannalta tämän
alan investointeihin liittyvää julkista tukea, oli ky
seessä sitten yhteisön tuki tai kansallinen tuki. Tällä
tavoin komissio pyrkii varmistamaan yhteisen maata
louspolitiikan ja valtiontukipolitiikan yhdenmukaisuu
den sjten, että investointeja ei edistetä silloin, kun
tämä on rakenteellisista syistä johtuen yhteisön edun
vastaista .

N:o C 29/5

iv) 'Kauppa': maataloustuotteiden fyysinen mark
kinoille saattaminen ja/tai fyysinen liike mark
kinoille, esimerkiksi tuotteiden pakkaus tai
maataloustuotteiden käsittelyyn tarkoitettujen
satamasiilojen rakentaminen.

b ) Yhdenkään myönnetyn valtion tuen, joka liittyy 22
päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn komission pää
töksen 94 / 173 /EY liitteessä olevan 1.2 kohdan toi

sessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitet

Nämä perusajatukset ovat voimassa ja niitä sovelle
taan näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpi
teiden yhteydessä.

3 . Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan investoin
teihin liittyvää valtion tukea koskeva komission poli
tiikka

a) Näissä suuntaviivoissa ja tarpeellisissa toimenpi
teissä käytetään seuraavia määritelmiä, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 4 b ja 4 c kohdan sovelta
mista :

i ) 'Maataloustuote':

perustamissopimuksen

liit

teessä II mainitut tuotteet, lukuun ottamatta 19

päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 4042/ 89 mainittuja
tuotteita (kalastustuotteita), samoin kuin CN
koodeihin 4502, 4503 ja 4504 kuuluvat tuotteet
(korkkituotteita) sekä maito ja maitotuotteita
vastaavat tuotteet tai niiden korvikkeet (M.

ii ) 'Investointi': sellaisen aineellisen omaisuuden
hankinta (maan, rakennusten, koneiden ja lait
teiden), joka liittyy maataloustuotteen jalostuk
seen ja/tai kaupan pitämiseen, riippumatta siitä
missä tämä toiminta tapahtuu (erityisesti maati

tuihin investointeihin tai joka kyseisen liitteen 2
kohdassa suljetaan ehdottomasti pois, ei voida kat
soa olevan yhteensopiva yhteismarkkinoiden
kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta nykyisten
suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden 3 d
kohdan ja 4 a kohdan soveltamista. Pois suljettuja
ovat myös kaikki päätöksen 94/ 173 /ETY liitteen 2
kohdassa tarkoitetut investoinnit, jotka eivät täytä
siinä määrättyjä erityisedellytyksiä.

Mikäli sellaista valtion tukea, jota päätöksen
94/ 173 /ETY liitteen 2 kohdassa määrätyt erityiset
edellytykset koskevat, myönnetään sellaisen ylei
sen, alueellisen tai alakohtaisen tukijärjestelmän
mukaisesti, jota komissio ei ole vastustanut EY:n

perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan perusteella,
komissiolle on annettava vuosikertomus , jossa on
kaikki tuen myöntämiseen liittyvät yksityiskohdat
kyseisenä tilivuonna ja jossa on erityisesti oltava
kaikki tarpeellinen tieto, jotta komissio voi ilman
lisäselvityksiä päätellä, että kaikki päätöksen
94 / 173 / ETY liitteessä olevassa 2 kohdassa tarkoi

tetut tällaisen tuen myöntämiseen liittyvät edelly
tykset täyttyvät. Tämä kertomusta koskeva vaati
mus on lisänä muihin komission asettamiin vaati

muksiin esimerkiksi sellaisen päätöksen osalta,
jossa komissio ei vastusta alueellista tukijärjestel
mää .

loilla ).

iii ) 'Jalostus': fyysinen toimenpide, joka liittyy
maataloustuotteeseen ja jossa tuote (tuotteet)
ovat edelleen maataloustuotteita toimenpiteen
jälkeen, esimerkiksi mehun puristaminen hedel
mistä tai eläinten teurastus lihan saamiseksi .

c) Yhdenkään maataloustuotteiden jalostuksen ja/tai
kaupan investointeihin liittyvän valtiontuen (kan
sallisen, alueellisen, paikallisen jne.) ei voida katsoa
soveltuvan yhteismarkkinoille, jos se ylittää näiden
suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden liit

teessä vahvistetut määrät tai jos se yhdessä jonkun
toisen tuen kanssa aiheuttaa näiden määrien ylittä
misen .

(') Näissä säännöksissä tarkoitetaan maitoa ja/tai maitotuotteita
vastaavilla tuotteilla sellaisia tuotteita, joita voidaan har
haanjohtavasti luulla maidoksi ja/tai maitotuotteiksi ja jotka
koostumukseltaan eroavat edellä mainituista tuotteista siten ,

d ) Näitä suuntaviivoja ja tarpeellisia toimenpiteitä so

että niiden rasvapitoisuus ja/tai proteiinipitoisuus on peräisin
muusta kuin maitotuotteesta, jotka sisältävät tai eivät sisällä
maidon ainesosia ( neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898 / 87
3 artiklan 2 kohdassa maidon ja maitotuotteiden kaupan pi
tämisessä käytettävien nimitysten suojasta tarkoitetut 'Muut

velletaan tämän kuitenkaan rajoittamatta EY :n pe
rustamissopimuksen 92 artiklan 2 kohdan sovelta
mista. Komissio tarkastelee, tapaus kerrallaan,

kuin maitotuotteet' (EYVL N:o L 182 , 3.7.1987 , s . 36 ))

missä määrin tukeen voidaan soveltaa mainitussa

artiklassa määrättyjä poikkeuksia. Komissio tarkas
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telee lisäksi , tapaus kerrallaan, kaikki tukitoimen
piteet, jotka eivät näiden suuntaviivojen ja tarpeel
listen toimenpiteiden mukaan olisi hyväksyttäviä,
mutta jotka periaatteessa kuuluisivat yhteisön osa
rahoituksen piiriin asetuksen (ETY) N:o 2328 /91
säännösten mukaisesti (').
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investointeihin

sovellettavan

tuen

enimmäis

määrä on 55 prosenttia (75 prosenttia, jos in
vestointi tapahtuu alueella, jota tavoite 1 kos
kee), lukuun ottamatta maatilainvestointeja,

joiden tuen enimmäismäärä on eritelty yhteisön
suuntaviivoissa ympäristönsuojelua koskevan
valtiontuen osalta (katso 3.2.3 kohta, alaviite
14 ).

e ) Kumotaan ja korvataan kyseisillä suuntaviivoilla ja
tarpeellisilla toimenpiteillä seuraavat tekstit :
i ) Tarpeelliset toimenpiteet, jotka koskevat paljon
fruktoosia sisältävälle glukoosisiirapille (isoglu
koosi ) myönnettävän tuen kieltämistä (2 ).
ii ) Maitotuotteiden ja korvikkeiden valmistuksen
ja kaupan alan investointitukea koskeva ke
hys (3 ).

ii ) Tukikehys valtion tuen myöntämisestä tutki
muksen ja kehittämisen alalla (7 ).
Tuki, joka on yhteensopiva tutkimuksen ja ke
hittämisen alalla myönnettävän valtion tuen
yleislinjojen kanssa, ja erityisesti silloin kun in
vestointeja on tuettu siltä osin kuin niitä käyte
tään ainoastaan kyseessä olevaan tutkimus- ja
kehittämistyöhön, katsotaan yhteismarkkinoi
den kanssa yhteensopivaksi , vaikka se myönnet
täisiin

iii ) Jalostuksen ja kaupan tason investointien kan
sallinen tuki ; komission perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksymien
tuen enimmäismäärien muuttaminen (4 ).

sellaisella

tuotannon

alalla tai

toimen

osalta, jolla tuki muutoin on rajoitettu tai kiel
letty näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toi
menpiteiden mukaisesti . Näihin investointeihin
sovellettavan tuen enimmäismäärä on vahvis

tettu tutkimuksen ja kehittämisen alalla myön
nettävän valtion tuen yleislinjojen perusteiden
mukaisesti .

iv) Komission tiedonannot maataloustuotteiden ja
lostamiseen ja kaupan investointeihin liittyvistä
valtion tuista (5 ).

b ) Seuraavia valtion tukia koskevia säännöksiä sovel
letaan näissä suuntaviivoissa tarkoitettuihin tuottei
siin vain siltä osin kuin mitä seuraavissa määrä

4 . Näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden
ja valtion tukeen sovellettavien eräiden muiden kuin

tään :

alakohtaisten säännösten suhde

a) Nämä suuntaviivat ja tarpeelliset toimenpiteet eivät
vaikuta seuraaviin määräyksiin :

i ) Yhteisön suuntaviivat pienten ja keskisuurten
yritysten tukemiseksi (8 ) ja erityisesti vähim
mäisyyssääntö ('de minimis -sääntö').
Kaikista maataloustuotteiden tuottamiseen, ja

i ) Yhteisön suuntaviivat ympäristönsuojelua kos
kevan valtion tuen osalta (6).

Komissio katsoo tuen, joka on yhteensopiva
yhteisön suuntaviivojen ympäristönsuojelua
koskevan valtion tuen osalta, olevan yhteenso
piva yhteismarkkinoiden kanssa, vaikka se
myönnettäisiin sellaisella tuotannon alalla tai
sellaisen toimen osalta, jolla tuki muutoin on

rajoitettu tai kielletty näiden suuntaviivojen ja
tarpeellisten toimenpiteiden perusteella. Näihin

O
(2 )
o
(4 )
O
(4 )

EYVL N:o L 218 , 6.8.1991
Komission kirje jäsenvaltioille, 29.3.1977
EYVL N :o C 302 , 12.11.1987
Komission kirje jäsenvaltioille , 30.10.1985
EYVL N:o C 189 , 12.7.1994 ja EYVL N:o C 71 , 23.3.1995
EYVL N:o C 72 , 10.3.1994

lostukseen ja/tai kaupan pitämiseen myönnet
tävistä tukitoimista on perustamissopimuksen
93 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävä en

nakkoilmoitus komissiolle, huolimatta kyseessä
olevan yrityksen osuudesta edellä mainitulla
listalla lueteltujen tuotteiden tuotannossa, ja
lostuksessa ja/tai kaupan pitämisessä .
ii ) Komission tiedonanto aluetukijärjestelmistä (9 ).
Sellaisiin aluetukijärjestelmiin, joihin kuuluu
muun muassa maataloustuotteiden jalostuksen
ja kaupan alan investointitukia, sovelletaan in
vestointien osalta näissä suuntaviivoissa ja tar

O EYVL N:o C 83 , 11.4.1986
O EYVL N:o C 213 , 19.8.1992
f ) EYVL N:o C 31 , 3.2.1979
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peellisissa toimenpiteissä vahvistettuja edelly
tyksiä. Aluetukijärjestelmiin kuuluvien tukien
täytäntöönpanossa sovelletaan kyseisissä järjes
telmissä hyväksyttyjä tukiosuuksia.
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tointikuluista ilmoitettua kynnystä, josta alkaen
yleisiä, alueellisia tai alakohtaisia järjestelmiä
soveltavista yksittäisistä tapauksista on ilmoi
tettava .

c) Huomiota kiinnitetään seuraaviin säännöksiin :

iii) Komission tiedonanto eri tarkoituksiin myön
nettyjen tukien keräytymisestä (1 ).

Komission tiedoksianto nopeutetusta hyväksymis
menettelystä pienten ja keskisuurten yritysten tuki
järjestelmien ja olemassa olevien järjestelmien

EY :n perustamissopimuksen liitteessä II mai
nittujen maataloustuotteiden tuottamiseen, ja
lostamiseen ja/tai kauppaan liittyvän yleisen,
alueellisen ja/tai alakohtaisen järjestelmän
osalta myönnetyn investointituen ollessa yh
denmukainen nykyisten suuntaviivojen ja tar
peellisten toimenpiteiden kanssa, sen voidaan
katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille riippu

muutosten osalta (2 ).

Tämän tiedonannon 2 kohtaa (eräät olemassa ole
vien järjestelmien pienet muutokset, joita komissio
ei ole vastustanut) sovelletaan muun muassa tu
keen, joka liittyy EY:n perustamissopimuksen liit
teessä II mainittujen maataloustuotteiden tuottami
seen, jalostamiseen ja/tai kauppaan. Saman tiedon
annon 1 kohtaa (eräät pienten ja keskisuurten yri
tysten tukimuodot) ei sovelleta muun muassa maa

matta siitä, mikä on investoinnin absoluuttinen
rahoituksen määrä . Näiden tuotteiden osalta ei
siten ole olemassa ennalta asetettua absoluutti

talousalan tukiin ."

sen tuen määränä tai prosentteina koko inves

O EYVL Nro C 213 , 19.8.1992

O EYVL N:o C 3 , 5.1.1985

LIITE

Maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan investointeihin liittyvän valtion tuen enimmäismäärät
Tuen määrä (brutto), joka on

ilmoitettu prosentteina valtion
Investointeihin liittyvän valtion tuen tyyppi

1 ) Ei sovi yhteen näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden

tuen kohteena mahdollisesti
olevien kokonaisinvestointien
kuluista

0 %

kanssa tai koskee maitoa tai maitotuotteita vastaavien tuotteiden tai nii

den korvikkeiden valmistusta tai kaupan pitämistä
2 ) Sopii yhteen näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden kanssa,
ja kyseinen investointi tapahtuu alueella, jota tavoite 1 koskee

75 %

3 ) Sopii yhteen näiden suuntaviivojen ja tarpeellisten toimenpiteiden kanssa,
ja kyseinen investointi tapahtuu alueella, jota tavoite 1 ei koske

55 %
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II
( Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Muutettu ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön neljännestä naisten ja miesten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia koskevasta keskipitkästä toimintaohjelmasta ( 1996—2000) (')
(96/ C 29/04 )
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(95) 602 lopull. — 95/0206(CNS)

(Komission EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan nojalla esittämä 27 päivänä
marraskuuta 1995 )

n EYVL N:o C 306 , 17.11.1995 , s . 2

ALKUPERÄINEN EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ,

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

sekä katsoo, että

MUUTETTU EHDOTUS
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neuvosto on antanut naisten ja miesten tasa-arvoisista
mahdollisuuksista kuusi direktiiviä, kaksi suositusta ja
yhdeksän päätöslauselmaa ('),

(') Neuvoston direktiivi 75 / 117/ETY miesten ja naisten sama
palkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan jäsenvalti
oiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL N:o L 45,
19.2.1975 , s. 19).
Neuvoston direktiivi 76/207/ETY miesten ja naisten tasa-ar

voisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa
työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen
sekä työoloissa (EYVL N:o L 39, 14.2.1976, s. 40).
Neuvoston direktiivi 79/7/ETY miesten ja naisten tasa-arvoi
sen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaali
turvaa koskevissa kysymyksissä (EYVL N:o L 6, 10.1.1979,
s . 24).

Neuvoston direktiivi 86/ 378 /ETY miesten ja naisten tasa-ar

voisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa so
siaaliturvajärjestelmissä (EYVL N:o L 225 , 12.8.1986 , s . 40 ).
Neuvoston direktiivi 86/61 3 /ETY miesten ja naisten tasa-ar
voisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin amma
tinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat
mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien

naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella
(EYVL N:o L 359, 19.12.1986 , s . 56).

Neuvoston direktiivi 92/ 85/ETY toimenpiteistä raskaana ole
vien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden
turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi
työssä (EYVL N:o L 348, 28.11.1992, s. 1 ).
Neuvoston suositus 84 /635 /ETY, annettu 13 päivänä joulu
kuuta 1984, naisia koskevien positiivisten toimenpiteiden edis
tämisestä (EYVL N:o L 331 , 19.12.1984 , s. 34 ).
Neuvoston suositus 92/241 / ETY, annettu 31 päivänä maalis
kuuta 1992 , lastenhuollosta (EYVL N:o L 123 , 8.5.1992 ,
s . 16 ).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 12 päivänä heinäkuuta
1982, naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämisestä
(EYVL N:o C 186, 21.7.1982, s. 3 ).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 7 päivänä kesäkuuta
1984, naisten työttömyyden vastaisista toimista (EYVL N:o
C 161 , 21.6.1984 , s . 4 ).

Neuvoston ja 3 päivänä kesäkuuta 1985 neuvostona kokoon
tuneiden opetusministereiden päätöslauselma sistältäen tyttö
jen ja poikien tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia koskevan
toimintaohjelman (EYVL N:o C 166, 5.7.1985, s. 1 ).
Neuvoston toinen päätöslauselma, annettu 24 päivänä heinä
kuuta 1986, naisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämi
sestä (EYVL N:o C 203 , 12.8.1986 , s . 2 ).
Neuvoston päätöslauselma, annettu 16 päivänä joulukuuta

1988 , naisten saattamisesta uudelleen työelämään (EYVL N:o
C 333 , 28.12.1988 , s. 1 ).

Neuvoston päätöslauselma, annettu 29 päivänä toukokuuta
1990, naisten ja miesten arvokkuuden suojelemisesta työelä
mässä (EYVL N:o C 157 , 27.6.1990 , s . 3 ).
Neuvoston päätöslauselma, annettu 21 päivänä toukokuuta
1991 , yhteisön kolmannesta naisten ja miesten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia koskevasta keskipitkästä toimintaohjelmasta
( 1991-1995 ) (EYVL N:o C 142 , 31.5.1991 , s. 1 ).
Neuvoston päätöslauselma, annettu 22 päivänä kesäkuuta
1994, naisten ja miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien edis
tämisestä Euroopan rakennerahastojen toiminnan avulla
(EYVL N:o C 231 , 20.8.1994, s . 1 ).
Neuvoston päätöslauselma, annettu 27 päivänä maaliskuuta
1995 , naisten ja miesten tasapuolisesta osallistumisesta päätök
sentekoon (EYVL N:o C ..., s....).

N:o C 29 /9
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näillä naisten ja miesten tasa-arvoisia mahdollisuuksia
koskevilla neuvoston direktiiveillä ja toimilla on ollut
huomattavaa merkitystä naisten aseman parantumiseen,

voisia mahdollisuuksia koskevilla neuvoston direktiiveillä

näillä naisten ja miesten tasavertaista kohtelua ja tasa-ar

ja toimilla on ollut huomattavaa merkitystä naisten ase
man parantumiseen,

naisten ja miesten välinen tasa-arvo on yhteisölainsää
dännössä tunnustettu perusperiaate,

naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu ja tasa-arvoiset
mahdollisuudet ovat yhteislainsäädännössä tunnustettu
perusperiaate,

Eurooppa-neuvostossa 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1994
Essenissä kokoontuneet valtioiden ja hallitusten päämie
het painottivat naisten ja miesten tasa-arvoisten mahdol
lisuuksien olevan yhdessä työttömyyden torjunnan
kanssa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tärkein

Eurooppa-neuvostossa 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1994
Essenissä ja 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 1995 Cannesissa
kokoontuneet valtioiden ja hallitusten päämiehet painot
tivat naisten ja miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien
olevan yhdessä työttömyyden torjunnan kanssa Euroo
pan unionin ja sen jäsenvaltioiden tärkein tehtävä,

tehtävä,

valkoisessa kirjassa kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyy
destä O komissio korostaa tarvetta lujittaa naisten ja
miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien politiikkaa työ
elämässä,

tämän ohjelman on vähintään perustuttava johtopäätök
sissä, lopullisessa julistuksessa ja Beijingin naisten maail
mankonferenssin toimintasuunnitelmassa oleviin näky
miin, ja se on toteutettava osana Beijingin konferenssin
seurantaa .

valkoisessa kirjassa Euroopan sosiaalipolitiikasta (2) ko
missio ottaa tehtäväkseen esitellä vuoden 1995 aikana

neljännen naisten ja miesten tasa-arvoisia mahdollisuuk
sia koskevan toimintaohjelman, jonka pitäisi alkaa
vuonna 1996 ,

Euroopan parlamentti on voimakkaasti ja toistuvasti ke
hottanut unionia lujittamaan naisten ja miesten tasa-ar
voisia mahdollisuuksia koskevaa politiikkaansa (3),

(*) Euroopan yhteisöjen tiedote, täydennysosa 6/93 .
O KOM(94 ) 333 , 27.7.1994 .

(3) Päätöslauselma kolmannen yhteisön naisten ja miesten tasa
arvoisia mahdollisuuksia koskevan toimintaohjelman arvioin

nista ja ehdotukset neljänneksi yhteisön toimintaohjelmaksi
A4-0104 /95 , 14.6.1995 .
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kolme ensimmäistä yhteisön naisten ja miesten tasa-ar
voisia mahdollisuuksia koskevaa keskipitkää toimintaoh
jelmaa ( 1982-1985, 1986-1990, 1991-1995) ovat olleet
keskeisiä naisten aseman parantamisessa ja yhteistyön
edistämisessä kaikilla tasoilla tässä suhteessa,

olisi vahvistettava ja kehitettävä näiden kolmen ohjelman
osana saatuja tuloksia ; sekä kansallisella että yhteisön ta
solla toteutetuista pyrkimyksistä huolimatta epätasa-ar
voa kuitenkin esiintyy edelleen, erityisesti naisten työlli
syyden ja palkkauksen osalta,

köyhyyden jatkuva naisvaltaistuminen Euroopan unionin
jäsenvaltioissa on huolestuttava kehityssuunta, johon
vaaditaan kansallisten toimenpiteiden rinnalla myös yh
teisön toimintaa

koulutuksen ja ammattikoulutuksen kehittäminen sekä

naisten työssäkäynnin lisääminen ovat tekijöitä, joilla on
suurta kilpailukykyä Euroopan taloudessa,

koulutukseen ja ammattikoulutukseen pääsy sekä tyttö
jen ja naisten työmahdollisuuksien laajentamisen edistä
minen on ratkaisevan tärkeää, jotta naiset voivat kehittää
täysipainoisesti asemaansa poliittisella ja sivistyksellisellä
alalla, naisten sijoittumiselle työmarkkinoille tasa-arvoi
sina ;

tasa-arvoista kohtelua koskevan tiedottamisen ja koulu
tuksen on liityttävä läheisesti erityisiin kansallisiin, alu
eellisiin ja paikallisiin olosuhteisiin, ja se on suunnattava
kaikkiin yhteiskunnallisiin toimijoihin sosiaalisten, talou
dellisten ja sivistyksellisten tekijöiden mukaisesti, jotta
helpotettaisiin naisten pääsyä tietoon ja rakenteisiin, joi
den avulla heidän on mahdollista harjoittaa oikeuksiaan
täysipainoisesti,

on olemassa tarve kehittää toimenpiteitä, joissa otetaan
huomioon sosiaaliset ja taloudelliset muutokset ja erityi
sesti vastataan perherakenteissa, naisten ja miesten yh
teiskunnallisissa rooleissa, työelämän järjestelyissä ja yh
teiskunnan väestörakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin,

tämän vuoksi on tarpeen edistää läheistä kumppanuutta

tämän vuoksi on tarve edistää läheistä kumppanuutta

komission, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja
kaikkien asianomaisten järjestöjen kanssa ja suosia kaik
kien asiaankuuluvien politiikkojen ja toimenpiteiden väli
siä yhteisvaikutuksia,

tällä alalla ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosa
puolten, asianomaisten hallituksesta riippumattomien jär
jestöjen, mukaan lukien eurooppalaiset naisjärjestöt, ja
kaikkien muiden asiaankuuluvien yhteiskunnallisten toi
mijoiden kanssa,
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tämä ohjelma voi perustamissopimuksen 3b artiklan mu
kaisesti tuoda yhteisölle lisäarvoa tunnistamalla ja edistä
mällä hyviä käytäntöjä ja politiikkoja, rohkaisemalla in
novaatiota ja vaihtamalla merkityksellisiä kokemuksia,
edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden

tämä ohjelma voi perustamissopimuksen 3b artiklan mu
kaisesti tuoda yhteisölle lisäarvoa tunnistamalla ja edistä
mällä hyviä käytäntöjä ja politiikkoja, ei vähiten positii

toimivaltaa

tasa-arvoisten

mahdollisuuksien

edistämi

sessä, ja

perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä muista ohjel
man hyväksymiseen liittyvistä valtuuksista kuin mitä 235
artiklassa määrätään,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA :

1 artikla

Tällä päätöksellä vahvistetaan yhteisön neljäs naisten ja
miesten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskeva keskipitkä
toimintaohjelma (jäljempänä "ohjelma") 1 päivän tammi
kuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 2000 väliseksi ajaksi .
Ohjelman tavoitteena on naisten ja miesten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia koskevan ulottuvuuden yhteensulautta
mista kaikkiin yhteisön, kansallisella, alueellisella ja pai
kallisella tasolla laadittuihin ja toteutettuihin politiikkoi
hin, toimenpiteisiin ja toimintoihin sekä niiden seuran
taan .

2 artikla

Ohjelma pyrkii kuuden seuraavan tavoitteen saavuttami
seen :

— talous- ja sosiaalielämän toimijoiden liikkeelle saami
nen tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskevissa kysy
myksissä ,
— tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen muuttu

vassa taloudessa,

— naisten ja miesten perhe- ja työelämän yhteensovitta
mista koskevan politiikan kannustaminen,
— naisten ja miesten tasapuolisen osallistumisen suosi
minen päätöksenteossa,
— tasa-arvoisten oikeuksien
edellytysten lujittaminen,

harjoittamista

koskevien

— edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteu
tettujen toimien täytäntöönpanon, seurannan ja arvi
oinnin tukeminen .

visten toimien suhteen, rohkaisemalla innovaatiota, mer
kityksellisten kokemusten vaihtoa tasa-arvoisista mahdol
lisuuksista, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta jä
senvaltioiden toimivaltaa tasa-arvoisen kohtelun ja tasa
arvoisten mahdollisuuksien edistämisessä, ja
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3 artikla

Edellä 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttami
seksi ohjelmassa voidaan toteuttaa, korostaa ja/tai tukea
seuraavia toimenpiteitä :

a) Metodologinen, tekninen ja taloudellinen tuki yhden
netyille hankkeille, joiden tarkoituksena on tunnistaa
ja siirtää moitteettomia käytäntöjä talouselämässä,
yrityksissä ja työelämässä, työ- ja perhe-elämän yh
teensovittamisessa ja naisten päätöksentekoon osallis

a) Metodologinen, tekninen ja taloudellinen tuki yhden
netyille hankkeille, joiden tarkoituksena on tunnistaa
ja siirtää moitteettomia käytäntöjä talous-, sosiaali- ja
kulttuurialalla, työ- ja perhe-elämän yhteensovittami
sessa ja naisten päätöksentekoon osallistumisessa.

tumisessa .

b ) Tarkkailumenetelmien ja tasa-arvoisiin mahdollisuuk
siin liittyvien politiikkojen seurantamenetelmien muo
dostaminen sekä tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin liitty
vien taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia kysymyk
siä koskevien tutkimusten toteuttaminen .

c) Ohjelman mukaisesti aloitettujen toimenpiteiden jat
kuva arviointi .

d ) Kaikkien tiedonvaihtoon kuuluvien toimenpiteiden
toteuttaminen ja yhteisön tasavertaista palkkausta,
kohtelua ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia koskevan
yhteisön lainsäädännön sekä käynnistyneistä aloit
teista saatujen tulosten mahdollisimman laajalle levit

d ) Kaikkien tiedonvaihdon edellyttämien toimenpiteiden
toteuttaminen ja tukeminen yhteisön tasavertaista
palkkausta, kohtelua ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia

koskevan yhteisön lainsäädännön sekä käynnistyneistä
aloitteista saatujen tulosten mahdollisimman laajalle
levittäminen, ottaen tietoja esitettäessä huolellisesti
huomioon kansalliset, alueelliset ja paikalliset erot

täminen .

toimien vaikutuksen maksimoimiseksi .

4 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot edistävät tämän ohjelman mu
kaisesti ja rakennerahastojen alaisena toteutettujen aloit
teiden sekä muiden koulutusta ja ammattikoulutusta kos
kevien yhteisön politiikkojen tai toimien keskinäistä joh
donmukaisuutta ja täydentävyyttä .

5 artikla

Ne ohjelman sisältämät toimet, joihin Euroopan talous
alueen maat, Keski- ja Itä-Euroopan maat, Kypros,
Malta sekä unionin kumppanuusmaat Välimeren alueella
voivat osallistua, määritellään unionin ja kyseisten mai
den välisten suhteiden yhteydessä.
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MUUTETTU EHDOTUS

6 artikla

Komissio varmistaa ohjelman toteuttamisen tämän pää

Komissio varmistaa ohjelman toteuttamisen tämän pää

töksen mukaisesti . Siinä tarkoituksessa komissio tekee

töksen mukaisesti . Siinä tarkoituksessa komissio tekee

yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kumppanuuden hen

yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa kumppanuuden hen
gessä niiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa,

gessä .

jotka toimivat tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämi
seksi, mukaan lukien EU:n tasolla toimivat asianmukaiset
kansalaisjärjestöt ja jäsenvaltioiden viranomaiset.

7 artikla

1 . Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvos
tolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
ohjelman toteuttamista koskevan välikertomuksen vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 1998 .
2 . Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvos
tolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
ohjelman toteuttamista koskevan loppukertomuksen vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 2001 .

8 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
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III
( Tiedotteita)

KOMISSIO
EUROOPPALAINEN TALOUDELLINEN ETUYHTYMÄ

Neuvoston 25 päivänä heinäkuuta 1985 antaman asetuksen (ETY) N:o 2137/85 (') nojalla
julkaistava ilmoitus — Perustaminen
(96/C 29/05 )

1 . Yhtymän nimi: Nissan European Data Centre EEIG

4 . Yhtymän rekisterinumero: GE 93

2 . Etuyhtymän rekisterömtipäivä: 11 . 1 . 1996

5 . Julkaisu(t):
a) Julkaisun täydellinen nimi: The London Gazette

3 . Yhtymän rekisteröintipaikka :
a) Jäsenvaltio: UK

b) Paikka : UK-Cardiff CF4 3UZ

o EYVL Nro L 199, 31.7.1985, s . 1

b) Julkaisijan nimi ja osoite: HMSO Publications,
HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane,
UK-London SW8 5DR

c) Julkaisupäivä: 19. 1 . 1996

Nro C 29/ 16
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Tutkimus Lähi-idän laivausalasta

(VII/DI-01 /96)
(96/C 29/06 )

1 . Hankintaviranomaisen nimi ja osoite: Euroopan ko
missio, Liikenteen pääosasto, Yksikkö VII/D1 , Mr
D. Petropoulos (BU 33 2/ 35 ), rue de la Loi/Wet
straat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

b ) Hakemusten lähetysosoite: Mr D. Petropoulos,
kohdan 1 osoite .

11 . Komission tarjouspyyntöjen lähettämisen määräpäivä:
22 . 3 . 1996 .

Puh. (32-2 ) 296 83 46/296 32 45 .
Telekopio ( 32-2 ) 296 04 21 .
2 . Palvelun luokka : Komissio aikoo teetättää tutkimuk

sen Lähi-idän laivausalasta. Tutkimus painottuu eri
tyisesti EU:n laivanvarustajien mahdollisuuksiin har
joittaa rahtiliikennettä ja osallistua kauppaan Lähi

12 . Ei sovelleta .

13 . Tarjouspyynnön saavia yrityksiä valittaessa otetaan
huomioon seuraavat kriteerit:

— kokemus laivausalalta,

idän alueella .

— kokemus maa- tai aluekohtaisista tutkimuksista,

Tarkoituksena on saada ajankohtainen selvitys laiva
usalan kehityksestä Lähi-idässä.

— kokemus Persianlahden alueen projekteista.

3 . Toimitusaika : Väliraportit on toimitettava 2 ja 5
kuukauden kuluttua ja loppuraportti sekä toimintayhteenveto 8 kuukauden kuluttua sopimuksen alle
kirjoittamisesta. Kaikki raportit toimitetaan kohdan
1 osoitteeseen 1 .

4 . Ei sovelleta .

5 . Sopimusta ei jaeta osiin .

Hakijoiden on noudatettava kohtien 10 a) ja b) oh
jeita sekä liitettävä hakemuksiinsa kaikki tarvittavat
asiakirjat, todistukset ja tiedot, jotta hakemukset voi
daan arvioida yllä mainittujen valintaperusteiden mu
kaisesti . Hakijoita, jotka eivät noudata tätä vaati
musta, ei oteta huomioon .

14 . Sopimuksen teon perusteina ovat:

— ehdotettu metodologia ;
— ehdotettu tutkimusryhmä ;

6. Tarjouspyynnön saavien yritysten arvioitu lukumäärä:
5-10 .

— tutkimuksen innovatiivisuus ;
— hinta .

7 . Ei sovelleta .

8 . Tutkimuksen suorittamisen määräpäivä: 30 . 12 ; 1996 .
9 . Ei sovelleta .

10 . a) Osallistumishakemusten vastaanottamisen määrä
päivä: 28 . 2 . 1996 .

15 . Aika, jona tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voi
massa : 6 kuukautta tarjouksen vastaanottamisesta.

16. Tämän ilmoituksen lähetyspäivä: 24. 1 . 1996.
17 . Ilmoituksen vastaanottopäivä Euroopan yhteisöjen vi
rallisten julkaisujen toimistossa : 24 . 1 . 1996 .

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

Department of Economics
CHAIRS IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS

The Department of Economics at the European University Institute, Florence, invites
applications for four chairs in the Department, which will be available from September 1997, or
possibly earlier.

1 . Two posts are available in macroeconomics and related specializations , including, for
example, trade, international economics , and development economics .

2. Two posts are available in microeconomics and related specializations, including, for
example, industrial economics, public economics , and labour economics .
In both cases , applications are encouraged from economic theorists, applied economists and
econometricians . Appointments at all levels of seniority will be possible .
Applications , including curriculum vitae, a brief statement of research plans, and the names of
at least three referees should be sent to the Chair of the Department of Economics, European
University Institute, Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole (FI), 1-50016 and should arrive
by Wednesday 1 May 1996 . Applicants should state whether they wish to be considered for the
'macro and related' jobs, the 'micro and related' jobs, or both .

Further details may be obtained from John Micklewright, Chair of the Department of
Economics , at the above address (tel : 39-55-46 85 22 1 / 228 , fax : 39-55-46 85 202) or from
http: / /www.iue.it/ECO /Welcome.html

