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N:o C 137/ 1

I

( Tiedonantoja)

KOMISSIO
Euroopan rahapoliittisen instituutin ecuina suorittamiinsa toimiin soveltama korko
kanta : 4,00 % toukokuuksi 1997
Ecu O
2 . toukokuuta 1997

(97/C 137/01 )

Kansallisen valuutan n

äärä yhtä yksikköä kohti :

Belgian frangi ja
Luxemburgin frangi

'

Tanskan kruunu

' ^ *
1,95700

Saksan markka
Kreikan drakhma

Espanjan peseta
Ranskan frangi
Irlannin punta
Italian liira

Alankomaiden guldeni
Itävallan Sillinki

Portugalin escudo

311,353
165,086
6,59857
0,758542
1938,87
2,20149
13,7742

196,369

Suomen markka
Ruotsin kruunu

5,90129
8,88656

Sterling-punta
Yhdysvaltojen dollari

0,703491
1,13508

Kanadan dollari
Japanin jeni
Sveitsin frangi
Norjan kruunu
Islannin kruunu
Australian dollari
Uuden-Seelannin dollari

Etelä-Afrikan randi

1,57039
143,781
1,66857
8,03922
81,1243
1,44836
1,64505

5,05395

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 telekopiolaite (nro
296 10 97 ja n:o 296 60 11 ), joka lähettää päivittäisiä tietoja yhteisessä maatalouspolitiikassa sovel
lettavien 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 Nro L 311 ,
30.10.1981 , s. 1 ).
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SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA

Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) Nro 2615/79 mukaisesti
(97/C 137/02)

Asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 artiklan 1 , 2, 3 ja 4 kohta
Viitekausi : huhtikuu 1997

Soveltamiskausi : heinäkuu, elokuu, syyskuu 1997
Bryssel

Kööpenhamina

Frankfurt

Ateena

Madrid

Pariisi

Dublin

Milano/ Rooma

(BEF)

(DKK)

(DEM )

(GRD )

(ESP)

(FRF)

(IEP)

(ITL)

100 BEF

100

100 DKK

541,633

100 DEM

2 063,26

4,84671

18,4627
100

766,332

26,2514
100

380,933

2 216,05

15 811,4

8 441,66

100 GRD

13,0492

2,40923

0,632456

100

100 ESP

24,4413

4,51253

1,18460

187,302

100 FRF

612,565

1 IEP

54,7554

1 000 ITL

20,8420

100 NLG

1 834,64

100 PTE

20,5640

1 GBP

57,5066

113,096

3,84799

2,65383

419,608

1,01015

159,719

88,9194

338,723
3,79667

10,6173

100

2 506,26

85,2735

2,78718

440,691

37,6813

2,13025

0,238318

3,99000

0,446373
11,1873

84,1362
235,284

4 798,01
25 987,6
98 995,1
626,100

1 172,70
29 390,9

8,93871

1

2 627,17

3,40241

0,380638

1 000

299,501

7 506,28

157,589

1,82630

9,89186

100

224,028

14 059,4

0,996678

16,3248

88,4205
336,822

53,3898

4 694,28

29,6892

10,1093

409,143

4 150,70

33,5060

3,35704

0,375562

9,38783

1,05025

88 025,9
986,663

2 759,17

100 NOK

505,814

93,3869

24,5153

3 876,21

2 069,50

82,5732

9,23771

24 269,0

100 SEK

459,553

84,8458

22,2732

3 521,70

1 880,23

75,0211

8,39283

22 049,4

100 FIM

688,114

33,3509

5 273,24

2-815,37

100 ATS

293,146

14,2079

2 246,47

1 199,38

100 ISK

100 Sfr

100 BEF
100 DKK

100 DEM
100 GRD
100 ESP
100 FRF

49,5886

127,044

54,1226
9,15540

117,043

2 379,27

Lissabon

Lontoo

Oslo

Tukholma

Helsinki

Wien

Reykjavik

Vaduz

(PTE)

(GBP)

(NOK)

(SEK)

(FIM)

(ATS)

(ISK)

(Sfr)

5,45068

29,5226
112,461
0,711268
1,33222
33,3889

486,286
2 633,89

10 033,3
63,4564
118,855

2 978,82

1,73893
9,41862
35,8786
0,226976
0,425018

10,6521

266,268

0,952159

101,352

0,362428

100

1,12088
3,13450

8 921,58
100

279,647

100 NOK

27,5703

2 459,70

100 SEK

25,0487

2 234,74

100 FIM

37,5069

3 346,21

100 ATS

15,9784

1 425,53

100 Sfr

0,905639

44,1035

14 065,1

(NLG)

1,13603

100 ISK

394,229

9 880,41

33 015,8

Amsterdam

2,98454

1 GBP

8,09525

5,35373

445,857

1 000 ITL

100 PTE

202,888

18 506,2

12,5671

47,8554

2 414,91

1 IEP

100 NLG

380,013

2,40342

112,333

2,70292
131,629

241,143
11 743,4

31,9031
0,357594
1

8,79576
7,99131
11,9658
5,09760
0,862313
41,9936

19,7701

21,7603

107,081

117,861

407,908

448,970

2,57984
4,83208

121,105
10,8252
4,12048
362,709
4,06553

11,3691
100

90,8541
136,041
57,9552
9,80373
477,429

2,83954
5,31851
133,296
11,9149

4,53528
399,222
4,47479
12,5136

110,067
100

149,736
63,7893
10,7906
525,490

14,5325
78,7126
299,842
1,89637
3,55193
89,0208
7,95731
3,02886

266,618
2,98846
8,35712

73,5073

66,7844
100

42,6013
7,20645

350,945

34,1128

201,659

115 867

4,14095

184,766

1 092,25

22,4287

703,833

4 160,74

85,4384

4,45143
8,33762

208,963
18,6786

7,10978
625,845
7,01495
19,6171
172,547

156,766
234,735
100

16,9160

823,791

26,3149
49,2882
1 235,29

110,419
42,0298
3 699,71

41,4692
115,967

1 020,02

926,730
1 387,65
591,155
100

4 869,88

0,540360
1,01210
25,3660

2,26739 '
0,863056

75,9713
0,851546

2,38132
20,9455

19,0298
28,4945
12,1390
2,05344
100
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N:o C 137 / 3

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).

Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää

(Tapaus N:o IV/M.786 — Birmingham International Airport)
(97/C 137/03 )
( ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio päätti 25 päivänä maaliskuuta 1997 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää
ja julistaa, että se soveltuu yhteismarkkinoille. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 4064/ 89 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa vain eng
lannin kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti
sisältämät liikesalaisuudet. Se on saatavissa :

— paperipainoksena Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston myyntitoimistoista
(ks . luettelo viimeisellä sivulla),
— elektronisessa muodossa Celex-tietokannan CEN-versiona asiakirjanumerolla 397M0786.

Celex on Euroopan yhteisön oikeuden asiakirjojen automaattinen käsittelyjärjestelmä ;
lisätietoja tilauksista osoitteella :
EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2 , rue Mercier

L-2985 Luxembourg
Puhelin : + 352 29 29 42 455 , telekopio : + 352 29 29 42 763 .

N:o C 137/4
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Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia N:o IV/M.915 — Tyco/ADT)
(97/C 137/04)
(ETAa» kannalta merkityksellinen teksti)

1 . Komissio vastaanotti 25 päivänä huhtikuuta 1997 neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/89 (') 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritys Tyco
International Ltd (USA) hankkii mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tar
koitetussa merkityksessä täyden määräysvallan yrityksestä ADT Limited (Bermudasaaret).
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava :

— Tyco : paloturvajärjestelmien tuotanto, asennus ja huolto sekä turvallisuusjärjestelmät, elek
tronisten osien tuotanto ja jakelu sekä kertakäyttölääkkeet
— ADT : paloturva- ja turvallisuusjärjestelmien asennus ja huolto.

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 julkaisupäivästä.
Huomautukset voidaan lähettää komissiolle telekopiona ( + 32 2 296 4301 /296 7244) tai pos
titse viitteellä IV/M.915 — Tyco/ADT, seuraavaan osoitteeseen :
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto (PO IV)
Osasto B — Yrityskeskittymien valvonta
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles/Brussel

C ) EYVL N:o L 395, 30.12.1989. Oikaisu : EYVL N:o L 257 , 21.9.1990, s. 13 .
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N:o C 137/5

Ilmoitus sopimuksesta
(Tapaus N :o IV/36.442 — Inmarsat)
(97/C 137/05 )
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 . Komissio sai 14 päivänä maaliskuuta 1997 neuvoston asetuksen N:o 17 (*) 4 artiklan mu
kaisen ilmoituksen sopimuksesta. Sopimus koskee Inmarsatin, hallitustenvälisen satelliittipalve
luja tarjoavan organisaation, uudelleenjärjestelyä kaupalliseksi yhteisöksi. Tällä hetkellä Inmar
sat tarjoaa satelliittipalveluja, joita käytetään pääasiallisesti meriliikenteen tarkoituksiin, mutta
myös ilmailu- ja matkapuhelinliikenteen tarkoituksiin. Inmarsat on ainoa satelliittipalvelujen
tarjoaja, joka tukee Kansainvälisen meriliikenneorganisaation maailmanlaajuista hätä- ja turva
sovelluksia merellä tarjoavaa järjestelmää (Global Maritime Distress and Safety System,
GMDSS). Uusi yhtiö jatkaa Inmarsatin kaikkea tämänhetkistä ja tulevaa liiketoimintaa. Jäljelle
jäävä hallitustenvälinen organisaatio tulee säilymään, ainoana tarkoituksenaan panna täytän
töön ja valvoa uuden yhtiön GMDSS-palvelujen tarjontaa sekä sen muiden julkisten palveluvel
voitteiden täyttämistä. Tällä hetkellä maa-asemaoperaattorit (Land Earth Station Operators,
LESOs) ovat edustettuina Inmarsatin neuvostossa, mutta uudelleenjärjestelyn seurauksena suh
teista tulee liikesuhteenomaisempia sekä sopimuspohjaisia.

Ilmoitus koskee uudelleenjärjestelyprosessia sekä erityisesti luonnosta LESO-sopimukseksi,
jonka yhtiö tulee solmimaan jokaisen olemassa olevan operaattorin (LESO) kanssa ja jota tul
laan käyttämään mallina uusien laillistettujen operaattoreiden kanssa solmittaville sopimuksille.
2.

Alustavan tutkimuksen perusteella komissio katsoo, että sopimus kuuluu asetuksen N:o 17

soveltamisalaan .

3.

Komissio kehottaa kolmansia tahoja, joiden etua asia koskee, toimittamaan mahdolliset

toimenpidettä koskevat huomautuksensa komissiolle. Huomautuksia lähettävien kolmansien ta
hojen tulisi merkitä selvästi liikesalaisuudet, joita on käsiteltävä luottamuksellisina.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
Huomautukset voidaan lähettää komissiolle telekopiona + 32 2 296 7081 tai + 32 2 296 9819
tai postitse, varustettuna viitteellä IV/ 36.442, osoitteeseen :
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto (PO IV)
Osasto C
Toimisto 3 / 49

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 158
B-1040 Bruxelles/Brussel .

o EYVL N:o 13, 21.2.1962, s. 204/62 .
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VALTION TUET
2/96

Espanja
(97/C 137/06 )
(ETA» kannalta merkityksellinen teksti)

(Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 88 artikla)
EHTY:n perustamissopimuksen 88 artiklan ja jäsenvaltioiden kivihiiliteollisuuden hyväksi toteut
tamia toimia koskevasta yhteisön järjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 3632/93/EHTY mukai
nen komission tiedonanto muille jäsenvaltioille ja asianomaisille osapuolille tietojen puutteellisuu
desta

Komissio on ilmoittanut seuraavalla kirjeellä Espanjan
hallitukselle päätöksestään aloittaa perustamissopimuksen
88 artiklan mukainen menettely :

"Komissio pyysi 22. maaliskuuta 1996 päivätyllä kirjeellä
Espanjaa ilmoittamaan valtion tukiosuuksista, jotka kuu
luvat Hunosa-yrityksen kanssa 23 päivänä helmikuuta
1996 allekirjoitettuun ohjelmasopimukseen, ja kiireelli
sistä budjetti- ja rahoitustoimenpiteistä 28 päivänä joulu
kuuta

1995

annettuun

kuninkaalliseen

asetukseen

12/ 1995 (M.

Espanja ilmoitti 22. heinäkuuta 1996 päivätyllä kirjeellä
komissiolle aikomuksestaan muuttaa kolmelle yritykselle
vuosiksi 1994— 1997 tehtyjä tuotannon vähentämissuun
nitelmia. Kyseiset yritykset ovat Hunosa, Minas de Figa
redo SA ja Mina de la Camocha SA, jotka ovat allekir
joittaneet valtion kanssa ohjelmasopimuksen.

Espanja ilmoitti samassa kirjeessä myös täydentävistä
tuista, joita se aikoi myöntää mainituille yrityksille vuo
siksi 1994, 1995 ja 1996.

— 4 489 miljoonaa pesetaa vuodeksi 1994, 4 697 miljoo
naa pesetaa vuodeksi 1995 ja 3 948 miljoonaa pesetaa
vuodeksi 1996 kivihiiltä tuottavien laitosten sulkemis

kustannusten peittämiseen, jotka johtuvat Hunosan,
Minas de Figaredo SA:n ja Mina de la Camocha
SA:n tuotannon vähentämistoimenpiteistä.

Komissio pyysi 31 . heinäkuuta 1996 päivätyssä kirjees
sään Espanjalta täydentäviä tietoja muutetuista suunnitel
mista sekä näistä aiheutuvista tuista . Komissio toisti lisä

tietopyyntönsä Espanjalle 7. marraskuuta 1996 päivätyllä
kirjeellä.

Espanjalle osoitettu lisätietopyyntö perustuu seuraaviin
seikkoihin :

Komissio on antanut 13 päivänä joulukuuta 1994 teh
dyllä päätöksellä 94/ 1072/EHTY (2) myönteisen lausun
non Espanjan kivihiiliteollisuuden nykyaikaistamis-, jär
keistämis- ja uudelleenjärjestelysuunnitelmien ja tuotan
non

vähentämissuunnitelmien

säännönmukaisuudesta

kaudella 1994—1997 . Espanjan 22. heinäkuuta antamassa
ilmoituksessa Hunosan, Minas de Figaredo SA:n ja Mina
de la Camocha SA:n tuotannon vähentämissuunnitelmien

Kirjeessä ilmoitetut täydentävät tuet ovat seuraavat :

muuttamisesta olevien tietojen perusteella komissio ei
pysty arvioimaan asiaa. Jotta komissio voisi antaa lausun

— 1 718 miljoonaa pesetaa vuodeksi 1994, 11 010 mil
joonaa pesetaa vuodeksi 1995 ja 6 364 miljoonaa pe
setaa vuodeksi 1996 Hunosan ja Minas de Figaredo
SA:n liiketappioiden peittämiseen,

panjan on toimitettava alkuperäisen hyväksytyn suunni
telman suuntaviivoihin tehdyt muutokset ja yksityiskoh
taiset tiedot mainittujen yritysten tuotannon vähentämis

non muutetun suunnitelman säännönmukaisuudesta, Es

suunnitelmien etenemisestä asioissa, jotka mainitaan 31 .

heinäkuuta 1996 päivätyssä komission kirjeessä.
— 10 373 miljoonaa pesetaa vuodeksi 1994, 16 414 mil
joonaa pesetaa vuodeksi 1995 ja 16 230 miljoonaa
pesetaa vuodeksi 1996 poikkeuksellisten sosiaalikor
vausten peittämistä varten, jotka maksetaan Huno
san, Minas de Figaredo SA:n ja Mina de la Camocha
SA:n tuotannon vähentämistoimenpiteiden johdosta

Komissio on antanut 13 päivänä joulukuuta 1994 teke
mällään päätöksellä 94/ 1072/EHTY, 30 päivänä huhti
kuuta 1996 tekemällään päätöksellä 96/ 591 / EHTY (J) ja
30 päivänä huhtikuuta 1996 tekemällään päätöksellä

työpaikkansa menettäville työntekijöille,
O B.O.E. N:o 312, s. 37519 .

O EYVL N:o L 385, 31.12.1994, s. 31 .
(3 ) EYVL N:o L 259, 12.10.1996, s. 14 .
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96/575 /EHTY (4) luvan Hunosan, Minas de Figaredo
SA:n ja Mina de la Camocha SA:n liiketappioiden peittä
miseen 71 560 miljoonalla pesetalla vuonna 1994, 65 997
miljoonalla pesetalla vuonna 1995 ja 62 802 miljoonalla
pesetalla vuonna 1996. Tukien tavoitteena oli toteuttaa
kauden 1994—1997 tuotannon vähentämissuunnitelma,

josta komissio oli antanut myönteisen lausunnon 13 päi
vänä joulukuuta
1994
tekemällään
päätöksellä
94 / 1072 / EHTY.

Ilmoitetulla täydentävällä tuella, jota Espanja suunnitte
lee myöntävänsä Hunosalle ja Minas de Figaredo SA:lle
1 718 miljoonaa pesetaa vuodelta 1994, 11 010 miljoonaa
pesetaa vuodelta 1995 ja 6 364 miljoonaa pesetaa vuo
delta 1996, on tarkoitus korvata odotettua suuremmat

liiketappiot kokonaan tai osittain.
31 . heinäkuuta 1996 päivätyssä komission kirjeessä esite
tyn pyynnön mukaan ja jotta komissio voisi ottaa kantaa
mainittuihin tukiin, Espanjan on toimitettava tiedot kai
kista alun perin ilmoitettuun suunnitelmaan tehdyistä
poikkeuksista ja ehdotettava tarvitttavia korjaavia toi
menpiteitä.

N:o C 137/7

maksetuista korvauksista vai niiden työntekijöiden luku
määrän kasvamisesta, joille näitä korvauksia on mak
settu .

Komissio on antanut 13 päivänä joulukuuta 1994 teke
mällään päätöksellä 94/ 1072/EHTY, 30 päivänä huhti
kuuta 1996 tekemällään päätöksellä 96/ 591 /EHTY ja 30
päivänä huhtikuuta 1996 tekemällään päätöksellä
96/575/EHTY luvan myöntää Hunosalle tukea 2 504
miljoonaa pesetaa vuodeksi 1994, 1 574 miljoonaa pese
taa vuodeksi 1995 ja 2 244 miljoonaa pesetaa vuodeksi
1996 käyttöomaisuuden poistojen peittämiseen ja sulke
misista aiheutuvien satunnaisten kulujen kattamiseen.
Laitosten sulkemisten ensimmäinen vaihe jatkuu 31 . jou
lukuuta 1997 asti . Näiden tukien tarkoituksena on ollut
komissiolle ilmoitetun vuosien 1994— 1997 tuotannon vä
hentämissuunnitelman toteuttaminen .

Ilmoitetulla täydentävällä tuella, jonka arvo on 942 mil
joonaa pesetaa vuodeksi 1994, 3 120 miljoonaa pesetaa
vuodeksi 1995 ja 2 534 miljoonaa pesetaa vuodeksi 1996
ja jonka Espanja aikoo myöntää Hunosalle ja Minas de
Figaredo SA:lle, on tarkoitus korvata sulkemisista aiheu
tuneet odotettua korkeammat kustannukset .

Espanjan on muiden tietojen yhteydessä ilmoitettava
myös kyseisten yritysten vuosina 1994—1996 infrastruk
tuurihankkeisiin tekemistä investoinneista .

Komissio on antanut 13 päivänä joulukuuta 1994 teke
mällään päätöksellä 94/ 1072/EHTY, 30 päivänä huhti
kuuta 1996 tekemällään päätöksellä 96/591 /EHTY ja 30
päivänä huhtikuuta 1996 tekemällään päätöksellä
96/ 575/EHTY luvan tuille, joiden arvo oli 4 840 miljoo
naa pesetaa vuodeksi 1994, 6 745 miljoonaa pesetaa vuo

deksi 1995 ja 6 075 miljoonaa pesetaa vuodeksi 1996 ja
joilla oli tarkoitus kattaa niille Hunosan, Minas de Figa
redo SA:n ja Mina de la Camocha SA:n työntekijöille
maksettavat korvaukset, jotka joutuvat ennenaikaiselle
eläkkeelle tai menettävät työpaikkansa kyseisten yritysten

31 . heinäkuuta 1996 päivätyssä komission kirjeessä esite
tyn pyynnön mukaan ja jotta komissio voisi ottaa kantaa
mainittuihin tukiin, Espanjan on toimitettava tiedot lai
tosten lopullisia sulkemisia koskevan suunnitelman toteu
tumisesta ja muista toimenpiteistä, joilla on tarkoitus vä

hentää vaiheittain kyseisten yritysten tuotantoa.
Komissio antoi 23 päivänä joulukuuta 1992 tekemällään
päätöksellä 93 / 145/EHTY (5) suostumuksensa Hunosan,
Minas de figaredo SA:n ja Mina de la Camocha SA:n
kauden 1991—1993 nykyaikaistamis-, järkeistämis- ja uu
delleenjärjestelysuunnitelmaan kuuluvalle tukien vähen
tämissuunnitelmalle .

kauden 1994— 1997 tuontannon vähentämissuunnitelmien

toteuttamisen johdosta.

Täydentävät tuet, joiden arvo on 138 miljoonaa pesetaa
Mina de la Camocha SA:lle vuodelta 1995 ja 3 561 mil

joonaa pesetaa Hunosalle ja Mina de la Camocha SA:lle
vuodelta 1996, on tarkoitettu niiden korvausten peittämi
seen, jotka on maksettu niille kyseisten yritysten 4 253
työntekijästä, jotka joutuvat ennenaikaiselle eläkkeelle
tai menettävät työpaikkansa tuotannon vähentämissuun

Espanjan 16 . joulukuuta 1992 antamassa tiedonannossa,
jolla se vastasi komission 25 päivänä heinäkuuta 1990 te
kemässä päätöksessä 91 / 3 /EHTY (6) muotoilemaan
pyyntöön, ilmoitettiin kustannuksista, jotka liittyvät tästä
aiheutuviin satunnaisiin poistoihin ja suljettavien laitosten

keskittämiskustannuksiin ja joiden odotettiin syntyvän
kaudella 1991—1993 . Espanja ei tässä vaiheessa ilmoitta
nut sulkemisia seuraavana kautena, toisin sanoen vuoden
1993 jälkeen aiheutuvista muista menoista.

nitelmien toteuttamisen vuoksi .

31 . heinäkuuta 1996 päivätyssä komission kirjeessä esite
tyn pyynnön mukaan ja jotta komissio voisi ottaa kantaa

Täydentävällä tuella, jonka arvo on 3 547 miljoonaa pe
setaa vuodelta 1994, 1 577 miljoonaa pesetaa vuodelta
1995 ja 1 414 miljoonaa pesetaa vuodelta 1996, on tar

mainittuihin tukiin, Espanjan on täsmennettävä, johtu

koitus korvata Hunosan, Minas de Figaredo SA:n ja

vatko poikkeamat odotettuja korkeammista työntekijöille
(4 ) EYVL N:o L 253,. 5.10.1996, s . 15 .

O EYVL N:o L 57, 10.3.1993 , s . 26 .
(6 ) EYVL N:o L 5 , 8.1.1991 , s. 27 .
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Mina de la Camocha SA:n kaudella 1991—1993 aiheutu

neet sulkemiskustannukset, jotka osoittautuivat odotettua
korkeammiksi .
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pohjalta kielteisen päätöksen kaikista edellä mainituista
tuista tai osasta niitä. Komissio kehottaa puolustautumis
oikeuden mukaisesti Espanjan hallitusta esittämään huo
mautuksensa kuukauden aikana tämän kirjeen vastaanot
tamisesta .

31 . heinäkuuta 1996 päivätyssä komission kirjeessä esite

tyn pyynnön mukaan ja jotta komissio voisi ottaa kantaa
mainittuihin tukiin, Espanjan on toimitettava tiedot vuo
sien 1991—1993 uudelleenjärjestelysuunnitelmassa olevan
laitosten sulkemisia koskevan suunnitelman toteutumi

Lisäksi komissio ilmoittaa Espanjan valtiolle, että se ke
hottaa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaista
valla ilmoituksella kaikkia jäsenvaltioita ja muita, joita
asia koskee, esittämään huomautuksensa.

sesta .

Tiedot, joita komissio pyytää Espanjalta, perustuvat Eu
roopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen ja
jäsenvaltioiden kivihiiliteollisuuden hyväksi toteuttamia
toimia koskevasta yhteisön järjestelmästä 28 päivänä jou
lukuuta 1993 tehtyyn komission päätökseen N:o
3632/93/EHTY (7) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 koh
taan, 8 artiklan 3 ja 4 kohtaan ja 9 artiklan 6 kohtaan.

Lisäksi komissio muistuttaa tukien keskeyttämisvelvolli
suudesta, joka johtuu päätöksen N:o 3632/93/EHTY 9
artiklan 4 kohdasta . Sen mukaan kaikki laittomasti suori

tetut maksut, toisin sanoen sellaiset, jotka on suoritettu
ilman ennakkoilmoitusta tai odottamatta, että komissio
tekee lopullisen päätöksen mainitun päätöksen 9 artiklan

4 kohdan mukaisella menettelyllä, voidaan periä takaisin
yrityksiltä, joille ne on maksettu luvattomasti.
Näiden tukien kumoaminen merkitsee, että tuet saanei

Päätöksen Nro 3632 /93 / EHTY 8 artiklan 4 kohdassa

säädetään, että toiminnan vähentämissuunnitelmaan teh
tävistä muutoksista, joilla muutetaan suuntaviivoja kysei

sessä päätöksessä tarkoitettujen päämäärien osalta, on
tiedotettava komissiolle, jotta viimeksi mainittu voi ottaa
muutoksiin kantaa. Saman päätöksen 8 artiklan 3 koh
dassa säädetään, että jos suunnitelmissa ilmoitetut tiedot
osoittautuvat riittämättömiksi, komissio voi pyytää täy
dentäviä tietoja.

den yritysten on maksettava ne takaisin. Päätöksen N:o
3632 / 93 /EHTY 9 artiklan 5 kohdan mukaan kaikkia en

nen komission antamaa lupaa saatuja maksuja pidetään
aina epäoikeutetun ennakkomaksun muodossa olevana
epäoikeudenmukaisena etuna, ja edunsaajan on sen
vuoksi maksettava ne takaisin markkinakurssien mukai
sesti .

Jos asetetussa määräajassa toimitetut tiedot ovat riittä
mättömiä tai jos Espanja ei vastaa, komissio voi antaa

sille
Saman päätöksen 9 artiklan 6 kohdassa säädetään myös,
että tarkastellessaan toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot aiko

vat toteuttaa kivihiiliteollisuuden hyväksi, komissio arvioi
suunniteltujen toimenpiteiden yhdenmukaisuutta 8 artik
lan mukaisesti toimitettujen suunnitelmien ja 2 artiklassa
esitettyjen päämäärien kanssa ja että se voi pyytää jäsen
valtioita perustelemaan kaikkia alun perin esitetyistä
suunnitelmista poikkeamisia ja ehdottaa tarvittavia kor
jaavia toimenpiteitä.

Koska komissio on tutkinut Espanjan 22. heinäkuuta
1996 päivätyllä kirjeellä ilmoittamat tuet ja koska se ei
ole saanut 31 . heinäkuuta 1996 päivätyssä kirjeessä pyy
tämiään täydentäviä tietoja, vaikka se pyysi niitä vielä
uudestaan 7 . marraskuuta 1996 päivätyssä kirjeessä, se
voi edellä olevan johdosta tehdä nykyisten tietojen
O EYVL N:o L 329, 30.12.1993 , s . 12 .

kielteisen

päätöksen

asiasta

päätöksen

N :o

3632/93/EHTY ja EHTY:n perustamissopimuksen 88
artiklan nojalla.

Lisäksi komissio kehottaa Espanjan viranomaisia ilmoit
tamaan välittömästi mainittuja tukia saaneille yrityksille
tämän menettelyn aloittamisesta ja niistä seurauksista,
joita niille voi aiheutua oikeudettomasti saatujen tukien
palautusvelvollisuudesta ."

Komissio kehottaa muita jäsenvaltioita ja asianosaisia
osapuolia toimittamaan asiaa koskevat huomautuksensa

kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä
osoitteeseen :

Euroopan komissio
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Nämä huomautukset toimitetaan Espanjan hallitukselle.
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( Valmistavat säädökset)

KOMISSIO
Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kulutusluottoja koskevien
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin
87/ 102/ETY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88/ETY) muuttamisesta : yhtenäi
nen matemaattinen laskentakaava todellisen vuosikoron määrittämiseksi (')
(97/C 137/07)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOM(97) 127 lopull. — 96/005 5(COD)

(Komission EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan nojalla esittämä 21 päivänä
maaliskuuta 1997)

o EYVL N:o C 235 , 13.8.1996, s . 8 .

KOMISSION ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

Ennallaan

ottavat huomioon komission ehdotuksen ('),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausun
non O,

toimivat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrätyn
menettelyn mukaisesti,
sekä katsovat, että

sisämarkkinoiden toteuttamisen ja niiden toiminnan edis
tämiseksi sekä hyvän kuluttajansuojan takaamiseksi on
suotavaa käyttää samaa todellisen vuosikoron laskemis
menetelmää koko Euroopan yhteisön alueella,
neuvoston direktiivin 87/ 102/EEC (J) 5 artiklassa sääde
tään todellisen vuosikoron laskemista koskevan yhteisön
menetelmän tai menetelmien käyttöönotosta,

O EYVL N:o C 235 , 13.8.1996, s . 8 .
O EYVL N:o C 30, 30.1.1997, s . 94 .
O EYVL N:o L 42, 12.2.1987 , s. 48 .
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MUUTETTU EHDOTUS

tämän yhtenäisen menetelmän käyttöön ottamiseksi on
suotavaa laatia yhtenäinen matemaattinen kaava todelli
sen vuosikoron laskemista ja laskennassa huomioon otet
tavien luottokustannuserien määrittelemistä varten luette

lemalla ne kustannukset, joita ei saa ottaa huomioon,

direktiivin 90/ 88 /EEC (') liitteessä II otetaan käyttöön
matemaattinen kaava todellisen vuosikoron laskemiseksi

ja direktiivin 90/ 88 /ETY 1 artiklan 2 kohdassa sääde
tään maksujen jättämisestä pois "kulutusluoton koko
naiskustannusten" laskemisesta,

1 päivänä tammikuuta 1993 alkaneen kolmen vuoden pi
tuisen siirtymäkauden aikana niiden jäsenvaltioiden,
joissa ennen 1 päivää maaliskuuta 1990 sovellettiin todel
lisen vuosikoron laskemisessa muun matemaattisen kaa

van käytön sallivia lakeja, sallittiin soveltaa näitä lakeja
edelleen ,

komissio on toimittanut neuvostolle kertomuksen ( ),
jonka ansiosta voidaan kokemuksen perusteella soveltaa
yhtenäistä yhteisön matemaattista kaavaa todellisen vuo
sikoron laskemisessa,

koska yksikään jäsenvaltio ei ole käyttänyt hyväkseen di
rektiivin 1 a artiklan 3 kohtaa, jolla tietyt kustannukset
jätetään pois todellisen vuosikoron laskennasta tietyissä
jäsenvaltioissa, se on vanhentunut,

kahden desimaalin tarkkuus ja 365 tai 366 päivän mittaisen vuoden käyttö on välttämätöntä, ja

kahden desimaalin tarkkuus on välttämätöntä,

todellinen vuosikorko on laskettava yhtenäisen laskenta
menetelmän perusteella siten, että oletuksena on joko
365 (tai karkausvuosina 366) päivän mittainen kalenteri
vuosi tai standardoitu 365 päivän vuosi, ja

o EYVL N:o L 61 , 10.3.1990, s. 14 .
O KOM(96 ) 79 .
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KOMISSION ALKUPERÄINEN EHDOTUS

MUUTETTU EHDOTUS

on suotavaa, että kuluttajat voivat tunnistaa eri jäsenval

on suotavaa, että kuluttajat voivat tunnistaa eri jäsenval

tioissa "todellisen vuosikoron" ilmaisemisessa käytetyt
käsitteet ja että kaikissa kulutusluottoilmoituksissa ja ku
luttajien kanssa tehtävissä kirjallisissa sopimuksissa on
nykyisen käsitteen lisäksi käytettävä yhteistä merkkiä
kaikkialla Euroopan yhteisön alueella,

tioissa "todellisen vuosikoron" ilmaisemisessa käytetyt

OVAT ANTANEET TAMAN DIREKTIIVIN :

OVAT ANTANEET TAMAN DIREKTIIVIN :

1 artikla

käsitteet,

Poistetaan

Kun käsitettä "todellinen vuosikorko" tai vastaavaa käsi

tettä muulla yhteisön kielellä käytetään direktiivissä
87/ 102/ETY edellytetyllä tavalla, sen mukana on oltava
seuraava merkki :

%
2 artikla
Korvataan 1 a artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti :

1 artikla
Ennallaan

— direktiivin kreikankielisessä toisinnossa :

"To συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιοάρυνσης

που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του συ
νόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων
(δανείων, εξοφλήσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν
αναληφθεί από το δανειστή και το (δανειζόμενο) κατα
ναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο
που παρατίθεται στο παράρτημα II".

— direktiivin englanninkielisessä toisinnosa :

"The annual percentage rate of charge, which shall
be that rate, on an annual basis which equalizes the
present value of all commitments (loans, repayments
and charges), future or existing, agreed by the credi
tor and the borrower, shall be calculated in accor
dance with the mathematical formula set out in
Annex II ."

3 artikla
Poistetaan 1 a artiklan 3 kohta .

2 artikla
Ennallaan
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MUUTETTU EHDOTUS

4 artikla

3 artikla

Poistetaan 1 a artiklan 5 kohta .

Ennallaan

5 artikla

Poistetaan

Muutetaan 3 artikla seuraavasti :

"3 artikla

Jokaisessa ilmoituksessa ja jokaisessa elinkeinonhar
joittajan toimitiloissa esillä olevassa tarjouksessa,
jossa tarjotaan luottoa tai tarjoudutaan välittämään
luottosopimus ja jossa mainitaan korkokanta tai jokin
luotosta aiheutuvia maksuja tarkoittava luku, on
myös mainittava todellinen vuosikorko, jonka yhtey
dessä on oltava tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoi

tettu merkki ja joka voidaan tarvittaessa ilmoittaa ha
vainnollisin esimerkein, jos sen ilmoittaminen muulla
tavalla ei olisi käytännöllistä, edellä sanotun kuiten
kaan rajoittamatta harhaanjohtavaa mainontaa kos
kevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten lähentämisestä 10 päivänä syys
kuuta

1984

annetun

neuvoston

direktiivin

84/450/ETY ('), sellaisena kuin se on muutettuna
vertailevasta mainonnasta . . . päivänä . . . kuuta 1996
annetulla neuvoston direktiivillä . . sekä sopima
tonta mainontaa koskevien sääntöjen ja periaatteiden
soveltamista ."

6 artikla

Poistetaan

Muutetaan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti :

"a) todellinen vuosikorko sekä tämän direktiivin 1
artiklassa tarkoitettu merkki,"
7 artikla
Tässä direktiivissä liitteenä olevasta liitteestä I tulee liite

4 artikla
Ennallaan

II, ja se korvaa direktiivin 87/ 102/ETY liitteen II (sellai
sena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/88 /ETY).
8 artikla
Tässä direktiivissä liitteenä olevasta liitteestä II tulee liite

5 artikla
Ennallaan

III, ja se korvaa direktiivin 87/ 102/ETY liitteen III (sel
laisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/ 88 /ETY).
9 artikla

6 artikla

dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
1996, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipy

1 . Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin nou
dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta
1999, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipy

mättä .

mättä .

1.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin nou

o EYVL N:o L 250, 19.9.1984, s. 17 .
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Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava

N:o C 137 / 13

MUUTETTU EHDOTUS

Ennallaan

tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus

niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädet
tävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä

Ennallaan

tarkoitetuista seikoista antamansa kansalliset säännökset

kirjallisina komissiolle.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

7 artikla
Ennallaan

LIITE I

LIITE I

"LIITE II

"LIITE II

PERUSYHTÄLÖ,

PERUSYHTÄLÖ,

JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LAINAN JA TOISAALTA

JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LAINAN JA TOISAALTA

LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN

LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN

Ennallaan

Kirjainten ja merkkien selitys :
K

on lainan numero,

K'

on lyhennyksen tai maksun numero,

AK

on lainan K,

A'K' on lyhennyksen K' määrä,
S
on summaa ilmaiseva merkki,
m

on viimeisen lainan numero,

m'

on viimeisen lyhennyksen tai maksun numero,
on vuosina ja vuosien murto-osina ilmaistu lainan n:o 1
lainapäivän ja myöhempien lainojen n:ot 2—m lainapäivien
välinen aika,

tj,/

on vuosina ja vuosien murto-osina ilmaistu lainan n:o 1

lainapäivän ja lainojen n:ot 1—m' lyhennysten tai maksu
jen eräpäivien välinen aika,
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MUUTETTU EHDOTUS

on korkokanta, joka voidaan laskea (joko algebran, perät
täisten likiarvojen tai tietokoneohjelman avulla), kun yh
tälön muut jäsenet tunnetaan sopimuksen perusteella tai
muutoin.

Huomautuksia :

a) Eri sopimuspuolten eri ajankohtina maksamien määrien ei

Ennallaan

tarvitse olla samansuuruisia, eikä niitä tarvitse maksaa nou
dattaen samoja maksuvälejä.

b) Aloitetaan ensimmäisen lainan lainapäivästä.

c) Päivämäärien väliset ajat ilmaistaan laskelmissa vuosina tai
vuosien murto-osina. Vuodessa oletetaan olevan 365 tai 366

päivää.

c) Päivämäärien väliset ajat ilmaistaan laskelmissa vuosina tai
vuosien murto-osina. Vuodella tarkoitetaan joko i) 365 tai —
karkausvuosina — 366 päivästä koostuvaa kalenterivuotta tai
ii) 365 päivästä, 52 viikosta tahi 12 samanpituisesta kuukau

desta koostuvaa standardivuotta. Samanpituisissa kuukausissa
oletetaan olevan 30,41666 päivää (ts. 365:12).
d) Laskelman tulos ilmaistaan kahden desimaalin tarkkuudella.
Jos kolmas desimaali on vähintään 5, toisen desimaalin luku
arvoon lisätään 1 ."

Ennallaan".
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III

( Tiedotteita)

KOMISSIO
Reittilentoliikenteen harjoittaminen

Reittilentoliikenteen harjoittaminen Norjassa Lakselv-Tromso välisellä reitillä — Norjan julkai
sema tarjouspyyntö ETA-sopimuksen liitteen XIII liitteen 64 a kohdassa mainitun säädöksen 4
artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti (neuvoston asetus (ETY) Nro 2408/92, tehty
23. 7. 1992, yhteisön lentoliikenteenharjoittajien pääsystä yhteisön sisäisille lentoreiteille)
(97 /C 137 / 08)

1 . Johdanto

Liikenne- ja tietolnkenneministeriö varaa itselleen oikeu

Yhteisön lentoliikenteenharjoittajien pääsystä yhteisön si

den hylätä kaikki tarjoukset. Myöhästyneet tarjoukset
sekä tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön ehtoja,
hylätään.

säisen liikenteen reiteille 23 . 7 . 1992 annetun neuvoston
asetuksen N :o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan

mukaisesti Norja on päättänyt asettaa julkisten palvelu
jen velvoitteet 1 . 11 . 1997 alkaen seuraavien kaupunkien
väliselle reittilentopalvelulle : Lakselv-Troms0. Velvoitteet
on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
N:oC136 ja ETA-täydennysosassa 1.5.1997.

Jos yksikään lentoliikenteenharjoittaja ei ole 1 . 9. 1997
mennessä jättänyt kirjallista pyyntöä liikenne- ja tietolii
kenneministeriölle
reittilentoliikenteen
aloittamisesta
1 . 11 . 1997 alkaen ilman rahallista korvausta tai markki

nasuojaa julkisten palvelujen velvoitteiden mukaisesti,
Norja rajoittaa em. asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d ala
kohdan mukaisen tarjousmenettelyn nojalla pääsyn rei
tille vain yhdelle lentoliikenteenharjoittajalle 1 . 11 . 1997

Liikenne- ja tietolnkenneministeriö varaa itselleen oikeu

den järjestää lisäneuvotteluja, mikäli kaikki jätetyt tarjo
ukset ovat puutteellisia tai mikäli tarjousten jättämisen
määräpäivän jälkeen vain yksi tarjoaja on jättänyt tar
jouksensa tai mikäli tarjouskilpailu on muuten puutteelli
nen. Kyseisissä neuvotteluissa noudatetaan julkisen pal
velun velvoitteita eikä tehdä oleellisia muutoksia alun pe
rin noudatettuihin tarjousehtoihin .

Tarjoaja sitoutuu pitämään tarjouksensa voimassa sopi
muksen tekemiseen asti .

alkaen .

2. Tarjouspyynnön tavoite
Lakselv-Troms0 välisen reitilentoliikenteen toteuttaminen

1 . 11 . 1997 alkaen niiden julkisten palvelujen velvoittei
den mukaisesti, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä N :o C 136 ETA-täydennysosassa

Sopimus tehdään alimman kokonaiskorvausvaatimuksen
sisältämän tarjouksen tai tarjousyhdistelmän perusteella
tai, mikäli yhdessä tai useammassa tarjouksessa vaaditaan
korkeintaan 2 % suurempia korvauksia kuin alimman
korvausvaatimuksen sisältämässä tarjouksessa, sopimus
tehdään näistä tarjouksista valitun taloudellisesti edulli
simman tarjouksen tekijän kanssa ottaen huomioon myös
matkalippujen hinnat ja istumapaikkojen määrä.

1 . 5 . 1997 .

3. Valintakelpoisuus

5. Tarjousasiakirjat

Tarjouksen voivat tehdä kaikki lentoliikenteenharjoitta
jat, joilla on jonkun jäsenvaltion antama voimassa oleva
toimilupa neuvoston lentoliikenteenharjoittajien toimilu
vista 23.7.1992 antaman asetuksen (ETY) N:o 2407/92

Täydelliset tarjousasiakirjat, joihin sisältyy julkisia palve
lusopimuksia koskeva valtuutus, tarjouspyynnön erityis

mukaisesti .

säännöt (Norjan antama asetus tarjousmenettelyistä neu
voston asetuksen (ETY) N :o 2408 /92 4 artiklan julkisen

palvelun velvoitteiden mukaisesti), standardisopimus ja
tarjouksen budjetti, saa maksutta seuraavasta osoitteesta :

4. Tarjousmenettely

Tämä
tarjouspyyntö
koskee
asetuksen
(ETY)
N :o 2408 /92 4 artiklan 1 kohdan d), e), f), g), h) ja i)
alakohtia .

Ministry of Transport and Communications, PO
Box 8010 Dep., N-0030 Oslo, puh. (47) 22 24 90 90, te
lekopio (47) 22 24 95 72 .
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6. Korvaus

Esitetyissä tarjouksissa on noudatettava tarjousasiakirjoi
hin kuuluvaa tarjouksen budjettia. Niissä on ilmoitettava
selkeästi Norjan kruunuissa korvaus, jota vaaditaan ky
seisen lentoliikenteen harjoittamisesta ennakoidusta aloi
tuspäivästä sopimusajan päättymiseen asti (ks. tämän il
moituksen osa 8 ). Tarjousten on perustuttava esimmäisen
tilikauden eli 1 . 11 . 1997-31 . 3 . 1999 välisen jakson hinta

tasoon, ja niihin on sisällyttävä vuosittainen erittely.
1.4.1999 alkavalle vuodelle myönnettävän korvauksen
tarkka määrä perustuu tarjousbudjetin tulojen ja käyttö
kustannusten tarkistuksiin. Nämä tarkistukset tehdään

15.2. 1999 päättyvän 12 kuukauden kuluttajahintaindek
sijakson rajoissa. Norjan keskustilastotoimisto julkaisee
kyseisen indeksin.
Lentoliikenteenharjoittaja saa kaikki palvelun suorittami

sesta syntyneet tulot ja on yksin vastuussa kaikista kus
tannuksista ; kuitenkin voidaan standardisopimuksen mu
kaisesti neuvotella uudelleen, mikäli sopimuksen perus
tana olevat tekijät muuttuvat oleellisesti ja odottamatto
masti .

7 . Lentohinnat

3 . 5 . 97

Maksukyvyttömyyttä koskevan ohjeellisen lain rajoitus
ten mukaisesti liikenne- ja tietoliikenneministeriö voi pe
ruuttaa sopimuksen välittömästi, mikäli lentoliikenteen
harjoittaja katsotaan maksukyvyttömäksi, aloittaa akor
dimenettelyn tai tekee konkurssin. Liikenne- ja tietolii
kenneministeriö voi peruuttaa sopimuksen myös muissa
tapauksissa, jotka mainitaan julkisen palvelun veloitteisiin
liittyviä tarjousmenettelyjä koskevan asetuksen osassa 12 .
Asetus sisältyy tarjousasiakirjoihin.
Mikäli lentoliikenteenharjoittaja ylivoimaisen esteen
(force majeure) vuoksi tai muusta hänestä riippumatto
masta syystä ei ole voinut suorittaa julkisten palvelujen
velvoitteita sopimuksen mukaisesti pidempään kuin 4
kuukautta viimeisen kuuden kuukauden aikana, sopimus
voidaan peruttaa kirjallisesti yhden kuukauden irtisano
misaikaa noudattaen .

Liikenne- ja tietoliikenneministeriö voi peruuttaa sopi
muksen välittömästi, mikäli lentoliikenteenharjoittajan
toimilupa perutaan tai sitä ei uusita.

Huolimatta vahingonkorvausmenettelystä, palvelujen
keskeytyminen johtaa rahallisen korvauksen vähenemi
seen peruutettujen lentojen mukaisesti.
10. Tarjousten jättäminen

Esitetyissä tarjouksissa on ilmoitettava suunnitellut lento
hinnat ja niiden ehdot. Lentohinnoissa on noudatettava
julkisen palvelun velvoitteita, jotka on julkaistu Euroo
pan yhteisöjen virallisessa lehdessä N:oC136 ja ETA
täydennysosassa 1 . 5 . 1997 .

Tarjoukset on jätettävä kirjattuna kirjeenä, jolloin posti
leima on osoituksena tarjouksen jättöpäivästä, tai henki
lökohtaisesti

toimitettuna

vastaanottokuittia

vastaan .

Tarjousten toimitusosoite on :

Ministry of Transport and Communications, Akersg. 59,
8 . Sopimuksen kestoaika, muutokset ja päättyminen

PO Box 8010 Dep., N-0030 Oslo.

Sopimus

Tarjoukset on toimitettava 6 viikon kuluessa tämän il

alkaa

1 . 11 . 1997

ja

päättyy

viimeistään

31 . 3 . 2000 .

moituksen julkaisupäivästä klo 15.00 paikallista aikaa
mennessä .

Tämän ilmoituksen kohdassa 6 mainitut hintamuutokset

ja sopimuksen toteuttamisen vuosittainen tarkastus suori
tetaan yhdessä lentoliikenteenharjoittajan kanssa kahden
kuukauden aikana ennen palvelun aloituspäivän vuosipäi

Tarjoukset on jätettävä 3 kappaleena.

vää .

Tämä tarjouspyyntö on voimassa vain silloin, jos yksi
kään ETA-alueen (') lentoliikenteenharjoittaja ei ole
1.9. 1997 mennessä esittänyt lupapyyntöä reittiliikenteen
harjoittamisesta 1 . 11 . 1997 alkaen julkisten palvelujen

Sopimuksen muutosten on oltava niiden julkisen palvelun
velvoitteiden mukaisia, jotka on julkaistu Euroopan yh
teisöjen virallisessa lehdessä N:oC136 ja ETA-täyden
nysosassa 1 . 5 . 1997. Kaikki sopimuksen muutokset on
kirjattava liitteeseen.

11 . Tarjouspyyntöjen voimassaoloaika

velvoitteiden mukaisesti ilman rahallista korvausta tai

markkinasuojaa.

Lentoliikenteenharjoittaja voi irtisanoa sopimuksen vain
6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen .

9. Sopimuksen rikkominen/peruutus
Mikäli sopimusta rikotaan oleellisesti, toinen osapuoli voi
peruuttaa sopimuksen välittömästi.

(') ETA-alueen lentolnkenteenharjoittajalla tarkoitetaan yhtei
sön alueen lentoliikenteenharjoittajaa tai liikenteenharjoitta
jaa, jolla on ETA-sopimuksen tehneen EFTA-maan ETA-so
pimuksen XIII liitteen 66 b kohdassa tarkoitetun säädöksen

mukaisesti myöntämä voimassaoleva toimilupa (neuvoston
asetus (ETY) N:o 2407/92 lentoliikenteenharjoittajien toimi
luvista).

