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Nr. C 137 / 1

I

(Mededelingen)

COMMISSIE
Door het Europees Monetair Instituut op zijn ecu-operaties toegepast rentepercen
tage : 4,00 % voor de maand mei 1997
ECU O
2 mei 1997

(97/ C 137/01 )

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid :
Belgische en
40,3834
Luxemburgse frank
Deense kroon

7,45011

Duitse mark

1,95700

Finse mark
Zweedse kroon

5,90129
8,88656

0,703491
1,13508
1,57039

Griekse drachme

311,353

Pond sterling
US-dollar
Canadese dollar

Peseta

165,086

Yen

Franse frank

Iers pond
Lire

6,59857
0,758542
1938,87

Gulden

Oostenrijkse schilling
Escudo

2,20149
13,7742
196,369

Zwitserse frank
Noorse kroon
IJslandse kroon
Australische dollar
Nieuw-Zeelandse dollar
Zuid-Afrikaanse rand

143,781

1,66857
8,03922
81,1243
1,44836
1,64505
5,05395

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen :
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen ;

— zijn eigen telexadres geven ;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisse
lingskoersen van de ecu per telex geeft ;
— de mededeling niet onderbreken vóór het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken „ffff".

Noot : De Commissie heeft telekopieerapparaten met automatische beantwoorder (nr. 296 10 97 en nr.
296 60 11 ) die dagelijkse gegevens betreffende de berekening van de landbouwomrekeningskoersen
verstrekken .

(') Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30 . 12. 1978 ,
blz. 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971 / 89 (PB nr. L 189 van 4. 7. 1989, blz. 1 ).
Besluit 80/ 1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé) (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980 , blz. 34).
Beschikking nr. 3334/ 80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980, blz . 27 ).

Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 23 ).
Verordening (EEG) nr. 3308/ 80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980,
blz. 1 ).

Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 (PB
nr. L 311 van 30 . 10 . 1981 , blz . 1 ).
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ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2615/79
van de Raad

(97 /C 137/02 )

Artikel 107, leden 1 , 2 , 3 en 4 , van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad
Referentieperiode : april 1997
Toepassingsperiode : juli, augustus en september 1997
Brussel

( Bfr.)
100 Bfr.

100

100 Dkr .

541,633

100 DM

2 063,26

Kopenhagen
(Dkr.)
18,4627

Frankfurt

Athene

Madrid

( DM )

(drachme )

(pta)

4,84671

380,933

409,143

766,332

4 150,70

26,2514

100

13,0492

2,40923

0,632456

100

100 pta

24,4413

4,51253

1,18460

187,302

612,565

1 Iers £

54,7554

1 000 lire

20,8420

100 Fl.

1 834,64

100 esc .

20,5640

1 £ sterling

57,5066

100 Nkr .

505,814

100 Zkr .

459,553

100 FM

688,114

100 Osch .

293,146

100 IJkr.
100 Zfr.

100 Bfr.
100 Dkr.
100 DM

100 drachme

100 pta
100 Ffr.

49,5886

113,096

29,6892

10,1093
3,84799
338,723

419,608
159,719

440,691

235,284

84,8458

22,2732

3 521,70

1 880,23

33,3509

5 273,24

2 815,37

14,2079

2 246,47

1 199,38

127,044
54,1226

9,15540

2,40342

11,1873

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

9,38783

75,0211
112,333
47,8554
8,09525

0,375562
1,05025

88 025,9
986,663
2 759,17

9,23771

24 269,0

8,39283

22 049,4

12,5671
5,35373

0,905639

33 015,8
14 065,1

2 379,27

Amsterdam

Lissabon

Londen

Oslo

Stockholm

Helsinki

Wenen

(esc .)

(£ Sterling)

(Nkr.)

(Zkr.)

(FM )

(Osch .)

Reykjavik
(IJkr.)

Vaduz

(Fl. )

19,7701

21,7603

34,1128

201,659

4,14095

29,5226
112,461

0,711268
1,33222

33,3889

486,286

10 033,3

63,4564
118,855
2 978,82

1,73893
9,41862
35,8786

0,226976
0,425018
10,6521
0,952159

101,352

0,362428

100

1,12088
3,13450

8 921,58
100

279,647

31,9031

0,357594
1

100 Nkr .

27,5703

2 459,70

8,79576

100 Zkr.

25,0487

2 234,74

7,99131

100 FM

37,5069

3 346,21

100 Osch .

15,9784

1 425,53

2,70292
131,629

241,143
11 743,4

11,9658
5,09760
0,862313
41,9936

18 506,2

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

394,229

33,5060

445,857

2 633,89

9 880,41

9,89186
37,6813

4 798,01

2 414,91

5,45068

117,043

1,82630

0,446373

82,5732

202,888

380,013

(lire)

0,238318

3,35704

2 069,50

3 876,21

266,268

100 Zfr.

84,1362

Milaan / Rome

3,99000

299,501

7 506,28

157,589

2,78718

1,13603

100 IJkr.

14 059,4

24,5153

2,98454

1 £ sterling

85,2735

Dublin

(Iers £ )

2,13025

100

224,028

93,3869

1 000 lire

100 esc .

2 506,26

1,01015

1 Iers £

100 Fl.

100

2,65383

0,996678

10,6173

53,3898

4 694,28

88,9194

3,79667

88,4205

336,822

8 441,66

100 drachme

100 Ffr .

16,3248

2 216,05

15 811,4

100

Parijs
(Ffr.)

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

44,1035

115 867

(Zfr.)

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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1 . Volgens Verordening (EEG) nr. 2615 /79 is de koers voor de omrekening in een nationale
munteenheid van bedragen die in een andere nationale munteenheid luiden, de door de
Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in punt 2
vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die voor de toe
passing van het Europees Monetair Stelsel ter kennis van de Commissie worden gebracht.
2 . De referentieperiode is :
— de maand januari voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 april daaropvol
gend moeten worden toegepast,

— de maand april voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 juli daaropvolgend
moeten worden toegepast,
— de maand juli voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 oktober daaropvolgend
moeten worden toegepast,
— de maand oktober voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 januari daaropvol
gend moeten worden toegepast.

De omrekeningskoersen van de munteenheden worden bekendgemaakt in het tweede Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen (C-reeks) van de maanden februari, mei, augustus
en november.

Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie

(Zaak nr. IV/M.786 — Birmingham International Airport)
(97/C 137/03 )
(Voor de EER relevante tekst)

Op 25 maart 1997 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovengenoemde
aangemelde concentratie en ze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren.
Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 , onder b), van Verordening (EEG)
nr. 4064/ 89 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is enkel beschikbaar in het
Engels en zal openbaar gemaakt worden na verwijdering van alle zakengeheimen. De tekst zal
verkrijgbaar zijn

— op papier bij de verkooppunten van het Bureau voor officiële publikaties der Europese
Gemeenschappen (zie lijst op de laatste bladzijde van de omslag);
— in elektronische vorm in de „CEN"-versie van de Celex-database, onder documentnummer
397M0786 . Celex is het geautomatiseerd documentatiesysteem van het Europees Gemeen

schapsrecht; voor verdere informatie in verband met abonnementen, gelieve contact op te
nemen met

EUR-OP

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

L-2985 Luxembourg
Telefoon : ( + 352) 292 94 24 55 , fax : ( + 352 ) 292 94 27 63
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Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak nr. IV/M.915 — Tyco/ADT)
(97/C 137 /04)
(Voor de EER relevante tekst)

1 . Op 25 april 1997 ontving de Commissie een aanmelding van een beoogde concentratie in
de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/ 89 van de Raad ('), waarin werd mede
gedeeld dat de onderneming Tyco International Ltd (VS) in de zin van artikel 3, lid 1 , onder
b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming ADT Limi
ted (Bermudas).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de desbetreffende ondernemingen zijn :

— Tyco : productie, installatie en onderhoud van brandbeschermende systemen, veiligheidssys
temen, productie en distributie van electronische componenten en eenmalige medische pro
ducten ;

— ADT : installatie en onderhoud van brandbeschermende systemen en veiligheidssystemen.
3 . Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde
concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG ) nr. 4064/ 89 kan vallen. Ten
aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden .

4 . De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten
aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekend
making hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (faxnummer ( 32-2)
296 43 01 /296 72 44 ) of per post, onder vermelding van referentie IV/M.915 — Tyco/ADT,
aan onderstaand adres worden toegezonden :
Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV)
Directoraat B — Task Force Fusiecontrole

Kortenberglaan 1 50
B-1040 Brussel .

(') PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz. 1 . Verordening gerectificeerd in PB nr. L 257 van 21 . 9. 1990,
blz . 13 .
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Aanmelding van een overeenkomst
(Zaak nr. IV/36.442 — Inmarsat)
(97/C 137/ 05 )
(Voor de EER relevante tekst)

1 . Op 14 maart 1997 ontving de Commissie een aanmelding van een overeenkomst als be
doeld in artikel 4 van Verordening nr. 17 van de Raad (1 ). Het betreft het herstructureren van
Inmarsat, de intergouvernementele satellietorganisatie, in een commerciële eenheid. Momenteel
biedt Inmarsat satellietdiensten aan die hoofdzakelijk gebruikt worden voor maritieme doelein
den, maar ook voor luchtvaart en landmobiele communicatie. Inmarsat is de enige aanbieder
van de satellietdiensten die het International Maritime Organisation's Global Maritime Distress
and Safety System (GMDSS) ondersteunen. De nieuwe onderneming zal alle toekomstige en
bestaande activiteiten van Inmarsat uitvoeren. Een intergouvernementele organisatie zal blijven
bestaan, welke als enige doel heeft het toezicht houden op en het afdwingen van het leveren
van de GMDSS-diensten door de onderneming en het uitvoeren van de andere publieke dienst
verplichtingen van de onderneming. Momenteel zijn Land Earth Station Operators (LESOs)
vertegenwoordigd in de Raad van Inmarsat, na de herstructurering wordt dit een strikt zake
lijke en contractuele relatie.

De aanmelding betreft het proces van de herstructurering en met name het ontwerp van de
LESO-overeenkomst dat de onderneming zal aangaan met elke bestaande LESO en dat in de
toekomst als voorbeeld zal dienen voor soortgelijke overeenkomsten met andere, nieuw toege
laten LESOs .

2. Op grond van een eerste bestudering is de Commissie van mening dat de aangemelde
overeenkomst binnen het toepassingsgebied van Verordening nr. 17 valt.
3.

De Commissie nodigt belanghebbende derden uit eventuele opmerkingen inzake de aan

gemelde overeenkomst aan de Commissie te doen toekomen. Derden die opmerkingen doen
toekomen dienen zakengeheimen die vertrouwelijk gehouden moeten worden duidelijk aan te
geven .

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekend
making hebben bereikt. Zij kunnen, onder vermelding van referentie IV/36.442 — Inmarsat,
per fax ((32-2) 296 70 81 of 296 98 19) of per post naar het onderstaande adres verzonden
worden :

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie (DG IV)
Directoraat C
Kamer 3 /49

Kortenberglaan 158,
B-1040 Brussel .

C ) PB nr. 13 van 21 . 2. 1962, blz. 204/62.

Nr. C 137/5

Nr. C 137/6

fNLI

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

3 . 5 . 97

STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN
2/96

Spanje
(97/C 137/06)
(Voor de EER relevante tekst)

(Artikel 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal)
Mededeling van de Commissie ingevolge artikel 88 van het EGKS-Verdrag en Beschikking
nr. 3632/93/EGKS tot vaststelling van een communautaire regeling voor de steunmaatregelen
van de lidstaten ten behoeve van de kolenindustrie aan de overige lidstaten en andere belang
hebbenden betreffende onvoldoende informatie

Bij onderstaand schrijven heeft de Commissie de Spaanse
regering in kennis gesteld van haar besluit de procedure
van artikel 88 van het Verdrag in te leiden.

„De Commissie heeft Spanje per brief d.d. 22 maart
1996 verzocht inlichtingen te verstrekken over de staats
steun die was opgenomen in de op 23 februari 1996 met
de firma Hunosa getekende programmaovereenkomst,
alsmede in het Koninklijk Besluit 12/ 1995 van 28 de
cember 1995 (') met betrekking tot noodmaatregelen op

begrotingstechnisch en financieel gebied.

— 4 489 miljoen peseta voor 1994, 4 697 miljoen peseta
voor 1995 en 3 948 miljoen peseta voor 1996 ter dek
king van de kosten in verband met de sluiting van
kolenwinningsinstallaties in het kader van de inkrim
ping van de activiteiten bij de bedrijven Hunosa, Mi
nas de Figaredo SA en Mina de la Camocha SA.

Bij schrijven van 31 juli 1996 heeft de Commissie Spanje
verzocht aanvullende inlichtingen te verstrekken over de
gewijzigde plannen, alsmede over de daaruit voort
vloeiende steunmaatregelen. Bij brief van 7 november
1996 heeft de Commissie Spanje haar verzoek om aan
vullende informatie herhaald .

Bij schrijven van 22 juli 1996 heeft Spanje de Commissie
medegedeeld voornemens te zijn de geplande inkrim
pingsmaatregelen voor de periode 1994-1997 met betrek
king tot de bedrijven Hunosa, Minas de Figaredo SA en
Mina de la Camocha SA, die programmaovereenkomsten
met de staat hebben gesloten, te wijzigen .
In deze brief heeft Spanje tevens kennisgeving gedaan
van de aanvullende steunmaatregelen ten gunste van de
genoemde bedrijven voor de jaren 1994, 1995 en 1996 .

Het gaat om de volgende aanvullende steunmaatregelen :

Het verzoek om aanvullende inlichtingen steunt op de
volgende feiten :
Bij Beschikking 94/ 1072/EGKS (2) van 13 december
1994 heeft de Commissie een gunstig advies uitgebracht
over de conformiteit van de moderniserings-, rationalise
rings- en herstructureringsplannen en inkrimpingsmaat
regelen ten behoeve van de Spaanse kolenindustrie voor
de periode 1994-1997. Op basis van de door Spanje bij
kennisgeving van 22 juli 1996 verstrekte informatie over
de wijziging van de inkrimpingsplannen voor de bedrij
ven Hunosa, Minas de Figaredo SA en Mina de la Ca
mocha, is de Commissie evenwel niet in staat de vereiste

— 1 718 miljoen peseta voor 1994, 11 010 miljoen pe
seta voor 1995 en 6 364 miljoen peseta voor 1996 ter
dekking van de exploitatieverliezen van de bedrijven
Hunosa en Minas de Figaredo SA ;

— 10 373 miljoen peseta voor 1994, 16 414 miljoen pe
seta voor 1995 en 16 230 miljoen peseta voor 1996
ter financiering van de buitengewone sociale uitgaven
ten behoeve van werknemers die hun baan zouden

verliezen als gevolg van de inkrimping van de activi
teiten bij de bedrijven Hunosa, Minas de Figaredo

beoordeling te maken. Spanje dient aan te geven op
welke punten de richtsnoeren van het oorspronkelijk
goedgekeurde plan gewijzigd zijn en moet de gedetail
leerde informatie verstrekken over de stand van zaken bij
de uitvoering van de inkrimpingsplannen voor de ge
noemde bedrijven waarom de Commissie in haar brief
van 31 juli 1996 heeft verzocht.

Bij Beschikking 94/ 1072/EGKS van 13 december 1994,
Beschikking 96/ 591 / EGKS (3 ) van 30 april 1996 en

SA en Mina de la Camocha SA ;

O B.O.E. nr. 312 , blz. 37519 .

O PB nr. L 385 van 31 . 12 . 1994 , blz . 31 .
(3 ) PB nr. L 259 van 12 . 10 . 1996 , blz . 14.
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Beschikking 96/ 575 /EGKS (") van 30 april 1996 heeft de
Commissie toestemming verleend voor de verlening van
steun ter dekking van de exploitatieverliezen van de be
drijven Hunosa, Minas de Figaredo SA en Mina de la
Camocha SA voor een bedrag van 71 560 miljoen peseta

Nr. C 137/7

stellen een uitspraak te doen over genoemde steunmaat
regelen, moet Spanje duidelijk maken of deze afwijkin
gen het gevolg zijn van een hogere uitkering per werkne
mer dan voorzien of van een hoger aantal werknemers
dat van de steunregeling profiteert.

voor 1994, 65 997 miljoen peseta voor 1995 en 62 802
miljoen peseta voor 1996. Deze steun was bestemd voor

de uitvoering van het inkrimpingsplan voor de periode
1994-1997, waarover de Commissie bij Beschikking
94/ 1072 /EGKS van 13 december 1994 een positief ad
vies had uitgebracht.

De aangemelde aanvullende steunmaatregel voor een be
drag van 1 718 miljoen peseta voor 1994 , 11 010 miljoen
peseta voor 1995 en 6 364 miljoen peseta voor 1996, die
Spanje van plan is aan de bedrijven Hunosa en Minas de
Figaredo SA te verlenen dient ter gehele of gedeeltelijke
dekking van exploitatieverliezen die hoger zijn dan ver
wacht .

Overeenkomstig het schriftelijk verzoek van de Commis
sie van 31 juli 1996 en om de Commissie in staat te stel
len een uitspraak te doen over genoemde steunmaatrege
len, moet Spanje informatie verschaffen over elke afwij
king ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende plan

nen en de nodige corrigerende maatregelen voorstellen.
In het kader van deze kennsigeving moet Spanje melding
maken van alle investeringen in infrastructuurprojecten
die in de periode 1994-1996 door deze bedrijven zijn ge
daan .

Bij Beschikking 94/ 1072/EGKS van 13 december 1994,
Beschikking 96/591 /EGKS van 30 april 1996 en Be
schikking 96/575/EGKS van 30 april 1996 heeft de
Commissie toestemming verleend voor de verlening van
steun ten belope van 4 840 miljoen peseta voor 1994,
6 745 miljoen peseta voor 1995 en 6 075 miljoen peseta
voor 1996 ten behoeve van de financiering van schade
loosstellingen voor de werknemers van de bedrijven Hu
nosa, Minas de Figaredo SA en Mina de la Camocha SA
die met vervroegd pensioen zijn gegaan of zijn ontslagen
ten gevolge van de uitvoering van de inkrimpingsplannen
van deze bedrijven in de periode 1994-1997 .

Bij Beschikking 94/ 1072/EGKS van 13 december 1994,
Beschikking 96/ 591 /EGKS van 30 april 1996 en Be
schikking 96/ 575 /EGKS van 30 april 1996 heeft de
Commissie toestemming verleend voor de verlening van
steun ten belope van 2 504 miljoen peseta voor 1994,
1 574 miljoen peseta voor 1995 en 2 244 miljoen peseta
voor 1996 aan het bedrijf Hunosa ten behoeve van de
afschrijving van vaste activa en ter dekking van de bui
tengewone kosten van de geleidelijke sluitingen die in
een eerste fase tot 31 december 1997 zullen plaatsvinden.
Deze steun was bestemd voor de tenuitvoerlegging van
het bij de Commissie ingediende inkrimpingsplan voor de
periode 1994-1997 .

De aangemelde annvullende steun voor een bedrag van
942 miljoen peseta voor 1994, 3 120 miljoen peseta voor
1995 en 2 534 miljoen peseta voor 1996 die Spanje van
plan is aan de bedrijven Hunosa en Minas de Figaredo
SA te verlenen dient ter compensatie van de kosten van
de buitenbedrijfstellingen die hoger zijn dan verwacht.
Overeenkomstig het schriftelijk verzoek van de Commis
sie van 31 juli 1996 en om de Commissie in staat te stel
len een uitspraak te doen over genoemde steunmaatrege
len, moet Spanje informatie verschaffen over de uitvoe
ring van de plannen voor de definitieve buitenbedrijfstel

ling van installaties, alsmede van andere maatregelen met
het oog op een geleidelijke doch continue inkrimping
van de activiteiten van deze bedrijven.

Bij Beschikking 93 / 145/EGKS (5 ) van 23 december 1992

heeft de Commissie ingestemd met het plan ter verlaging
van de steun in het kader van een plan voor de moderni
sering, rationalisering en herstructurering voor de peri
ode 1991-1993 van de bedrijven Hunosa, Minas de Figa
redo SA en Mina de la Camocha SA.

In een kennisgeving van 16 november 1992 naar aanlei

ding van een verzoek dat de Commissie bij Beschikking

De aanvullende steun ten bedrage van 138 miljoen peseta
voor 1995 ten behoeve van het bedrijf Mina de la Camo
cha SA en ten bedrage van 3 561 miljoen peseta voor
1996 ten behoeve van de bedrijven Hunosa en Mina de
la Camocha SA is bestemd voor de schadeloosstelling
van dat deel van de 4 253 werknemers van deze bedrij
ven dat met vervroegd pensioen is gegaan of is ontslagen
als gevolg van de tenuitvoerlegging van de inkrimpings
plannen .

91 / 3 /EGKS (6) van 25 juli 1990 had gedaan, heeft
Spanje gewag gemaakt van kosten die in de periode
1991-1993 zouden moeten worden gemaakt in verband
met de buitengewone intrinsieke waardeverminderingen
en de concentratie van te sluiten installaties. Voor de pe
riode volgende op de sluitingen, d.w.z. voor na 1993 ,
werden geen kosten meer aangemeld.

Overeenkomstig het schriftelijk verzoek van de Commis

peseta voor 1994,

De aanvullende steun ten bedrage van 3 547 miljoen
1 577 miljoen peseta voor 1995

sie van 31 juli 1996 en om de Commissie in staat te
(4 ) PB nr. L 253 van 5 . 10 . 1996 , blz. 15 .

O PB nr. L 57 van 10 . 3 . 1993 , blz . 26 .
(6 ) PB nr. L 5 van 8 . 1 . 1991 , blz. 27 .
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en 1 414 miljoen peseta voor 1996 is bestemd ter dekking
van de kosten van buitenbedrijfstelling van installaties
van de bedrijven Hunosa, Minas de Figaredo SA en
Mina de la Camocha SA in de periode 1991-1993 , die
hoger zijn dan verwacht.

Overeenkomstig het schriftelijk verzoek van de Commis
sie van 31 juli 1996 en om de Commissie in staat te stel
len een uitspraak te doen over genoemde steunmaatrege
len, moet Spanje informatie verschaffen over de uitvoe
ring van het plan voor de buitenbedrijfstelling van instal

laties dat was opgenomen in het herstructureringsplan
voor de periode 1991-1993 .

Het verzoek om inlichtingen van de Commissie aan het
adres van Spanje is gebaseerd op het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
en op Beschikking nr. 3632 /93 /EGKS van de Commissie
van 28 december 1993 tot vaststelling van een commu
nautaire regeling voor de steunmaatregelen van de lid
staten ten behoeve van de kolenindustrie (7), in het bij
zonder op artikel 2, lid 1 , artikel 8 , leden 3 en 4, en
artikel 9, lid 6.

Artikel 8 , lid 4, van Beschikking nr. 3632/93 /EGKS be
paalt dat wijzigingen in het inkrimpingsplan waardoor de
richtsnoeren ten opzichte van de door deze beschikking
beoogde doelstellingen worden veranderd, aan de Com
missie moeten worden doorgegeven zodat deze zich die
wijzigingen kan uitspreken. Artikel 8 , lid 3 , bepaalt dat
de Commissie om aanvullende inlichtingen kan verzoe
ken indien de met de plannen ingediende informatie on
toereikend is .

Voorts bepaalt artikel 9, lid 6, van genoemde beschik
king dat de Commissie bij de beoordeling van de maatre
gelen die de lidstaten ten behoeven van de kolenindustrie
willen nemen, onderzoekt of de geplande maatregelen in
overeenstemming zijn met de overeenkomstig artikel 8
voorgelegde plannen en met de doelstellingen van artikel
2 . Zij kan de lidstaten vragen elke afwijking van de aan
vankelijk ingediende plannen te motiveren en de nodige
corrigerende maatregelen voor te stellen.
Gelet op het voorgaande, zou de Commissie, op grond
van het onderzoek van de door Spanje bij schrijven van
22 juli 1996 aangemelde steunmaatregelen en het ontbre
ken van een reactie op het bij brief van 31 juli 1996 ge
dane verzoek om aanvullende inlichtingen dat nog eens
werd herhaald in een brief van 7 november 1996, op ba
sis van de beschikbare informatie een negatief besluit
kunnen nemen over een deel van of het totaal van de

genoemde steunmaatregelen. Met inachtneming van het
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recht van verweer biedt de Commissie de Spaanse rege
ring de gelegenheid haar binnen een termijn van één
maand na ontvangst van deze brief haar opmerkingen te
doen toekomen.

Voorts stelt de Commissie de Spaanse regering ervan in
kennis dat zij ook de overige lidstaten en betrokkenen in
de gelegenheid zal stellen hun opmerkingen te maken
door middel van een bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Bovendien wijst de Commissie op de verplichte opschor
tende werking die voortvloeit uit artikel 9, lid 4, van Be
schikking nr. 3632/93 /EGKS . Dit betekent dat elke be
taling die ten onrechte is gedaan, d.w.z. zonder vooraf
gaande kennisgeving of zonder de definitieve beschik
king van de Commissie in het kader van de procedure
van artikel 9, lid 4, van genoemde beschikking af te
wachten, van de bedrijven die hiervan ten onrechte heb
ben geprofiteerd, kan worden teruggevorderd .

Ingeval deze steunmaatregelen worden ingetrokken,
dient de steun door de begunstigde bedrijven te worden
terugbetaald. Conform artikel 9, lid 5, van Beschikking
nr. 3632/93/EGKS dient elke betaling die vóór de goed
keuring door de Commissie wordt gedaan, hoe dan ook
te worden beschouwd als een buitengewoon voordeel in
de vorm van ten onrechte verleende voorschotten waar

over de begunstigde rente ten belope van de marktrente
moet betalen .

Indien de inlichtingen die binnen de gestelde termijn
worden verstrekt, onvoldoende mochten blijken of bij
gebrek aan een reactie van de zijde van Spanje, kan de
Commissie een negatief besluit nemen krachtens Be
schikking nr. 3632 /93 /EGKS en artikel 88 van het
EGKS-Verdrag.
De Commissie verzoekt de Spaanse autoriteiten boven
dien om onverwijld de begunstigde bedrijven in kennis te
stellen van de inleiding van deze procedure en van de
consequenties die de verplichting tot terugbetaling van
de eventuele onrechtmatig verstrekte steun met zich mee
kan brengen.".

De Commissie maant de overige lidstaten en andere be
langhebbenden aan hun opmerkingen dienaangaande
binnen één maand na de dagtekening van deze bekend
making aan het volgende adres te zenden :
Europese Commissie
Wetstraat 200
B-1049 Brussel .

Deze opmerkingen zullen aan de Spaanse regering worden
O PB nr. L 329 van 30 . 12 . 1993 , blz . 12 .

medegedeeld.
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II
( Voorbereidende besluiten )

COMMISSIE
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 87/ 102/EEG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 90/88/EEG) betreffende de harmonisatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake het consumentenkrediet :
uniforme wiskundige formule voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) (')
(97/C 137/07 )
(Voor de EER relevante tekst)

COM(97) 127 def. — 96/005 5(CO D)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend)

(') PB nr. C 235 van 13 . 8 . 1996, blz. 8 .

OORSPRONKELIJK VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

GEWIJZIGD VOORSTEL

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Ongewijzigd

Gezien het voorstel van de Commissie (1 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité (2 ),

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag,
Overwegende dat het ter bevordering van de totstand
brenging en de werking van de interne markt en om de
consumenten een hoog beschermingsniveau te bieden
wenselijk is in de gehele Europese Gemeenschap één
methode voor de berekening van het jaarlijkse kosten
percentage toe te passen ;

Overwegende dat artikel 5 van Richtlijn 87/ 102 /EEG
van de Raad (J) voorziet in de invoering van een commu
nautaire methode of methoden voor de berekening van
het jaarlijkse kostenpercentage van het consumentenkre
diet ;

O PB nr. C 235 van 13 . 8 . 1996 , blz . 8 .
O PB nr. C 30 van 30 . 1 . 1997 , blz. 94 .
O PB nr. L 42 van 12 . 2 . 1987 , blz. 48 .
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GEWIJZIGD VOORSTEL

Overwegende dat het met het oog op de invoering van
deze ene methode wenselijk is één wiskundige formule
op te stellen voor de berekening van het jaarlijkse kos
tenpercentage, en de hierbij in aanmerking te nemen
kostenelementen van het krediet te bepalen door opgave
van de kosten die hierbij buiten beschouwing moeten
worden gelaten ;

Overwegende dat in bijlage II bij Richtlijn 90/ 88 /EEG
van de Raad O een wiskundige formule voor de bereke
ning van het jaarlijkse kostenpercentage is ingevoerd en
dat in artikel 1 , lid 2, van de richtlijn is bepaald welke
kosten bij de berekening van de „totale kosten van het
aan de consument verleende krediet" buiten beschou

wing moeten worden gelaten ;

Overwegende dat de lidstaten waar vóór 1 maart 1990
reeds een wetgeving van kracht was die het toestond
voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage
een andere wiskundige formule te hanteren, deze wetge
ving gedurende een overgangsperiode van drie jaar vanaf
1 januari 1993 konden blijven toepassen ;

Overwegende dat de Commissie bij de Raad een ver
slag (2 ) heeft ingediend, waaruit blijkt dat het, in het licht
van de opgedane ervaring, mogelijk is in de Gemeen
schap een uniforme wiskundige formule voor de bereke
ning van het jaarlijkse kostenpercentage toe te passen ;

Overwegende dat geen enkele lidstaat gebruik heeft ge
maakt van artikel 1 bis, lid 3 , van de richtlijn, waarin
wordt bepaald dat in sommige lidstaten bij de berekening
van het jaarlijkse kostenpercentage met bepaalde kosten
geen rekening hoeft te worden gehouden, en dit overbo
dig is geworden ;

Overwegende dat nauwkeurigheid tot op de tweede decimaal en het gebruik van een jaar van 365 of 366 dagen

Overwegende dat nauwkeurigheid tot op de tweede
decimaal noodzakelijk is ;

noodzakelijk is ;

Overwegende dat het jaarlijkse kostenpercentage dient te
worden berekend aan de hand van een uniforme bereke

ningsmethode, waarbij wordt uitgegaan van hetzij een
kalenderjaar van 365 (of voor schrikkeljaren 366 ) dagen,
hetzij een standaardjaar van 365 dagen ;

(') PB nr. L 61 van 10 . 3 . 1990 , blz. 14 .

O COM(96) 79 def.
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OORSPRONKELIJK VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

GEWIJZIGD VOORSTEL

Overwegende dat het wenselijk is dat de consumenten in
staat zijn de termen te herkennen die in de verschillende
lidstaten worden gebruikt om het „jaarlijkse kostenper
centage" aan te geven, en dat de vermelding in alle
reclamemededelingen voor consumentenkrediet en
schriftelijke overeenkomsten met consumenten van een
gemeenschappelijk symbool naast de bestaande term in
de gehele Europese Gemeenschap verplicht wordt ge

Overwegende dat het wenselijk is dat de consumenten in
staat zijn de termen te herkennen die in de verschillende
lidstaten worden gebruikt om het „jaarlijkse kostenper
centage" aan te geven,

steld ,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Geschrapt

Overal waar ingevolge Richtlijn 87/ 102/EEG de term
„jaarlijks kostenpercentage" of de equivalente term in
een andere taal van de Gemeenschap wordt gebruikt,
wordt hij vergezeld door het volgende symbool :

Artikel 2

Artikel 1 bis, lid 1 , onder a), wordt als volgt gelezen :

Artikel 1

Ongewijzigd

— in de Griekse versie van de richtlijn :

„To συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης
που εξισώνει σε ετήσια βάση τις παρούσες αξίες του
συνόλου 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".
— in de Engelse versie van de richtlijn :

„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 ."

Artikel 3

Artikel 1 bis, lid 3 , vervalt.

Artikel 2

Ongewijzigd
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GEWIJZIGD VOORSTEL

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 1 bis, lid 5, vervalt.
Artikel 5

Ongewijzigd
Geschrapt

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd :
„Artikel 3

Onverminderd de bepalingen van
Richtlijn
84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984
betreffende het nader tot elkaar brengen van de wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten
inzake misleidende reclame ('), zoals gewijzigd bij
Richtlijn 96/. . . van de Raad van . . . 1996 betref
fende vergelijkende reclame, alsook de regels en be
ginselen inzake oneerlijke reclame, moet in iedere re
clamemededeling en in ieder in bedrijfsruimten aan
gebracht aanbod, waarin iemand zich bereid ver
klaart krediet te verlenen of te bemiddelen bij de tot
standbrenging van kredietovereenkomsten en waarin
de rente of enige andere cijfers betreffende de kosten
van het krediet worden genoemd, ook het jaarlijkse
kostenpercentage, vergezeld van het in artikel 1 van
de onderhavige richtlijn genoemde symbool, worden
aangegeven, eventueel door middel van een represen
tatief voorbeeld indien andere methoden niet uitvoer

baar zijn."

Artikel 6

Geschrapt

Artikel 4, lid 2, onder a), wordt als volgt gewijzigd :
,,a) een opgave van het jaarlijkse kostenpercentage,
vergezeld van het in artikel 1 van de onderhavige
richtlijn genoemde symbool ;"
Artikel 7

Bijlage I bij deze richtlijn wordt bijlage II ter vervanging
van bijlage II bij Richtlijn 87/ 102/EEG (zoals gewijzigd

Artikel 4

Ongewijzigd

bij Richtlijn 90/ 88 /EEG ).
Artikel 8

Bijlage II bij deze richtlijn wordt bijlage III ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 87/ 102/EEG (zoals ge
wijzigd bij Richtlijn 90/ 88 /EEG).

Artikel 5

Ongewijzigd

Artikel 9

Artikel 6

1 . De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 31 de
cember 1996 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de

1 . De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 ja
nuari 1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de

Commissie daarvan in kennis .

Commissie daarvan in kennis .

(') PB nr. L 250 van 19 . 9 . 1984 , blz. 17 .
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
daarin of bij de officiële bekendmaking ervan naar de
onderhavige richtlijn verwezen. De regels voor deze ver
wijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Ongewijzigd

2 . De lidstaten delen de Commissie de bepalingen van
nationaal recht mede, die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.

Ongewijzigd

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Nr. C 137 / 13

Artikel 7

Ongewijzigd

BIJLAGE I

BIJLAGE L

„ BIJLAGE LL

„ BIJLAGE II

BASISVERGELIJKING

BASISVERGELIJKING

DE BASISVERGELIJKING DIE DE GELIJKWAARDIG
HEID VAN LENINGEN ENERZIJDS EN AFLOSSINGEN
EN KOSTEN ANDERZIJDS WEERGEEFT

DE BASISVERGELIJKING DIE DE GELIJKWAARDIG
HEID VAN LENINGEN ENERZIJDS EN AFLOSSINGEN
EN KOSTEN ANDERZIJDS WEERGEEFT

Ongewijzigd

Betekenis van letters en symbolen :
K

het volgnummer van een kredietopneming,

K'

het volgnummer van een aflossing of een betaling,

AK

het bedrag van kredietopneming nummer K,

A'K' het bedrag van de aflossing of betaling nummer K',
S
het somteken,
m

het volgnummer van de laatste kredietopneming,

m'

het volgnummer van de laatste aflossing of de laatste beta
ling,

tj,

het interval, uitgedrukt in jaren en fracties van jaren, tus

tj,/

het interval, uitgedrukt in jaren en fracties van jaren, tus

sen de datum van kredietopneming nummer 1 en die van
de volgende kredietopneming 2 tot m,

sen de datum van kredietopneming nummer 1 en die van
de aflossingen of betaling 1 tot m',
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het totale reële percentage, dat kan worden berekend
(hetzij algebraïsch, hetzij via opeenvolgende benaderin
gen, hetzij met een computerprogramma) als de andere
termen van de vergelijking uit de overeenkomst of anders
zins bekend zijn.

Opmerkingen
a) De door beide partijen op diverse tijdstippen betaalde bedra
gen zijn niet noodzakelijk gelijk en worden niet noodzake
lijk met gelijke tussenpozen betaald.

Ongewijzigd

b) De aanvangsdatum is die van de eerste kredietverstrekking.
c) Het verschil tussen de data die gebruikt worden bij de bere
keningsmethode, wordt uitgedrukt in jaren of fracties van ja
ren. Een jaar wordt verondersteld 365 of 366 dagen te tellen.

c) Het verschil tussen de data die gebruikt worden bij de bere
keningsmethode, wordt uitgedrukt in jaren of fracties van ja
ren. Onder een jaar wordt verstaan : hetzij een kalenderjaar
van 365 of — voor schrikkeljaren — 366 dagen, hetzij een
standaardjaar van 365 dagen, 52 weken of 12 gelijke maan
den. Een gelijke maand wordt verondersteld 30,41666 dagen
(d.w.z. 365 / 12 ) te stellen.

d) De uitkomst van de berekening wordt tot op de tweede deci
maal nauwkeurig weergegeven. Als de derde decimaal groter
is dan of gelijk is aan 5, wordt de tweede decimaal met 1

Ongewijzigd"

vermeerderd ."
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III

CBekendmakingen)

COMMISSIE
Uitvoering van lijnluchtvaartdiensten

Uitnodiging tot inschrijving, bekendgemaakt door Noorwegen, overeenkomstig artikel 4 lid 1 ,
onder d), van het besluit bedoeld in punt 64 a in bijlage XIII van de EER-Overeenkomst (Veror
dening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 . 7. 1992 betreffende de toegang van communau
taire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes) voor de uitvoering van lijn
luchtvaartdiensten op de route Lakselv-Tromse
(97 /C 137 /08 )

1 . Inleiding

Overeenkomstig artikel 4, lid 1 , onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2408 /92 van de Raad van 23 . 7. 1992 be
treffende de toegang van communautaire luchtvaart
maatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes,
heeft Noorwegen besloten om met ingang van
1 . 11 . 1997 openbare dienstverplichtingen op te leggen
voor lijnluchtvaartdiensten op de route Lakselv-Troms0,
zoals bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen nr. C 136 van 1.5 . 1997 en in het
EER-supplement.
Aangezien geen enkele luchtvaartmaatschappij vóór
1.9.1997 documentatie aan het Ministerie van Vervoer

en Communicatie heeft verstrekt waaruit blijkt dat zij
voornemens is om met ingang van 1 . 11 . 1997 lijnvluch
ten te onderhouden die in overeenstemming zijn met de
opgelegde openbare dienstverplichtingen, zonder finan

ciële compensatie of marktbescherming te vragen, heeft
Noorwegen besloten om, overeenkomstig de procedure
die is neergelegd in artikel 4, lid 1 , onder d), van de ver
ordening, de toegang tot deze route met ingang van
1 . 11 . 1997 te beperken tot slechts één luchtvaartmaat
schappij .

2 . Voorwerp van de uitnodiging tot inschrijving
De uitnodiging betreft het onderhouden van lijnlucht
vaartdiensten, met ingang van 1 . 11 . 1997, op de route
Lakselv-Tromso, overeenkomstig de opgelegde openbare
dienstverplichtingen, zoals gepubliceerd in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 136 van
1.5.1997 en het EER-supplement.
3 . Toelating tot de inschrijving
De inschrijving staat open voor alle luchtvaartmaatschap
pijen met een geldige exploitatievergunning, die door een
Lid- Staat is verstrekt overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 . 7. 1992 betref
fende de verlening van exploitatievergunningen aan
luchtvaartmaatschappijen .
4. Aanbestedingsprocedure
Voor deze uitnodiging tot inschrijving gelden de bepa

lingen van artikel 4, lid 1 , onder d), e), f), g), h) en i),
van Verordening (EEG) nr. 2408 /92.

Het Ministerie van Vervoer en Communicatie behoudt

zich het recht voor alle inschrijvingen af te wijzen . In
schrijvingen die te laat worden ontvangen of die niet in
overeenstemming zijn met de uitnodiging tot inschrij
ving, worden niet in aanmerking genomen .
Het Ministerie van Vervoer en Communicatie behoudt

zich het recht voor nadere onderhandelingen te voeren
wanneer geen enkele ingediende inschrijving correct is,
of wanneer na de einddatum voor de ontvangst van de
inschrijvingen blijkt dat er slechts één inschrijver is of dat
de mededinging anderszins onvoldoende is. Dergelijke
onderhandelingen dienen in overeenstemming met de
opgelegde openbare dienstverplichtingen te worden ge
voerd en zonder dat de oorspronkelijke inschrijvings
voorwaarden wezenlijk worden veranderd.

De inschrijver is tot de gunning van de opdracht aan zijn
inschrijving gebonden.

De uitvoering van de diensten wordt gegund aan de in
schrijving waarin de laagste totale vergoeding wordt ver
langd, of, indien er één of meer inschrijvingen zijn
waarin een vergoeding wordt verlangd die minder dan
2 % hoger is dan het laagste bod, aan de uit economisch
oogpunt voordeligste van deze inschrijvingen, waarbij te
vens rekening wordt gehouden met de geboden tarieven
en het aantal beschikbare stoelen .

5. Aanbestedingsdossier

Het volledige dossier voor de uitnodiging tot inschrij
ving, met de regels inzake de toekenning van de over
eenkomst voor openbare dienstverlening, de specifieke
regels voor de uitnodiging tot inschrijving (Noorse ver
ordening over aanbestedingsprocedures in verband met
openbare dienstverplichtingen voor de tenuitvoerlegging
van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408 /92 ), het
standaardcontract en het aanbestedingsbudget, zijn gratis
verkrijgbaar bij de aanbestedende dienst :
Ministerie van Vervoer en Communicatie, PO Box
8010 Dep ., N-0030 Oslo, tel. (47)22 24 90 90, telefax
(47 ) 22 24 95 72 .
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6. Financiële vergoeding

De ingediende inschrijvingen dienen in overeenstemming
te zijn met het aanbestedingsbudget, dat is opgenomen in
het aanbestedingsdossier. Voorts dient in de inschrijving
uitdrukkelijk de vergoeding in Noorse kronen (NKR) te
worden vermeld die wordt verlangd voor de uitvoering
van de betrokken dienst vanaf de geplande aanvangsda
tum tot het eind van de contractperiode (zie punt 8 van
deze publicatie). De inschrijvingen moeten op het prijsni
veau van het eerste exploitatiejaar, dat begint op
1 . 11 . 1997 en dat eindigt op 31.3 . 1999, worden geba
seerd en vergezeld gaan van een jaarlijkse specificatie.
Het exacte bedrag van de vergoeding voor het jaar dat
begint op 1.4 . 1999, wordt vastgesteld door een aanpas
sing van het aanbestedingsbudget met betrekking tot de
ontvangsten en de bedrijfskosten. Bij deze aanpassingen
mag de grens van het indexcijfer van de consumenten
prijzen voor de periode van 12 maanden die eindigt op
15.2 . 1999, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek van Noorwegen, niet worden over
schreden .

De uitvoerder behoudt alle inkomsten die afkomstig zijn
uit de dienstverlening, en is ten volle verantwoordelijk
voor de uitgaven ; het is evenwel mogelijk dat in overeen
stemming met het standaardcontract nieuwe onderhan
delingen worden geopend, indien zich ingrijpende en on
voorzienbare wijzigingen voordoen in de omstandighe
den die aan het contract ten grondslag lagen.
7 . Tarieven

In de ingediende inschrijvingen dienen de beoogde tarie
ven en de daarvoor geldende voorwaarden te worden
vermeld. De tarieven dienen in overeenstemming te zijn
met de openbare dienstverplichtingen, zoals gepubliceerd
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
nr. C 136 van 1.5 . 1997 en het EER-supplement.
8. Duur, wijziging en beëindiging van het contract
Het contract gaat in op 1 . 11 . 1997 en loopt uiterlijk op
31.3.2000 af.

3 . 5 . 97

Onder voorbehoud van de beperkingen uit hoofde van
de insolventiewetgeving kan de minister van Vervoer en
Communicatie het contract met onmiddellijke ingang
opzeggen, indien de uitvoerder insolvent wordt, sursé
ance van betaling aanvraagt of failliet gaat. Het Ministe
rie van Vervoer en Communicatie kan het contract even

eens opzeggen in de overige gevallen die worden ge
noemd in deel 12 van de verordening over aanbeste
dingsprocedures in verband met openbare dienstverplich
tingen, die deel uitmaakt van het aanbestedingsdossier.
Indien de uitvoerder door overmacht of door andere fac

toren waarop hij geen invloed kan uitoefenen, gedurende
meer dan 4 van de afgelopen 6 maanden niet aan de
openbare dienstverplichtingen zoals vastgelegd in het
contract heeft kunnen voldoen, kan het contract met in
achtneming van een opzegtermijn van 1 maand schrifte
lijk worden opgezegd.
Het ministerie van Vervoer en Communicatie kan het

contract met onmiddellijke werking opzeggen indien de
vergunning van de luchtvaartmaatschappij wordt inge
trokken of niet wordt verlengd .

Onverminderd een vordering tot schadevergoeding leidt
elke onderbreking van de diensten tot een verlaging van
de financiële vergoeding, in verhouding tot het aantal
geannuleerde vluchten.
10. Indiening van inschrijvingen

De inschrijvingen dienen aangetekend en met ontvangst
bevestiging naar het onderstaande adres te worden ver
zonden, in welk geval het postmerk als bewijs van indie
ning geldt, of persoonlijk, in ruil voor een ontvangstbe
wijs, op dit adres te worden afgegeven :
Ministerie van Vervoer en Communicatie, Akersg. 59,
PO Box 8010 Dep., N-0030 Oslo.
De inschrijvingen dienen uiterlijk 6 weken vanaf de da
tum van de onderhavige publicatie, om 15.00 uur plaatse
lijke tijd, te worden ingediend .

Alle inschrijvingen moeten in drievoud worden inge

De in het bovenstaande punt 6 bedoelde prijsaanpassin
gen en een jaarlijkse herziening van de uitvoering van
het contract vinden plaats in overleg met de luchtvaart
maatschappij gedurende de 2 maanden die voorafgaan
aan de datum waarop in het eerste contractjaar een aan
vang werd gemaakt met de exploitatie.

diend .

Het contract kan enkel worden gewijzigd indien de ver
anderingen in overeenstemming zijn met de openbare
dienstverplichtingen, zoals gepubliceerd in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 136 van
1.5 . 1997 en het EER—supplement.

ingang van 1 . 11 . 1997 lijnluchtvaartdiensten uit te voe
ren die in overeenstemming zijn met de openbare dienst
verplichtingen, zonder financiële compensatie of markt
bescherming te vragen.

De luchtvaartmaatschappij kan het contract uitsluitend
beëindigen na een opzegtermijn van 6 maanden.
9. Contractbreuk/opzegging

Ingeval één van beide partijen zich aan wezenlijke con
tractbreuk schuldig maakt, kan de andere partij het con
tract met onmiddelijke werking opzeggen .

11 . Geldigheid van de uitnodiging tot inschrijving

Deze uitnodiging tot inschrijving is uitsluitend geldig in
dien geen enkele EER-luchtvaartmaatschappij (4 ) vóór
1 . 9. 1997 een verzoek indient voor toestemming om met

(') EER-luchtvaartmaatschappij betekent een luchtvaartmaat
schappij uit de Gemeenschap of een luchtvaartmaatschappij
met een geldige vergunning afgeleverd door een EVA-Staat,
ondertekenaar van de EER-Overeenkomst, in overeenstem

ming met het verdrag vermeld in punt 66 b van Bijlage XIII
van
de
EER-Overeenkomst
(Verordening
(EEG)
nr. 2407/92 van de Raad betreffende vergunningen voor
luchtvaartmaatschappijen ).

