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Nr C 151 / 1

I

(Meddelanden)

KOMMISSIONEN
Ecu (')
24 mai 1996

(96/C 151 /01 )

Valutabelopp för en enhet :
Belgiska franc och
luxemburgska franc

39,3247

Finska mark

5,90692

Svenska kronor

8,47361

Danska kronor

7,38954

Pund sterling

0,819602

Tyska mark

1,91340

USA-dollar

1,23965

Grekiska drakmer

302,858

Kanadensiska dollar

Spanska pesetas

159,381

Japanska yen

1,70489

133,547

Franska franc

6,47592

Schweiziska franc

1,56952

Irländska pund

0,794035

Norska kronor

8,18911

Italienska lire

Nederländska gülden

Ôsterrikiska schilling
Portugisiska escudos

1935,80

2,14038

13,4638
196,385

Isländska kronor

83,8745

Australiska dollar

1,56679

Nyzeeländska dollar
Sydafrikanska rand

5,40796

1,81447

Kommissionen har installerat en telex med automatiskt svar som ger omräkningstalen i ett antal valutor.
Denna tjänst är öppen varje dag från kl. 15.30 till 13.00 följande dag. De som använder sig av tjänsten skall
göra på följande sätt :
— Ring telexnummer Bryssel 237 89.
— Lämna det egna telexnumret.
— Skriv koden "cccc" som startar det automatiska systemet som överför omräkningstalen för ecun.

— Överföringen bör inte avbrytas förrän meddelandet är slut, vilket markeras med koden "ffff".
Anmärkning : Kommissionen har även en automatisk telexsvarare (217 91 ) och en automatisk faxsvarare
(296 10 97) som tillhandahåller dagliga uppgifter om beräkning av de omräkningstal som
skall tillämpas med avseende på jordbrukspolitiken.

(*) Rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 december 1978 (EGT nr L 379, 30.12.1978 , s. 1 ),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1971 /89 (EGT nr L 189, 4.7.1989, s. 1 ).
Rådets beslut 80 / 1184 /EEG av den 18 december 1980 (Lomékonventionen) (EGT nr L 349 ,
23.12.1980, s . 34 ).

Kommissionens beslut nr 3334 / 80/EKSG av den 19 december 1980 (EGT nr L 349 , 23.12.1980 , s . 27 ).
Finansiell förordning av den 16 december 1980 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT
nr L 345 , 20.12.1980, s . 23 ).

Rådets förordning (EEG) nr 3308/ 80 av den 16 december 1980 (EGT nr L 345, 20.12.1980, s. 1 ).
Beslut av Styrelsen för Europeiska investeringsbanken av den 13 maj 1981 (EGT nr L 311 , 30.10.1981 ,
s . 1 ).
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Meddelande om beslut om olika anbudsförfaranden inom jordbrukssektorn (spannmål)
(96/C 151 /02 )

(Se meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 360 av den 21 december
1982, sidan 43.)
Veckovis anbudsinfordran
Stående anbudsinfordran

Kommissionens förordning (EG) nr 1089/95 av den 15 maj 1995 om inledande av
en anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av korn till alla tredje länder

Datum för kommissionens
beslut

Maximalt bidrag

23 . 5 . 1996

7,44 ecu per ton (*)

(EGT nr L 109 , 16.5.1995 , s. 16 )

Kommissionens förordning (EG) nr 1090/95 av den 15 maj 1995 om öppnande av
en anbudsinfordran avseende exportbidrag för havre som producerats i Finland och
Sverige för export från Finland eller Sverige till alla tredje länder

Inga erhållna anbud

(EGT nr L 109 , 16.5.1995 , s. 19 )

Kommissionens förordning (EG) nr 1091 /95 av den 15 maj 1995 om inledande av

en anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla tredje länder

Inga erhållna anbud

(EGT nr L 109, 16.5.1995 , s. 22 )

Kommissionens förordning (EG) nr 430/96 av den 8 mars 1996 om inledande av
en anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av vete till alla tredje länder
förutom Algeriet, Marocko och Tunisien

23 . 5 . 1996

Anbuden avslogs

23 . 5 . 1996

1,00 ecu per ton (*)

23 . 5 . 1996

Anbuden avslogs

(EGT nr L 60 , 9.3.1996, s. 10 )

Kommissionens förordning (EG) nr 591 /96 av den 2 april 1996 om inledande av en
anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av durumvete till alla tredje
länder

(EGT nr L 84, 3.4.1996 , s. 28 )

Kommissionens förordning (EG) nr 2428 /95 av den 16 oktober 1995 om öppnande
av ett anbudsförfarande rör bidrag för export av helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris till vissa tredje länder
(EGT nr L 249, 17.10.1995 , s. 19 )

Kommissionens förordning (EG) nr 2429/95 av den 16 oktober 1995 om öppnande
av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat rundkornigt ris till vissa
tredje länder
(EGT nr L 249, 17.10.1995 , s. 22 )

Kommissionens förordning (EG) nr 2430/95 av den 16 oktober 1995 om öppnande
av ett anbudsförfarande för bidrag för export av helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris till vissa tredje länder

Inga erhållna anbud

23 . 5 . 1996

368,00 ecu per ton

(EGT nr L 249 , 17.10.1995 , s. 25 )
Maximal sänkning

Kommissionens förordning (EG) nr 419/96 av den 7 mars 1996 om öppnandet av
anbudsförfarande för sänkning av importullar på majs till Portugal från tredje land

23 . 5 . 1996

15,70 ecu per ton

23 . 5 . 1996

17,92 ecu per ton

(EGT nr L 59, 8.3.1996, s. 12 )

Kommissionens förordning (EG) nr 821 /96 av den 3 maj 1996 om öppnandet av
anbudsförfarande för sänkning av importullar på majs till Spanien från tredje land
(EGT nr L 111 , 4.5.1996, s. 6 )
(*) Lägsta exportavgift.
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MEDDELANDE FRÀN KOMMISSIONEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 4.1 A I RÅDETS

FORORDNING (EEG) nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden inrikes lufttrafik i Frankrike
(96/C 151 /03 )
(Text av betydeke för EES)

1 . Enligt bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408 /92 av den 23 juli
1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (') har Frankrike be
slutat att införa allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik mellan Brest och Lyon (Satolas).

2.

Den allmänna trafikplikten skall omfatta följande :

— /fråga om minsta turtäthet:
— Trafiken skall bedrivas hela året.

— Trafiken skall bedrivas med minst två flygningar tur och retur per dag, morgon och
kväll, från måndag till torsdag, och tre tur och retur-flygningar på fredagar, en tur och
retur-flygning på lördag morgon och en tur och retur-flygning på söndag kväll.
— Trafiken skall bedrivas utan mellanlandning mellan Brest och Lyon (Satolas).

— /fråga om flygplanstyp och kapacitet:

— Trafiken skall bedrivas med flygplan med tryckkabin med en minsta kapacitet av
30 platser.

— Flygplanet skall vara försett med toaletter. Drycker skall erbjudas ombord.
— /fråga om tidtabell:
— Tidtabellen skall göra det möjligt för affärsresenärer att under veckan resa fram och
tillbaka under samma dag med ett uppehåll på minst åtta timmar på bestämmelseorten, i
Brest såväl som i Lyon.

i) Ankomst till Lyon

senast kl . 8.30

(Satolas ):
Ankomst till Brest :

ii ) Avgång från Brest :
Ankomst till Brest :

senast kl . 10.00

tidigast kl . 18.00
senast kl . 21.30

— Ifråga om saluforing av flygningar:
Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem.
— /fråga om trafikens kontinuitet:
Utom i fall av force majeure skall antalet inställda flygningar på grund av skäl som är
direkt hänförbara till lufttrafikföretaget inte överstiga 3 % av antalet planerade flygningar
per IATA-säsong.

För inställande av driften skall lufttrafikföretaget lämna minst sex månaders varsel.

O EGT nr L 240, 24.8.1992 , s. 8 .
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Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG)
nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt med avseende på regelbunden inrikes lufttrafik i Frankrike
(96/C 151 /04)
(Text av betydelse för EES)

1 . Enligt bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG ) nr 2408 /92 av den 23 juli
1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (') har Frankrike be
slutat att införa allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik mellan Cherbourg-Maupertus och
Paris-Orly.
2.

Den allmänna trafikplikten skall omfatta följande :

— /fråga om minsta turtäthet:
— Trafiken skall bedrivas hela året.

— Trafiken skall bedrivas med minst två flygningar tur och retur per dag, morgon och sen
eftermiddag, från måndag till fredag.

-— Trafiken skall bedrivas utan mellanlandning mellan Paris-Orly och Cherbourg-Mauper
tus .

— /fråga om använd flygplanstyp och kapacitet:
— Trafiken skall bedrivas med flygplan med tryckkabin med en minsta kapacitet av 30
platser, med undantag för sex veckor per år under vilka en minsta kapacitet av 15 plat
ser krävs .

— /firåga om tidtabell:
— Tidtabellen skall göra det möjligt för affärsresenärer att under veckan resa fram och
tillbaka under samma dag med ett uppehåll på minst åtta timmar på bestämmelseorten, i
Cherbourg såväl som i Paris.

Det bör påpekas att följande ankomst- och avgångstider (lokal tid) för närvarande är
reserverade på flygplatsen Paris-Orly från måndag till fredag för trafikeringen av regul
järlinjen mellan Cherbourg-Maupertus—Paris-Orly enligt bestämmelserna i artikel 9 i
rådets förordning (EEG) nr 95/93 som fastställer gemensamma regler för fördelning av
ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser och med tillämpning av den
förordning av den 29 december 1995 som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning den 18 januari 1996 :
i) Ankomst till Paris-Orly :
Avgång från Paris-Orly :

kl. 7.15
kl. 7.55

ii ) Ankomst till Paris-Orly :
Avgång från Paris-Orly :

kl . 18.45
kl . 19.15

— /fråga om saluforing av flygningar:
Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem.
— /fråga om trafikens kontinuitet:
Utom i fall av force majeure skall antalet inställda flygningar på grund av skäl som är
direkt hänförbara till lufttrafikföretaget inte överstiga 2 % av antalet planerade flygningar
per IATA-säsong.
För inställande av driften skall lufttrafikföretaget lämna minst sex månaders varsel.

C ) EGT nr L 240 , 24.8.1992, s. 8 .
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Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG)
nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik inom Frankrike
(96/C 151 /05 )
(Text av betydelse för EES)

1 . Med tillämpning av bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408 /92
av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen ('), har
Frankrike beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande den regelbundna lufttrafiken mellan
Biarritz och Pau å den ena sidan och Lyon (Satolas ) å den andra sidan, samt mellan Biarritz
och Pau å den ena sidan och Marseille å den andra sidan .

2.

Den allmänna trafikplikten innefattar följande :

— Vad beträffar minsta turtäthet, flyplanstyper, passagerarkapacitet och tidtabell:
— Mellan Biarritz/Pau och Lyon (Satolas):
Turtäthet och tidtabell :

— Sträckan skall trafikeras året runt.

— Sträckan skall trafikeras med minst två tur och retur-resor om dagen, morgon och
kväll, från måndag till fredag, utom under augusti månad.

— Tidtabellen skall göra det möjligt för affärsresande att resa tur och retur under en
och samma dag från Biarritz eller från Pau till Lyon och tillbringa minst åtta timmar
på resmålet, och att resa tur och retur under en och samma dag från Lyon till Biar
ritz eller Pau och tillbringa minst sex timmar på resmålet.
— Under augusti månad (fyra veckor) skall sträckan trafikeras med minst sju tur och
retur-resor i veckan .

— Trafiken skall ske utan andra landningar än i Biarritz, Pau och Lyon (Satolas).

Flygplanstyper och passagerarkapacitet :

— Trafiken skall genomföras med turbopropflygplan med plats för minst 65 personer,
eller med turbojetplan. Under alla omständigheter skall en minsta kapacitet på 260
platser per dag erbjudas, måndag till fredag, mellan Biarritz/Pau och Lyon (Sato
las), utom under augusti månad.
— Trafiken Biarritz—Pau på sträckan Biarritz—Pau—Lyon (Satolas) och Biarritz—
Pau—Marseille kan genomföras med ett och samma flygplan.

Tidtabellen skall göra det möjligt för transitresande att byta till anslutningsflyg i Lyon
( Satolas ).
— Mellan Biarritz/Pau och Marseille :
Turtäthet och tidtabell :

— Sträckan skall trafikeras året runt.

— Sträckan skall trafikeras med minst två tur och retur-resor om dagen, morgon och
kväll, från måndag till fredag, utom under augusti månad.

(*) EGT nr L 240 , 28.8.1992, s. 8 .
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— Tidtabellen skall göra det möjligt för affärsresande att resa tur och retur under en
och samma dag från Biarritz eller från Pau till Marseille och tillbringa minst åtta
timmar på resmålet, och att resa tur och retur under en och samma dag från Mar
seille till Biarritz eller Pau och tillbringa minst sex timmar på resmålet.

— Under augusti månad (fyra veckor) skall sträckan trafikeras med minst sju tur och
retur-resor i veckan.

— Trafiken skall ske utan andra landningar än i Biarritz, Pau och Marseille.

Flygplanstyper och tidtabell :
— Trafiken skall genomföras med flygplan med tryckkabin och plats för minst 40 per
soner .

— Trafiken Biarritz—Pau på sträckan Biarritz—Pau—Lyon (Satolas) och Biarritz—
Pau—Marseille kan genomföras med ett och samma flygplan

Tidtabellen skall göra det möjligt för transitresande att byta till anslutningsflyg i Mar
seille .

— Vad beträffar salu/öring av flygningar:
Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem.
— Vad beträffar trafikens kontinuitet:

Med undantag för fall av force majeure får antalet inställda flygningar av skäl som direkt
kan tillskrivas trafikföretaget per flygsäsong enligt IATA ej överstiga 3 % av det antal flyg
ningar som anges i driftprogrammet.
I enlighet med artikel 4.1.c i rådets förordning (EEG) nr 2408 /92 skall lufttrafikföretag
som har för avsikt att trafikera ovan nämnda sträckor garantera att sträckorna trafikeras
under minst tolv på varandra följande månader.
För inställande av driften skall trafikföretaget lämna minst sex månaders varsel.
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Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 ai rådets förordning (EEG)
nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik inom Frankrike
(96/C 151 /06)
(Text av betydelse för EES)

1 . Med tillämpning av bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408 /92
av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen ('), har
Frankrike beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande den regelbundna lufttrafiken på
sträckan Rennes—Basel—Mulhouse.

2.

Den allmänna trafikplikten omfattar följande :

— /fråga om minsta turtäthet:
Sträckan skall trafikeras under minst 48 veckor om året.

Turtätheten skall vara minst två tur och retur-resor om dagen, morgon och kväll, från
måndag till fredag.

— /fråga om flygplanstyp och kapacitet:
Trafiken skall genomföras med flygplan utrustade med tryckkabin och med en kapacitet av
minst 19 platser.

— /fråga om tidtabell:

Tidtabellen skall göra det möjligt för affärsresenärer att under veckan resa fram och till
baka under samma dag med ett uppehåll på minst åtta timmar på bestämmelseorten, i såväl
Rennes som i Mulhouse .

— Ifråga om saluforing av flygningar:
Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem .
— /fråga om trafikens kontinuitet:
Utom i fall av force majeure skall antalet inställda flygningar på grund av skäl som är
direkt hänförbara till lufttrafikföretaget inte överstiga 3 % av antalet planerade flygningar
per IATA-säsong.

Lufttrafikföretaget kan bara avbryta trafiken tidigast sex månader efter det att de har
lämnat en underrättelse om detta .

(') EGT nr L 240 , 24.8.1992 , s . 8 .
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Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 ai rådets förordning (EEG)
nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik inom Frankrike
(96/C 151 /07)
(Text av betydelse för EES)

1 . Med tillämpning av bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408 /92
av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen ('), har
Frankrike beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande den regelbundna lufttrafiken mellan
Rennes och Lille .

2.

Den allmänna trafikplikten omfattar följande :

— /fråga om minsta turtäthet:
Sträckan skall trafikeras under minst 48 veckor om året.

Turtätheten skall vara minst två tur och retur-resor om dagen, morgon och kväll, från
måndag till fredag.

Trafiken mellan Rennes och Lille skall ske utan mellanlandning.
— /fråga om flygplanstyp och kapacitet:

Trafiken skall genomföras med flygplan utrustade med tryckkabin och med minst 19 säten.
— /fråga och tidtabell:
Tidtabellen skall göra möjligt för affärsresenärer att under veckan resa fram och tillbaka
under samma dag med ett uppehåll på minst åtta timmar på bestämmelseorten, i såväl Ren
nes som i Lille .

— /fråga om saluföring av flygningar:

Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem.
— / fråga om trafikens kontinuitet:

Utom i fall av force majeure skall antalet inställda flygningar på grund av skäl som är
direkt hänförbara till lufttrafikföretaget inte överstiga 3 % av antalet planerade flygningar
per IATA-säsong.
Lufttrafikföretaget kan bara avbryta trafiken tidigast sex månader efter det att de har läm
nat en underrättelse om detta .

(') EGT nr L 240 , 24.8.1992, s. 8 .
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Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG)
nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik inom Frankrike
(96/C 151 /08 )
(Text av betydelse för EES)

1 . Med tillämpning av bestämmelserna i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408 /92
av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen ('), har
Frankrike beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande den regelbundna lufttrafiken mellan
Rennes och Toulouse .

2.

Den allmänna trafikplikten omfatter följande :

— /fråga om minsta turtäthet:
Sträckan skall trafikeras under minst 48 veckor per år.

Sträckan skall trafikeras med minst två tur och retur-resor om dagen, morgon och kväll,
från måndag till fredag, och med en tur och retur-resa på lördag morgon och en tur och
retur-resa på söndag kväll.
Trafiken mellan Rennes och Toulouse skall ske utan mellanlandning.

— /fråga om flygplanstyp och kapacitet:

Trafiken skall genomföras med flygplan med tryckkabin och plats för minst 30 personer.

Flygplanet skall vara utrustat med toaletter. Drycker skall erbjudas ombord .
— Ifråga om tidtabell:

Tidtabellen skall göra det möjligt för affärsresande att resa tur och retur under en och
samma dag och tillbringa minst åtta timmar på resmålet, både i Rennes och i Toulouse .
— /fråga om saluforing av flygningar:
Flygningarna skall saluföras med hjälp av minst ett datoriserat reservationssystem.
— I fråga om trafikens kontinuitet:

Med undantag för fall av force majeure får antalet inställda flygningar av skäl som direkt
kan tillskrivas trafikföretaget per flygsäsong enligt LATA ej överstiga 3 % av det antal flyg
ningar som anges i driftprogrammet.
För inställande av driften skall trafikföretaget lämna minst sex månaders varsel .

o EGT nr L 240 , 24.8.1992 , s . 8 .
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STATLIGT STÖD

C 8/96 (ex N 537/94)
Italien

(96/C 151 /09 )
(Text av betydelse för EES)

(Artikel 6.4 i kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG)

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 6.4 i kommissionens beslut nr
3855/91/EKSG av den 27 november 1991 till andra medlemsstater och berörda parter om stöd
som den italienska regeringen har beslutat bevilja gruppen Ferdofîn Siderurgica Spa (Ferdofin)

I den skrivelse som återges nedan har kommissionen
meddelat den italienska regeringen sitt beslut att inleda
förfarandet i enlighet med artikel 6.4 .

c) de medel- och långfristiga skulderna, tillsammans
med skulderna till olika kreditinrättningar, uppgår
till 526,5 miljarder som skall ses i förhållande till

429,5 miljarder i fasta tillgångar, av vilka en stor
del redan är intecknade och, slutligen
"I skrivelser av den 30 augusti, 20 september och 11 ok
tober 1994 har den italienska regeringen meddelat
kommissionen sin avsikt att i enlighet med artikel 2a i
den italienska lagen nr 95 / 1979, kallad 'Lex Prodi', be
vilja gruppen Ferdofin Siderurgica Spa (Ferdofin) en
borgen eller en offentlig lånegaranti till ett sammanlagt
värde av 45 miljarder italienska lire (ca 21 miljoner ecu).
I skrivelser av den 12 september 1994, 17 november 1994

d ) det samlade värdet av åtaganden utom balansräk
ningen motsvarar 418 miljarder.
2 . Enligt ett dekret utfärdat av den italienske industrimi
nistern den 28 december 1993 har Ferdofin varit före
mål för det förfarande som föreskrivs i den italienska

lagen nr 95 / 1979, kallad 'Lex Prodi', om tvångsför
valtning av storföretag i kris .

och 27 februari 1995 har kommissionen bett de italienska

myndigheterna att lämna ytterligare upplysningar angå
ende borgensåtagandet i fråga, särskilt med avseende på
följande : 1 ) Om det företag som erhållit lånegarantin har
erlagt avgift till den italienska staten enligt gällande
marknadsvillkor, och 2) om Ferdofin befunnit sig i så
dana ekonomiska omständigheter att företaget haft möj
lighet att erhålla samma slags borgen från privata försäk
rings- eller finansbolag.
I skrivelser av den 4 april 1995, 6 juni 1995 och 27
februari 1996 har den italienska regeringen besvarat
kommissionens begäran om upplysningar.

Enligt de uppgifter som kommissionen har kännedom
om och som i hvudsak grundar sig på de italienska myn
digheternas meddelanden, kan anföras följande :
1 . Ferdofin befinner sig i ett tämligen besvärligt ekono
miskt läge. Av balansräkningen per den 30 juni 1994
och av resultaträkningen framgår att
a ) de ackumulerade förlusterna uppgår till 251,6 mil
jarder,

b ) i jämförelse med ett kapital på 80 miljarder, uppvi
sar de egna medlen ett underskott på 170,9 miljar
der,

3 . Med hänsyn till Ferdofins ekonomiska läge är ban
kerna inte beredda att bevilja företaget någon finan
siering utan borgen.
Den italienska regeringen hävdar följande :

a) Det företag som erhållit offentlig borgen har gått
med på att erlägga avgift enligt gällande marknads
villkor. De italienska myndigheterna uppges stå i be
grepp att utarbeta en rättshandling för detta särskilda
ändamål .

b ) Med särskild hänsyn till Ferdofins samlade tillgångar,
som uppskattas till 400 miljarder italienska lire, intar
företaget en sådan ekonomisk ställning att det bör till
låtas tillgodogöra sig samma lånegaranti från privata
kreditinstitut som det skulle beviljas av regeringen.
Som en bekräftelse på detta har de italienska myndig
heterna till kommissionen vidarebefordrat ett kon

trakt som upprättats mellan detta företag och ett an
nat företag som är verksamt inom stålhandeln.
Kommissionens bedömning
Det bör i första hand faställas om de offentliga åtgär
derna i fråga utgör ett statligt stöd som omfattas av till
lämpningen av gemenskapsrätten eller av den allmänna
rätten .
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När det gäller de bestämmelser inom gemenskapsrätten
som eventuellt skulle vara tillämpliga i detta fall, erinras
om att Ferdofin är ett företag som tillverkar sådana stål
produkter som avses i bilaga I till Parisfördraget och sär
skilt omfattas av kodnumren 4300 och 4400 . Med hän

syn till sin tillverkning är Ferdofin följaktligen ett företag
som är underkastat Parisfördragets regler.

Nr C 151 / 11

Med avseende på detta konstaterar kommissionen, att de
italienska myndigheterna inte har åberopat något av de
ovan nämnda undantagen som grund för de offentliga
åtgärderna i fråga. En granskning av dessa åtgärder ger
vid handen att de inte motsvarar kraven för något av
dessa undantag, eftersom det rör sig om en säkerhet som
ställts i syfte att förse Ferdofin med de likvida medel som
krävs för en fortsatt verksamhet.

Detta företag har kommit i åtnjutande av fördelarna i
den italienska lagen nr 95 / 1979, kallad 'Lex Prodi'. Man
bör emellertid lägga märke till att bestämmelserna i den
lagen, som tillämpas med stöd av ett dekret utfärdat av
den italienske industriministern när det juridiskt kan
konstateras att följande tre grundförutsättningar förelig

ger — 1 ) antalet anställda överstiger 300, 2) skulderna är
mer än fem gånger större än aktiekapitalet, och 3 ) före
taget är konkursmässigt — skulle kunna utgöra skäl för
statligt stöd enligt innebörden i kommissionens beslut nr
3855 /91 /EKSG . Om vissa företag med fler än 300 an
ställda, vilka väljs ut av offentliga myndigheter, undantas
från sedvanliga konkursförfaranden och det dessutom är
industriministern som avgör vilka företag som får fort
sätta sin verhamhet, så föreligger rimliga skäl att anta,
att lagen i fråga snarare skulle kunna innebära statligt
stöd än en åtgärd av allmänt slag.

Tillämpningen av denna lag kommer förmodligen att
förorsaka störningar i konkurrenshänseende genom att
den förhindrar att företag, som annars skulle gå i likvi
dation, inte avförs från marknaden utan tillåts fortsätta
sin verksamhet på konstgjord väg på bekostnad av kon

kurrerande företag. Dessutom kan man inte undgå att
konstatera att den särskilt störande konsekvens som till

lämpningen av lagen får förvärras när den tillämpas på
ett företag som verkar inom en känslig sektor och är un
derkastat rigorös kontroll, vilket är fallet inom stålin
dustrin .

Dessutom, enligt artikel 2 i den italienska lagen nr
95/ 1979, kan den italienske finansministern bevilja statlig

lånegaranti till förmån för vilket företag som helst som
uppfyller kraven enligt 'Lex Prodi'.
Det råder ingen tvekan om att den italienske finansmi
nistern har oinskränkta befogenheter vid utfärdandet av
statliga lånegarantier, vilket gör att han kan behandla ett
företag mera förmånligt än ett annat. Lånegarantin kan
följaktligen anses utgöra en form av statligt stöd som fal
ler inom ramen för tillämpningen av gemenskapsrätten.
I artikel 4 c i Parisfördraget, vilket är den tillämpliga ge
menskapsbestämmelsen i detta fall, föreskrivs att alla for
mer av bidrag eller stöd som beviljas av medlemsstaterna
betraktas som oförenliga med den gemensamma kol- och
stålmarknaden och skall upphävas och förbjudas inom
gemenskapen. De enda undantag som medges beträf
fande detta allmänna förbud anges uttryckligen i gemen
skapsreglerna om stöd till stålindustrin, dvs. i beslut nr
3855 /91 /EKSG . De avser stöd till forskning och utveck
ling (artikel 2 ), stöd till miljövård (artikel 3 ) och stöd till
nedläggning (artikel 4 ).

Dessutom, mot bakgrund av den ovan beskrivna ekono
miska situationen, anser kommissionen, att Ferdofin
skulle få mycket svårt att erhålla lånegarantier från pri

vata finansbolag till ett sammanlagt värde av 45 miljarder
lire. Det förtjänar dessutom att poängteras, att vissa fi
nansbolag för närvarande befinner sig i ett utsatt kon
junkturläge med omfattande kreditåtaganden av tvivelak
tigt slag och som i många fall inte betalas tillbaka. Detta
innebär dels att bankerna ställer strängare krav vid lån
givningen än tidigare, dels att de kreditgivare som brukar
ställa borgen är ännu mera vaksamma.

I syfte att kringgå det ovan nämnda antagandet som pe
kar mot att Ferdofin i det aktuella fallet inte skulle

kunna komma i fråga för något som helst borgensåta
gande från den privata sektorn, har de italienska myn
digheterna översänt ett kontrakt till kommissionen mel
lan Ferdofin och ett företag som är verksamt inom han
deln med stål och med den berörda råvaror.

Det kan likväl konstateras att detta kontrakt inte räcker

för att avfärda antagandet i fråga. Enligt detta kontrakt
skulle det affärsdrivande företaget leverera de nödvän

diga råvarorna till Ferdofin utan betalning, med hänsyn
till Ferdofins bristfälliga likviditet. Försäljningsföretaget
har dock panträtt i de berörda råvarorna innan de bear
betas och efter bearbetning och försäljning av de färdiga
varorna kan det, med företräde framför Ferdofin, göra
anspråk på 61 % av betalningen för varorna från Ferdo
finds kunder. Försäljningsbolagets lån är, med andra ord,
i verkligheten säkrade genom den levererade varan och,
efter försäljningen av densamma, genom Ferdofins kund
fordringar.
Det rör sig följaktligen inte om ett borgenskontrakt, vil
ket de italienska myndigheterna hävdar, utan om ett
kombinerat leverans- och vinstdelningskontrakt. Det be
visar således inte att Ferdofin redan erhållit en privat lå
negaranti som motsvarar den som den italienska staten
har för avsikt att bevilja.
Mot bakgrund av de uppgifter som ovan redogjorts för,
har kommissionen för närvarande stora svårigheter
att avgöra huruvida stödet i fråga är förenligt med ge
mensamma marknaden . Det är således nödvändigt och
lämpligt att inleda det förfarande som anges i artikel 6.4
i beslut nr 3855 / 91 / EKSG beträffande detta stöd .

Inom ramen för detta förfarande, uppmanar kommis
sionen härmed den italienska regeringen att, inom 30 da
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gar efter datumet för denna skrivelse, inkomma med sina
kommentarer samt eventuella ytterligare upplysningar
som kan vara till nytta för att kommissionen skall kunna
göra en bättre bedömning av de ovan angivna statliga
stödåtgärderna .
Kommissionen gör den italienska regeringen uppmärk
sam på att denna omständighet inte innebär att den före
slagna lånegarantin kan beviljas innan kommissionen gi
vit sitt tillstånd, samt på att garantin i varje fall bara får
beviljas enligt de villkor som kommissionen fastställt.

Kommissionen gör slutligen den italienska regeringen
uppmärksam på att den kan komma att kräva återbetal
ning av varje stöd som beviljats olagligt, dvs . utan att

25 . 5 . 96

mit i åtnjutande av från och med den stund stödet olag
ligt utbetalats .

Kommissionen upplyser vidare den italienska regeringen
om att den kommer att uppmana övriga medlemsstater
och andra berörda parter att inkomma med kommenta
rer genom att offentliggöra denna skrivelse i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning."
Kommissionen uppmanar övriga medlemsstater och an
dra berörda parter att, inom en månad efter det att detta
meddelande offentliggjorts, inkomma med kommentarer
beträffande de ovan anförda åtgärderna under följande
adress :

först invänta kommissionens definitiva beslut. Återbetal

Europeiska kommissionen

ning av ett olagligt beviljat stöd skall inkludera ränta, be
räknad på den räntesats som faställts för beräkning av
regionalstöd, från den dag då stödet betalats ut till det
mottagande företaget och sålunda i syfte att undanröja
alla ekonomiska fördelar som mottagaren kan ha kom

Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 BRYSSEL.

Dessa kommentarer kommer att vidarebefordras till den
italienska regeringen.

| SV |
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III

( Upplysningar)

KOMMISSIONEN
EUROPEISKT CENTRUM FOR OBSERVATION AV

NARKOTIKA OCH NARKOTIKAPROBLEM (ECONNP)
Meddelande om ledigförklarande av tillförordnade tjänster
(96 /C 151 / 10 )

Europeiskt centrum för observation av narkotika och narkotikaproblem (ECONNP) offentlig
gör följande meddelande om allmänt uttagningsprov i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning (EGT) nr C 151 A av den 25 maj 1996 :

— Rekrytering av 3 tillfälligt anställda tjänstemän (2 i löneklass A och 1 i löneklass B).

Utveckling , bedömning och spridning av exempel på bra rutiner vid användningen av program
vara och multimedia i undervisningen

öppen anbudsinfordran (GD XXII/12/96)
(96/C 151 / 11 )

AV-material) för undervisning på olika platser. Detta
omfattar en inventering, en analys av pedagogiska
koncept, utarbetande av bedömningskriterier och
spridning av väl fungerande rutiner.

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska kommis
sionen, generaldirektoratet för utbildning, yrkes
utbildning och ungdom (GD XXII), Ny teknik för
utbildning och yrkesutbildning, att. A. Dumort,
B 7-8 /03 , rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brux
elles / Brussel .

Tel . (32-2 ) 296 62 97 . E-post : josiane.debecker@
dg22.cec.be. Telex COMEU B 21877 . Telegram

3 . Leveransplats : Se punkt 1 .
4 , a ), b )

adress : COMEUR BRUXELLES .

c) Juridiska personer skall ange namn och yrkeskva
lifikationer för den personal som kommer att an
svara för tjänstens utförande .

2 . Tjänstekategori: Nr 10 . CPC-referensnummer 864
Undersökning med titeln : Utveckling, bedömning
och spridning av exempel på bra rutiner vid använd
ningen av programvara och multimedia i undervis

5 . Anbud kan ej lämnas för del av de efterfrågade
tjänsterna .

ningen .
6.

Målet är att tillhandahålla aktuell information om

användningen av ny informations- och kommunika
tionsteknik och -tjänster (programvara, multimedia,

7 . Kontraktets varaktighet: 18 månader med början det
datum kontraktet undertecknas av båda parter.
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förfrågningsunderlaget. Intyg om finansiell och

8 , a) Namn och adress för den avdelning som förfråg
ningsunderlaget kan beställas från : Se punkt 1 .

ekonomisk ställning kan vara ett eller flera av föl
jande :

b ) Sista dag för beställning: 28 . 6. 1996 .

Bankintyg.
c) Förfrågningsunderlaget kan beställas per telefax
eller brev: Om beställning sker per telefax måste
beställningen bekräftas med brev som är avsänt
före den tidpunkt som anges i 8 , b).

Balansräkning eller utdrag ur balansräkning.

Redogörelse för den totala omsättningen avse
ende de tjänster som denna anbudsinfordran gäl
ler .

9 , a) Sista dag för inlämnande av anbud: 8 . 7 . 1996 .

b) Erfarenhet av inlärnings- och pedagogikmetoder,

b ) Namn och adress för inlämnande: Se punkt 1 .

telekommunikationstjänster och telematiska till
lämpningar, tekniska aspekter av tillhandahål
lande av utbildningstjänster, marknadsundersök
ning, produktion och användning av elektroniskt
tillgänglig information.

c) Anbuden skall vara avfattade på ett av Europeiska
unionens officiella språk och lämnas in i sex ex
emplar.

10 . a ) Personer som får närvara vid anbudsöppningen :
Officiella företrädare för Europeiska kommis
sionen och ett ombud för varje anbudsgivare (om
de så önskar).

b) Öppningen

c) Kännedom om programvara, multimedia och
AV-material för undervisning (tekniska och peda
gogiska aspekter, frågor rörande innehållspro
duktion, offentliga och privata initiativ) i samtliga
medlemsstater i EU och andra OECD-länder.

kommer

att

äga

rum

den:

16 . 7 . 1996 ( 10.00 ), rue Belliard 5-7, kontor 8 /03 ,
B- 1 040 Bryssel.

Ytterligare upplysningar finns i förfrågningsunderla
get.

15 . Period som anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
Sex månader fr.o.m sista dag för mottagande av an

11 .

12 . Huvudsakliga finansieringsvillkor: Betalningsvillko
ren för undersökningskontrakt anges i anbudshand
lingarna .
Kontraktet lyder under de villkor som gäller för
kontrakt som utfärdats av Europeiska kommissionen.

13 . Juridisk form för grupp av anbudsgivare: Anbud kan

bud .

16 . Tilldelningskriterier: Kontraktet kommer att tilldelas
den organisation som lämnar det ekonomiskt mest
fördelaktiga anbudet med hänsyn till kriterierna i
förfrågningsunderlaget.
17 ., 18 .

lämnas enskilt eller tillsammans med andra . Om två

eller fler sökande lämnar ett gemensamt anbud skall
en av dem anges som huvudkontraktör och ansvarigt

19 . Dag för avsändande av meddelandet: 14. 5 . 1996 .

ombud .

20 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för

Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
14 . Information om anbudsgivarens ställning: Anbudsgi
varen måste kunna styrka följande :
a) Finansiell och ekonomisk kapacitet som tillåter
dem att genomföra de uppgifter som omfattas av
detta meddelande och som anges mer noggrant i

15 . 5 . 1996 .

21 . Anbudsgivare skall vara etablerade i en stat som är
medlem i Europeiska unionen eller Europeiska sam
arbetsområdet (EES) eller som undertecknat GATT
avtalet i enlighet med principen om ömsesidighet.

SV 1
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Tekniska , juridiska , ekonomiska och strategiska aspekter av programvara och multimedia i
undervisningen

öppen anbudsinfordran (GD XXII/ 1 4/96)
(96 /C 151 / 12 )

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska kommis
sionen, generaldirektoratet för utbildning, yrkes
utbildning och ungdom (GD XXII), Ny teknik för
utbildning och yrkesutbildning, att. A. Dumort,

9 , a) Sista dag för inlämnande av anbud: 8 . 7 . 1996 .

b ) Namn och adress för inlämnande: Se punkt 1 .

B 7-8 /03 , rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Brux

c) Anbuden skall vara avfattade på ett av Europeiska
unionens officiella språk och lämnas in i sex ex
emplar.

elles / Brussel .

Tel. ( 32-2 ) 296 62 97 . E-post : josiane.debecker@
dg22.cec.be . Telex COMEU B 21877. Telegram
adress : COMEUR BRUXELLES .

10 . a) Personer som får närvara vid anbudsöppningen :
Officiella företrädare för Europeiska kommis
sionen och ett ombud för varje anbudsgivare (om
de så önskar).

2 . Tjänstekategori: Nr 10 . CPC-referensnummer 864

b) Öppningen

Undersökning med titeln : Tekniska, juridiska, eko
nomiska, och strategiska aspekter av programvara
och multimedia i undervisningen.

kommer

att

äga

rum

den:

16. 7 . 1996 ( 15.00 ), rue Belliard 5-7 , kontor 8 /03 ,
B- 1 040 Bryssel.
11 .

Målet är att tillhandahålla aktuell information om

nya informations- och kommunikationstekniker och
-tjänster (programvara, multimedia, AV-material)
för undervisning i Europa och ett antal andra länder :
marknadsbilder och -positioner, strategier, invente
ring av tekniker och tjänster och teknoekonomisk
utveckling samt lagstiftande, rättsliga och finansiella
processer.

3 . Leveransplats: Se punkt 1 .
4 , a), b )

12 . Huvudsakliga finansieringsvillkor: Betalningsvillko
ren för undersökningskontrakt anges i anbudshand
lingarna .

Kontraktet lyder under de villkor som gäller för
kontrakt som utfärdats av Europeiska kommissionen.
13 . Juridisk form för grupp av anbudsgivare: Anbud kan
lämnas enskilt eller tillsammans med andra . Om två

eller fler sökande lämnar ett gemensamt anbud skall
en av dem anges som huvudkontraktör och ansvarigt
ombud .

c) Juridiska personer skall ange namn och yrkeskva
lifikationer för den personal som kommer att an
svara för tjänstens utförande .
5 . Anbud kan ej lämnas för del av de efterfrågade
tjänsterna .
6.

7. Kontraktets varaktighet: 18 månader med början det
datum kontraktet undertecknas av båda parter.
8 , a) Namn och adress för den avdelning som förfråg
ningsunderlaget kan beställas från : Se punkt 1 .
b ) Sista dag för beställning: 28 . 6. 1996 .

c) Förfrågningsunderlaget kan beställas per telefax
eller brev: Om beställning sker per telefax måste
beställningen bekräftas med brev som är avsänt
före den tidpunkt som anges i 8 , b ).

14 . Information om anbudsgivarens ställning: Anbudsgi
varen måste kunna styrka följande :
a ) Finansiell och ekonomisk kapacitet som gör det
möjligt för dem att genomföra de uppgifter som
omfattas av detta meddelande och som anges mer
noggrant i förfrågningsunderlaget. Intyg om fi
nansiell och ekonomisk ställning kan vara ett eller
flera av följande :
Bankintyg.
Balansräkning eller utdrag ur balansräkning.

Redogörelse för den totala omsättningen avse
ende de tjänster som denna anbudsinfordran gäl
ler .

b ) Erfarenhet av telekommunikationstjänster och te
lematiska tillämpningar, tekniska aspekter av till
handahållandet av utbildningstjänster, relevanta
marknader, produktion och användning av elek
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troniskt tillgänglig information,
aspekter av relevanta marknader.

ekonomiska

c) Kännedom om programvara, multimedia och
AV- material för undervisning (tekniska och peda
gogiska aspekter, frågor rörande innehållspro
duktion, privata strategier) i samtliga medlemssta
ter i EU och andra OECD-länder.

Ytterligare upplysningar återfinns förfrågningsunder

16 . Tilldelningskriterier: Kontraktet kommer att tilldelas
den organisation som lämnar det ekonomiskt mest

fördelaktiga anbudet med hänsyn till kriterierna i
förfrågningsunderlaget.
17 ., 18 .

19 . Dag för avsändande av meddelandet: 14 . 5 . 1996 .

20 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån for
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
15 . 5 . 1996 .

laget.

15 . Period som anbudsgivaren är bunden av sitt anbud:
Sex månader fr.o.m sista dag för mottagande av an
bud .

25 . 5 . 96

21 . Anbudsgivare skall vara etablerade i en stat som är
medlem i Europeiska unionen eller Europeiska sam
arbetsområdet (EES ) eller som undertecknat GAV 1 avtalet i enlighet med principen om Ömsesidighet.

Tekniskt stöd och logistiksupport
Meddelande om efterhandsinformation

(96/C 151 / 13 )

1 . Upphandlande myndighet: Europeiska kommis
sionen, Gemensamma forskningscentret, Miljöinsti
tutet, Europeiska kontoret för kemiska ämnen,
TP 280 , 1-21020 Ispra (VA).

Tel . (039-332 ) 78 96 63 . Telefax (039-332 ) 78 99 63 .

b ) pris .
6 . Antal mottagna anbud: 6 .

7 . Kontraktörens namn och adress: Equattro snc di R.
Barberi e A. Chiesa., via Varese 2 , 1-21020 Monvalle
(VA).

2 . Valt anbudsförfarande: Öppet förfarande.
3 . Tjänstekategori och beskrivning: Tekniskt stöd och
logistiksupport till verksamheten på Europeiska kon

8 . Betalat pris eller prisintervall:
— forstå fasen : 190 400 ECU,

toret för kemiska ämnen .

4 . Dag för tilldelning av kontraktet: 25 . 3 . 1996 .
5 . Kriterier för tilldelning av kontraktet:
a) i allmänna drag

— andra fasen : 189 100 ECU.

9 ., 10 .

1 1 . Dag för publicering av meddelandet om upphandling
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning:
11.10.1995 . 95 / S 194-102895 / EN .

— anbudets kvalitet och tydlighet,

— föreslagen arbetsmetod,
— tidsfrist för den organisering som krävs,
— kvalifikationer hos den personal som skall an
svara för utförandet av ovannämnda tjänster
under punkt 3 ,

12 . Dag för avsändande av meddelandet: 17 . 5 . 1996 .

13 . Dag för mottagande av meddelandet av Byrån för
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer:
17 . 5 . 1996 .
14 .

