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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett euro-
peiskt finansiellt stabiliseringsinstrument 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås det att lagen om 

statsborgen för ett europeiskt finansiellt sta-
biliseringsinstrument ändras så att statsbor-
gen som avses i lagen får ställas också efter 
juni 2013. Statsborgen får ställas för anskaff-
ning av sådan finansiering som det europeis-

ka finansiella stabiliseringsinstrumentet be-
höver enligt de ekonomiska anpassningspro-
gram som beslutats före överlämnandet av 
regeringspropositionen.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt, dock senast den 1 juli 2013. 

 
————— 

 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar 

Det europeiska finansiella stabiliseringsin-
strumentet (på engelska European Financial 
Stability Facility), nedan EFSF, är ett aktie-
bolag som den 7 juni 2010 bildades av sta-
terna inom euroområdet i enlighet med Lux-
emburgs lag. Dess uppgift är att bevilja fi-
nansiellt stöd till stater inom euroområdet. 
De stater som hör till euroområdet ställer 
borgen för finansieringen av EFSF. 

Den 7 juni 2010 godkände staterna inom 
euroområdet och EFSF ett ramavtal som 
gäller det europeiska finansiella stabilise-
ringsinstrumentets verksamhet. I ramavtalet 
kom man överens om de förfaranden som ska 
iakttas om en stat inom euroområdet begär 
finansiellt stöd, om finansieringen av EFSF 
och om de förfaranden som ska iakttas när 
staterna inom euroområdet ställer borgen för 
finansieringen av EFSF. 

EFSF-ramavtalet godkändes av riksdagen 
den 1 juli 2010 och av statsrådet den 8 juli 
2010. Lagen om sättande i kraft av de be-
stämmelser som hör till området för lagstift-
ningen i ramavtalet (669/2010) trädde i kraft 
den 16 augusti 2010. En ändring av EFSF-

ramavtalet godkändes av riksdagen den 28 
september 2011 och av statsrådet den 29 sep-
tember 2011. Lagen om sättande i kraft av de 
bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i tilläggsavtalet till ramavtalet 
(1059/2011) trädde i kraft den 21 oktober 
2011.  

I lagen om statsborgen för ett europeiskt 
finansiellt stabiliseringsinstrument 
(668/2010), nedan EFSF-lagen, föreskrivs 
om statsborgen för finansieringen av EFSF. 
Med stöd av 5 § 2 mom. i lagen kan statsbor-
gen ställas i tre år från inrättandet av EFSF, 
dock minst till och med den 30 juni 2013. 
EFSF inrättades den 7 juni 2010, vilket inne-
bär att den statsborgen som avses i lagen kan 
ställas högst till den 30 juni 2013. 

Utgångspunkten för 5 § 2 mom. i EFSF-
lagen är att EFSF inrättades som ett tempo-
rärt krishanteringsinstrument för euroområ-
dets medlemsstater. EFSF ersätts av Europe-
iska stabilitetsmekanismen (på engelska Eu-
ropean Stability Mechanism), nedan ESM, 
som inrättades genom ett avtal som trädde i 
kraft den 27 september 2012. ESM inledde 
sin verksamhet den 8 oktober 2012. EFSF 
kan inte ingå några nya avtal om finansiellt 
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stöd efter den 30 juni 2013. Enligt bolags-
ordningen och ramavtalet finansierar och be-
talar EFSF dock sådant finansiellt stöd som 
hänför sig till ekonomiska anpassningspro-
gram som det avtalats om före den 30 juni 
2013.  

Fram till maj 2013 har det via EFSF bevil-
jats finansiellt stöd för Irlands och Portugals 
ekonomiska anpassningsprogram och för 
Greklands andra anpassningsprogram. Fin-
land har ställt statsborgen för det finansie-
ringsprogram på 241 miljarder euro som des-
sa anpassningsprogram krävt. 

Medlemsstaterna inom euroområdet be-
handlade i november-december 2012 en fort-
sättning för Greklands ekonomiska anpass-
ningsprogram och beslutade att ändra villko-
ren för det finansiella stöd som beviljats via 
EFSF. De viktigaste ändringarna gällde en 
förlängning av återbetalningstiden för det fi-
nansiella stödet med 15 år och ett uppskov 
med räntebetalningen med 10 år. Den 12 
april 2013 fattade Europeiska unionens råd 
och medlemsstaterna inom euroområdet 
dessutom beslut om att återbetalningstiden 
för de lån som beviljats Irland och Portugal 
via europeiska finansiella stabiliseringsme-
kanismen och EFSF förlängs med sju år.  

Statsrådet lämnade den 9 november 2012 
till riksdagen en utredning om de ändringar 
som ska göras i Greklands anpassningspro-
gram och om de verkningar som dessa har på 
villkoren för systemet för finansiellt stöd till 
Grekland (E 128/2012 rd). Efter det lämna-
des kompletterande utredningar daterade den 
19 och 23 november 2012. Riksdagens stora 
utskott godkände statsrådets handlingslinje 
(stora utskottets ställningstaganden StoUX 
167/2012 rd, StoUX 172/2012 rd och StoUX 
176/2012 rd). Den 28 november 2012 fick 
stora utskottet dessutom en separat utredning 
med en bedömning av de konsekvenser som 
åtgärderna för att minska Greklands skuld-
kvot har för Finland. I anslutning till förläng-
ningen av lånetiden för lånen till Irland och 
Portugal lämnade statsrådet den 28 februari 
2013 till riksdagen en utredning med anled-
ning av Portugals och Irlands återinträde på 
skuldebrevsmarknaden (E 15/2013 rd). Efter 
det lämnades en kompletterande utredning 
daterad den 5 april 2013. Riksdagens stora 
utskott godkände förlängningarna av låneti-

derna på det sätt som anges i statsrådets ut-
redningar. 

Ändringen av villkoren för det finansiella 
stöd som beviljas via EFSF påverkar också 
finansieringen av EFSF. Finansieringen av 
EFSF är tills vidare möjlig inom ramen för 
EFSF:s nuvarande finansieringsprogram på 
241 miljarder euro och den statsborgen som 
ställts för det. Om räntenivån stiger avsevärt 
under de kommande åren blir det nödvändigt 
att höja finansieringsprogrammets maximibe-
lopp. De ändringar som görs i finansierings-
programmet förutsätter i sin tur att den stats-
borgen som ställts för finansieringsprogram-
met ändras. 

Det föreslås att 5 § 2 mom. i EFSF-lagen 
ändras så att det också efter den 30 juni 2013 
är möjligt att ställa statsborgen för finansie-
ringen av EFSF. Med stöd av bestämmelsen 
är det möjligt att ställa statsborgen endast för 
sådan finansiering av EFSF som anskaffas 
för finansiellt stöd enligt de ekonomiska an-
passningsprogram som godkänts före över-
lämnandet av regeringspropositionen. Till de 
anpassningsprogram som avses i bestämmel-
sen räknas Irlands anpassningsprogram, som 
godkändes i november 2010, Portugals an-
passningsprogram, som godkändes i maj 
2011 och Greklands andra anpassningspro-
gram, som godkändes i februari 2012. Den 
statsborgen som ställs kan basera sig anting-
en på redan överenskomna villkor för det fi-
nansiella stödet eller på sådana ändringar av 
villkoren för det finansiella stödet som görs 
efter att ändringen har trätt i kraft. Med stöd 
av bestämmelsen är det däremot inte möjligt 
att ställa statsborgen för nytt finansiellt stöd 
eller för en ökning av det finansiella stöd 
som det avtalats om i de nämnda anpass-
ningsprogrammen. 

Av ovan nämnda orsaker är en ändring av 
5 § i EFSF-lagen nödvändig för det nationel-
la verkställandet av de beslut som medlems-
staterna inom euroområdet fattar. I annat fall 
skulle statsrådet före utgången av juni bli 
tvunget att ställa en sådan statsborgen som 
för närvarande inte behövs och vars storlek 
det inte är möjligt att fastställa.  

Samtidigt med denna regeringsproposition 
har statsrådet till riksdagen lämnat ett medde-
lande som gäller en förlängning av giltighets-
tiden för statsborgen som ställts för finansie-
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ringen av EFSF med 10 år till utgången av 
2070.  

 
 
 

2  Ekonomiska konsekvenser  

Propositionen har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser eller konsekvenser för stats-
budgeten. Lagändringen gör det möjligt att 
även efter utgången av juni 2013 ställa sådan 
nödvändig statsborgen som behövs på grund 
av ändringar i räntan för finansiering av 
EFSF eller ändringar i villkoren för de finan-
siella stöd som avtalas i anpassningspro-
grammen för Grekland, Portugal och Irland. 
Möjliga nya statsbogen ska öka Finlands 
borgensexponering. 

Av det belopp på 241 miljarder euro som 
godkändes för EFSF:s finansieringsprogram i 
februari 2012 är enligt situationen vid ut-
gången av mars 2013 ca 172,7 miljarder euro 
i bruk för finansiering av anpassningspro-
grammen för Grekland, Irland och Portugal. 
Finlands kalkylerade borgensandel av det be-
lopp som är i användning uppgick, inklusive 
den faktiska räntan och den andel av över-
borgen som är i användning, till ca 5,17 mil-
jarder euro. Den nuvarande genomsnittsrän-
tan för finansieringen av EFSF är ca 1,65 
procent. Om genomsnittsräntan för finansie-
ringen av EFSF hålls på nuvarande nivå, 
uppgår EFSF återstående behov av finansie-
ring till uppskattningsvis ca 50 miljarder 
euro. Om man därtill antar att den genom-
snittliga lånetiden för denna finansiering är 
fem år, uppgår Finlands totala borgensexpo-
nering för finansieringen av anpassningspro-
grammen för Irland, Portugal och Grekland, 
inklusive räntor och överborgen, till ca 6,9 
miljarder euro. 

Den nuvarande räntan för finansieringen av 
EFSF ligger dock på en historiskt sett väldigt 
låg nivå. Det är alltså högst sannolikt att ge-
nomsnittsräntan för finansieringen i framti-
den kommer att vara högre. EFSF gjorde i 
november 2012 en bedömning av de konse-
kvenser som Greklandsprogrammet har för 
finansieringen. I april 2013 gjordes motsva-
rande bedömning av konsekvenserna av änd-
ringarna av Irlands och Portugals lånevillkor. 
EFSF:s bedömning utgick från att genom-

snittsräntan för finansieringen är tre procent. 
En sådan ränta innebär enligt EFSF:s be-
dömning att Greklands uppskov med ränte-
betalningen med 10 år och förlängningen av 
återbetalningstiden med 15 år ökar behovet 
av finansiering med ca 43,8 miljarder euro. 
På motsvarande sätt ökar förlängningen av 
Irlands och Portugals lånetider med sju år 
EFSF:s behov av finansiering med ca 6,79 
miljarder euro. När genomsnittsräntan för fi-
nansieringen av EFSF överstiger ca 3,6 pro-
cent kommer beloppet av det nuvarande fi-
nansieringsprogrammet inte längre att vara 
tillräckligt år 2021. Risken för en höjning av 
maximibeloppet för finansieringsprogrammet 
och för ytterligare borgen är som störst åren 
2021 och 2022, när alla lånerater har utbeta-
lats men lånens återbetalning ännu inte har 
inletts. När återbetalningen av lånen till 
EFSF inleds efter år 2022 börjar behovet av 
att höja finansieringsprogrammets maximibe-
lopp och ställa ytterligare borgen så små-
ningom minska. 

Under den tid då anpassningsprogrammen 
är i kraft måste EFSF ersätta den finansiering 
som förfaller till betalning med ny finansie-
ring. En räntehöjning inverkar på Finlands 
borgensandels storlek. När genomsnittsräntan 
för finansieringen av EFSF ligger på ovan 
nämnda tre procent, uppgår EFSF:s behov av 
finansiering för att finansiera programmen 
för Irland, Portugal och Grekland till ca 
232,8 miljarder euro. Om den genomsnittliga 
lånetiden för finansiering antas vara fem år, 
uppgår Finlands borgensexponering, inklusi-
ve räntor och överborgen på 65 procent, till 
ca 8,52 miljarder euro. Om genomsnittsrän-
tan är 3,5 procent, uppgår behovet av finan-
siering på motsvarande sätt till ca 239,4 mil-
jarder euro och Finlands borgensexponering 
till 8,95 miljarder euro. 

 
 

3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet.  

 
4  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt, dock senast den 1 juli 2013. 
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5  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

I 82 § 2 mom. i grundlagen föreskrivs det 
att statsborgen får beviljas med riksdagens 
samtycke. Uttrycket ”riksdagens samtycke” 
innefattar inte bara samtycke genom beslut 
av riksdagen utan också samtycke i form av 
en lag. Enligt motiveringen till propositionen 
om grundlagen (RP 1/1998 rd) används en 
lag endast i fråga om generella fullmakter att 
bevilja vissa typer av borgensförbindelser 
och garantier. Riksdagens särskilda beslut 
krävs när det är fråga om sådana borgensbe-
slut om vilka det inte finns bestämmelser i 
speciallagar. I sådana fall avser riksdagens 
samtycke en enskild situation och innebär 
ingen generell fullmakt. Av lagen eller riks-
dagens samtycke ska borgensförbindelsernas 
och garantiernas maximibelopp framgå.  

Riksdagens grundlagsutskott har bedömt 
EFSF-lagens förhållande till grundlagen och 

konstaterat att maximibeloppet för borgen 
och de anknytande bikostnaderna anges till-
räckligt tydligt (GrUU 3/2012 rd). Grund-
lagsutskottet har också betonat tryggandet av 
riksdagens påverkningsmöjligheter i besluts-
fattandet om utökade åtaganden när det be-
dömt riskerna och åtagandena i anslutning till 
den finansiella stabiliteten i Europa (GrUU 
49/2010 rd, GrUU 5/2011 rd, PeVP 18/2012 
vp, 4 §). 

Genom den föreslagna ändringen ökar inte 
Finlands ekonomiska åtaganden, och besluts-
fattandet i anslutning till EFSF:s verksamhet 
ändras inte till någon del. 

I enlighet med det ovanstående kan lagför-
slaget enligt regeringens uppfattning behand-
las i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstru-
ment 

I enlighet med rikdagens beslut 
ändras i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument 

(668/2010) 5 § 2 mom. som följer: 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med stöd av denna lag får statsborgen stäl-
las för anskaffning av sådan finansiering som 
det europeiska finansiella stabiliseringsin-
strumentet behöver för betalning av finansi-

ellt stöd i enlighet med de ekonomiska an-
passningsprogram som beslutats före den 8 
maj 2013. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
 

Helsingfors den 8 maj 2013 

Statsminister 

 

 
 

JYRKI KATAINEN  

 
 
 
 

Finansminister Jutta Urpilainen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstru-
ment 

I enlighet med rikdagens beslut 
ändras i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument 

(668/2010) 5 § 2 mom. som följer: 
 

Gällande lag Förslagen lydelse 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med stöd av denna lag kan statsborgen stäl-
las i tre år från inrättandet av det europeiska 
finansiella stabiliseringsinstrumentet och 
minst till och med den 30 juni 2013. 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Med stöd av denna lag får statsborgen stäl-
las för anskaffning av sådan finansiering som 
det europeiska finansiella stabiliseringsin-
strumentet behöver för betalning av finansi-
ellt stöd i enlighet med de ekonomiska an-
passningsprogram som beslutats före den 8 
maj 2013. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


