
Treaty Series

Treaties and international agreements
registered

or filed and recorded

with the Secretariat of the United Nations

Recueil des Traites

Traitis et accords internationaux
enregistris

ou classjs et inscrits au rjpertoire

au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies



Copyright © United Nations 1998
All rights reserved

Manufactured in the United States of America

Copyright © Nations Unies 1998
Tous droits rdserv6s

Imprim6 aux Etats-Unis d'Amrrique



Treaty Series

Treaties and international agreements
registered

or filed and recorded

with the Secretariat of the United Nations

VOLUME 1815

Recuei des Traitis

Traitis et accords internationaux

enregistris

ou classis et inscrits au repertoire

au Secritariat de l'Organisation des Nations Unies

United Nations e Nations Unies

New York, 1998





Volumes 1793 to 1818 contain the texts of the Agreement on the European
Economic Area (with protocols, annexes, final act and protocol of correction of
15 July 1993), concluded at Porto on 2 May 1992 and the Protocol adjusting the
above-mentioned Agreement (with annex and final act), concluded at Brussels on
17 March 1993, registered under No. 1-31121. The 26 volumes reproduce the official
texts as follows:
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Les volumes 1793 A 1818 renferment les textes de l'Accord sur l'espace 6co-
nomique europ6en (avec protocoles, annexes, acte final et proc~s-verbal de rectifi-
cation du 15 juillet 1993), conclu A Porto le 2 mai 1992 et le Protocole portant adap-
tation de l'Accord susmentionn6 (avec annexe et acte final), conclu A Bruxelles le
17 mars 1993, enregistr6s sous le num6ro 1-31121. Les 26 volumes reproduisent les
textes officiels comme suit:

Volumes 1793 et 1794 : espagnol
Volumes 1795 et 1796 : danois
Volumes 1797 et 1798 : allemand
Volumes 1799 et 1800 : grec
Volumes 1801 et 1802 : anglais
Volumes 1803 et 1804 : frangais
Volumes 1805 et 1806 : islandais
Volumes 1807 et 1808 : italien
Volumes 1809 et 1810 : n6erlandais
Volumes 1811 et 1812 : norv6gien
Volumes 1813 et 1814 : portugais
Volumes 1815 et 1816 : finnois
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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRtETARIAT

Aux termes de 'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traitd ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies aprils l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistrd au Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dQ 8tre enregistr6 mais ne l'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assemblde g6ndrale a adopt6 un r~glement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme < trait6 >> et l'expression << accord international >> n'ont 6 d6finis ni dans la Charte ni dans
le r~glement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sentd l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traitd ou un accord international au sens de
l'Article 102. I1 s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait otre amen6 A accomplir
ne conf~rent pas b un instrument la qualit6 de << trait6 >> ou d' < accord international >> si cet instrument
n'a pas d6jt cette qualit6, et qu'ils ne conf~rent pas une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des traitds, etc., publi6s dans ce Re-
cuei ont 6t6 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
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[FINNISH TEXT - TEXTE FINNOIS]

SOPIMUS EUROOPAN TALOUSALUEESTA

SISALTO

JOHDANTO

I OSA - TAVOITTEET JA PERIAATTEET

II OSA - TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

1 Iuku Pcruspcriaattcct
2 Iuku Maatalous- ja kalataloustuottect
3 Iuku Tulliasiain yhtcisty6 ja kaupan hclpottaminen
4 luku Muut tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat sdinnbt
5 luku Hiili- ja teristuottcct

III OSA - HENKILOIDEN, PALVELUJEN JA PAAOMIEN VAPAA UIIKKUVUUS

1 luku Ty6ntckijgt ja itscniisct ammatinharjoittajat
2 Iuku Sijoittautumisoikeus
3 luku Palvelut
4 luku PMomat
5 Iuku Talous- ja rahapoliittincn yhtcisty6
6 Iuku Uikcnnc

IV OSA - KILPAILUSANN.OT JA MUUT YHTEISET SAANNOT

1 luku Yrityksiin sovcllcttavat s5i5nn6t
2 luku Valtion tuki
3 luku Muut yhtcisct sainn6t

V OSA - NELJAN VAPAUDEN KANNALTA OLENNAISET LAAJA-ALAISET MAA.RAYKSET

1 luku Sosiaalipolitiikka
2 !uku Kuluttajansuoja
3 Iuku Ympirist6
4 luku Tilastot
5 Iuku Yhti6oikeus

VI OSA - YHTEISTYO MUILLA KUIN NELIAN VAPAUDEN ALOILLA

VII OSA - TOIMIELIMIA KOSKEVAT MAARAYKSET

1 Iuku Assosiaation rakcnnc
2 Iuku PA.it6kscntckomcncttcly

Vol. 1815, 1-31121
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3 luku Yhdcnmukaisuus, valvontamcncttcly ja riitojcn ratkaiscmincn
4 luku Suojatoimcnpitcct

VIII OSA - RAHOITUSJARJESTELMA

IX OSA - YLEISET MAARAYKSET JA LOPPUMAARAYKSET

SOPIMUS EUROOPAN TALOUSALUEESTA

EUROOPAN TALOUSYHTEISO,
EUROOPAN HIILI- JA TERASYHTEISO,
BELGIAN KUNINGASKUNTA,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA,
HELLEENIEN TASAVALTA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA,
IRLANTI,
ITALIAN TASAVALTA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,
PORTUGALIN TASAVALTA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

SEKA

ISLANNIN TASAVALTA,
ITAVALLAN TASAVALTA,
LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,
NORJAN KUNINGASKUNTA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTA,
SUOMEN TASAVALTA,
SVEITSIN VALALIITrO,

jAIjempdnS SOPIMUSPUOLET, jotka

OVAT VAKUUITUNEITA siiti, etta Euroopan talousalue edistdi rauhaan, kansanvaltaan ja
ihmisoikeuksiin perustuvan Euroopan rakentamista,

VAHVISTAVAT UUDELLEEN yhteis6n ja sen jisenvaltioiden sekii EFTA-valtioiden vAlisen
Iheisyyteen, pitkdaikaisiin yhteisiin arvoihin ja eurooppalaiseksi samastumiseen perustuvan erityissuh-
teen ensiarvoisuuden,

OVAT VAKAASTI PAA'ITANEET edistii maailmanlaajuista kaupan vapauttamista ja yhteisty6ti
markkinatalouden pohjalta, erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen seka
taloudellisen yhteisty6n ja kehityksen jrjest6i koskevan konvention miiAriysten mukaisesti,

Vol. 1815, 1-31121



6 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

PITAVAT tavoitteena perustaa dynaaminen ja yhdenmukainen Euroopan talousalue, joka perustuu
yhteisiin siint6ihin ja yhdenvertaisiin kilpailun edellytyksiin seki antaa riittivfit tiytfnt66npanokeinot
my6s tuomioistuimissa ja joka toteutuu yhdenvertaisuuden ja vastavuoroisuuden seki sopimuspuolten
etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien yleisen tasapainon pohjalta,

OVAT VAKAASTI PAATTANEET toteuttaa tavaroiden, henkil6iden, palvelujen ja piiomien vapaan
liikkuvuuden mahdollisimnman taydellisesti kaikkialla Euroopan talousalueella sekA vahvistaa ja
laajentaa yhteisty6tg niiti sivuavassa ja laaja-alaisessa politiikassa,

PYRKIVAT edistAmaan Euroopan talousalueen sopusointuista kehitysti ja ovat vakuuttuneita tarpeesta
osaltaan edisti alueiden vilisten taloudellisten ja sosiaalisten erojen pienentimisti t.ti sopimusta
soveltamalla,

HALUAVAT vahvistaa yhteisty6tA Euroopan parlamentin ja EFTA-valtioiden kansanedustuslaitosten
jasenten vililli sekai Euroopan yhteis6n ja EFTA-valtioiden ty6markkinaosapuolten viiill,

OVAT VAKULTTUNEITA siitii, etti yksil6ili on tirkel merkitys Euroopan talousalueella heidin
kyttiessiin than sopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja saadessaan naille oikeudellista suojaa,

OVAT VAKAASTI PAA.TTANEET sailyttai, suojefla ja parantaa ympirist6n laatua sekA huolebtia
luonnonvarojen harkitusta ja jiirkevisti kiyt6sti, erityisesti noudattaen kestiviin kehityksen seki
ennalta varautuvien ja ehkiisevien toimien toteuttamisen periaatetta,

OVAT VAKAASTI PAATTANEET, etti saant6jen edelleen kehittamisen perustana tulee olla
terveyden, turvallisuuden ja ympdrist6n suojelun korkea taso,

KIINN1TTAVAT HUOMIOTA siihen, etti Euroopan talousalueella on tdrkeii kehittiS sosiaalista
ulottuvuutta, mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu, sekA toivovat turvaavansa ta-
loudellisen ja sosiaalisen edistyksen ja edistAvinsc edellytyksii tiysty6llisyydelle, elintason nousua
seki ty6olojen parantamista Euroopan talousalueella,

OVAT VAKAASTI PAA.TANEET edistii kuluttajien etuja ja vahvistaa heiddin asemaansa
markkinoilla korkeatasoisen kuluttajansuojan toteuttamiseksi,

SITOUTUVAT yhteiseen tavoitteeseen Euroopan teollisuuden tieteellisen ja teknisen tason
vahvistamisesta seki sen rohkaisemisesta kansainvdilisesti kilpailukykyisemmiksi,

KATSOVAT, etti tin-i sopimus ei miltidn osin rajoita EFTA-valtioiden mahdollisuutta liittyi
Euroopan yhteis6ihin,

KATSOVAT, etti sopimuspuolten tavoitteena on, tunnustaen tiysin tuomioistuinten riippumattomuu-
den, piisti tinin sopimuksen ja niiden yhteis6n lainslidainn6n s~inn6sten yhteniiseen tulkintaan ja
soveltamiseen, jotka tassa sopimuksessa merkittiviltS osin toistetaan, ja yllapitiAi titi yhteniista
tulkintaa ja soveltamista seki piisti yksil6iden ja yritysten yhdenvertaiseen kohteluun neljin vapauden
aloilla ja kilpailun edellytyksissA, ja

KATSOVAT, ettA tirni sopimus ei rajoita sopimuspuolten pgit6ksenteon itseniisyytti eiki niiden
valtaa tehdA kansainvilisii sopimuksia, joliei timan sopimuksen mairayksista tai kansainvaliseen
julkisoikeuteen sisaltyvista rajoituksista muuta johdu,

Vol. 1815, 1-31121
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OVAT PAA TANEET tehdA seuraavan sopimuksen:

I OSA
TAVOITEET JA PERIAATTEET

I artikla

1. T n assosiaatiosopimuksen tavoitteena on yhdenmukaisen Euroopan talousalueen, jdljempini
ETA, luomiseksi edist~a sopimuspuolten kaupan ja taloudellisten suhteiden jatkuvaa ja tasapainoista
vahvistumista yhdenvertaisten kilpailun edellytysten pohjalta sekli samojen sAint6jen noudattamista.

2. EdeUg I kohdassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi assosiaatiosuhde kAsittAii tAmin
sopimuksen m~i.rysten mukaisesti:

a) tavaroiden vapaan liikkuvuuden;
b) henkil6iden vapaan liikkuvuuden;
c) palvelujen vapaan liikkuvuuden;
d) pdiomien vapaan liikkuvuuden;
e) sellaisen jiijestelmin kAytt66n ottamisen, jolla varmistetaan, ettei kilpailu viAristy ja ett kilpai-

lusS.nt6ji noudatetaan yhdenvertaisesti; sekA
f) entistS lideisemmdn yhteisty6n muilla aloilla kuten tutkimus- ja kehittdinisty6ss~i, ympdist6po-

litiikassa, koulutuksessa sekS sosiaalipolitiikassa.

2 artikla

Titd sopimusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 'sopimuksella' pSisopimusta ja sen p6ytdikijoja sekA sen Iiitteiti ja niitA sid6ksii, joihin niissi
viitataan;

b) 'EFTA-valtioilla' niiti sopimuspuolia, jotka ovat Euroopan vapaakauppaliiton jiisenid;

c) 'sopimuspuolilla', kun kysymys on yhteis6sti ja EY:n jdisenvaltioista, yhteis6d ja EY:n
jdsenvaltioita taikka yhteis6o tai EY:n jisenvaltioita. lmaisun merkitys kussakin tapauksessa
johdetaan tdmin sopimuksen asianomaisista miariyksisti seki yhteis6n ja EY:n jasenvaltioiden
toimivallasta asiassa, sellaisena kuin se seuraa Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksesta
ja Euroopan hiih- ja terhsyhteis6n perustamissopimuksesta.

3 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia t~istA sopimuksesta
johtuvien velvoitteiden tliytt lmisen varmistamiseksi.

Ne piddttyvdt kaikista toimenpiteisti, jotka voivat vaarantaa timdin sopimuksen tavoitteiden
saavuttamista.

Usaksi ne helpottavat taman sopimuksen mukaista yhteisty6ti

Vol. 1815, 1-31121
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4 artikla

Kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjinti on kiellettyi tAm~n sopimuksen soveltamisalalla, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta timdn sopimuksen erityism~dr~ysten soveltamista.

5 artikla

Sopimuspuoli voi milloin tahansa saattaa ongelmallisen kysymyksen kisiteltiviksi ETA:n
sekakomiteassa tai ETA:n neuvostossa 92 artiklan 2 kohdassa ja 89 artiklan 2 kohdassa mAdritylIA
tavalla.

6 artikla

Silta osin kuin timin sopimuksen miiriykset ovat sisS1l6ltin samoja kuin vastaavat Euroopan
talousyhteison perustamissopimuksen tai Euroopan hE- ja terdisyhteis6n perustamissopimuksen taikka
nfiiti kahta perustamissopimusta sovellettaessa annetlujen s5id6sten sSinn6t, m5iiriyksii tulkitaan niita
tdiytant66n pantaessa ja sovellettaessa Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen ennen timin sopimuksen
allekirjoittamista antamien merkityksellisten ratkaisujen mukaisesti, edeII5 sanotun kuitenkaan rajoit-
tamatta oikeuskiytdnnbn kehittgmisti tulevaisuudessa.

7 artikla

Siid6kset, joihin timan sopimuksen liitteissi tai ETA:n sekakomitean p5it6ksissi viitataan taikka jotka
sis Ityvit niihin, sitovat sopimuspuolia, ja ne ovat csa tai ne saatetaan osaksi sopimuspuolten
oikeusj~rjestysti seuraavasti:

a) ETY:n asetuksia vastaavat s5id6kset saatetaan sellaisinaan osaksi sopimuspuolten oikeusjirjes-
tysts;

b) ETY:n direktiiveji vastaavat sidokset jdttivit sopimuspuolten viranomaisten valittavaksi tiiytan-
t66npanon muodon ja keinot.

II OSA
TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

1 LUKU
PERUSPERIAATTEET

8 artikla

1. Toteutetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus sopimuspuolten valilai tdman sopimuksen miri~ysten
mukaisesti.

Vol. 1815. 1-31121
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2. JoIlei toisin mdrdirit, 10 - 15, 19, 20 ja 25 - 27 artiklaa sovelletaan ainoastaan sopimuspuolten
alkuperituotteisiin.

3. Jollei toisin mdArAta, timin sopimuksen maarayksia sovelletaan ainoastaan:

a) tuotteisiin, joita tarkoitetaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjirjestelmin 25 - 97
ryhmass., lukuun ottamatta p6ytdkirjassa 2 lueteltuja tuotteita;

b) p6ytakirjassa 3 tiismennettyihin tuotteisiin mainitussa p6ytakirjassa madrAttyjen erityisjdrjestelyjen
mukaisesti.

9 artikla

1. Alkuperisdinn6t ovat p6ytdkirjassa 4. Ne eivdt rajoita kansainvalisiS velvoitteita, joita
sopimuspuolilla on tai voi olla tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen nojalla.

2. Kehittailkseen talli sopimuksella saavutettuja tuloksia sopimuspuolet jatkavat ponnistuksiaan
alkuperasa.dnt6jen parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi edelleen seka tulliyhteisty6n lisdaniseksi.

3. Ensimmiinen tarkastelu tapahtuu ennen vuoden 1993 loppua. Sen jilkeen tarkastelu tapahtuu
kahden vuoden valein. Sopimuspuolet sitoutuvat p~ittdmddn tarkastelun perusteeLla aiheeflisten
toimenpiteiden sisiflyttarmisestA tahan sopimukseen.

10 artikla

Tuonti- ja vientitullit seki vaikutukseltaan vastaavat maksut ovat kiellettyji sopimuspuolten vililli.
Tmi koskee my6s fiskaalisia tulleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta p6ytikirjassa 5 mAarittyjen
jirjestelyjen soveltamista.

11 artikla

Sopimuspuolten valiset tuonnin miiralliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet
ovat kiellettyji.

12 artikla

Sopimuspuolten viliset viennin mdrAilliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet
ovat kiellettyji.

13 artikla

Mit, 11 ja 12 artiklassa miritRidn, ei esti sellaisia tuontia, vientii tai kauttakuijetusta koskevia kieltoja
tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen jizjestyksen tai turvallisuuden kannalta,
ihmisten, eliinten tai kasvien terveyden ja elminin suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai
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arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemi-
seksi. Nimi kiellot tai rajoitukset eiv~it kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintiin tai
sopimuspuolten vilisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

14 artikla

Sopimuspuolet eivat valitt6masti tai valillisesti verota muista sopimuspuolista olevia tuotteita sisdisessi
verotuksessaan ankarammin kuin ne valitt6masti tai vilillisesti verottavat samanlaisia kotimaisia
tuotteita.

Sopimuspuolet eivat Iiioin verota muiden sopimuspuolten tuotteita sisdisess5 verotuksessaan niin, etti
sillAi viilillisesti suojellaan muita tuotteita.

15 artikla

Tuotteita toisen sopimuspuolen alueelle vietaessd sisgisten verojen palautus ei saa olla suurempi kuin
tuotteista sisaisess verotuksessa peritty vilitbn tai v~Iillinen vero.

16 artikla

1. Sopimuspuolet huolehtivat kaupallisten valtion monopoliensa muuttamisesta niin, ett5i tavaroiden

hankintaa tai myyntii koskevissa ehdoissa ei syjiti EY:n jisenvaltioiden eikAi EFTA-valtioiden
kansalaisia.

2. Timin artiklan miiriyksiii sovelletaan kaikkiin toimielimiin, joiden vilitykselii sopimuspuolten
toimivaltaiset viranomaiset lain nojalla tai tosiasiallisesti suoraan tai valillisesti valvovat tai olennaisesti
ohjaavat sopimuspuolten viisti tuontia tai vientia taikka mifirvit siiti. NSit miryksiii sovelletaan
my6s monopoleihin, jotka perustuvat valtion my6ntlimdiin yksinoikeuteen.

2 LUKU
MAAtALOUS- JA KALATALOUSTUOlTEET

17 artikla

Elinldikintid ja kasvinsuojelua koskevat erityismidriykset ja -jirjestelyt ovat liitteesss 1.

18 artikla

Sopimuspuolet huolehtivat, etti 17 artiklassa sekd 23 artiklan a ja b alakohdassa mddrittyji jijestelyjI,
sellaisina kuin ne koskevat muita kuin 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, ei vaaranneta muilla
kaupan teknisillI esteilli, sanotun kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteiden kauppaa koskevien
erityisjdrjestelyjen soveltamista. Sovelletaan, miti 13 artiklassa miritiin.
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19 artikla

1. Sopimuspuolet tutkivat vaikeudet, joita niiden maataloustuotteiden kaupassa saattaa esiintyA, ja
pyrkivgt etsimiin aiheellisia ratkaisuja niihin.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat jatkamaan ponnistuksiaan maatalouskaupan vapauttamiseksi asteittain.

3. T'AssA tarkoituksessa ne tarkastelevat ennen vuoden 1993 loppua ja sen jilkeen kahden vuoden vi-
lein maataloustuotteiden kaupan ehtoja.

4. Ndiden tarkastelujen tulosten perusteella ne, omaa maatalouspolitiikkaansa noudattaen ja ottaen
huomioon Uruguayn kierroksen tulokset, pittAvAt tihin sopimukseen liittyvisti, suosituimmuusa-
semaan, kahden- tai monenvdlisyyteen, vastavuoroisuuteen ja keskiniiseen hy6tyyn perustuvasta
maatalousalan kaupan esteiden vihentiAmisesta, mukaan lukien maatalouden alalla toimivista kau-
pallisista valtion monopoleista johtuvat kaupan esteet.

20 artikla

Kalaan ja muihin meren tuotteisiin sovellettavat miriykset ja jdjestelyt ovat p6yt~kirjassa 9.

3 LUKU
TULLIASIAIN YHTEISTYO JA KAUPAN HELPOTTAMINEN

21 artikla

1. Sopimuspuolet yksinkertaistavat rajavalvontaa ja -muodollisuuksia helpottaakseen keskiniista
kauppaansa. TIt koskevista jdijestelyisti mddrditan pbytadkijassa 10.

2. Sopimuspuolet avustavat toisiaan tulliasioissa varmistaakseen sen, etti tullilains~Addntbi
sovelletaan oikein. TAta koskevista jirjestelyisti miirft&an p6ytikirjassa 11.

3. Sopimuspuolet vahvistavat ja laajentavat yhteisty6t~in yksinkertaistaakseen tavarakaupan
menettelyji, erityisesti kaupan helpottamiseen tihtiivien yhteisn toimintaohjelmien, hankkeiden ja
toimien yhteydessa VI osan sgdnt6jen mukaisesti.

4. Sen est~mittA, mitii 8 artiklan 3 kohdassa m A~it~An, 21 artiklaa sovelletaan kaikkiin tuotteisiin.

22 artikla

Sopimuspuoli, joka harkitsee suosituimmuuskohtelua nauttiviin kolmansiin maihin soveltamiensa tullien
tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen tosiasiallisen tason alentamista tai niiden soveltamatta
jattArmista, ilmoittaa siiti ETA:n sekakomitealle, mikili mahdollista, viimeistAn kolmekymmenta
paivaii ennen toimenpiteen voimaantuloa. Asianomainen sopimuspuoli kiinnitti huomiota kaikkiin
toisten sopimuspuolten huomautuksiin viiristymisti, jotka voivat aiheutua toiznenpiteisti.
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4 LUKU
MUUT TAVAROIDEN VAPAATA LIIKKUVUUTTA

KOSKEVAT SAANNOT

23 artikla

Erityismdixrykset ja -jirjestelyt ovat:

a) teknisten mSiriysten, standardien, testauksen ja varmentamisen osalta p6ytiiirjassa 12 ja
liitteessA II;

b) viinikaupan teknisten esteiden poistamisen osalta p6ytiizjassa 47;

c) tuotevastuun osalta iitteessg 11.

Ne koskevat kaikkia tuott.eita, jollei toisin miriti.

24 artikla

Energiaa koskevat erityismidraykset ja -jrjestelyt ovat liitteessa IV.

25 artikla

Jos 10 ja 12 artiklan miiraysten noudattaminen johtaa

a) jdlleenvientiin sellaiseen kolmanteen maahaan, johon viejasopimuspuoli soveltaa kyseisen tuotteen
osalta miirIlisid rajoituksia tai vientitulleja taikka vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitA tai
maksuja, taikka

b) viejisopimuspuolen kannalta olennaisen tuotteen vakavaan pulaan tai sen uhkaan

ja jos edell tarkoitettu tilanne aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa huomattavia vaikeuksia viejisopimuspuo-
lelle, kyseinen sopimuspuoli voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitS 113 artiklassa miratyn menettelyn
mukaisesti.

26 artikla

Sopimuspuolten vffiii ei sovelleta polkumyynnin vastaisia toimenpiteitA, tasoitusmaksuja eik~i
kolmansista maista johtuvien luvattomien kauppatapojen vastaisia toimenpiteiti, ellei tissa
sopimuksessa toisin m rkitA.
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5 LUKU
HIILI- JA TERASTUOTTEET

27 artikla

Hiii- ja teristuotteita koskevat maarAykset ja jijestelyt ovat p6ytlikirjoissa 14 ja 25.

III OSA
HENKILOIDEN, PALVELUJEN JA PAAOMIEN

VAPAA LIIKKUVUUS

I LUKU
TYONTEKIJAT JA ITSENAISET AMMATINHARjIOTrAJAT

28 artikla

1. Turvataan ty6ntekij6iden vapaa liikkuvuus EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden vtilillI.

2. Vapaa Iiikkuvuus edellyttil, etti kaikki kansalaisuuteen perustuva EY:n jsenvaltioiden ja EFTA-
valtioiden ty6ntekijfiden syrjinti ty6sopimusten tekemisessA seka palkkauksessa ja muissa tybehdoissa
poistetaan.

3. Yleisen jirjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden vuoksi perustelluin rajoituksin se
sis.UtAg oikeuden:

a) hakea tosiasiallisesti tarjottua ty6ti;

b) Iiikkua tassa tarkoituksessa vapaasti EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden alueella;

c) oleskella EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion alueella ty6ntekotarkoituksessa tdnmAn valtion
kotimaisten ty6ntekij6iden ty6suhdetta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mAdriysten
mukaisesti;

d) j adi EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion alueelle ty6suhteen pgityttyi sielli.

4. T'Anan artiklan maariykset eivit koske julkishallinnon palvelussuhteita.

S. Erityismiraiiykset ty6ntekij6iden vapaasta liikkuvuudesta ovat liitteesss V.

29 artikla

Toteuttaakseen ty6ntekij6iden ja itseniisten ammatinharjoittajien vapaan liikkuvuuden sopimuspuolet
turvaavat sosiaaliturvan alalla iitteessi VI miairityllBi tavalla ty6ntekij6iUe ja itseniisille ammatinhar-

joittajille seka heidin huollettavileen erityisesti sen, etti:

a) kaudet, jotka eri maiden lainskidinn6n mukaan otetaan huomioon oikeuden saamiseksi etuuteen
ja sen sAilyttimiseksi seka etuuden mikiin laskemiseksi, lasketaan yhteen;
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b) etuudet maksetaan sopimuspuolten aluelUa asuville.

30 artikla

Helpottaakseen ty6ntekijaksi ja itsendiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistA seka toimintaa
ty6ntekijini ja itsengisenS ammatinharjoittajana sopimuspuolet hiitteen VII mukaisesti toteuttavat
tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista
kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista, ty6ntekijfiksi ja itseniiseksi amma-
tinhazjoittajaksi ryhtymista sekA toimintaa ty6ntekijdnd ja itsenaisen~i ammatinharjoittajana koskevien
lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten m~irAystensd yhteensovittamista.

2 LUKU
SIJOITTAUTUMISOIKEUS

31 artikla

1. T -ndn sopimuksen mdiriysten mukaisesti ei ole rajoituksia, jotka koskevat EY:n jdsenvaltion tai
EFTA-valtion kansalaisen vapautta sijoittautua EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion alueelle. T' ax
koskee my6s EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion alueelle sijoittautuneen EY:n jdsenvaltion tai EFTA-
valtion kansalaisen vapautta perustaa kauppaedustajan liikkeiti, sivuliikkeiti ja tytk-yhti6iti kyseisten
valtioiden alueelle.

Jollei 4 luvun miir~yksistdi muuta johdu, sijoittautumisvapauteen kuuluu oikeus ryhtyA harjoittamaan
ja harjoittaa itseniisti annattia seka oikeus perustaa ja johtaa yrityksid, erityisesti 34 artiklan toisessa
alakohdassa tarkoitettuja yhtioita, niilli edellytyksild, jotka sijoittautumisvaltion lainsidinn6n mukaan
koskevat sen kansalaisia.

2. Erityismidrdykset sijoittautumisoikeudesta ovat ifitteissi VIII - XI.

32 artikla

Timin luvun m nirdyksid ei sopimuspuolessa sovelleta toimintaan, joka jatkuvasti tai tilapiisesti liittyy
julkisen vallan kiytt66n kyseisessa sopimuspuolessa.

33 artikla

T'dmn luvun midraykset ja niiden nojalla toteutetut toimenpiteet eivat rajoita niiden lakien, asetusten
ja hallinnollisten mAdraysten soveltamista, joiden mukaan ulkomaalaisiin sovelletaan erityissiintelyi
yleisen jirjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden perusteella.

34 artikla

EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion IainsSdinn6n mukaisesti perustetut yhti6t, joiden s~int6miiinen
kotipaikka, keskushallinto tai piitoimipaikka on sopimuspuolten alueella, rinnastetaan timdn luvun
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m5iriyksii sovellettaessa luonnoflisiin henkil6ihin, jotka ovat EY:n jdisenvaltion tai EFTA-valtion
kansalaisia.

'Yhti6illi' tarkoitetaan siviili- ja kauppaoikeudellisia yhti6itA, osuustoiminnallisia yhti6itS seki muita
julkis- tai yksityisoikeudellisia oikeushenkil6iti, lukuun ottamatta niiti, jotka eivit tavoittele voittoa.

35 artikla

Miti 30 artiklassa m.Airatiin, sovelletaan tissi luvussa tarkoitettuihin kysymyksiin.

3 LUKU
PALVELUT

36 artikla

1. TImIn sopimuksen mdrtiysten mukaisesti sopimuspuolten alueeUa ei ole rajoituksia, jotka
koskevat muuhun EY:n jisenvaltioon tai EFTA-valtioon kuin palvelujen vastaanottajan valtioon sijoit-
tautuneen EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion kansalaisen vapautta tarjota palveluja sopimuspuolten
alueella.

2. Erityismgiriykset palvelujen tarjoamisen vapaudesta ovat liitteiss~i IX - XI.

37 artikla

Tiss5 sopimuksessa 'palveluilla' tarkoitetaan erityisesti suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus
ja joita midrdykset tavaroiden, p55iomien tai henkil6iden vapaasta Iiikkuvuudesta eivat koske.

'Palveluihin' kuuluu erityisesti:

a) teofiinen toiminta;
b) kaupallinen toiminta;
c) k~isity61 iisten toimninta;

d) vapaiden ammattien harjoittamiseen kuuluva toiminta.

Palvelun tarjoaja saa tilapaisesti harjoittaa toimintaansa valtiossa, jossa palvelu tarjotaan, niilli
edellytyksilld, jotka tama valtio asettaa kansalaisilleen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 luvun mi9-
rdysten soveltamista.

38 artikla

Vapauteen tarjota palveluja liikenteen alalla sovelletaan 6 luvun mdi.riyksii.
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39 artikla

Miti 30 ja 32 - 34 artiklassa mddirSt~in, sovelletaan tissA luvussa tarkoitettuihin kysymyksiin.

4 LUKU
PAA.OMAT

40 artikla

T m in sopimuksen mSaraysten mukaisesti sopimuspuolten v5Iill5 ei ole EY:n jdsenvaltiossa tai EFTA-
valtiossa asuville kuuluvien paaomien liikkuvuuden rajoituksia eiki osapuolten kansalaisuuteen tai
asuinpaikkaan taikka pdioman sijoituspaikkaan perustuvaa syrjinti. Tarvittavat mSi&iykset timan
artiklan tliytint66npanosta ovat liitteessa XII.

41 artilda

Sopimuspuolten vdliseen tavaroiden, henkil6iden, palvelujen ja pd.omien vapaaseen liikkuvuuteen
liittyvissA juoksevissa maksuissa ei timan sopimuksen midriysten mukaisesti ole rajoituksia.

42 artikla

1. Jos paiomamarkkinoita ja luottoja koskevaa kansallista lainsidnt6di sovelletaan taman luvun
m~Airysten mukaisesti vapautettuihin pddomanliikkeisiin, siti sovelletaan syrjintid harjoittamatta.

2. Lainoja EY:n jasenvaltioiden tai EFTA-valtioiden taikka niiden alueellisten tai paikallisten
julkisyhteis6jen toiminnan rahoittamiseksi suoraan tai valillisesti voidaan laskea fiikkeeseen muissa
EY:n jisenvaltioissa tai EFTA-valtioissa taikka sijoittaa niihin vain, jos valtiot, joita asia koskee, ovat
sopineet siita.

43 artikla

1. Jos EY:n jdsenvaltioiden ja EFTA-valtioiden valuuttasdinn6sten erot voivat johtaa siihen, etta
jossakin EY:n jdsenvaltiossa tai EFTA-valtiossa asuvat kdiyttdiisivit hyvikseen 40 artiklan mukaisia
mahdollisuuksia valuutansiirtoon sopimuspuolten alueella kiertdikseen jonkin EY:n j~isenvaltion tai
EFTA-valtion s55nn6ksii paiaomicn liikkuvuudesta sen ja kolmansien maiden valilli, sopimuspuoli,
jota asia koskee, voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet naiden vaikeuksien poistamiseksi.

2. Jos pi5omanliikkeet johtavat hiirioihin EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion pdiomamarkkinoiden
toiminnassa, sopimuspuoli, jota asia koskee, voi toteuttaa aiheellisia pdfomien Iiikkuvuutta koskevia

suojatoimenpiteiti.

3. Jos sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset muuttavat valuuttakurssia tavalla, joka vAi~istaii
vakavasti kilpailun edellytyksiA, muut sopimuspuolet voivat tarkoin rajoitetuksi ajaksi toteuttaa tallaisen

muutoksen seurausten torjumiseksi tarpeellisia toimenpiteitii.
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4. Jos EY:n jisenvaltiolla tai EFTA-valtiolla on maksutasettaan koskevia vaikeuksia tai t~llaiset
vaikeudet uhkaavat sita vakavasti joko sen kokonaismaksutaseen epitasapainon tai sen kiytettivissS
olevan valuutan laadun vuoksi ja nimA vaikeudet ovat omiaan erityisesti vaarantamaan tdnin sopi-
muksen toimintaa, sopimuspuoli, jota asia koskee, voi toteuttaa suojatoimenpiteita.

44 artikla

Yhteis6 yhdelti puolen ja EFTA-valtiot toiselta puolen noudattavat p6yt~ikirjassa 18 m irityjS sis~isid
menettelyjgdn pannessaan tiytAnt6bn 43 artiklan miriyksil.

45 artikla

1. EdelM 43 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvat pditokset, lausunnot ja suositukset on
ilmoitettava ETA:n sekakomitealle.

2. Kaikista suojatoimenpiteistA on etukateen neuvoteltava ja vaihdettava tietoja ETA:n sekakomiteas-
sa.

3. Sopimuspuoli, jota asia koskee, voi kuitenkin 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asian
salaisen luonteen tai kiireellisyyden vuoksi toteuttaa toimenpiteet, jos se on tarpeen, ilman etukateista
neuvottelua ja tietojenvaihtoa.

4. Jos 43 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa syntyy ikillinen maksutasetta koskeva kriisi
eiki 2 kohdassa tarkoitettua menettelyA voida noudattaa, sopimuspuoli, jota asia koskee, voi kaiken
varalta toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet. Toimenpiteiden on oltava sellaisia, etti ne aiheuttavat
mahdollisimman vihhn h~irifti timin sopimuksen toiminnalle, eivatki ne saa olla laajempia kuin on
ehdottomasti tarpeen syntyneiden ikillisten vaikeuksien poistamiseksi.

5. Jos toimenpiteita toteutetaan 3 tai 4 kohdan mukaisesti, siitA ilmoitetaan viimeist~An niiden voi-
maantulopiivind, ja tietojenvaihtoon ja neuvotteluihin ryhdytiin ja 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset
tehdiin mahdollisimman pian sen j~iIkeen.

5 LUKU
TALOUS- ]A RAHAPOLIITTINEN YHTEISTYO

46 artikla

Sopimuspuolet vaihtavat mielipiteiti ja tietoja tzimdn sopimuksen tiytdnt66npanosta ja yhdentymisen
vaikutuksista taloudelliseen toimintaan sekA talous- ja rahapolitiikan harjoittamiseen. Lisaksi ne voivat
keskustella kokonaistaloudellisesta tilanteesta, politiikasta ja tulevaisuudenniikymisti. Tillainen
mielipiteiden ja tietojen vaihto kiydai.n sitoumuksetta.
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6 LUKU LIIKENNE

47 artikla

1. Rautatie-, maantie- ja sisdvesiliikenteeseen sovelletaan 48 -52 artiklaa.

2. Erityismiiriykset kaikista liikennemuodoista ovat Ifitteessi XIII.

48 artikla

1. EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion rautatie-, maantie- ja sisivesiliikennetti koskevia sdinn6ksii,
joita lite XIII ei koske, ei saa antaa sellaisina, etti ne ovat muista valtioista oleville Ijiken-
teenharjoittajille suoralta tai valilliselti vaikutukseltaan epiedullisempia kuin kyseisen valtion omille
kansalaisille.

2. Sopirnuspuolen, joka poikkeaa 1 kohdan periaatteesta, on ilmoitettava siitd ETA:n sekakomitealle.
Muut sopimuspuolet, jotka eivit hyviksy poikkeamista, voivat toteuttaa vastaavia vastatoimenpiteiti.

49 artikla

Tuki on tdmin sopimuksen mukainen, jos se on tarpeen Ifikenteen yhteensovittamiseksi tai on
korvausta julkisten palvelujen kisitteeseen kuuluvien velvoitteiden tayttimisesti.

50 artikla

1. Sopimuspuolten alueen sisaisessa liikenteessi ei saa harjoittaa syrjintgA, joka ilmenee siten,
eta liikenteenharjoittaja soveltaa tavaroiden alkupera- tai m5irimaan perusteella eri kuljetusmaksuja
tai -ehtoja samanlaisten tavaroiden kuljetuksiin samoilla reiteili.

2. Viranomainen, joka on VII osan mukaan toimivaltainen, tutkii omasta aloitteestaan taikka EY:n
jgsenvaltion tai EFTA-valtion pyynn6sti kaikki tissS artiklassa tarkoitetut syrjintatapaukset ja tekee
tarvittavat pit6kset sisiisten saiint6jensS mukaisesti.

51 artikla

1. Sellaiset sopimuspuolten alueen sisiisessg Ifikenteessi kaytettvdiksi m55iityt kuljetusmaksut ja -
ehdot, joila tavalla tai toisella tuetaan tai suojellaan tiettyA yritystA tai toimialaa taikka tiettyja yrityksia
tai toimialoja, ovat kiellettyjAi, jolei 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
anna lupaa niihin.

2. Toimivaltainen viranomainen tutkii omasta aloitteestaan taikka EY:n jisenvaltion tai EFTA-
valtion pyynn6sti 1 kohdassa tarkoitetut maksut ja ehdot ottaen erityisesti huomioon yhtiilta
tarkoituksenmukaisen alueellisen talouspolitiikan vaatimukset, alikehittyneiden alueiden tarpeet ja
niiden alueiden ongelmat, joihin poliittiset olot ovat vakavasti vaikuttaneet, seka toisaalta tallaisten
maksujen ja ehtojen vaikutukset eri Iiikennemuotojen valiseen kilpailuun.
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Toimivaltainen viranomainen tekee tarvittavat pdit6kset sisAisten sfintbjens5 mukaisesti.

3. EdelUA 1 kohdassa miAritty kielto ei koske kilpailutariffeja.

52 artikla

Maksut tai kulut, jotka Iiikenteenharjoittaja veloittaa rajanylityksestA kuljetusmaksujen lisaksi, eivat
saa olla kohtuuttomia rajanylityksesta tosiasiallisesti aiheutuviin kustannuksiin nahden. Sopimuspuolet
pyrkivit asteittain pienentimdin niiti kustannuksia.

IV OSA
KILPAILUSAANNOT JA MUUT YHTEISET SAANNOT

1 LUKU
YRITYKSIIN SOVELLETTAVAT SAANNOT

53 artikla

1. T'dmn sopimuksen toimintaan soveltumattomia ja kiellettyji ovat sellaiset yritysten valiset sopi-
mukset, yritysten yhteenliittymien piAt6kset seki yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka
voivat vaikuttaa sopimuspuolten valiseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on esti5, rajoittaa tai
viiristi kilpailua tamin sopimuksen soveltamisalueella tai joista seuraa, etti kilpailu estyy, rajoittuu
tai vaiistyy siella, ja erityisesti sellaiset sopimukset, piit6kset ja menettelytavat:

a) joilla suoraan tai vdlillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;

b) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotanltoa, markkinoita, teknisti kehitysta taikka investointeja;

c) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalihteita;

d) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja
kauppakumppaneita epiedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla;

e) joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, etta sopimuspuoli hyviksyy
lisisuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteytti sopimuksen
kohteeseen.

2. T'mAn artiklan mukaan kielletyt sopimukset ja piit6kset ovat ilman eri toimenpiteiti mitditt6mii.

3. Voidaan kuitenkin julistaa, etta 1 kohdan mdiriykset eivat koske

- yritysten valista sopimusta tai yritysten valisten sopimusten ryhmii,
- yritysten yhteenliittymin piit6sti tai yritysten yhteenliittymien piit6sten ryhmii,
- yhdenmukaistettua menettelytapaa tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmii,
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joka osaltaan tehostaa tuotantoa, tuotteiden jakelua taikka edistgA teknistA tai taloudellista kehityst!
jattien kuluttajiUe kohtuullisen osuuden ndin saatavasta hy6dysti:

a) asettamatta asianomaisille yrityksille rajoituksia, jotka eivAt ole vdittimitt6migi mainittujen
tavoitteiden toteuttamiseksi;

b) antamatta nlille yrityksille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittivilti osalta kysymyksessa
olevia tuotteita.

54 artikla

"Iin sopimuksen toimintaan soveltumatonta ja kiellettyi on yhden tai useamman yrityksen
mdIraivin aseman vAdrinkiytt6 timAn sopimuksen soveltamisalueella tai sen merkittMill osalla, jos
se voi vaikuttaa sopimuspuolten viliseen kauppaan.

T'dllaista vgirinkiytt6i voi olla erityisesti:

a) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai
vilillinen miiirdiminen;

b) tuotannon, markkinoiden tai tekniikan kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;

c) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin kauppa-
kumppaneita epiedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla;

d) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, etti sopimuspuoli hyvAksyy lisisuorituk-
set, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteytti sopimuksen kohteeseen.

55 artikla

1. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen, josta miritgin 108 artiklan 1 kohdassa,
huolehtivat 53 ja 54 artiklassa mAiiittyjen periaatteiden soveltamisesta, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta niiden tAmin sopimuksen pbytikijassa 21 ja liitteess5 XIV olevien miiriysten sovelta-
mista, joilla 53 ja 54 artiklan miiriykset pannaan tiytant66n.

Jiljempiini 56 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen tutkii omasta aloitteestaan
taikka toimialueellaan olevan valtion tai toisen valvontaviranomaisen hakemuksesta tapaukset, joissa
epiilliin, etti nitdi periaatteita on rikottu. Toinivaltainen valvontaviranomainen suorittaa nimi
tutkimukset yhteisty6ssi toimialueensa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja toisen valvontavi-
ranomaisen kanssa, joka avustaa sitA sisiisten sAint6jensii mukaisesti.

Jos toimivaltainen valvontaviranomainen toteaa, etti periaatteita on rikottu, se tekee ehdotuksen
rikkomisen lopettamiseksi aiheellisista toimenpiteisti.

2. Jos rikkomista jatketaan, toimivaltainen valvontaviranomainen toteaa periaatteiden rikkomisen
pAiitkselli, jonka se perustelee.

Toimivaltainen valvontaviranomainen voi julkaista p5it6ksensg ja valtuuttaa toimialueellaan olevat
valtiot toteuttamaan tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet, joiden edellytykset ja toteuttarnis-
tavat se miirittiRi. Se voi my6s pyytii toista valvontaviranomaista valtuuttamaan timln toimialueella
olevat valtiot toteuttamaan tillaisia toimenpiteiti.
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56 artikla

1. Valvontaviranomaiset tekevit pdit6kset 53 artiklan soveltamisalaan kuuluvissa yksittiisissi
tapauksissa seuraavien mairaysten mukaisesti:

a) EFTAn valvontaviranomainen tekee pdit6kset tapauksissa, joissa vaikutukset koskevat ainoastaan
EFTA-valtioiden keskiniisti kauppaa;

b) EFTAn valvontaviranomainen tekee 58 artiklassa, p6ytikirjassa 21 ja sen t~iytlnt66npanosta
annetuissa s inn6issA, p6ytikirjassa 23 ja liitteessA XIV olevien mRAaraysten mukaisesti p!At6kset
tapauksissa, joissa asianomaisten yritysten liikevaihdosta tImn sopimuksen soveltamisalueella
vaihintian 33 prosenttia kertyy EFTA-valtioiden alueelta, edelll sanotun kuitenkaan rajoittamatta
c alakohdan soveltamista;

c) EY:n komissio tekee, ottaen huomioon 58 artiklan mir~iykset sekA p6ytikirjoissa 21 ja 23 seka
liitteessi XIV olevat m~Ariykset, piit6kset muissa tapauksissa sek~i niiss! b alakohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa, joissa vaikutukset koskevat EY:n jisenvaltioiden keskiniistl kauppaa.

2. Niissd yksittiisissi tapauksissa, jotka kuuluvat 54 artiklan soveltamisalaan, pit6kset tekee se
valvontaviranomainen, jonka alueella miiraivdn aseman todetaan olevan. Mita 1 kohdan b ja c
alakohdassa mdrdtidn, sovelletaan vain, jos md-siivA asema on molempien valvontaviranomaisten
alueella.

3. Niissd yksittiisissA tapauksissa, jotka kuuluvat I kohdan c alakohdan soveltarnisalaan ja joiden
vaikutukset EY:n jisenvaltioiden keskiniiseen kauppaan tai kilpailuun yhteis6ssi eivat ole
huomionarvoisia, paat6kset tekee EFTAn valvontaviranomainen.

4. Tdti artiklaa sovellettaessa noudatetaan ilmaisujen "yritys" ja "liikevaihto" p6ytikirjassa 22 olevia
mairitelmii.

57 artikla

1. YrityskeskittymAt, joiden valvonnasta mdrit in 2 kohdassa ja joiden tuloksena on tehokasta
kilpailua merkitttivisti haittaavan miiravin aseman syntyminen tai vahvistuminen tdmin sopimuksen
soveltanisalueella tai sen huomattavalla osalla, julistetaan timin sopimuksen toimintaan soveltumatto-
miksi.

2. Edelli I kohdassa tarkoitettujen yrityskeskittymien valvonnasta huolehtii:

a) tapauksissa, jotka kuuluvat asetuksen (ETY) N:o 4064/89 soveltamisalaan, EY:n komissio maini-
tun asetuksen seki timin sopimuksen p6yt~ikirjojen 21 ja 24 seka iiitteen XIV mukaisesti. EY:n
komissiolla on, jollei muutoksenhausta EY:n tuomioistuimessa muuta johdu, yksinomainen toimi-
valta tehdi pSiat6ksiA naissA tapauksissa;

b) tapauksissa, jotka eivAt kuulu a alakohdan soveltamisalaan ja joissa liitteessi XIV mainitut raja-
arvot tayttyvAt EFTA-valtioiden alueella, EFTAn valvontaviranomainen p6ytikirjojen 21 ja 24
sekg liitteen XIV mukaisesti. Sanottu ei kuitenkaan rajoita EY:n jisenvaltioiden toimivaltaa.
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58 artikla

Kilpailua koskevan yhtenaisen valvonnan kehittkniseksi ja yllipitgmiseksi kaikkialla Euroopan
talousalueella sekA tamAn sopimuksen miiriysten yhdenmukaisen taytant66npanon, soveltamisen ja
tulkinnan edistimiseksi toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteistybssi p6ytikidjoissa 23 ja 24 olevien
mAiriysten mukaisesti.

59 artikla

1. Sopimuspuolet huolehtivat, ettei toteuteta tai pideti voimassa mitiin julkisia yrityksii taikka EY:n
j~isenvaltiolta tai EFTA-valtiolta erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia saavia yrityksii koskevaa
toimenpidetti, joka on ristiriidassa timin sopimuksen mlAriysten kanssa ja varsinkaan 4 tai 53 - 63
artiklan kanssa.

2. Yrityksiin, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin Iiittyvid palveluja, sekd fiskaalisiin
monopoleihin sovelletaan tanin sopimuksen mSi~iyksi5 ja varsinkin kiIpailusiint6jA silti osin kuin
ne eivit oikeudellisesti tai tosiasiallisesti esti yrityksia hoitamasta niille uskottuja erityistehtivii.
Kaupan kehitykseen ei saa vaikuttaa tavalla, joka olisi ristiriidassa sopimuspuolten etujen kanssa.

3. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen valvovat toimivaltaansa kuuluvissa tapauksitsa,
ettA timin artiklan miriiyksii noudatetaan, ja toteuttavat, jos se on tarpeen, omalla toimialueellaan
oleville valtioille osoitettuja aiheellisia toimenpiteiti.

60 artikla

Erityismiiraykset 53, 54, 57 ja 59 artiklassa miaritlyjen periaatteiden taytint5bnpanosta ovat
liitteessa XIV.

2 LUKU
VALTION TUKI

61 artikla

1. Jollei tassa sopimuksessa toisin miiriti, EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion my6ntdmi taikka
valtion varoista muodossa tai toisessa my6nnetty tuki, joka vdAristdi tai uhkaa viiristii kilpailua
suosimalla jotakin yritysti tai tuotannonalaa, ei sovellu tdznin sopimuksen toimintaan, silti osin kuin
se vaikuttaa sopimuspuolten vliliseen kauppaan.

2. Timin sopimuksen toimintaan soveltuu:

a) yksittiisile kuluttajille my6nnettivi sosiaalinen tuki, joka my6nnetiin harjoittamatta sydjintAS
tuotteiden alkuperan perusteella;

b) tuki luonnonmullistusten tai muiden poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman vahingon
korvaamiseksi;

c) tuki Saksan liittotasavallan eraille sellaisille alueile, joihin Saksan jako on vaikuttanut, jos tuki
on tarpeen jaosta aiheutuneen taloudellisen haitan korvaamiseksi.
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3. Timin sopimuksen toimintaan soveltuvana voidaan pitSAi:

a) tukea taloudellisen kehityksen edistaimiseksi alueilla, joilla elintaso on poikkeuksellisen alhainen
tai joilla vajaaty6llisyys on vakava ongelma;

b) tukea Euroopan yhteisti etua koskevan tarkean hankkeen edistimiseksi taikka EY:n jisenvaltion
tai EFTA-valtion taloudessa olevan vakavan hairi6n poistamiseksi;

c) tukea tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistdzmiseksi, jos tuki ei muuta
kaupankiynnin edellytyksii yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla;

d) muuta tukea, josta ETA:n sekakomitea miirdi VII osan mukaisesti.

62 artikla

1. Sopimuspuolten alueella voimassa olevien valtiontukijdijestelmien sekd valtion tuen my6ntmistS
tai rnuuttamista koskevien suunnitelmien soveltuvuutta 61 artiklan kannalta seurataan jatkuvasti. TAsti
seurannasta huolehtivat:

a) EY:n j~isenvaltioiden osalta EY:n komissio Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen 93
artiklan sdhnn6issi mii .itylli tavalla;

b) EFTA-valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomainen, jolla on p6ytUikirjassa 26 m aritty
toimivalta ja tehtiivAt, EFTAn valvontaviranomaisen perustamista koskevassa EFTA-valtioiden
sopimuksessa mAritylla tavalla.

2. Valtion tukea koskevan yhtenaisen valvonnan takaamiseksi kaikkialla t~xiin sopimuksen
soveltamisalueella EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen ovat yhteisty6ssS p6ytikirjassa 27
olevien miiriysten mukaisesti.

63 artikla

Erityismiiariykset valtion tuesta ovat liitteessa XV.

64 artikla

1. Jos jompikumpi valvontaviranomainen katsoo, ettd toinen valvontaviranomainen soveltaa t.mn
sopimuksen 61 tai 62 artiklan taikka p6ytAkidrjassa 14 olevan 5 artiklan mdiardyksiti tavalla, joka ei
vastaa yhdenvertaisten kilpailun edellytysten yllipitAmisti tdmdin sopimuksen soveltamisalueella,
mielipiteiti asiasta vaihdetaan kahden viikon kuluessa pbytikirjassa 27 olevassa f alakohdassa
m5ir~tyn menettelyn mukaisesti.

Jollei yhteiseen ratkaisuun paasti mainitun kahden viikon mi~d~rajan pg.ttymiseen mennessA, sen
sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen, johon asia vaikuttaa, voi viilitt6misti toteuttaa aiheellisia
viliaikaisia toimenpiteiti tastS johtuvan kilpailun viiaristymisen poistamiseksi.

Taman jlilkeen asiasta neuvotellaan ETA:n sekakomiteassa yhteisesti hyviksyttavain ratkaisuun
piisemiseksi.
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Jollei ETA:n sekakomitea ole kolmen kuukauden kuluessa kyennyt p55sem~iin tdllaiseen ratkaisuun
ja jos kyseinen menettelytapa viiristgi kilpailua tai uhkaa v.iiristi.i kilpailua sopimuspuolten valiseen
kauppaan vaikuttavalla tavalla, viiliaikaiset toimenpiteet voidaan korvata sellaisilla pysyvilli

toimenpiteilli, jotka ovat ehdottomasti tarpeen v5iristymiin vaikutusten poistamiseksi. Ensisijaisesti

on kytettivi toimenpiteita, jotka aiheuttavat viihiten hiiiri6t~i Euroopan talousalueen toiminnafle.

2. Tamn artikian mi r~iyksigi sovelletaan my6s niihin valtion monopoleihin, jotka on toteutettu
timin sopimuksen allekirjoittamisen jAlkeen.

3 LUKU
MUUT YHTEISET SANN.OT

65 artikla

1. Julkisia hankintoja koskevat erityismari~iykset ja -jd.rjestelyt ovat liitteessA XVI, ja niiti

sovelletaan, jollei toisin mAdritA, kaikkiin tuotteisiin seki tarkemmin mdirittyihin palveluihin.

2. Henkisti, teollista ja kaupallista omaisuutta koskevat erityismiriykset ja -jdjestelyt ovat

poyt!kirjassa 28 ja ijitteessA XVII, ja niiti sovelletaan, jollei toisin mdiritd, kaikkiin tuotteisiin ja
palveluihin.

V OSA
NEUAN VAPAUDEN KANNALTA OLENNAISET

LAAJA-ALAISET MAARAYKSET

1 LUKU
SOSIAALIPOLITIIKKA

66 artikla

Sopimuspuolet ovat yksimielisii tarpeesta edistii ty6ntekij6iden elin- ja ty6olojen kohentamista.

67 artikla

1. Sopimuspuolet pyrkivit parantamaan erityisesti ty6ympirist6i ty6ntekijbiden turvallisuuden ja
terveyden suojelemiseksi. TAmin tavoitteen toteutumisen edistimiseksi sovelletaan viihinmmisvaati-
muksia, jotka pannaan tAytant66n asteittain ottaen huomioon kunkin sopimuspuolen edellytykset ja sen
voimassa olevat tekniset sinn6t. TIIaiset vihimmisvaatimukset eivit esta sopimuspuolia
pysyttdm5stA tai toteuttamasta tiukempia ty6suojelua koskevia toimenpiteiti, jos ne ovat sopusoinnussa
tAimdn sopimuksen kanssa.

2. Uitteessi XVIII m~idrt~dn tarkemmin s~innbksisti, jotka pannaan tiytint66n 1 kohdassa
tarkoitettuina vihimmiisvaatimuksina.
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68 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat taiman sopimuksen moitteetnoman toiminnan varmistamiseksi tarpeelliset
toimenpiteet ty6oikeuden alalla. N5isti toimenpiteistgi miritAiin tarkemmin liitteessA XVIII.

69 artikla

1. Sopimuspuolet huolehtivat miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta ja
pitivit sen voimassa.

Ti artiklaa sovellettaessa 'palkalla' tarkoitetaan tavallista perus- tai v~ihimmiispalkkaa ja muuta
korvausta, jonka ty6ntekiji vilittbmasti tai vilillisesti saa ty6nantajaltaan ty6sti tai tehtivistd rahana
tai luontoisetuna.

Samapalkkaisuudella ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintHi tarkoitetaan, etti:

a) palkka, joka maksetaan ty6n tuloksen perusteella, lasketaan saman mittausyksik6n mukaan;

b) palkka, joka maksetaan ty6h6n kAytetyn ajan perusteella, on sama samasta tehtivasti.

2. Erityismiiriykset 1 kohdan tdytint66npanosta ovat ijitteessa XVIII.

70 artikla

Sopimuspuolet edistivAt miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteutumista panemalla
tdytdntd6n sA inn6kset, joista mirdt.Ain tarkemmin Ifitteessi XVIII.

71 artikla

Sopimuspuolet pyrkivat edistimdin tybmarkkinaosapuolten vdiisti vuoropuhelua Euroopan tasolla.

2 LUKU
KULUTAJANSUOJA

72 artikla

Midrdykset kuluttajansuojasta ovat Ifitteessi XIX.
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3 LUKU
YMPARISTQ

73 artikla

1. Ymp~rist6d koskevien sopimuspuolten toimien tavoitteena on:

a) sdilyttA, suojella ja parantaa ympirist6n laatua;

b) edistd ihmisten terveyden suojelua;

c) varmistaa, ett luonnonvaroja kdytetidn harkiten ja jarkevdsti.

2. Ympdrist6d koskevat sopimuspuolten toimet perustuvat periaatteille, joiden mukaan ennalta
ehkiiseviin toimiin olisi ryhdyttivd, ymparist6vahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden 1dhteell~i
ja saastuttajan olisi maksettava. Ympdrist6nsuojelua koskevat vaatimukset ovat osa sopimuspuolten
muuta politiikkaa.

74 artikla

Erityismdrdiykset 73 artiklan nojalla sovellettavista suojatoimenpiteists ovat liitteessi XX.

75 artikla

Edeli 74 artiklassa tarkoitetut suojatoimenpiteet eivgit estA sopimuspuolia pysyttimisti tai
toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitg, jos ne ovat sopusoinnussa timd.n sopimuksen kanssa.

4 LUKU
TILASTOT

76 artikla

1. Sopimuspuolet huolehtivat yhteniisten ja vertailukelpoisten tilastotietojen tuottamisesta ja
levittAmisestgi Euroopan talousalueen merkityksellisten taloudellisten, sosiaalisten ja ympdrist6bn
liittyvien seikkojen kuvailemiseksi ja seuraamiseksi.

2. T-dssA tarkoituksessa sopimuspuolet kehittivat ja kiyttivit yhdenmukaisia menetelmii, m~iritelmii
ja luokituksia seki yhteisii toimintaohjelmia ja menettelyji, joissa tilastoty6 jirjestetiin tarkoitukseen
soveltuville hallinnon tasoille ja joissa otetaan aiheellisella tavalla huomioon tilastosalaisuuden tarve.

3. Tilastoja koskevat erityismidriykset ovat liitteessd XXI.

4. Erityismddrykset yhteisty6n jirjestamisesta tilastoalalla ovat p6ytakirjassa 30.
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5 LUKU
YHTOOIKEUS

77 artikla

Yhti6oikeutta koskevat erityismararykset ovat IiitteessA XXII.

V' OSA
YHTEISTYO MUILLA KUIN NEUAN VAPAUDEN ALOILLA

78 artikla

Sopimuspuolet syventAvdt ja laajentavat yhteisty6tina yhteis6n toiminnassa, joka Iiittyy

- tutkimusty6h6n ja teknologiseen kehittamisty6h6n,
- tietopalveluihin,
- ymparist66n,
- koulutukseen, harjoitteluun ja nuorisoon,
- sosiaalipolitiikkaan,

- kuluttajansuojaan,
- pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
- matkailuun,
- audiovisuaaliseen alaan taikka
- pelastuspalveluun,

silti osin kuin niistd kysymyksisti ei ole mdiriyksia tAmn sopimuksen muissa osissa.

79 artikla

1. Sopimuspuolet vahvistavat vuoropuheluaan kaikin aiheellisin keinoin, erityisesti VII osassa
mdriityin menettelyin, yksil6idAkseen alat ja toimintalohkot, joilla entist~i liheisempi yhteisty6 voisi
edistAi sopimuspuolten yhteisten tavoitteiden saavuttamista 78 artildassa tarkoitetuilla aloilla.

2. Erityisesti ne vaihtavat tietoja ja sopimuspuolen pyynn6stS neuvottelevat ETA:n sekakomiteassa
suunnitelmista ja ehdotuksista, jotka koskevat puiteohjelmien, erityisohjelmien, toimien ja hankkeiden
toteuttamista ja muuttamista 78 artiklassa tarkoitetuifla aloilla.

3. Titi osaa sovellettaessa noudatetaan soveltuvin osin, mita VII osassa miiritadn, jos tissA osassa
tai p6ytaikdrjassa 31 erikseen nain mairatan.

80 artikla

Edel]5 78 artiklassa tarkoitettu yhteisty6 toteutetaan yleensA jollakin seuraavista tavoista:

- EFTA-valtioiden osallistuminen EY:n puiteohjelmiin, erityisohjelmiin, hankkeisiin tai muihin
toimiin;

Vol. 1815, 1-31121



28 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

- yhteisen toiminnan toteuttaminen, johon voi sisAIty5 erilaisen toiminnan keskittnmistS tai
yhteensovittamista, erilaisen olemassa olevan toiminnan sulauttamista ja tapauskohtaista yhteistd
toimintaa;

- vira~linen tai epivirallinen tietojenvaihto tai tietojen antaminen;

- yhteiset ponnistukset tietyn toiminnan edistimiseksi kaikkialla sopimuspuolten alueella;

- rinnakkainen lainsiidWntb, jonka sisalt6 on tarvittaessa sama tai samanlainen;

- ponnistusten ja toiminnan yhteensovittaminen kansainvglisiss~i jirjest6issi tai niiden yhteydess5
seki kolmansien maiden kanssa harjoitettavan yhteisly6n yhteensovittaminen, jos se on yhteisen
edun mukaista.

81 artikla

los yhteisty6 toteutetaan EFTA-valtioiden osallistumisena EY:n puiteohjelmaan, erityisohjelmaan,
hankkeeseen tai muuhun toimeen, noudatetaan seuraavia periaatteita:

a) EFTA-valtioila on p5isy ohjelman kaikkiin osiin.

b) Kun kyse on komiteasta, joka avustaa EY:n komissiota jonkin yhteis6n toiminnan hoitamisessa
tai kehittimisessA, ja kun EFTA-valtiot rahoittavat toimintaa osallistumisensa perusteella, EFTA-
valtioiden aseman osalta otetaan thysimfigrgisesti huomioon niiden rahoitusosuus.

c) LAkuun ottamatta yhteis6n yleiseen talousarvioon Iiittyvi5 pit6ksii yhteis6n p55t6ksiin
sovelletaan 79 artiklan 3 kohdan mAiiriyksid, jos piit6kset suoraan tai vilillisesti koskevat
sellaista puiteohjelmaa, erityisohjelmaa, hanketta tai muuta tointa, johon EFTA-valtiot osallistuvat
tAmin sopimuksen nojalla tehdylli pit6kselIi. ETA:n sekakomitea voi 86 artiklassa m rkityllii
tavalla tarkastella toimintaan osallistumisen jatkamisen ehtoja ja edellytyksii.

d) EFTA-valtioiden toimielimilli, yrityksillii, jijest6illi ja kansalaisilla on hanketasolla yhteis6n
toimintaohjelmassa ja muussa toimessa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin niihin osallistuvilla
EY:n jlisenvaltioiden toimielimilig, yrityksilli, jidjest6iII ja kansalaisilla. Sama koskee soveltuvin
osin niita, jotka osallistuvat EFTA-valtioiden ja EY:n jisenvaltioiden viliseen vaihtoon kyseisessa
toiminnassa.

e) Tulosten levittAmisen, arvioimisen ja hyvdksi kiyttimisen osalta EFTA-valtioilla sekd niiden
toimielimilli, yrityksilla, jirjest6illi ja kansalaisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin EY:n
jAsenvaltioilla seka niiden toimielimilli, yrityksilli, jirjest6illI ja kansalaisilla.

f) Sopimuspuolet sitoutuvat omia sdAnt6jAin ja m~drdyksidin noudattaen helpottamaan ohjelmaan
ja muuhun toimeen osallistuvien Iiikkuvuutta, silti osin kuin se on tarpeen.

82 artikla

1. Jos tIss! osassa tarkoitettuun yhteisty6h6n liittyy EFTA-valtioiden osallistuminen toiminnan
rahoitukseen, rahoitusosuus toteutetaan jossakin seuraavista muodoista:
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a) Yhteis6n toimintaan osallistumisesta johtuva EFTA-valtioiden rahoitusosuus mdiAtiAn suhteessa

- niihin maksusitoumusmik'kahoihin seka
- niihin maksumdrairahoihin,

jotka on vuosittain otettu yhteis6& varten yhteis6n yleisen talousarvion kyseistA toimintaa
vastaavalle momentille.

'Suhdeluku', jonka mukaan EFTA-valtioiden osuus mdiArytyy, on yhtidilt kunkin EFTA-valtion
markkinahintaisen bruttokansantuotteen (GDP) sekd toisaalta EY:n jisenvaltioiden ja kyseisen
EFTA-valtion yhteenlaskettujen bruttokansantuotteiden (GDP) suhde. Timd suhdeluku lasketaan
kutakin varainhoitovuotta varten viimeisten saatavilla olevien tilastotietojen perusteella.

EFTA-valtioiden rahoitusosuus Iis~tiin sekd maksusitoumusm~Ar&rahojen ett" maksumiir.rahojen
osalta miiriin, jotka on otettu yhteis6o varten yleiseen talousarvioon kyseista toimintaa vastaavalle
momentille.

EFTA-valtioiden kunakin vuonna maksettavat rahoitusosuudet miiraytyvlt maksumidrdrahojen
perusteella.

Yhteis6n timlin sopimuksen perusteella ennen EFTA-valtioiden toimintaan osallistumista
antamista sitoumuksista johtuvat velvoitteet taikka niisti johtuvat maksut eivit perusta
rahoitusosuutta EFTA-valtioille;

b) EFTA-valtioiden osallistuessa tiettyjen hankkeiden tai tietyn muun toiminnan rahoitukseen
rahoitusosuuden periaatteena on se, ettA kukin sopimuspuoli vastaa omista kuluistaan, minkld
lisaksi ETA:n sekakomitea miAria aiheellisesta osallistumisesta yhteis6n yleiskustannuksiin;

c) ETA:n sekakomitea tekee tarvittavat pdgt6kset sopimuspuolten osallistumisesta toiminnasta
aiheutuviin kustannuksiin.

2. Tarkemmat midrykset timdn artiklan tiytdnt66npanosta ovat pdytikirjassa 32.

83 artikla

Jos yhteisty6 toteutetaan viranomaisten vAliseng tietojenvaihtona, EFTA-valtioilla on sama oikeus
saada ja sama velvoUisuus antaa tietoja kuin EY:n jisenvaltioilla, jollei muuta johdu niistA salassapitoa
koskevista vaatimnuksista, jotka ETA:n sekakomitea vahvistaa.

84 arfikla

Mkiriykset yhteisty6stA erityisaloilla ovat p6ytdkijassa 31.

85 artikla

Jollei p6ytikijassa 31 toisin m~iritA, yhteis6n ja yksittiisten EFTA-valtioiden valiseen yhteistybh6n,
jota taman sopimuksen tullessa voimaan harjoitetaan 78 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, sovelletaan
vastaisuudessa asiaa koskevia tanian osan m1i&ryksia ja p6ytdkirjassa 31 olevia m5igriyksiA.
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86 artikla

ETA:n sekakomitea tekee VII osassa mriirditylld tavalla 78 - 85 artildan ja niihin perustuvien
toimenpiteiden tdytint66npanoa varten tarpeelliset pSit6kset, joihin voivat muun ohessa kuulua
p6ytikirjassa 31 olevien mgiArAysten tAydentiminen ja muuttaminen seka 85 artildan tAytint66npanon
vaatimat siirtymrijirjestelyt.

87 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvit tarpeellisiin toimiin kehitt~ikseen, vahvistaakseen tai laajentaakseen
yhteisty6taiin muussa yhteis~n toiminnassa kuin 78 artiklassa mainitussa toiminnassa, jos tallaisen
yhteisty6n katsotaan todennik6isesti edistivin tOman sopimuksen tavoitteiden saavuttamista taikka
sopimuspuolet muutoin pitivit siti yhteisen etunsa mukaisena. ThIllaisiin toimiin voi kuulua 78 artiklan
muuttaminen lisifimlli siini lueteltuihin aloihin uusia yhteisty6aloja.

88 artikla

T'AmAn osan mi~rykset eivAt estS sopimuspuolia erikseen valmistelemasta, toteuttamnasta tai panemasta
tiytint66n toimenpiteiti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta t~inin sopimuksen muiden osien miAriysten
soveltamista.

VII OSA
TOIMIELIMIA KOSKEVAT MAARAYKSET

1 LUKU
ASSOSIAATION RAKENNE

1 jakso
ETA:n neuvosto

89 artikla

1. Perustetaan ETA:n neuvosto. Sen tehtivin on erityisesti antaa poliittiset virikkeet tInin
sopimuksen tiytantb6npanoa varten ja vahvistaa ETA:n sekakomitean toiminnan yleiset suuntaviivat.

TassS tarkoituksessa ETA:n neuvosto arvioi timin sopimuksen toimintaa ja kehitysti kokonaisuutena.
Se tekee timan sopimuksen muuttamiseen johtavat poliittiset pit6kset.

2. Sopimuspuolet, niistA yhteis6 ja EY:n jisenvaltiot sen mukaan kuin asia kuuluu niiden toimi-
valtaan, voivat kisiteltydin asiaa ETA:n sekakomiteassa tai poikkeuksellisen kiireellisissi tapauksissa
suoraan saattaa ETA:n neuvoston kasiteltaviksi minkA tahansa ongelmaksi muodostuneen kysymyksen.

3. ETA:n neuvosto vahvistaa pdit6kselIlIn ty6jirjestyksensi.
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90 artikla

1. EIA:n neuvostossa on Euroopan yhteisajen neuvoston jisenet ja EY:n komission jAsenia seka yksi
hallituksen jisen kustakin EFTA-valtiosta.

ETA:n neuvoston jasenet voivat kiyttAi edustajaa ETA:n neuvoston ty6jirjestyksessi m5rittyjen
edellytysten mukaisesti.

2. ETA:n neuvoston pi5t6kset tehdiin yhdelti puolen yhteison ja toiselta puolen EFTA-valtioiden
viliselli sopimuksella.

91 artikla

1. ETA:n neuvoston puheenjohtajana toimii kuusi kuukautta kerrallaan vuorotellen Euroopan
yhteisojen neuvoston jasen ja jonkin EFTA-valtion hallituksen jisen.

2. ETA:n neuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa puheenjohtajansa kutsusta. ETA:n neuvosto
kokoontuu ty6ji-jestyksensi mukaisesti my6s aina olosuhteiden siti edellyttiessi.

2 jakso
ETA:n sekakomitea

92 artikla

1. Perustetaan ETA:n sekakomitea. Sen tehtavani on huolehtia timAn sopimuksen tehokkaasta
tiytint66npanosta ja toiminnasta. Tissa tarkoituksessa se huolehtii mielipiteiden ja tietojen vaihdosta
seki tekee pSit6ksia tassa sopimuksessa miirityissA tapauksissa.

2. Sopirnuspuolet, niistA yhteis6 ja EY:n jisenvaltiot sen mukaan kuin asia kuuluu niiden toimi-
valtaan, neuvottelevat ETA:n sekakomiteassa kaikista vaikeiksi ongelmiksi muodostuneista sopimuksen
kannalta merkityksellisistA kysymyksisti, joiden kisittelyi komiteassa sopimuspuoli esittii.

3. ETA:n sekakomitea vahvistaa piit6kselin ty6jitjestyksensi.

93 artikla

1. ETA:n sekakomiteassa on sopimuspuolten edustajat.

2. ETA:n sekakornitea tekee piAt6ksensS yhdelti puolen yhteison ja toiselta puolen yhtengiisesti
esiintyvien EFTA-valtioiden viliselli sopimuksella.

94 artikla

1. ETA:n sekakomitean puheenjohtajana toimii kuusi kuukautta kerrallaan vuorotellen EY:n
komission edustaja yhteisbn edustajana ja EFTA-valtion edustaja.
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2. ETA:n sekakomitea kokoontuu tehtiviensA suoritlamista varten yleensi ainakin kerran
kuukaudessa. Se kokoontuu ty6jdjestyksensi mukaisesti my6s muulloin puheenjohtajansa kutsusta tai
sopimuspuolen pyynn6sta.

3. ETA:n sekakomitea voi paattaa perustaa alakomiteoita tai ty6ryhmigi, jotka avustavat sitd sen
tehtivien suorittamisessa. ETA:n sekakomitea mAirk ty6j~ijestyksessiin naiden alakomiteoiden ja
ty6ryhmien kokoonpanon ja toimintatavat. ETA:n sekakomitea p55itti niiden tehtavista kussakin
tapauksessa erikseen.

4. ETA:n sekakomitea laatii vuosittain kertomuksen tAmn sopimuksen toirninnasta ja kehityksesta.

3 jakso
Parlamentaarinen yhteistyo

95 artikla

1. Perustetaan ETA:n parlamentaarinen sekakomitea. Siini on yhtAi monta Euroopan parlamentin
jisenti yhdelti puolen ja EFTA-valtioiden kansanedustuslaitosten jisenti toiselta puolen. Komitean
jAsenten kokonaismAirist5 mA rAt~n perussAinn6ssA, joka on p6ytgkirjassa 36.

2. ETA:n parlamentaarisen sekakomitean istunnot pidetdin vuoroin yhteis6ssi ja jossakin EFTA-
valtiossa sen mukaan, kuin siitA m~dirdtin p6ytikirjassa 36.

3. ETA:n parlamentaarisen sekakomitean tehtgvinA on vuoropuhelun ja keskustelujen avulla edist~A
yhteis6n ja EFTA-valtioiden entist parempaa yhteisymmdrrysti timin sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvilla aloilla.

4. ETA:n parlamentaarinen sekakomitea voi ilmaista kantansa kertomuksina tai pfit6slauselmina sen
mukaan kuin on aiheellista. Se tutkii erityisesti ETA:n sekakomitean 94 artiklan 4 kohdan nojalla
laatiman vuosikertomuksen.

5. ETA:n neuvoston puheenjohtaja voi tulla kuultavaksi ETA:n parlamentaariseen sekakomiteaan.

6. ETA:n parlamentaarinen sekakomitea vahvistaa ty6jliijestyksensi

4 jakso
Talouselimn osapuolten ja ty6markkinaosapuolten yhteistyii

96 artikla

1. Talous- ja sosiaalikomitean ja muiden tyomarkkinaosapuolia yhteis6ssa edustavien toimielinten
seka EFTA-valtioiden vastaavien toimielinten jasenet pyrkivit vahvistamaan keskindisiii yhteyksiiin
seka harjoittamaan jrjestelmillistd ja sAinn6I1isti yhteisty6td lisitikseen tietoa sopimuspuolten
talouden kasvavaan keskinaiseen riippuvuuteen liittyvistd taloudellisista ja sosiaalisista nik6kohdista
sek5i sopimuspuolten Euroopan talousaluetta koskevista eduista.
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2. TAssA tarkoituksessa perustetaan ETA:n konsultatiivinen komitea. Siini on yhtA monta yhteis6n
talous- ja sosiaalikomitean jasentd yhdelt~i puolen ja EFTAn konsultatiivisen komitean jasenta toiselta
puolen. Komitea voi ilmaista kantansa kertomuksina tai Pataslauselmina sen mukaan kuin on
aiheellista.

3. ETA:n konsultatiivinen komitea vahvistaa ty6jidjestyksensS.

2 LUKU
PAA.TOKSENTEKOMENETTELY

97 artikla

Tmi sopimus ei rajoita sopimuspuolten oikeutta, annettuaan aikeensa tiedoksi muille sopimuspuolille,
muuttaa sisAisti lainsiifidint6 iin tiiimn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla:

- jos ETA:n sekakomitea toteaa, ettA kyseinen lainsdiiidnn8n muutos ei vaikuta tinmin sopimuksen
moitteettomaan toimintaan; taikka

- jos 98 artiklassa tarkoitettu menettely on saatettu pltit6kseen,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta syrjimgtt6myyden periaatetta.

98 artikla

TIman sopimuksen IfitteitA ja p6ytdkirjoja 1 - 7, 9 - 11, 19 - 27, 30 - 32, 37, 39, 41 ja 47 voidaan,
sen mukaan kuin on aiheellista, ETA:n sekakomitean p5it6kselli muuttaa 93 artiklan 2 kohdassa seki
99, 100, 102 ja 103 artiklassa mddrAtylk tavalla.

99 artikla

1. Kun EY:n komissio valmistelee uutta lainsiidintbi alalla, jota tim5 sopimus koskee, se pyytli
epivirallisesti EFTA-valtioiden asiantuntijoilta neuvoja samalla tavoin kuin se valmistellessaan ehdo-
tuksiaan pyytd5i neuvoja EY:n jasenvaltioiden asiantuntijoilta.

2. Kun EY:n komissio toimittaa ehdotuksensa Euroopan yhteis6jen neuvostolle, se toimittaa
jiljenn6kset ehdotuksesta EFTA-valtioille.

Sopimuspuolen pyynn6sti asiasta voidaan alustavasti vaihtaa mielipiteita ETA:n sekakomiteassa.

3. Euroopan yhteisbjen neuvoston paitbsti edeltdvin jatkuvan tietojenanto- ja neuvotteluvaiheen
aikana sopimuspuolet kuulevat toisiaan uudelleen ETA:n sekakomiteassa asian merkittivissi kisitte-
lyvaiheissa jonkin sopimuspuolen pyynn6stA.

4. Tietojenvaihto- ja neuvotteluvaiheen aikana sopimuspuolet toimivat vilpitt6missA mielessA
yhdessA helpottaakseen pait6ksen tekemistfi ETA:n sekakomiteassa menettelyn pi~ittyessii.
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100 artikla

EY:n komissio takaa EFTA-valtioiden asiantuntijoille niiden ehdotusten valmisteluvaiheessa, jotka on
mdiA antaa EY:n komissiota sen tiytAnt66npanovallan kayttdmisess5 avustaville komiteoile, kyseiset
alat huomioon ottaen mahdollisimman laajat osallistumismahdollisuudet. Tilt osin EY:n komissio
ehdotuksiaan laatiessaan kuulee EFTA-valtioiden asiantuntijoita samoin edellytyksin kuin se kuulee
EY:n jdsenvaltioiden asiantuntijoita.

Tapauksissa, joissa asia tulee vireille Euroopan yhteis6jen neuvostossa kyseiseen komiteaan
sovellettavan menettelyn mukaisesti, EY:n komissio toimittaa Euroopan yhteis6jen neuvostolle EFTA-
valtioiden asiantuntijoiden kannat.

101 artikla

1. Niissd komiteoissa, joihin ei sovelleta 81 tai 100 artiklaa, EFTA-valtioiden asiantuntijat osallistu-
vat ty6skentelyyn, kun se on tarpeen tUmin sopimuksen moitteettoman toiminnan kannalta.

Nimdi komiteat luetellaan p6ytikirjassa 37. Tallaisesta osallistumisesta mdi~iratiin tarkemmin
asianomaista kysymysta koskevissa alakohtaisissa p6ytaikijoissa ja liitteissii.

2. Jos sopimuspuolet katso,'at, etti tillaisen osallistumisen
tulisi koskea my6s muita, samankaltaisia komiteoita, ETA:n sekakomitea voi muuttaa p6ytikirjaa 37.

102 artikla

1. Oikeusvarmuuden ja Euroopan talousalueen yhdenmukaisuuden takaamiseksi ETA:n sekakomitea
tekee pigt6ksen tamdn sopimuksen liitteen muuttamisesta mahdollisimman pian yhteisbn annettua
vastaavaa uutta yhteis6n lainsiiddint6b, jotta mainittua lains~iidlint6Si ja timin sopimuksen liitteiden
muutoksia voidaan soveltaa samanaikaisesti. Tassa tarkoituksessa yhteis6 aina, kun se antaa uuden
sidd6ksen tmdn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvasta kysymyksesti, niin pian kuin mahdollista
ilmoittaa siiti muille sopimuspuolille ETA:n sekakomiteassa.

2. ETA:n sekakomiteassa todetaan, mihin osaan tAmin sopimuksen liitteesti uusi lainsiiddint
suoraan vaikuttaisi.

3. Sopimuspuolet pyrkivat kaikin keinoin sopimaan tdmin sopimuksen kannalta merkityksellisisti
kysymyksisti.

ETA:n sekakomitea pyrkii erityisesti kaikin keinoin piisemiin yhteiselti kannalta hyvdiksyttAvAin
ratkaisuun, jos vaikea ongelma ilmenee alalla, joka EFTA-valtioissa kuuluu lainsiiddint6vallan alaan.

4. Jollei edellisen kohdan soveltamisesta huolimatta pisti sopimukseen t~irnan sopimuksen iitteen
muuttamisesta, ETA:n sekakomitea tutkii kaikki muut mahdollisuudet tamdin sopimuksen moitteettoman
toiminnan s~ilyttmiseksi ja tekee sen kannalta tarpeelliset piit6kset, mukaan lukien mahdollisuus
todeta sidnn6kset ja mAiriykset toisiaan vastaaviksi. Tillainen piit6s tehddian viimeistin kuuden
kuukauden kuluttua piivisti, jona asia on tullut vireille ETA:n sekakomiteassa, tai viimeistidn yhteis6n
vastaavan lainsidlinn6n voimaantulopiivana, jos tamA pAivi on my6hempi.
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5. Jos ETA:n sekakomitea ei ole 4 kohdassa tarkoitetussa madrgiajassa tehnyt pat6st~i ta an
sopimuksen hiitteen muuttamisesta, liitteen sen osan, johon muutos 2 kohdan mukaan vaikuttaa, katso-
taan rauenneen toistaiseksi, joiei ETA:n sekakomitea toisin p55ti. Tillainen raukeaminen tulee
voimnaan kuuden kuukauden kuluttua 4 kohdassa tarkoitetun miariajan pggttymisest5, mutta ei kuiten-
kaan aikaisemmin kuin sinai p ivani, jona vastaava EY:n sfigd6s pannaan tiyt.nt66n yhteis6ssi. ETA:n
sekakomitea jatkaa ponnistuksiaan yhteiselti kannalta hyviiksyttiv5Sn ratkaisuun pidsemiseksi, jotta
raukearninen voi lakata mahdollisimman pian.

6. ETA:n sekakomiteassa neuvotellaan 5 kohdassa tarkoitetun raukeamisen kdytdnn6n vaikutuksista.
Yksil6iden ja yritysten tdmin sopimuksen nojalla hankkimat oikeudet ja velvoflisuudet pysyvst
voimassa. Sopimuspuolet p55ttivat aiheellisissa tapauksissa raukeamisen takia tarpeeDllisista
tarkistuksista.

103 arikla

1. Tapauksissa, joissa ETA:n sekakomitean p~At6s voi sitoa sopimuspuolta vasta, kun valtiosddnn6n
asettamat vaatimukset on tAytetty, pdit6s tulee voimaan, jos paft6ksess on mainittu piiv, tuona
piiviin~i, ja jos sopimuspuoli, jota asia koskee, tuohon paiviin mennessli on ilmoittanut muille
sopimuspuolille, etti valtiosainn6n asettamat vaatimukset on taytetty.

Jos tillaista ilmoitusta ei ole tehty edelli tarkoitettuun pdiv5in mennessAi, piit6s tulee voimaan
viimeistA ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmgisenA piivinS.

2. Jos tifllaista ilmoitusta ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa ETA:n sekakomitean pfit6ksestg,
ETA:n sekakomitean pddt6st5 sovelletaan v~liaikaisesti, kunnes valtiosSniin6n asettaxnat vaatimukset
on tiytetty, jollei sopimuspuoli ilmoita, ett5 pdit6sti ei voida soveltaa viliaikaisesti. Viimeksi
mainitussa tapauksessa tai, jos sopimuspuoli ilmoittaa, ettei ETA:n sekakomitean pdit6sti ratifioida,
102 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu raukeaminen tulee voimaan kuukauden kuluttua tillaisesta ilmoi-
tuksesta, mutta ei kuitenkaan aikaisemmin kuin sini pdiving, jona vastaava EY:n sid6s pannaan
tiytiint66n yhteis6ss5.

104 artikla

ETA:n sekakomitean tissA sopimuksessa miirityissi tapauksissa tekemit p5t6kset sitovat, jollei niissA
toisin ma artA, voimaantulostaan lahtien sopimuspuolia, joiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
niiden tiytint66npanon ja soveltamisen turvaamiseksi.

3 LUKU
YHDENMUKAISUUS, VALVONTAMENETTELY JA

RIITOJEN RATKAISEMINEN

I jakso
Yhdenmukaisuus

105 artikla

1. ETA:n sekakomitea toimii tanin artiklan mukaisesti, jotta toteutettaisiin sopimuspuolten tavoite
saavuttaa ttiman sopimuksen mdiriysten ja niiden yhteis6n lainsiidInn6n sadnn6sten mahdollisimxnan
yhtendinen tulkinta, jotka tassa sopimuksessa merkittivilti osin toistetaan.
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2. ETA:n sekakomitea seuraa jatkuvasti Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen ja EFTAn
tuomioistuimen oikeuskiytdnnbn kehitysti; EFTAn tuomioistuimesta midritiin 108 artiklan
2 kohdassa. Tssa tarkoituksessa n~iiden tuomioistuinten tuomiot toimitetaan ETA:n sekakomitealle,
joka pyrkii sailyttim~An sopimuksen yhdenmukaisen tulkinnan.

3. Jos ETA:n sekakomitea ei kahden kuukauden kuluessa siiti, kun eroavuus mainittujen kahden
tuomioistuimen oikeuskdytinnbssA on saatettu sen kisiteltivdiksi, ole onnistunut sdilyttinmign sopimuk-
sen yhdenmukaista tulkintaa, 111 artiklassa mdirittyi menettelyd voidaan soveltaa.

106 artikla

Samalla kun tuomioistuinten riippumattomuus tunnustetaan tiysin, ETA:n sekakomitea toteuttaa taniin
sopimuksen mahdollisimman yhtenaisen tulkinnan turvaamiseksi EFTAn tuomioistuimen, Euroopan
yhteis6jen tuomioistuimen, Euroopan yhteisbjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen ja EFTA-
valtioiden ylimman oikeusasteen tuomioistuinten tuomioita koskevan tietojenvaihtojddjestelman. T.hin
jidjestelmin kuuluu, etta:

a) . niiden tuomioistuinten tuomiot, joissa on tulkittu ja sovellettu yhtiilti titi sopimusta taikka
toisaalta Euroopan talousyhteis6n perustamissopimusta tai Euroopan hiili- ja terdsyhteis6n
perustamissopimusta, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tai tiydennettyini, taikka mainittujen
perustamissopimusten nojaIla annettuja sdid6ksii, toimitetaan Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen
kirjaajalle, jos ne koskevat sddnn6ksii tai mAirayksii, jotka ovat sis5ll61tiin samoja kuin timAn
sopimuksen m1iriykset;

b) Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen kirjaaja luokittelee nimi tuomiot seki huolehtii tarpeellisten
kdinn6sten ja tiivistelmien laatimisesta ja julkaisemisesta;

c) Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen kirjaaja toimittaa asian kannalta merkityksefliset asiakiuiat
kunkin sopimuspuolen nimeimille toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

107 artikla

MHaykset, jotka koskevat EFTA-valtion mahdollisuutta oikeuttaa tuomioistuimensa pyytianiin
Euroopan yhteis6jen tuomioistuinta pSittdmAin ETA-siannfn tulkinnasta, ovat poytikirassa 34.

2 jakso
Valvontamenettely

108 artilda

1. EFTA-valtiot perustavat itsengisen valvontaviranomaisen (EFTAn valvontaviranomainen) ja
ottavat kAytt66n samanlaiset menettelyt kuin yhteis6ssi, mukaan lukien menettelyt, joilla turvataan
tAsti sopimuksesta johtuvien velvoitteiden tiytt&iminen ja valvotaan kilpailua koskevien EFTAn
valvontaviranomaisen toimien laillisuutta.

2. EFTA-valtiot perustavat tuomioistuimen (EFTAn tuomioistuin).
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EFTAn tuomioistuimella on t~ti sopimusta sovellettaessa toimivalta EFTA-valtioiden tekemdn erillisen
sopimuksen mukaisesti erityisesti:

a) kaisitelli kanteet, jotka liittyvllt EFTA-valtioita koskevaan valvontamenettelyyn;
b) ratkaista valitukset, jotka koskevat EFTAn valvontaviranomaisen kilpailuasioissa tekemiA

pSit6ksiA;
c) ratkaista kahden tai useamman EFTA-valtion valiset riidat.

109 artikla

1. Tasta sopimuksesta johtuvien velvoitteiden tiyttAmistA valvoo yhtaAltd EFTAn valvontaviranomai-
nen ja toisaalta, Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja terisyhteis6n
perustamissopimuksen mukaisesti seka timAn sopimuksen mukaisesti EY:n komissio.

2. Yhtenlisen valvonnan turvaamiseksi kaikkialla Euroopan talousalueella EFTAn valvontavi-
ranomainen ja EY:n komissio ovat keskenidn yhteisty6ssdi, vaihtavat tietoja ja kuulevat toisiaan
valvontapoliittisissa kysymyksissA ja yksittiisissi tapauksissa.

3. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen ottavat vastaan timan sopimuksen soveltamista
koskevia valituksia. Ne ilmoittavat vastaanottamistaan valituksista toisilleen.

4. Kumpikin mainituista toimielimistA tutkii toimnivaltaansa kuuluvat valitukset ja siirtAi toisen
toimielimen kiisiteltivaksi sen toimivaltaan kuuluvat valitukset.

5. Jos mainitut toimielimet eivAt ole yhti mielti valituksen perusteella suoritettavista toimista tai
tutkimuksen lopputuloksesta, kumpi tahansa toimielin voi saattaa asian ratkaistavaksi ETA:n
sekakomiteassa 111 artiklassa m1&r5tyll tavalla.

110 artikla

EFTAn valvontaviranomaisen seka EY:n komission tamin sopimuksen nojalla tekemat pdit6kset, joissa
miritiin maksuvelvollisuus muulle kuin valtiolle, ovat tiytdnt66npanokelpoisia. Sama koskee
Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen, Euroopan yhteis6jen ensimzinisen oikeusasteen tuomioistuimen
ja EFTAn tuomioistuimen tAniin sopimuksen nojalla antamia tuomioita.

Tiytint66npanoon sovelletaan sen valtion s~inn6ksig lainkayt6sti riita-asioissa, jonka alueella
tdyt~nt66npano tapahtuu. Tiytint66npanomAiriyksen antaa, tutkimatta muuta kuin tlytant66n-
panoasiakirjan oikeaperaisyyden, viranomainen, jonka kukin sopimuspuoli mli.r tihin tehtivMn ja
josta se ilmoittaa muifle sopimuspuolille, EFTAn valvontaviranomaiselle, EY:n komissiolle, Euroopan
yhteis6jen tuomioistuimelle, Euroopan yhteis6jen ensinmmiisen oikeusasteen tuomioistuimene ja
EFTAn tuomioistuimelle.

Kun nAna muodollisuudet on hakijan vaatirnuksesta tAytetty, tMnd voi hakea tAytaint66npanoa sen
valtion lains~iidinn6n mukaisesti, jonka alueella tAytint66npanon on mii tapahtua, saattamalla asian
suoraan toimivahaisen viranomaisen kisiteltAviiksi.

EY:n komission, Euroopan yhteis6jen ensimmalsen oikeusasteen tuomioistuimen tai Euroopan
yhteis6jen tuomioistuimen pAiitfksen taiyt~nt66npanoa voidaan lykAti vain Euroopan yhteis6jen
tuomioistuimen p5At6kse1lA ja EFTAn valvontaviranomaisen tai EFTAn tuomioistuimen pAitksen
taytAnt66npanoa vain EFTAn tuomioistuimen p-itkselli. Niiden valtioiden tuomioistuinten toirnival-
taan, joita asia koskee, kuuluu kuitenkin tutkia, onko p~it6s pantu taytd.nt66n oikeassa jlijestyksessA.

Vol. 1815. 1-31121



38 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

3 jakso
Rlitojen ratkalseminen

111 artikla

1. Yhteis6 tai EFTA-valtio voi seuraavien madriysten mukaisesti saattaa timd.n sopimuksen tulkintaa
tai soveltamista koskevan riidanalaisen asian ETA:n sekakomitean ratkaistavaksi.

2. ETA:n sekakomitea voi ratkaista riidan. Sille on annettava kaikki tiedot, joita voidaan kgytt5A
tilanteen perinpohjaiseksi selvitt"miseksi, jotta voidaan pdist hyvlksyttivdin ratkaisuun. TssA
tarkoituksessa ETA:n sekakomitea tutkii kaikki malfdollisuudet sopimuksen moitteettoman toiminnan
sailyttSmiseksi.

3. Jos riita koskee sellaisten timin sopimuksen miiiriysten tulkintaa, jotka ovat sislll61ti4n samoja
kuin vastaavat Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen tai Euroopan hiili- ja terisyhteis6n
perustamissopimuksen taikka niti kahta perustamissopimusta sovellettaessa annettujen sAid6sten
siiinn6t, eikl riitaa ole ratkaistu kolmen kuukauden kuluessa sen saattamisesta ETA:n sekakomitean
ratkaistavaksi, sopimuspuolet, jotka ovat riidan osapuolia, voivat sopia, etti ne pyytlvlt Euroopan yh-
teis6jen tuomioistuinta antamaan ratkaisun asian kannalta merkityksellisten sdiint6jen tulkinnasta.

Jos ETA:n sekakomitea ei ole tllaisessa riidassa pSissyt sopimukseen ratkaisusta kuuden kuukauden
kuluessa pdivlstA, jona menettely aloitettiin, taikka jos sopimuspuolet, jotka ovat riidan osapuolia, eivit
t1hiin mennessA ole pAIttneet pyytii Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen ratkaisua, sopimuspuoli voi
mahdollisen epitasapainon poistamiseksi

- joko toteuttaa suojatoimenpiteiti 112 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja 113 artiklassa mAlrttyA
menettelya noudattaen

- taikka soveltuvin osin noudattaa 102 artiklaa.

4. Jos rita koskee 111 artiklan 3 kohdan tai 112 artiklan mukaisesti toteutettujen suojatoimenpiteiden
soveltamisalaa tai kestoa taikka siti, ovatko 114 artiklan mukaisesti toteutetut tasapainottaval
toimenpiteet oikeasuhteisia, eika ETA:n sekakomitea ole kolmen kuukauden kuluessa plivlstA, jona
asia saatettiin sen ratkaistavaksi, onnistunut ratkaisemaan riitaa, miki tahansa sopimuspuoli voi saattaa
riidan p6ytlkijassa 33 mrnrAtyssS vilimiesmenettelyssA ratkaistavaksi. Vailimiesmenetlelyssl ei voida
klsitelli 3 kohdassa tarkoitettua tdmiin sopimuksen mlarlysten tulkintaa koskevaa kysymysta.
Vfilitystuomio sitoo riidan osapuolia.

4 LUKU
SUOJATOIMENPITEET

112 artikla

1. Jos tietylAi alalla tai alueella ilmenee vakavia taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympdrist66n Lit-
tyvia vaikeuksia, jotka ovat todennik6isesti pysyvid, sopimuspuoli voi yksipuolisesti toteuttaa aiheelli-
sia toimenpiteitA 113 artiklassa milrityin edellytyksin ja siinA milrlttyi menettelyl noudataen.
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2. Naiden suojatoimenpiteiden soveltamisala ja kesto on rajoitettava siihen, miki on ehdottornasti
tarpeen tilanteen korjaamiseksi. Ensisijaisesti on kdytettivi toimenpiteitS, jotka aiheuttavat vihiten
hiiri6ti tin sopimuksen toiminnalle.

3. Suojatoimenpiteiti on sovellettava kaikkiin sopimuspuoliin.

113 artikla

1. Sopimuspuolen, joka aikoo toteuttaa 112 artiklassa tarkoitettuja suojatoimenpiteiti, on ilmoitettava
siitA viipymdttd ETA:n sekakomitean vilitykselli muille sopimuspuolille ja annettava kaikki tiedot,
joilla on merkitysti asiassa.

2. Sopimuspuolet ryhtyvit valitt6mAsti neuvotteluihin ETA:n sekakomiteassa p~istikseen yhteisesti
hyviksyttivain ratkaisuun.

3. Sopimuspuoli, jota asia koskee, ei saa toteuttaa suojatoimenpiteiti, ennen kuin on kulunut
kuukausi 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemisesti, ellei 2 kohdassa tarkoitettua neuvottelu-
menettelyi ole saatu piit6kseen mainitussa mdriajassa. Jos vilitt6mii toimia vaativat poikkeukseUiset
seikat estivit asian tutkimisen etukateen, sopimuspuoli, jota asia koskee, voi viipymitti soveltaa
sellaisia suojatoimenpiteitgi, jotka ovat ehdottomasti tarpeen tilanteen korjaamiseksi.

EY:n komissio toteuttaa suojatoimenpiteet yhteis6n puolesta.

4. Sopimuspuolen, jota asia koskee, on viipymittd ilmoitettava toteutetut toinenpiteet ETA:n
sekakomitealle ja annettava kaikki tiedot, joilla on merkitysta asiassa.

5. Toteutetuista suojatoimenpiteisti neuvotellaan ETA:n sekakomiteassa joka kolmas kuukausi niiden
kuytt66n ottamisesta pyrkien niiden poistamiseen ennen suunniteltua miiripiv~d. taikka niiden
soveltamisalan rajoittamiseen.

Jokainen sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytdd ETA:n sekakomiteaa tarkastelemaan t~llaisia
toimenpiteiti.

114 artikla

1. Jos sopimuspuolen toteuttama suojatoimenpide johtaa epitasapainoon tasta sopimuksesta johtuvien
oikeuksien ja velvollisuuksien valilli, muu sopimuspuoli voi toteuttaa sellaisia ensiksi mainittuun
sopimuspuoleen kohdistuvia oikeasuhteisia tasapainottavia toimenpiteiti, jotka ovat ehdottomasti
tarpeen epatasapainon poistamiseksi. Ensisijaisesti on kiytettivi sellaisia toimenpiteiti, jotka
aiheuttavat vAhiten hairi6ti Euroopan talousalueen toiminnalle.

2. Sovelletaan 113 artiklassa miiraittyi menettelyi.
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VIII OSA
RAH-OITUSJARJESTELMA

115 artikla

Sopimuspuolet ovat yksimielisiA tarpeesta vgihentAii taloudellisia ja sosiaalisia eroja alueidensa vHii
edistA cseen kauppansa ja taloudellisten suhteidensa jatkuvaa ja tasapainoista vahvistumista, niin kuin
1 artiklassa miiirgtiiin. TAssA yhteydess5 ne kiinnittivit huomiota muualla tdiss sopimuksessa oleviin
asiaa koskeviin miiryksiin seka tihdin sopimukseen liittyviin p6ytikirjoihin, mukaan lukien eriit
maataloutta ja kalataloutta koskevat jdljestelyt.

116 artikla

EFTA-valtiot toteuttavat rahoitusjdijestelmin, jolla ne osallistuvat 115 artiklassa mAirittyjen
tavoitteiden toteuttamiseen Euroopan talousalueen yhteydessA ja yhteis6n aikaisempien asiaan liittyvien
pyrkimysten lis~ksi.

117 artikla

Rahoitusjdrjestelmdii koskevat miiriykset ovat p6ytaikirjassa 38.

/X OSA
YLEISET MAA.R YKSET JA LOPPUMAARAYKSET

118 artikla

1. Jos sopimuspuoli katsoo, etta kaikkien sopimuspuolten edun mukaista olisi kehittii t1ih~n
sopimukseen perustuvia suhteita ulottamalla ne koskernaan aloja, joita t5mi sopimus ei koske, se
esittSiA tatd koskevan perusteUun pyynn6n muille sopimuspuolille ETA:n neuvostossa. Viimeksi
mainittu voi pyytdd ETA:n sekakomiteaa selvittimin pyynt6on IfittyvAt seikat ja laatimaan kertomuk-
sen asiasta.

ETA:n neuvosto voi, jos se on aiheellista, tehd~i poliittiset p~it6kset sopimuspuolten v~ifisten
neuvottelujen aloittamiseksi.

2. Sopimuspuolet ratifioivat tai hyviksyvdt 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tuloksena syntyvit
sopimukset omien menettelyjensi mukaisesti.

119 artila

Liitteet ja s5iid6kset, joihin Ifitteissa viitataan, sellaisina kuin ne ovat mukautettuina titi sopimusta
varten, seka p6ytikijat ovat erottamaton osa tati sopimusta.
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120 artikla

Jollei tAssA sopimuksessa ja varsinkaan p6ytdkirjoissa 41, 43 ja 44 toisin mAiriti, tlirmn sopimuksen
madrayksii sovelletaan sellaisten voimassa olevien kahden- tai monenvilisten sopimusten asemesta,
jotka sitovat Euroopan talousyhteis6 yhdelti puolen ja yhtSi tai useampaa EFTA-valtiota toiselta
puolen, silti osin kuin tima sopimus koskee samoja asioita.

121 artikla

Tamin sopimuksen mAiraykset eivit estd yhteisty6ti:

a) pohjoismaisen yhteisty6n yhteydessa silti osin kuin yhteisty5 ei vaikeuta tgmiin sopimuksen
moitteetonta toimintaa;

b) Sveitsin ja ULechtensteinin vilisen alueellisen Ifiton yhteydessi silti osin kuin tamAn Iliton
tavoitteita ei saavuteta tWti sopimusta soveltamalla eikA timin sopimuksen moitteetonta toimintaa
vaikeuteta;

c) ltivallan ja Italian Tirolia, Vorarlbergii ja aluetta Trentino - Eteli-Tiroli/Alto Adige, koskevan
yhteisty6n yhteydessA silta osin kuin timAi yhteisty6 ei vaikeuta timin sopimuksen moitteetonta
toimintaa.

122 artikla

Sopimuspuolen edustaja, valtuutettu tai asiantuntija taikka virkamies tai muu toimenhaltija, joka toimii
tmamin sopimuksen nojalla, ei saa tehtivinsi piityttyikiiin ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin
kuuluvia tietoja eiki varsinkaan tietoja yrityksisti taikka niiden liikesuhteista tai kustannustekij6isti.

123 artikla

Tdma sopimus ei esta sopimuspuolta toteuttamasta toimenpiteiti:

a) jotka se katsoo tarpeellisiksi estdikseen keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen
ilmaisemisen;

b) jotka liittyvAt aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden taikka muiden puolustuksen kannalta
vilttdnmtt6mien tuotteiden kauppaan taikka puolustuksen kannalta vilttimitt6min tutkimus- tai
kehittimisty6h6n tai tuotantoon, jos nimi toimnenpiteet eivlit heikenni sellaisten tuotteiden
kilpailun edellytyksia, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen kiytt6bn;

c) jotka se katsoo turvallisuutensa kannalta keskeisiksi yleisen jirjestyksen yllApitainiseen
vaikuttavissa sisiisissi levottomuuksissa, sodassa tai vakavassa kansainvalisessA jiinnitystilassa
taikka tiyttSikseen velvoitteet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvilisen turvallisuuden
yllipitamiseksi.
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124 artikla

Sopimuspuolet antavat EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden kansalaisille saman oikeuden
osallistua 34 artiklassa tarkoitettujen yhtibiden pigomaan kuin omille kansalaisilleen, sanotun kui-
tenkaan rajoittarnatta timin sopimuksen muiden mkiirysten soveltamista.

125 artikla

TiliI sopimuksella ei puututa sopimuspuolten omistusoikeusjirjestelmiin.

126 artilda

1. Titi sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin Euroopan talousyhteis6n perustamissopimusta ja
Euroopan hiili- ja terasyhteis6n perustamissopimusta naissA perustamissopimuksissa mirAtyin ehdoin
sovelletaan, seka Islannin tasavallan, Itivallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan
kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan, Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton alueisiin.

2. Sen estImAtti, mitA 1 kohdassa maaritiian, titi sopimusta ei sovelleta Ahvenanmaahan. Suomen
hallitus voi kuitenkin timin sopimuksen ratifioinnin yhteydessi talteenottajafe talletettavassa
julistuksessa, josta talteenottaja toimittaa oikeaksi todistetun jiljenn6ksen muille sopimuspuolille,
ilmoittaa, etti sopimusta sovelletaan Ahvenanmaahan samoin edellytyksin kuin sita sovelletaan Suomen
muihin osiin ja seuraavien mariiysten mukaisesti:

a) T'imin sopimuksen madriykset eiviit esti soveltamasta tiettyni aikana Ahvenanmaalla voimassa
olevia sddnn6ksii:

i) rajoituksista, jotka koskevat Ahvenanmnaan kotiseutuoikeutta vailla olevien luonnollisten
henkil6iden taikka oikeushenkildiden oikeutta hankkia ja hallita kiinteii omaisuutta
Ahvenanmaalla ilman Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten lupaa;

ii) rajoituksista, jotka koskevat Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta vailla olevien luonnollisten
henkil6iden taikka oikeushenkil6iden sijoittautumisoikeutta tai oikeutta tarjota palveluja ilman
Ahvenanmaan toimivaltaisten viranomaisten Iupaa.

b) Timi sopimus ei vaikuta ahvenanmaalaisiHla Suomessa oleviin oikeuksiin.

c) Ahvenanmaan viranomaisten on kohdeltava kaikkia sopimuspuolten luonnollisia henkil6iti ja
oikeushenkil6iti samalla tavalla.

127 artikla

Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siiti kirjallisesti muille sopimuspuolille
viimeistidin kaksitoista kuukautta aikaisemmin.

Valitt6misti senjilkeen, kun suunnitellusta irtisanomisesta on ilmoitettu, muut sopimuspuolet kutsuvat
koolle diplomaattikonferenssin arvioidakseen sopimukseen tarvittavia muutoksia.
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128 artikla

1. Jokaisen Euroopan valtion, josta tulee yhteis6n jdsen, on tehtivi hakemus tullakseen tamAn
sopimuksen osapuoleksi, ja jokainen Euroopan valtio, josta tulee EFTAn jisen, voi tehd. tillaisen
hakemuksen. Sen on osoitettava hakemuksensa ETA:n neuvostolle.

2. TAimAn osallistumisen ehdoista ja edellytyksisti pdAtet i n sopimuspuolten ja hakijavaltion vilisin
sopimuksin. Sopimus annetaan kaikkien sopimuspuolten ratifioitavaksi tai hyviksyttiv~iksi niiden
omien menettelyjen mukaisesti.

129 artikla

1. TAmA sopimus laaditaan yhtenS kappaleena englannin, espanjan, hollannin, islannin, italian,
kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielelli jokaisen tekstin ollessa
yht5 todistusvoimainen.

Niiden sAid6sten tekstit, joihin liitteissA viitataan, ovat yhti todistusvoimaiset englannin, espanjan,
hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, saksan ja tanskan kielelli, sellaisina kuin ne ovat
julkaistuina Euroopan yhteis~jen viraflisessa lehdessd, ja ne laaditaan islannin, norjan, ruotsin ja
suomen kielella niiden todistusvoimaisiksi saattamista varten.

2. Sopimuspuolet ratifioivat tai hyviksyvit Utmiin sopimuksen valtiosdiAntnsii asettamien vaatimusten
mukaisesti.

Se talletetaan Euroopan yhteisbjen neuvoston sihteerist66n, joka toimittaa oikeiksi todistetut
jiljenn~kset muille sopimuspuolille.

Ratifioimis- tai hyviksymiskirjat talletetaan Euroopan yhteisbjen neuvoston sihteerist66n, joka
ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille.

3. Tdrn sopimus tulee voimaan 1 p~ivini tammikuuta 1993, jos kaikki sopimuspuolet ovat
tallettaneet ratifioimis- tai hyvgksymiskirjansa ennen mainittua piivii. Mainitun piiviin jAlkeen tima
sopimus ulee voimaan viimeisti ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmaiseni piivani.
Viimeinen midripiivi ilmoituksen tekemiselle on 30 piivi kesikuuta 1993. Timin piivimdrdin
jalkeen sopimuspuolet kutsuvat koolle diplomaattikonferenssin arvioimaan tilannelta.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1817, P. 42 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil
des Traitds, vol. 1817, p. 42.]
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POYTAMKRJA 1
LAAJA-ALAISISTA MUKAUTUKSISTA

Niiden sdd6sten sainn6ksil, joihin taman sopimuksen Iiitteissi viitataan, sovelletaan tamin
sopimuksen ja tamn p6ytdikirjan mukaisesti, jollei kuUoinkin kyseessd olevassa Iiitteess5 toisin
mgliati. Yksittisen sad6ksen osalta tarvittavista erityisisti mukautuksista miritiidn siinA liitteessi,
jossa kyseinen said6s mainitaan.

1. SAADOSTEN JOHDANTO-OSAT

Niiden sid6sten johdanto-osia, joihin viitataan, ei tdtA sopimusta sovellettaessa mukauteta.
NiillI on merkitystA vain silta osin kuin on tarpeen sopimuksen alalla tapahtuvan saadoksissA
olevien s.nn6sten oikean tulkinnan ja soveltamisen kannalta.

2. EY:N KOMITEOITA KOSKEVAT SAANN.OKSET

Sopimuksen 81, 100 ja 101 artiklassa sekd poytakirjassa 31 miiridtn menettelyistA, toimielin-
jdrjestelyist! seka muista EY:n komiteoita koskevista sdinn6ksisti, jotka sisdltyvit niihin
saaid6ksiin, joihin viitataan.

3. SAANNOKSET MENETTELYSTA YHT-EISON SA.,DOSTEN MUKAUTTAMISEK-
SI/MUUTTAMISEKS!

Jos sAiid6ksessd, johon viitataan, sSAdetiin EY:n menettelysta ssAd6ksen mukauttamiseksi,
laajentamiseksi tai muuttamiseksi taikka uuden yhteis6n politiikan tai uusien yhteis6n aloitteiden
tai sgid6sten kehittdmiseksi, noudatetaan niitA asiaa koskevia pdit6ksentekomenettelyjd, joista
sopimuksessa mdrdtiin.

4. TIETOJENVAIHTO- JA ILMOITUSMENETTELYT

a) Tapauksissa, joissa EY:n jasenvaltion on annettava tietoja EY:n komissiolle, EFTA-
valtion on annettava tiedot EFTAn valvontaviranomaiselle ja EFTA-valtioiden pysyville
komitealle. Sama koskee tapauksia, joissa toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava
tietojen antamisesta. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen antavat toisilleen
EY:n jgsenvaltioilta, EFTA-valtioilta tai toimivaltaisilta viranomaisilta saamansa tiedot.

b) Kun EY:n jisenvaltion on annettava tietoja yhdelle tai useammalle muu~le EY:n jisenval-
tiolle, sen on annettava tiedot my6s komissiolle, joka toimittaa tiedot pysyviille komitealle
edelleen EFTA-valtioille toimitettaviksi.

EFTA-valtion on annettava vastaavat tiedot yhdelle tai useammalle muulle EFTA-
valtiolle seki pysyvAille komitealle, joka toimittaa tiedot EY:n komissiolle edelleen EY:n
jisenvaltioille toimitettaviksi. Sama koskee tapauksia, joissa toimivaltaisten viranomaisten
on annettava tiedot.
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c) Aloilla, joilla kiireellisyyden vuoksi tiedot on toimitettava nopeasti, sovelletaan aiheellisia
alakohtaisia ratkaisuja suorasta tietojenvaihdosta.

d) EY:n komission tehtAviA todentamis- tai hyviiksymismenettelyn, tietojenanto-, ilmoitus-
tai neuvottelumenettelyn taikka tlmankaltaisten asioiden yhteydess5 hoidetaan EFTA-
valtioiden osalta nAiden keskuudessaan vahvistamien menettelyjen mukaisesti. Tima ei

kuitenkaan rajoita 2, 3 tai 7 kohdan soveltamista. EY:n komissio ja tapauksen mukaan
EFTAn valvontaviranomainen tai pysyvA komitea vaihtavat keskengAn kaikki naitii asioita
koskevat tiedot. Tissa yhteydessa esiin tulevat kysymykset voidaan saattaa ETA:n
sekakomitean kasiteltiivksi.

5. TARKASTELU- JA KERTOMUKSENANTOMENE=TELYT

Jos sellaisen sAiid6ksen mukaan, johon viitataan, EY:n kornission tai EY:n muun toimielimen
on laadittava kertomus, arvio tai vastaava asiakirja, tapauksen mukaan EFTAn valvon-
taviranomaisen tai pysyvain komitean on, jollei toisin sovita, samanaikaisesti laadittava EFTA-
valtioita koskeva kertomus, arvio tai vastaava asiakirja. EY:n komissio ja tapauksen mukaan
EFTAn valvontaviranomainen tai pysyvi komitea neuvottelevat keskeniin ja vaihtavat tietoja
laatiessaan kertomuksiaan, joista jAljenn6kset lIhetetiin ETA:n sekakomitealle.

6. TIETOJEN JULKISTAMINEN

a) Jos sellaisen sddd6ksen mukaan, johon viitataan, EY:n jasenvaltion on julkistettava tietoja
seikoista, menettelyista tai muusta vastaavasta, my6s EFTA-valtioiden on sopimuksen
mukaisesti julkistettava asiaa koskevat tiedot vastaavalla tavalla.

b) Jos sellaisen said6ksen mukaan, johon viitataan, seikoista, menettelyista, kertomuksista
tai muusta vastaavasta on julkaistava tietoja Euroopan yhteis6jen virallisessa lehdessA,
vastaavat EFTA-valtioita koskevat tiedot julkaistaan lehden erillisessa ETA-osastossal ).

7. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

EY:n jasenvaltiogile taikka niiden julkisille yksik6ille, yrityksile tai yksil6ille suhteessa toisiinsa
annetut oikeudet katsotaan annetuiksi ja asetetut velvollisuudet asetetuiksi sopimuspuolille,
jolloin viimeksi mainituilla tarkoitetaan tapauksen mukaan my6s sopimuspuolten toimivaltaisia
viranomaisia, julkisia yksik6itA, yrityksii tai yksil6itii.

8. VIITTAUKSET ALUEISIIN

Kun sdAd6ksessA, johon viitataan, on viittaus "yhteis6n" tai "yhteismarkkinoiden" alueeseen,
viittauksen katsotaan sopimusta sovellettaessa tarkoittavan viittausta sopimuspuolten alueeseen
sellaisena kuin se on miariteltyni sopimuksen 126 artiklassa.

() ETA-osaston siskllysluettelossa on my6s viitetiedot siita, missa kyseiset EY:tA ja sen
jiisenvaltioita koskevat tiedot ovat.
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9. VIIT'AUKSET EY:N JASENVALTIOIDEN KANSALAISIIN

Kun sidS6ksessd, johon viitataan, on viittaus EY:n jisenvaltioiden kansalaisiin, viittauksen
katsotaan sopimusta sovellettaessa tarkoittavan my6s EFTA-valtioiden kansalaisia.

10. VIITAUKSET KIELIIN

Jos sAddksess&a, johon viitataan, annetaan EY:n jdsenvaltioille taikka niiden julkisille yksik6ille,
yrityksile tai yksiloille oikeuksia taikka asetetaan niille velvollisuuksia, jotka koskevat Euroopan
yhteis6jen virallisten kielten kiyttamista, vastaavat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat
sopimuspuolten virallisten kielten kiyttimisti, katsotaan annetuiksi tai asetetuiksi sopimuspuo-
lille taikka niiden toimivaltaisille viranomaisille, julkisille yksikoille, yrityksille tai yksil6ille.

11. S,,ADOSTEN VOIMAANTULO JA TAYTANTOONPANO

Sopimusta sovellettaessa ei niiden sdid6sten voimaantulo- tai tiytint66npanosiinn6ksilli, joihin
sopimuksen liitteissi viitataan, ole merkitysti. EFTA-valtioita koskevat mairdajat ja piivimdi.rit
niiden said6sten voimaan saattamiseksi ja tiytdnt66n panemiseksi, joihin viitataan, seuraavat
sopimuksen 129 artiklan 3 kohdasta samoin kuin siirtymajdrjestelyji koskevista m~driyksisti.

12. NE, JOILLE YHTEISON SAADOKSET ON OSOITE'ITU

Sopimusta sovellettaessa ei sAAnnoksilld, joiden mukaan yhteis6n sddd6s on osoitettu yhteis6n
jAsenvaltioille, ole merkitysta.
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POYTA IRJA 2
TUOTrEISTA, JOTKA 8 ARTIKLAN 3 KOHDAN a ALAKOHDAN MUKAISESTI

JATET.AA.N TAM SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAN ULKOPUOLELLE

Seuraavat harmonoidun jarjestelmin (HS) 25 - 97 ryhmdn tuotteet j~itetin timin sopimuksen
soveltamisalan ulkopuolelle:

HS-nimike Tuotteen kuvaus

3501 Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

3502 Albumiinit, albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset:

10 - Muna-albumiini:

10:std - - Muu kuin elintarvikkeeksi kelpaamaton tai kelpaamattomaksi tehtAvd

90 - Muut:

90:sti - - Maitoalbumiini (laktalbumiini), muu kuin elintarvikkeeksi kelpaamaton
tai kelpaamattomaksi tehtMvi

3505 Dekstriini ja muu modifioitu trkkelys (esim. esihyytel6ity tai ester6ity tarkke-
lys); tirkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tirkkelykseen perustu-
vat hiimat ja liisterit

10 - Dekstriini ja muu modifioitu tArkkelys:

10:std - - EsterOity tai eetter6ity tarkkelys
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POYTAKRJA 3
SOPIMUKSEN 8 ARTIKLAN 3 KOHDAN b ALAKOHDASSA

TARKOITETUISTA TUOTrEISTA

I LUKU

YLEISET MAARAYKSET

1 artikla

ETA-madi ysten soveltaminen

JoUei tWa in p6yt~ikirjan mddi yksistd muuta johdu ja jollei sopimuksessa toisin mikitA, sopimuksen
mdia-dyksii sovelletaan tAmin poytakirjan taulukossa I ja II lueteltuihin tavaroihin.

11 LUKU

HINNANTASAUSJARJESTELYT

2 artikla
Yleinen hinnantasauksen periaate

1. Jotta otettaisiin huomioon taman poytikirjan taulukossa I eriteltyjen tavaroiden valmistuksessa

kaytettavien maatalousraaka-aineiden kustannuserot, sopimuksella ei esteta soveltamasta hinnantasaus-

toimenpiteiti naihin tuotteisiin, toisin sanoen kantamasta muuttuvia maksuja tuonnissa ja maksamasta
vientitukea viennissa.

2. Jos sopimuspuoli soveltaa sisisid toimenpiteiti, joilla alennetaan jalostusteollisuuden
raaka-ainekustannuksia, nam toimenpiteet on otettava huomioon hinnantasausmaksuja laskettaessa.

3 artikla
Uusi laskentajrjestelmi

1. Jollei j 1jempini 4 - 9 artiklassa miiratyisti edellytyksisti ja erityisisti miirayksisti muuta

johdu, hinnantasaus lasketaan tavaran valmistuksessa kaytettyjen raaka-ainemiirien ja yhteisesti
vahvistettujen vertailuhintojen perusteeUa.

2. JoUei timan poytakiran lisayksessa 1 olevassa 1 artiklassa toisin m5iritA, sopimuspuolet eivat

saa kantaa tulleja tai muita kiinteiti maksuja sellaisista tuontitavaroista, joihin sovelletaan I kohdassa
tarkoitettua jirjestelmnA.

3. UsayksessA 2 vahvistetaan luettelo raaka-aineista, joihin sopimuspuolet saavat soveltaa hinnan-

tasausta. Menettely luettelon muuttamiseksi vahvistetaan lisyksessi 3.
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4 artikla

Ihmoitus raaka-aineista

1. Kun maahantuovan valtion viranomaisele esitetin tuonnin yhteydessi ilmoitus tuotteen
valmistuksessa kdytetyist5 raaka-aineista, ntiden viranomaisten on laskettava muuttuva maksu
tuliselvitettfiv~iksi esitetyn tavaran nettopainon ja ilmoituksessa esitettyjen raaka-ainemikien
perusteella, jollei hei~ll ole perusteltua aihetta epiiflS ilmoituksen tietojen oikeellisuutta.

2. Kiytettivi~i ilmoituksia ja niiden toimittamista koskevat m~iiriykset vahvistetaan lis~yksessi 4.

5 artikla
lhmoitusten varmistarninen

1. Sopimuspuolet auttavat toisiaan ilmoitusten oikeellisuuden todentamisessa.

2. llmoitusten todentamismenettelyn yksityiskohdat vahvistetaan lisayksessA 5.

6 artikla
Vertailuhinnat

1. Sopimuspuolet ilmoittavat ETA:n sekakomitealle niiden raaka-aineiden hinnat, joihin
hinnantasaustoimenpiteita sovelletaan. lIlnoitettavien hintojen on kuvattava todellista hintatasoa sopi-
muspuolen alueella. Hintojen tulee olla jalostusteollisuuden tavanomaisesti tukkukaupassa tai valmis-
tusteollisuudelle maksamia hintoja. Jos jalostusteollisuudella tai sen osalla on mahdollisuus hankkia
maatalousraaka-ainetta yleisti kotimarkkinahintaa halvempaan hintaan, ilmoitusta on tarkistettava vas-
taavasti.

2. llmoitusten perusteeUa ETA:n sekakomitea vahvistaa miiriiajoin hinnantasausmaksujen
laskemisessa kiytettavAt vertailuhinnat.

3. KAytettivien vertailuhintojen yksityiskohdat, ilmoitusjasjestelma ja vertailuhintojen vahvistamis-
menettely vahvistetaan lisgyksessi 6.

7 artikla
Kertoimet

1. Muunnettaessa kyseessa olevien raaka-aineiden miirii niiden raaka-aineiden miiriksi, joille
on vahvistettu vertailuhinta, sopimuspuolet kiyttavit sovittuja kertoimia.

2. Sovellettavien kertoimien luettelosta m1i.ritAin lisdyksess5 7.

8 artikla
Vertailuhintojen vAlinen ero

MinkdiAn raaka-aineen osalta hinnantasausmaksu ei saa olla suurempi kuin sen kotimaisen vertailu-
hinnan ja minkidn sopimuspuolen alhaisimman vertailuhinnan valinen ero.
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9 artikla
Hinnantasausmaksujen rajoitus

Sopimuspuoli ei saa kantaa toiselta sopimuspuolelta tuotavasta tavarasta muuttuvia hinnantasaus-
maksuja, jotka ovat suuremmat kuin 1 paivini tammikuuta 1992 kysymyksessi olevalta sopimuspuo-
lelta saapuvaan kyseiseen tavaraan sovellettava tuUi tai kiinteA maksu. Tii rajoitusta sovelletaan my6s,
kun tullia tai kiinteig maksua sovellettiin tariffikiinti6ni, ei kuitenkaan niiss tapauksissa, joissa
kyseiseen tuotteeseen tullin tai kiintean maksun lis.ksi sovellettiin 1 piivini tammikuuta 1992
hinnantasaustoimenpidetti.

III LUKU
MUIT MAA.RAYKSET

10 artikla
Taulukossa II olevien tuotteiden jAttaninen

II luvun soveltamisalan ulkopuolelle

1.Edelli II luvun md'rAyksii ei sovelleta tauhkossa II lueteltuihin tuotteisiin. Etenkiin sopimuspuolet
eivit saa niiden tuotteiden osalta kantaa tuontitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja, mukaan
lukien muuttuvat maksut, eivAtkA maksaa viennin yhteydessi vientitukea.

2.Edelli 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulleja ja muita kiinteiti maksuja koskevat
erityisjijestelyt vahvistetaan lisayksessa 1 olevassa 2 artiklassa.

11 artikla
Pytikirjan 2 soveltaminen

Sik&ii kuin on kyse EFTA-valtion ja yhteis6n vdiisesti sellaisen tuotteen kaupasta, joka sisaltyy
vapaakauppasopimuksen p6ytikirjan 2 asiaa koskevaan taulukkoon ja rajoittamatta timin p ytidijan
lisgyksessi 1 olevan 6 artiklan soveltamista, sovelletaan kulloinkin kyseessA olevan vapaakauppasopi-
muksen p6ytikirjan 2 ja p6yt!irjan 3 m iriyksii samoin kuin kaikkia muita vapaakauppasopimuksen
asiaa koskevia m~xdyksii:

- jos tuote on luetteloitu taulukossa I, mutta edellytykset 3 - 9 artiklassa esitetyn jdrjestelmiin
soveltamiselle eiv~it t~iyty,

- jos tuote kuuluu HS-nimikkeist6n 1 - 24 ryhmiin, mutta sitd ei ole luetteloitu taulukossa I tai
11, taikka

- jos tuote on luetteloitu t5man sopimuksen p6ytikirjassa 2.

12 artikla
Avoimuus

1. Sopimuspuolet antavat ETA:n sekakomitean kiytettgv.ksi mahdollisinman pian ja viimeistiiin
kahden viikon kuluessa niiden voimaantulosta yksityiskohtaiset tiedot kaikista 3 - 9 artiklassa
vahvistetun jfnrjestelm~in mukaisista hinnantasaustoimenpiteisti. Sopimuspuoli voi pyytii kyseisen-
laisten toimenpiteiden tutkimista ETA:n sekakomiteassa edelli olevien miariysten mukaisesti.
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2. Jos sopimuspuoli yksipuolisesti tai sopimuksen perusteella soveltaa tuotteisiin, joita ei ole
lueteltu taulukossa I tai tuotteisiin, jotka on lueteltu taulukossa, mutta jotka tulevat kolmansista maista,
3 - 9 artiklassa esitetyn jiirjestelmhn kaltaista jirjestelmiA, sen on ilmoitettava siitS ETA:n
sekakomiteaUe.

3. Sopimuspuolten on my6s ilmoitettava ETA:n sekakomitealle sis~isisti toimenpiteistdin, joilla
alennetaan jalostusteollisuuden raaka-aineen hintaa.

4. Sopimuspuolella on oikeus pyytid, etta 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista jiijestelmista ja toimenpi-
teisti keskustellaan ETA:n sekakomiteassa.

13 artikla
Maakohtaiset jaiestelyt

Erityisjazjestelyt Islannin, Itivallan, Norjan ja Suomen osalta ovat lisayksessA 1 olevassa 4 - 6
artiklassa.

14 artikla
Tarkastelut

Sopimuspuolet tarkastelevat uudelleen kahden vuoden vilein jalostettujen maataloustuotteiden
ulkomaankauppansa kehitysti. Ensimmdinen tarkastelu tapahtuu ennen vuoden 1993 loppua.
Sopimuspuolet pdtttivit naiden tarkastelujen perusteeUa mahdollisesta p6ytikidjan tuotekatteen
laajentamisesta seki tgrin p6ytikirjan lisiyksessi 1 olevissa 1 ja 2 artildassa tarkoitettujen jiljelli
olevien tuUien ja muiden maksujen mahdollisesta poistamisesta.
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LISAYS 1

1 artikla

1. Sopimuspuolet saavat muuttuvien hinnantasausmaksujen lis.ksi soveltaa enintAdn 10%:n tulleja
tai muita kiinteitA maksuja seuraaviin tuotteisiin:

2007 KeittdnilA valmistetut hiflot, hedelmiihyytel6t, marmelaatit, hedelmi- ja pihkinA-
soseet sekA hedelmIi- ja p~ihkinipastat, my6s lisattyi sokeria tai muuta makeu-
tusainetta sisiltAvit

2. Sopimuspuolet poistavat tullit ja muut kiinteit maksut jgljempinS luetelluilta tuotteilta vaiheittain
seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) jokainen tulli alennetaan viiteen kuudesosaan perustullista I piiv~ni tammikuuta 1993;

b) viisi seuraavaa yhden kuudesosan suuruista alennusta tehdAAn 1 piving tammikuuta 1994, 1
plivdni tarnnikuuta 1995, 1 pAivanii tammikuuta 1996, 1 pAivana tammikuuta 1997 ja 1 paivd.nA
tammikuuta 1998.

1302 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut
kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, my6s modifioidut:

20 - Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:
20:stA -- Vi.hintaiin 5 % painosta Iis5ttyi sokeria sisAltAvit

1517 Margariini; sy6tivit seokset ja valmisteet elain- tai kasvirasvoista tai -6]jyist5 tai
t min ryhmin eri rasvojen ja 61jyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 sy6tsvit
rasvat ja 61jyt seki niiden jakeet:

10 - Margariini, ei kuitenkaan nestemiinen margariini:
10:stii -- Enemman kuin 10 % mutta enintain 15 % painosta maitorasvaa

sisdltavi
90 - Muut:
90:sti -- Enemmin kuin 10 % mutta enintain 15 % painosta maitorasvaa

sislltavat

2106 Ravintovalmisteet, joita ei ole m~dritelty tai lueteltu muualla:

2106:sta - Muut kuin maku- tai viiainetta sisiltivit sokerisiirapit:
-- EnemmIin kuin 15 % painosta maitorasvaa sisaltavAt

3. Sopimuspuolet alentavat jaijempia mainitun tuotteen tulleja ja muita kiinteitA maksuja asteittain
seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) jokainen tuUi alennetaan 90 %:iin perustullista 1 pdivdini tammikuuta 1993;
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b) neIjS seuraavaa 10 %:n suuruista alennusta tehd~An 1 p~ivini tammikuuta 1994, 1 paivani
tammikuuta 1995, 1 paivAnS taimmikuuta 1996 ja 1 piivini tammikuuta 1997.

1702 Muut sokerit, my6s kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi,
jAhmeat; Iisattya maku- tai viriainetta sisAltimatt6mit sokerisiirapit; keinotekoinen
hunaja, my6s luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokerivdri:

50 - Kemiallisesti puhdas fruktoosi

2 artikla

1. Sopimuspuolet poistavat tuontitullit ja muut kiinteat maksut j5Ijempini luetellulta tuotteilta
vaiheittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) 1 piivind tammikuuta 1993 jokainen tui alennetaan viiteen kuudesosaan perustullista;

b) viisi seuraavaa yhden kuudesosan suuruista alennusta tehdadn 1 piivdni tammikuuta 1994, 1
piivini tammikuuta 1995, 1 piivjn5 tammikuuta 1996, 1 pdivdnA tammikuuta 1997 ja I pdivin!
tammikuuta 1998.

1302 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut
kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, my6s muunnetut:

20 - Fektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:
20:stl -- Vihemm n kuin 5 % painosta IisAttyd sokeria sisAlt~vAt

2. Sopimuspuolet alentavat jdIjempgri mainitun tuotteen tuontitulleja ja muita kiinteiti maksuja
asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) jokainen tui alennetaan 90 %:iin perustullista 1 pdivand tammikuuta 1993;

b) nelja seuraavaa 10 %:n suuruista alennusta tehddiin 1 pdiviinA tammikuuta 1994, 1 pIivAnA
tammikuuta 1995, 1 piivna tammikuuta 1996 ja 1 piiv.§i tammikuuta 1997.

1702 Muut sokerit, my6s kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi,
jahmeit; lisattya maku- tai vAriainetta sisaltimatt6mAt sokerisiirapit; keinotekoinen
hunaja, my6s luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokerivlri:

90 - Muut, my6s inverttisokeri:
90:sti -- KemiaLlisesti puhdas maltoosi

3 artikla

1. Perustullit, joihin I ja 2 artiklassa m~iirittyji perikkiisia alennuksia on sovellettava, ovat kunkin
tuotteen osalta sopimuspuolen 1 piiviind tammikuuta 1992 muiden sopimuspuoiten aluejita tuleviin
tuotteisiin tosiasiallisesti soveltamat tulit. Jos I paivin tammikuuta 1992 jAlkeen toteutetaan Uruguayn
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kierroksen monenvilisten kauppaneuvottelujen seurauksena tariffien alennuksia, pidetAiin tillaisia
alennettuja tulleja perustulleina.

2. Alennettuja tulleja sovelletaan py6ristien ne alaspiin ensimmiseen desimaaliin siten, ettg toinen
desimaaliluku poistetaan.

4 artikla

1. Suomen osalta pbytikirjassa olevan 9 artiklan miiriiyksii ei sovelleta HS-nimikkeiden 1517 ja
2007 tuotteisiin.

2. Norjan osalta p6ytkirjassa olevan 9 artiklan maarayksii ei sovelleta HS-nimikkeiden 2007,
2008 ja 2104 tuotteisiin.

5 artikla

1. Islannin osalta p6ytikirjan m&iAyksiA ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:

2105 Jiitel6, mehuj~A ja niiden kaltaiset jAidytetyt valmisteet, my6s kaakaota sissltivit

2106 Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet:

90 - Muut:
90:sti -- PAiasiassa rasvasta ja vedesta koostuvat valmisteet, yli 15 %

painosta voita tai muuta maitorasvaa sisaltavit

Sopimuspuolet tarkastelevat ttA tilapgisti jljestelyi uudelleen vuoden 1998 loppuun mennessa.

2. Islannin osalta p6ytiirjassa olevassa 9 artiklassa sddettyi rajoitusta tuonnin hinnantasaus-
maksuista ei sovelleta Islantiin HS-nimikkeisiin 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 ja
2104 kuuluvien tuotteiden osalta.

Rajalla kannettavien tuontimaksujen m~ rt eivit kuitenkaan miss~in tapauksessa saa ylitti~i tasoa,
jota Islanti vuonna 1991 soveltaa tuontiin jostakin sopimuspuolesta.

6 artikla

1. Itavallan osalta sopimuksessa olevaa 16 artiklaa sovelletaan HS-nimikkeen 2208 tuotteisiin vii-
meistAiin 1 pdivisti tammikuuta 1996 alkaen. Itivallan niihin tuotteisiin soveltamaa lisensiointijijes-
telm5i lievennetin kuitenkin ja lisenssit my6nnetiin automaattisesti 1 p~ivisti tammikuuta 1993
alkaen.

Itivalta poistaa rajalla kannettavat tullit asteittain 1 p~iv~in tanmikuuta 1993 ja 1 piivdn tammnikuuta
1996 viliseni aikana alkoholijuomien ja alkoholipitoisuudeltaan vdihemmin kuin 80 tilavuusprosentti-
sen alkoholipitoisen denaturoimattoman etyylialkoholin osalta, jotka kuuluvat HS-nimikkeeseen 2208.
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a) Tosiasiallisesti I pdivdnd tanimikuuta 1991 sovellettua tullia alennetaan 15 %:lla 1 piivifin
tammikuuta 1993;

b) seuraava 15 %:n alennus tehddAn I pivin tammikuuta 1994;
c) seuraava 30 %:n alennus tehdddn I pdivinA tammikuuta 1995 ja
d) viimeinen 40 %:n alennus tehdaan 1 paivina tammikuuta 1996.

Alennettuja tulleja sovelletaan py6ristamalla ne ensimmaiseen desimaaliin siten, ettA toinen
desimaaliluku poistetaan.

Sen estimAttli, mita edelli on sanottu, yhteisosta peraisin olevien tiettyjen maataloustuotteiden
kauppajiljestelyssa Euroopan talousyhteis6lle annetut tullimy6nnytykset huomioon ottaen, Itavalta
poistaa 1 pdivdsti tammikuuta 1993 alkaen tuontitullit seuraavilta tuotteilta:

2208 30:sti Irlantilainen viski
40 Rommi ja tafia
90:sti Irlantilaiset kermalik66rit ja ouzo.

2. HS-nimikkeeseen 2208 kuuluville muille alkoholijuomille miirittyjen tullien ja verojen osalta
ItAvalta noudattaa sopimuksen 14 artiklan mairayksii.

3. a) Itavalta soveltaa sopimuksen miirAyksiAi seuraaviin tuotteisiin viimeistiAn I paivista
tammikuuta 1997 alkaen:

3505 Dekstriini ja muu muunnettu tkrkkelys (esim. esihyytel6ity tai ester6ity tirkkelys);
trkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun muunnettuun tarkkelykseen perustuvat liimat
ja liisterit:

10 - Dekstriini ja muu muunnettu tArkkelys:
10:sti -- Muu kuin ester6ity tai eetteraity tarkkelys
20 - iimat

3809 Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat varj~ytymisti tai viriaineiden
kiinnittymisti, sekS muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittaus-
aineet), jollaisia kdytetin tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa
teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

10 - Tirkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat
- Muut:

91:sta -- Jollaisia kiytetdiin tekstiiliteollisuudessa:
- Tirkkelysti tai tirkkelystuotteita sisaltavat

92:sta -- Jollaisia kiytetiian paperiteollisuudessa:
- Tirkkelyst5 tai tirkkelystuotteita sisaltavat

99:st5 -- Muut:
- T'kkkelysti tai tdrkkelystuotteita sisltavat
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3823 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydirni~i varten; kemialliset tuotteet seka
kemian ja siihen liittyvan teollisuuden valmisteet (my6s, jos ne ovat luonnon-
tuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvin teollisuuden
jaitetuotteet, muualle kuulumattomat:

10 - Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -syddimi~i varten:
1O:st5 -- Tdrkkelyst5 tai tiirkkelystuotteita sisaltivAt
90 - Muut:
90:sti -- YhteensS vlhintfin 30 % painosta sokeria, tirkkelysti, tdrkke-

lystuotteita tai nimikkeiden 0401 - 0404 tuotteita sisAltavit.

b) Nin kauan kuin ItAvalta ei sovella sopimuksen m~iriystA edelli luetelluista tuotteista,
ETY:n ja Itvallan timin alan kahdenvilistli kauppaa koskevan vapaakauppasopimuksen
mikryksid, p6ytdkirjan 3 alkuperisdinn6t ja kaikki muut asiaa koskevat mdiriykset
mukaan lukien, voidaan edelleen soveltaa. Samoifla edellytyksilla Itivallan ja muiden
EFTA-valtioiden vdlisessA edelli lueteltujen tuotteiden kaupassa EFTA-konvention 21
artiklaa ja liitetti B seka kaikkia muita asiaa koskevia mi5riyksii voidaan edelleen
soveltaa.
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LISAYS 2

Taman p6ytdkirjan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu luettelo raaka-aineista,
joihin sovelletaan hinnantasausta

LISAYS 3

Menettely tAmin p6ytakirjan 3 artiklan 3 kohdassa ja lis~yksessi 2 tarkoitetun,
niisti raaka-aineista laaditun luettelon muuttamisesta, joihin

sovelletaan hinnantasausta

LISAYS 4

Timan p6ytikirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, kiytettivii ilmoituksia
ja niiden toimittamista koskevat miiriykset

LISAYS 5

Timan p6ytikirjan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut
ilmoitusmenettelyn yksityiskohdat

LISAYS 6

Tamiin p6ytdikirjan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kiytettivien
vertailuhintojen yksityiskohdat, ilmoitusjrjestelmd ja vertailuhintojen

vahvistamismenettely

LISAYS 7

TAmAn p6ytikirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
luettelo kertoimista
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TAULUKKO I

HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

0403 Kimupiimia, viili, jogurtti, kefiiri ja muu kaynyt tai hapatettu maito tai kerma,
my6s tiivistetty tai maustettu tai lis~ttyi sokeria tai muuta makeutusainetta,
hedelm~i, pdhkinSi tai kaakaota sisAItivi:

10 - Jogurtti

10:sti -- Maustettu tai listtyi hedelmii, pdhkinii tai kaakaota sisItMvi

90 - Muu

90:sti -- Maustettu tai lisattyii hedelmldA, p~hkinAA tai kaakaota sisaltavA

0710 JAidytetyt kasvikset (my6s h6yryssS tai vedess5i keitetyt):

40 - Makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

0711( )  Kasvikset, viliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessa, rikkiha-
poke- tai muussa s~i16ntdIiuoksessa) sdiibttyini, mutta siind tilassa valitt6main
kulutukseen soveltumattomina.

90 - Muut kasvikset; kasvissekoitukset:

90:sti -- Makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

1302 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja
muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, my6s modifioidut:

20 - Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

20:stS -- Vahintiin 5 % painosta lis~ttyd sokeria sisaltavat

i Huom: HS-nimikkeet 0711, 2001, 2004: NAissi nimikkeissi mainittu makeamaissi ei sislia

makeamaissin ja muiden n~iden nimikkeiden tuotteiden sekoituksia.
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

1517 Margariini; sy6tavat seokset ja valmisteet elAin- tai kasvirasvoista tai -61jyist~i
tai t~im~n ryhm~in eri rasvojen ja 61jyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516
sy6tiiv~t rasvat ja 61jyt sekAi niiden jakeet:

10 - Margariini, ei kuitenkaan nestemAinen margariini:

10:sta -- Yli 10 % mutta enintAiin 15 % painosta maitorasvaa sis~ltivA

90 - Muut

90:st5 -- Yli 10 % mutta enint~in 15 % painosta maitorasvaa sisaltAvat

1702 Muut sokerit, my6s kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja
fruktoosi, jAhmeit; lis~ttya maku- tai v~riainetta sis~ltimitt6mit sokerisiirapit;
keinotekoinen hunaja, my6s luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokerivari:

50 - Kemiallisesti puhdas fruktoosi

1704 Kaakaota sisAltaiamtt6mat sokerivalmisteet (my6s valkosuklaa)

1806 Suklaa ja muut kaakaota sis5ltavAt ravintovalmisteet

1901 Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tirkke-
lyksesti tai mallasuutteesta tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole lainkaan
kaakaojauhetta tai joissa sitS on alle 50 % painosta; muualle kuulumattomat
nimikkeiden 0401 - 0404 tuotteista tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole
lainkaan kaakaojauhetta tai joissa siti on alle 10 % painosta

1902 Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi,
ravioli ja cannelloni, my6s kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) tiytetyt
tai muulla tavalla valmistetut; couscous, my6s valmistettu:

- Kypsentim~itt6mat makaronivalmisteet, joita ei ole tiytetty eiki muulla-
kaan tavalla valmistettu

11 -- Munaa sisAltAvAt
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

19 -- Muut

20 Tiytetyt makaronivalmisteet, my6s kypsennetyt tai muu~la tavalla
valmistetut:

20:stA -- Muut kuin tuotteet, joissa on yli 20 % painosta makkaraa, lihaa, muita

elgimenosia tai verta tai niiden sekoituksia

30 - Muut makaronivalmisteet

40 - Couscous

1903 Tapioka ja tirkkelyksesti valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvina,
helmisuurimoina, seulomisjdimini tai niiden kaltaisessa muodossa

1904 Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravintovalmisteet
(esim. maissihiutaleet); esikypsennetty tai muuUa tavalla valmistettu vilja (ei
kuitenkaan maissi) jyving tai jyvisinA

1905 Ruokaleipa, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivit sek~i muut leipomotuot-
teet, my6s jos niissa on kaakaota; ehtoollisleipi, tyhjit oblaattikapselit, jollai-
set soveltuvat farmaseuttiseen kaytt66n, sinetti6ylatit, riisipaperi ja niiden
kaltaiset tuotteet

2001 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai sailbtyt kasvikset, hedelmilt,

p'lhkinat ja muut sy6tivit kasvinosat;

90 - Muut:

90:sti -- Makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata); jamssi, bataatit ja
niiden kaltaiset sy6tavat kasvinosat, vhhintaiin 5 % painosta tarkkelysti
sisAltivit

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai s~il6tyt muut
2004 kasvikset, jdidytetyt:

10 - Perunat:

10:stA -- Hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina

90 - Muut kasvikset seki kasvissekoitukset:

90:stl -- Makea- eli sokerimaissi (Zea mays vat. saccharata)
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

2005 MuuUa tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai s~il6tyt muut
kasvikset, jiddyttimitt6mit:

20 - Perunat:

20:sta -- Hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina

80 - Makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2007 KeittamAill valmistetut hillot, hedelmdhyytel6t, marmelaatit, hedelmi- ja
pAhkinisoseet seka hedelmA- ja phihkinipastat, my6s lisattyAi sokeria tai muuta
makeutusainetta sisaltivat

2008 Muulla tavalla valmistetut tai sdilbtyt hedelmit, pAhkinat ja muut sy6tivat
kasvinosat, my6s lisSttyi sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisalta-
vat, muualle kuulumattomat:

- Pihkinit, maapdhkindt ja muut siemenet, my6s ngiden sekoitukset

11 -- Maapdhkindt:

11:stA --- MaapAhkinivoi

- Muut, my6s muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat;

92 -- Sekoitukset:

92:sta Viljaan perustuvat

99 -- Muut

99:sta --- Maissi, muu kuin makea- eli sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2101 Kahvi-, tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet seka naihin tuotteisiin tai
kahviin, teehen tai mateehen perustuvat valmisteet; paahdettu sikurijuuri ja
muut paahdetut kahvinkorvikkeet seki niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

10 - Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sek! naihin uutteisiin, esansseihin
tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:
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Hs-nimike Tavaran kuvaus
N:o

10:stg -- Painosta vihintiin 1,5 % maitorasvaa, vahintaiin 2,5 % maitoproteiinia,
viihintiAn 5 % sokeria tai vihintaiin 5 % tiirkkelystA sisAItavdt

20 - Tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekS niihin uutteisiin,
esansseihin ja tiivisteisiin tai teehen tai mateehen perustuvat valmisteet:

20:stA -- Painosta vihint~n 1,5 % maitorasvaa, v~ihintadn 2,5 % maitoproteiinia,
vihint~iin 5 % sokeria tai vihintAin 5 % tkrkkelystl sisdlt~vAt

30 - Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekA niiden
uutteet, esanssit ja tiivisteet:

30:sti -- Muut paahdetut kahvinkorvikkeet kuin paahdettu sikurijuuri sekli
muiden paahdettujen kahvinkorvikkeiden kuin paahdetun sikurijuuren
uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102 Hiiva (eliv~i eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yk-
sisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmis-'
tetut leivinjauheet:

10 - ElAvA eli aktiivinen hiiva

10:stg -- Muu kuin leivinhiiva, lukuun ottamatta elAinten ruokinnassa kAytettiivi

20 - Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organis-
mit

20:stW -- Muut kuin elainten ruokinnassa kgytettivgt

30 - Valmistetut leivinjauheet

2103 Kastikkeet ja valmisteet niita varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset;
sinappijauho ja valmistettu sinappi:

20 - Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

30 - Sinappijauho ja valmistettu sinappi:

30:stA -- Valmistettu sinappi, viihintfin 5 % painosta lisitty5 sokeria sisSltivA

90 - Muut:
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

90:stS -- Muut kuin nestemainen "mango chutney"

2104 Keitot ja liemet seka valmisteet niit5 varten; homogenoidut ravintovalmis-
teseokset

2105 Jaatel6, mehujdd ja niiden kaltaiset jdldytetyt valmisteet, my6s kaakota

sisaltavat

2106 Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet:

2106:sta - Muut kuin maku- tai vdriainetta sisdItdvit sokerisiirapit

2203 Mallasjuomat

2205 Vermutti ja muu tuoreista rypaleistS valmistettu viini, joka on maustettu
kasveilla tai aromaattisilla aineilla

2208 Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia;
vdkevdt alkoholijuomat, lik66rit ja muut alkoholipitoiset juomat; alkoholipitoi-
set valmisteet, jollaisia kdytetiAn juomien valmistukseen:

50 - Gini ja genever

90 - Muut:

90:std -- Yli 5 % painosta lisAttyi sokeria sisaltavat lik66rit; vodka ja akvaviitti

2209 Etikka ja etikkahaposta valmistetut etikankorvikkeet
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

2905 Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

- Muut moniarvoiset alkoholit:

43 -- Mannitoli

44 -- D-glusitoli (sorbitoli)

3505 Dekstriini ja muu modifioitu tgirkkelys (esim. esihyytel6ity tai ester6ity
t~rkkelys); t~irkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tdrkkelykseen
perustuvat liimat ja iisterit:

3505:stg - Muu kuin ester6ity tai eetter6ity tdirkkelys (10:sti)

3809 Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat virljytymisti tai variai-
neiden kiinnittymista, sekS muut tuotteet ja valmisteet (esim. Ifistausaineet ja
peittausaineet), jollaisia kiytet~ii tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden
kaltaisessa teoUisuudessa, muualle kuulumattomat:

10 - Tarkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -syddmii varten; kemialliset tuotteet
ja kemian ja siihen Iiittyvit teollisuuden valmisteet (my6s jos ne ovat luon-
nontuotleiden seoksia), muuafle kuulumattomat; kemian ja siihen Iiittyvan
teollisuuden j5tetuotteet, muualle kuulumattomat:

60 - Sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva
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TAULUKKO II

HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

0901 Kahvi, my6s paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvik-
keet, joissa on kahvia, sen maiarstd riippumatta

0902 Tee

1302 Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja
muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, my6s modifioidut:

- Kasvimehut ja -uutteet:

12 -- Lakritsista saadut

13 -- Humalasta saadut

20 - Pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

20:st -- Alle 5 % painosta lisdttyi sokeria sisJt~v~t

- Kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, my6s modifioidut:

31 -- Agar-agar

32 -- Johanneksenleipapuun paloista tai palkojen siemenisti tai guar-
siemenistS saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, my6s modifioidut

39 -- Muut

1404 Muualle kuulumattomat kasvituotteet:

20 - Puuvillalintterit
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

1516 Eldin- ja kasvirasvat ja -6ljyt seka niiden jakeet, osittain tai kokonaan
hydratut, vaihtoester6idyt, uudelleen ester6idyt tai elaidinoidut, my6s puhdis-
tetut, mutta ei enemp~i valmistetut:

20 - Kasvirasvat ja -61jyt seka niiden jakeet:

20:sti -- Hydrattu risiini61jy (opaalivaha)

1518 Elgin- ja kasvirasvat ja -61jyt seki niiden jakeet, keitetyt, hapetetut,
dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhji6ssi tai tehottomassa kaasussa kuu-
mentanala polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin
nimikkeen 1516 elain- ja kasvirasvat ja -6]jyt seka niiden jakeet; muualle
kuulumattomat sy6tavaksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet elain- tai
kasvirasvoista tai -6]jyisti tai tAmin ryhmAn eri rasvojen ja 61jyjen jakeista:

1518:sta - Linoksiini

1519 TeoUiset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happarnat 61jyt;
teolliset rasva-alkoholit:

1519:sti - Muut kuin elainten ruokinnassa kAytettivAt

1520 Glyseroli (glyseriini), my6s puhdas; glyserolivesi ja -Iipei

1521 Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehilgisvaha ja muut hy6nteisvahat
seki spermaseetti, my6s puhdistetut tai virjityt

1522 Degras; rasva-aineiden tai eliin- ja kasvivahojen kisittelyssd syntyneet jAtteet

1702 Muut sokerit, my6s kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja
fruktoosi, jihmeit; lisattyA maku- tai variainetta sisaltimitt6mat sokerisiirapit;
keinotekoinen hunaja, my6s luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriv~iri:

90 - Muut, my6s inverttisokeri

90:stii -- Kemiallisesti puhdas maltoosi

1803 Kaakaomassa, my6s sellainen, josta rasva on poistettu

1804 Kaakaovoi, -rasva ja -61jy
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

1805 Kaakaojauhe, lisattyi sokeria tai muuta makeutusainetta sisw t 'n~t~n

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai siil6tyt

2002 tomaatit:

90 - Muut kuin kokonaiset tai paloitellut

2008 Muufla tavalla valmistetut tai sil6tyt hedelmit, pihkinit ja muut sy6tavdt
kasvinosat, my6s Iisattyi sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisAltA-
vat, muualle kuulumattomat:

- Muut, my6s muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

91 -- PalmunsydAmet

2101 Kahvi-, tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet seki niihin tuotteisiin tai
kahviin, teehen tai mateehen perustuvat valmisteet; paahdettu sikurijuuri ja
muut paahdetut kahvinkorvikkeet seki niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:

10 Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet seki naihin uutteisiin, esansseihin
tai tiivisteisiin tai kahviin perustuvat valmisteet:

10:sta -- Maitorasvaa, maitoproteiinia, sokeria tai tarikkelysti sisIltfimittmit tai
painosta alle 1,5 % maitorasvaa, alle s,5 % maitoproteiinia, aue 5 %
sokeria tai alle 5 % tirkkelysti sisItivit

20 Tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekA naihin uutteisiin,
esansseihin ja tiivisteisiin tai teehen tai mateehen perustuvat valmisteet:

20:sti -- Maitorasvaa, maitoproteiinia, sokeria tai trkkelysti sisalt~mnAtt6mit tai
painosta alle 1,5 % maitorasvaa, alle 2,5 % maitoproteiinia, alle 5 %
sokeria tai alle 5 % tirkkelysti sisaltivit
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HS-nimike Tavaran kuvaus
N:o

30 - Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet seka niiden
uutteet, esanssit ja tiivisteet:

30:stS -- Paahdettu sikurijuuri; paahdetun sikurijuuren uutteet, esanssit ja tiivisteet

2103 Kastikkeet ja valmisteet niiti varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset;
sinappijauho ja valmistettu sinappi:

10 - Soijakastike

30 - Sinappijauho ja valmistettu sinappi:

30:sti -- Sinappijauho; alle 5 % painosta lisitty5 sokeria sisItdvA valmistettu
sinappi

90 - Muut:

90:st5 -- Nestemdinen "mango chutney"

2201 Vesi, my6s luonnon tai keinotekoinen kivenngisvesi ja hiilihapotettu vesi,
Iis~ttyi sokeria tai muuta makeutusainetta sisaitlmat6n ja maustamaton; jAi ja
lumi

2208 Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia;
v~kevit alkoholijuomat, lik66rit ja muut alkoholipitoiset juomat; alkoholipitoi-
set valmisteet, jollaisia kiytetAin juomien valmistukseen:

20 - Alkoholijuomat, rypdleviinisti tai viininvalmistuksen puristusjatteisti
tislaamalla valmistetut

30 - Viskit

40 - Rommi ja tafia

90 - Muut:

90:stA - Muut kuin vodka, akvaviitti ja yli 5 % painosta listty. sokeria sislti-
vAt lik66rit
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POYTAKIRJA 4
ALKUPERASAN NOISTA

SISALLYSLUETTELO

I OSASTO - YLEISET MAARAYKSET

- 1 artikla Mgaritelmat

II OSASTO - KASITEEN "ALKUPERATUOTIEET" MkARITELMA

- 2 artikla Alkuperiperusteet
- 3 artikla Kokonaan tuotetut tuotteet
- 4 artikla Riittivisti valmistetut tai kisitenlyt tuotteet
- 5 artikla Riittlm~ttfmit valmistus- tai kisittelytoimet
- 6 artikla Kelpuuttamisen yksikk6
- 7 artikla Tarvikkeet, varaosat ja ty6kalut
- 8 artikla Sarijat
- 9 artikla Neutraalit tekijit

III OSASTO - ALUEESEEN LIITYVAT VAATIMUKSET

- 10 artikla Alueperiaate
- 11 artikla Valmistus tai kisittely Euroopan talousalueen ulkopuolella
- 12 artikla Tavaroiden jlflIeentuonti
- 13 artikla Suora kuijetus
- 14 artikla Niyttelyt

IV OSASTO - TULLINPALAUTUS TAI TULLIHELPOTUS

- 15 artikla Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltiminen

V OSASTO - ALKUPERASELVITYS

- 16 artikla Yleiset vaatimukset
- 17 artikla EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely
- 18 artilda JilldkAteen annetut EUR.1-tavaratodistukset
- 19 artikla EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen
- 20 artikla EUR.1-tavaratodistusten antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperisel-

vityksen perusteella
- 21 artikla Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset
- 22 artikla Valtuutettu vieja
- 23 artikla Alkuperaselvityksen voimassaolo
- 24 artikla AlkuperLselvityksen esittkninen
- 25 artilda Tuonti osalkhetyksinii
- 26 artikla Poikkeukset sinn6nmukaisen alkuperiselvityksen esittimisesta
- 27 artikla Hankkijan ilmoitus
- 28 artikla Todistusasiakijat
- 29 artikla Alkuperselvitysten, hankkijan ilmoitusten ja todistusasiakirjojen s~ilyttkminen
- 30 artikla Poikkeavuudet ja muotovirheet
- 31 artikla Ecuina ilmaistut mia'irt
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VI OSASTO - HALLINNOLLISTA YHTEISTYOTA KOSKEVAT JARJESTELYT

- 32 artikla Keskinainen avunanto
- 33 artikla Alkuperaselvitysten todentaminen
- 34 artikla Hankkijan ilmoitusten todentaminen
- 35 artikla Riitaisuuksien ratkaiseminen
- 36 artikla Seuraamukset

VII OSASTO - CEUTA JA MELILLA

- 37 artikla Ceutaan ja Melillaan sovellettavat mdi&ykset
- 38 artikla Erityisedellytykset

LISAYKSET

Lisiys I: Alkuhuomnautukset lisiyksessa II olevaan luetteloon
Lisays II: Luettelo valmistuksesta tai kAsittelysti, joka on suoritettava ei-alkuperiaineksille, jotta

valmis tuote saa alkuperaaseman
Lissys III: EUR.1-tavaratodistus ja EUR.1-tavaratodistuksen hakemus
Usays IV: Kauppalaskuilmoitus
Lisays V: Hankkijan ilmoitus
Lisays VI: Hankkijan pitkiaikaisilmoitus
Usays VII: Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista tuotteista, jotka j5tetiin viliaikaisesti tAmin

p6ytikirjan soveltamisalan ulkopuolelle sen IV - VI osaston mkriyksii Iukuun
ottamatta

Lisays VIII: Luettelo 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, joiden osalta ItAvallan tasavallan
aluetta ei alkuperMi mkiritettiessS sisllyteti Euroopan talousalueeseen

I OSASTO
YLEISET MAARAYKSET

I artikla
Miiritelmit

Tti p6ytikirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 'valmistuksena' kaikenlaista valmistusta tai kisittelyA, my6s kokoamista tai erityistoimia,

b) 'aineksella' kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita kUytetfiiin tuotteen val-
mistuksessa,

c) 'tuotteella' valmista tuotetta, vaikka se olisikin tarkoitettu kiiytettlviksi my~hemmin toisessa
valmistustoimessa,

d) 'tavaroilla' seka aineksia etta tuotteita,
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e) 'tullausarvolla' tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta
Genevessa 12 pliviing huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen mukaista arvoa,

f) 'vapaasti tehtaalla -hinnalla' sille Euroopan talousalueella olevalle valmistajalle, jonka yrityksessa
viimeinen valmistus tai kisittely on suoritettu, tai sille Euroopan talousalueella olevalle henkil6l1e,
joka on jazjestinyt viimeisen Euroopan talousalueen ulkopuolella suoritetun valmistuksen tai
kisittelyn, tuotteesta vapaasti tehtaalla maksettua hintaa, johon sis.ityy kaikkien valmistuksessa
kgytettyjen ainesten arvo ja josta on vahennetty sisdiset verot, jotka palautetaan tai voidaan
palauttaa valmista tuotetta vietgessS,

g) 'ainesten arvolla' valmistuksessa kaytettyjen ei-alkuperiaineksien tulausarvoa maahantuon-
tihetkelld tai, jos sitA ei tiedeti eika siti voida todeta, ensimmiistA todettavissa olevaa aineksista
Euroopan talousalueella maksettua hintaa,

h) 'alkuperaainesten arvoUa' tillaisten ainesten arvoa miriteltynii soveltuvin osin sovelletun g
alakohdan mukaisesti,

i) 'ryhmilhi' ja 'nimikkeflii' harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjAijestelhnn, jiljempngi tAss
p6ytikirjassa 'harmonoidun jiijestelminn' tai'HS':n, muodostavan nimikkeist6n ryhmii ja nimik-
keitA (nelinumeroiset koodit),

j) 'tariffoinnilla' viittausta tuotteen tai aineksen tariffoimista tiettyyn nimikkeeseen,

k) lihetyksell' tuotteita, jotka lihetetian samanaikaisesti yhdelti viejilti yhdelle vastaanottajalle
tai yhdellI kuljetusasiakirjalla taikka, jos tWllaista asiaki-jaa ei ole, yhdellA kauppalaskulla viejIltA
vastaanottajae.

II OSASTO
KASITEEN 'ALKUPERATUOTTEEr MAA.RITELMA

2 artikla
Alkuperiperusteet

1. Tuotteen katsotaan olevan ETA-alkuperituote tissi sopimuksessa tarkoitetussa merkityksessi,
jos se on kokonaan tuotettu Euroopan talousalueela tai jos siti on sielli riittivisti valmistettu tai
kiisitelty. Titi p6ytikijaa sovellettaessa sopimuspuolten alueet, mukaan lukien aluevedet, joihin titi
sopimusta sovelletaan, katsotaan yhdeksi alueeksi.

2. Sen estmiittl, miti 1 kohdassa mairatlin, lisAyksessA VIII mainittujen tuotteiden alkuperii
milritettiess Itivallan tasavallan aluetta ei sisillytetii 1 pAiviiin tanmmikuuta 1997 asti Euroopan
talousalueeseen, ja tIllaisten tuotteiden katsotaan olevan ETA-alkuperituotteita vain, jos ne on tuotettu
kokonaan taikka ne on valmistettu tai kasitelty riittiviisti muiden sopimuspuolten alueilla.

3. isAyksessA VII mainitut tuotteet jdtetiin vdliaikaisesti tinin p6ytWkrjan soveltamisalan
ulkopuolefle. Naiihin tuotteisiin sovelletaan kuitenkin soveltuvin osin IV - VI osaston mdirAyksii.
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3 artikla
Kokonaan tuotetut tuotteet

1. Seuraavien tuotteiden katsotaan olevan Euroopan talousalueella kokonaan tuotettuja:

a) sen maaperasti tai sen merenpohjasta saadut kivenniistuotteet,

b) sieUM korjatut kasvituotteet,

c) siella syntyneet ja kasvatetut elivit eliimet,

d) siellI kasvatetuista elivistA eldimistA saadut tuotteet,

e) siell metsgstminAlli tai kalastamaUa saadut tuotteet,

f) sopimuspuolten alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyydystdmait merikalastustuotteet ja niden
muut merest! saamat tuotteet,

g) sopimuspuolten tehdasaluksila ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut
tuotteet,

h) sieIIO kerityt yksinomaan raaka-aineiksi soveltuvat klytetyt tavarat, my6s yksinomaan uudelleen

pinnoitettaviksi tai jitekiytt66n soveltuvat kAytetyt ulkorenkaat,

i) siellS suoritetuista valmistustoimista syntyneet jdtteet ja romu,

j) sieUl yksinomaan a - i alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2. Edella 1 kohdan f ja g alakohdassa ilmaisuilla 'niiden alukset' ja 'sopimuspuolten tehdasalukset'
tarkoitetaan ainoastaan aluksia ja tehdasaluksia:

a) jotka on rekister6ity EY:n j&senvaltiossa tai EFTA-valtiossa;

b) jotka purjehtivat EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion lipun alla;

c) joista ainakin 50 prosenttia on EY:n jiisenvaltioiden tai EFTA-valtioiden kansalaisten tai sellaisen
yhti6n omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin niisti valtioista ja jonka johtaja tai
jobtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja naiden elinten jisenten enemmist6 ovat
EY:n jisenvaltioiden tai EFTA-valtioiden kansalaisia ja lisiksi, henkil8yhti6iden ja sellaisten
pggomayhti6iden osalta, joiden vastuu on rajoitettu, jonka p!Aomasta ainakin puolet k-uIuu niiLle
valtioille taikka niiden valtioiden julkisille laitoksille tai kansalaisille;

d) joiden pIlikk6 ja pllyst6 on EY:n jgsenvaltioiden tai EFTA-valtioiden kansalaisia; ja

e) joiden miehist6sti vihintlin 75 prosenttia on EY:n jisenvaltioiden tai EFTA-valtioiden kansa-
laisia.
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4 artikla
RiittA vsti valmistetut tai kisitellyt tuotteet

1. EdelIa 2 artiklaa sovellettaessa katsotaan tuotteiden, jotka eivit ole Euroopan talousalueella
kokonaan tuotettuja, olevan siellA riittivAsti valmistettuja tai kisiteltyji, jos IisayksessA II olevassa
luettelossa m.irityt edellytykset t~yttyvdt.

Naissa edellytyksissa ilmoitetaan kaikkien tLniin sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden
osalta valmistus tai ksittely, joka on suoritettava niiden tuotteiden valmistuksessa kiytetyie ei-
alkuperiiaineksille, ja niitA sovelletaan ainoastaan tWllaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on
saavuttanut alkuperiaseman siten, etti se tiyttii luettelon kyseistA tuotetta koskevat edellytykset,
kytetiAn toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitA tuotetta koskevia edellytyksii, jonka
valmistuksessa siti kiytetiin, eiki sen valmistuksessa mahdollisesti kiytettyji ei-alkuperlaineksia
oteta huomioon.

2. Sen estniitti, miti edell 1 kohdassa mfiritiin, ja jollei 11 artiklan 4 kohdassa toisin mdaratai,
ei-alkuperaaineksia, joita tiettyi tuotetta koskevien luettelon edellytysten mukaan ei saisi kiyttfia tamn
tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin kiyttia, jos:

a) niiden yhteisarvo on enintin 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

b) luettelossa annetaan yksi tai useampi prosenttimiirii ei-alkuperiainesten enimmiisarvoksi eiki
nAiti prosenttimirili yliteti tit! kohtaa sovellettaessa.

Titi kohtaa ei sovelleta harmonoidun jidiestelmin 50 - 63 ryhman tuotteisiin.

3. Edella 1 ja 2 kohtaa sovelletaan, jollei 5 artiklassa toisin miirti.

5 artikla
Riitti -itt6mit valmistus- tai kisittelytoimet

1. Seuraavat valmistus- tai kisittelytoimet katsotaan riittimitt6miksi antamaan alkuperiasema
riippumatta siiti, ovatko 4 artiklan vaatimukset tiyttyneet vai eivit:

a) toimenpiteet tuotteiden kunnon siilymisen varmistazniseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana
(tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jighdyttIminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun
liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja vastaavanlaiset toimet),

b) yksinkertaiset toirnet kuten p6lyn poistaminen, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovit-
taminen (my6s tavaroiden jadjestimninen sarjoiksi), peseminen, maalaaminen, paloittelu,

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistiminen,
ii) pelkkA pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongiUe, laudoille jne.

kiinnittkninen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet,

d) merkkien, nimilappujen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnitt"minen tuotteisiin tai niiden
pakkauksiin,

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkA sekoittaminen, jos seosten ainesosista yksi tai useampi ei tytA
tassa p6ytikidjassa ETA-alkuperiin saavuttanista varten mairittyji edellytyksii,
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f) osien pelkkA yhdistdninen kokonaiseksi tuotteeksi,

g) kahden tai useamman a - f alakohdassa eritellyn toimenpiteen toteuttaminen,

h) el~inten teurastus.

2. Kaikki tietylle tuotteelle Euroopan talousalueella suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuute-
na huomioon md1ritettiess, katsotaanko tille tuotteelle suoritetun valmistuksen tai kisittelyn olevan
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittlmiAt6n.

6 artikla
Kelpuuttamisen yksikk6

1. Kelpuuttamisen yksikk6 tWnAn p6ytpikirjan m!iiryksii sovellettaessa on se tuote, jota pidetidn
perusyksikk6nA tariffoinnissa nimike harmonoidun jirjesteimin nimikkeist6n mukaan.

Tasti seuraa, etta:

a) kun tavararyhmasti tai -yhdistelmsti koostuva tuote tariffoidaan harmonoidun j1ijestelmian mu-
kaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tani kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksik6n;

b) kun l1hetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka tariffoidaan sarnaan harmonoidun
jdjestelmin nimikkeeseen, tAn p6ytakijan m5Arayksii sovellettaessa on jokainen tuote kat-
sottava erilliseksi.

2. Jos harmonoidun jirjestelmin 5 yleisen tulkintasainn6n mukaan pakkauksen katsotaan kuuluvan
tuotteeseen tariffoitaessa, sen katsotaan kuuluvan tuotteeseen my6s alkuperdii miritettiessA.

7 artikla
Tarvikkeet, varaosat ja ty6kalut

Tarvikkeiden, varaosien ja ty6kalujen, jotka toimitetaan yhdess5 laitteiston, koneen, laitteen tai ajo-
neuvon kanssa, katsotaan muodostavan niiden kanssa yhden kokonaisuuden, kun ne normaalivarustuk-
sena sisiltyvit timin laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon hintaan tai kun niisti ei laskuteta
erikseen.

8 artikla
Sarjat

Harmonoidun jgrjestelm'in 3 yleisen tulkintasinn6n mukaiset sarjat katsotaan alkuperituotteiksi, jos
kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkupergtuotteita. Jos saija koostuu seki alkuperituotteista etta
ei-alkuperituotteista, se on kokonaisuutena kuitenkin katsottava alkuperituotteeksi kun ei-
alkuperituotteiden arvo on enintiin 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.
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9 artikla
Neutraalit tekijat

Mllritettliessa, onko tuote ETA-alkuperSS, ei ole tarpeellista todeta ovatko tuotteen valmistuksessa
kytetyt energia, laitokset ja laitteistot seka koneet ja ty6kalut taikka valmistuksen kuluessa kAytetyt
tavarat, jotka eivAt sis~lly ja joiden ei ollut tarkoitus sisaltyi tuotteen lopulliseen koostumukseen,
alkuperTtuotteita.

III OSASTO
ALUEESEEN LIrITYVAT VAATIMUKSET

10 artikla
Alueperiaate

EdelA II osastossa alkuperiaseman saavuttamiselle mAkittyjen edellytysten on tiytyttAvi
keskeytyksetta Euroopan talousalueella. Tlisti seuraa, etta alkuperaseman saavuttaminen katsotaan
keskeytyneeksi, kun tavarat, jotka on valmistettu tai kisitelty Euroopan talousalueella, ovat Uihteneet
kyseiseltd alueelta, riippumatta siitA onko niile suoritettu toitnenpiteiti tina alueen ulkopuolella,
jollei 11 ja 12 artiklassa toisin mirtA.

11 artikla
Valmistus tai kAsittely Euroopan talousalueen ulkopuolella

1. Alkuperiiaseman saavuttamiseen II osastossa mgidrttyjen edellytysten mukaisesti ei vaikuta
Euroopan talousalueelta vietyjen ja sinne jalleentuotujen ainesten valmistus tai kisittely Euroopan
talousalueen ulkopuolella, jos:

a) tllaiset ainekset ovat Euroopan talousalueella kokonaan tuotettuja tai niille on sieU suoritettu
5 artiklassa luetellut riittimitt6miit toimenpiteet ylittdvi valmistus tai kdsittely ennen vientii
alueen ulkopuolelle; ja

b) tulliviranomaisia tyydyttavd.ll1 tavalla voidaan osoittaa, etti:

i) jilleentuodut tavarat ovat syntyneet vietyjen ainesten valmistuksen tai ksittelyn tuloksena;
ja

ii) ta-nin artiklan mukaisesti Euroopan talousalueen ulkopuolella yhteensA saavutettu ar-
vonlisiys on enintAin 10 prosenttia sen valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, jolle
alkuperiasemaa vaaditaan.

2. Edelli 1 kohtaa sovellettaessa II osastossa alkuperiaseman saavuttamista varten margttyji
edellytyksii ei sovelleta Euroopan talousalueen ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai kisittelyyn.
Kuitenkin jos sovelletaan valmiin tuotteen alkuperdn mii'ittrniseen lisifyksessi II olevan luettelon
sAint6i, jossa ilmoitetaan kaikkien valmistuksessa kiytettdivien ei-alkuperiainesten enimmiisarvo,
Euroopan talousalueella kiytettyjen ei-alkuperiainesten yhteisarvo ja tdmn artiklan mukaisesti alueen
ulkopuolella yhteensd saavutettu arvonlisays eivit saa yhdessi olla ilmoitettua prosenttimiriA
suurempi.
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3. Edell 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa 'yhteensS saavutetuUa arvoriisiykselI' tarkoitetaan kaikkia
Euroopan talousalueen ulkopuoleUa kertyneiti kustannuksia, kaikkien sielli lisAttyjen ainesten arvo
mukaan lukien.

4. Edell 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivgt tiyti lisAyksessA II olevassa luettelossa
vahvistettuja edellytyksid ja joiden voidaan katsoa olevan riittivisti valmistettuja tai kAsiteltyj~i vain
soveltamalla 4 artiklan 2 kohdan yleistA poikkeusta.

5. EdeU 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta harmonoidun jirjestelmgn 50 - 63 ryhmdn tuotteisiin.

12 artikla
Tavaroiden jalleentuonti

Jonkin sopimuspuolen alueelta kolmanteen maahan vietyjen ja sen jilkeen sielta palautettujen
tavaroiden ei katsota lihteneen Euroopan talousalueelta, jos tufliviranomaisia tyydyttivUl5 tavalla
voidaan osoittaa, etti:

a) palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat, ja

b) niile ei ole suoritettu viennin aikana tai kyseisessa maassa muita kuin niiden kunnon
siilyttAniseksi tarvittavia toimenpiteita.

13 artikla
Suora kuijetus

1. Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan vain ttAnan p6ytikirjan vaatimukset tiyttiviin
tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu Euroopan talousalueella. Yhden lahetyksen muodostavat tuotteet
voidaan kuitenkin kuljettaa muiden kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvien alueiden kautta,
tarvittaessa uudelleenlastaten tai vdliaikaisesti varastoiden tWllaisilla alueilla, jos tuotteet pysyvit
kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita
toimenpiteiti kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon s~ilyttUniseksi tarvittavat
toimenpiteet.

2. EdellA 1 kohdassa m1ittyjen edellytysten tUyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille
esittiillai:

a) viejamaassa annettu kauttakuljetusrahtikirja kauttakuljetusmaassa tapahtuneen matkan osalta, tai

b) kauttakuljetusmaan tuUiviranomaisten antama todistus, jossa:

i) on tarkka kuvaus tuotteista,
ii) ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen pivimiirAt ja tarvittaessa

kiytettyjen alusten nimet, ja
iii) vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tuotteita on pidetty kauttakuljetusmaassa, tai

c) jos edell! mainittuja ei ole, muita asian kannalta oleellisia asiakirjoja.
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14 artikla
Nayttelyt

1. Tuotteille, jotka on Ibetetty jonkin sopimuspuolen alueelta kolmannessa maassa pidettAvain
niyttelyyn ja jotka myydiin nAyttelyn jalkeen jonkin muun sopimuspuolen alueelle tuotaviksi,
my6nnetdin maahan tuotaessa sopimuksen mdirdysten mukaiset etuudet jos ne tayttdvat tamnin p6yta-
kirjan vaatimukset, siten etti ne voidaan katsoa olevan ErA-alkuperituotteita, ja kun tulliviranomaisia
tyydyttdvdUi tavalla osoitetaan, etti:

a) viejd on lihettfinyt n a i tuotteet jonkin sopimuspuolen alueelta nayttelymaahan ja pitinyt niiti
siellA n~iyteilli;

b) kyseinen vieji on myynyt tai muuten luovuttanut ngm! tuotteet jonkin muun sopimuspuolen
alueella olevalle vastaanottajalle;

c) tuotteet on liihetetty niyttelyn aikana tai vAlitt6mdisti sen jlkeen jalkimmAisen sopimuspuolen
alueelle siini tilassa, jossa ne lMhetettiin niyttely5 varten;

d) sen jalkeen kun tuotteet on lhetetty n~yttelyyn, niit5 ei ole kiytetty muihin tarkoituksiin kuin
tdssA niyttelyssA esittelyyn.

2. Alkuperaselvitys on annettava tai laadittava V osaston m.iir~ysten mukaisesti ja esitettivi
tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. SiinS on ilmoitettava niyttelyn nimi ja osoite.
Tuotteiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niita on pidetty nAytteilla, voidaan tarvittaessa vaatia
kirjallinen lisaselvitys.

3. Miti 1 kohdassa mdArdtin, sovelletaan kaikkiin sellaisiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja
kisiteollisuuden nayttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joissa tuotteet
nayttelyn aikana pysyvat tuflivalvonnan alaisina, lukuun ottamatta tilaisuuksia, jotka on jarjestetty
yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi.

IV OSASTO
TULLINPALAUTUS TAI TULLIHELPOTUS

15 artikla
Tullinpalautuksen tai tullihelpotuksen kieltiminen

1. Ei-alkupertaineksille, joita on kytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat ETA-
alkuperdtuotteita tassa p6ytikijassa tarkoitetussa merkityksessA ja joile on annettu tai laadittu
alkuperiselvitys V osaston mariysten mukaisesti, ei my6nnetA minkian sopimuspuolen alueella
tullinpalautusta tai tullihelpotusta missaan muodossa.

2. Edella 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niit5
vastaavien maksujen osittaista tai tAydellista takaisin maksamista tai perimatta jittamistS tai niist
vapauttamista koskeviin jijestelyihin, joita sopimuspuoli soveltaa valmistuksessa kAytettyihin
aineksiin, nimenomaisen tai tosiasiallisen tillaisen takaisin maksamisen, perimatta jittimisen tai
vapauttamisen osalta, siin! tapauksessa, etta niistA aineksista valmistetut tuotteet viedfan maasta, mutta
ei siinA tapauksessa, etti ne on tarkoitettu kotimaiseen kiytt66n tAniin sopimuspuolen alueefla.
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3. AlkuperiselvityksessA tarkoitettujen tuotteiden viejan on oltava valmis milloin tahansa
tuniviranomaisten pyynn6sti esittirnMin kaikki tarvittavat asiakiziat, joilla todistetaan, etti tuotteiden
valmistuksessa klytetyisti ei-alkuperlaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja ett! kaikki tillaisiin
aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitg vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4. EdeUli 1 - 3 kohdan migriyksia sovelletaan ei-alkuperituotteiden osalta my6s pakkauksiin niiden
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessai, tarvikkeisiin, varaosiin ja ty6kaluihin niiden 7
artiklassa tarkoitetussa merkityksessi, seki sarjaan kuuluviin tuotteisiin niiden 8 artiklassa tarkoitetussa
merkityksessi.

5. Edelli 1 - 4 kohdan mirnAiykset koskevat vain aineksia, joihin tAtA sopimusta sovelletaan. Nanii
ma riykset eivit loin estA sopimuspuolia soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessA
sopimuksen miriiysten mukaisia toimenpiteiti hinnanerojen korvaamiseksi.

V OSASTO
ALKUPERASELVITYS

16 artikla
Yleiset vaatimukset

1. Tassi p6ytAkirjassa tarkoitetut alkuperituotteet saavat sopimuspuolen alueelle tuotaessa

sopimuksen mukaiset etuudet, jos niista esiteti.dn joko:

a) Iisdyksessa III esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus, tai

b) jiljempani 21 artiklan 1 kohdassa eritellyissA tapauksissa lisAyksessi IV esitetyn mallin mukainen
ilmoitus, jonka vieji antaa kauppalaskussa, lihetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa
asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittavdn yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi (jiljem-
pani 'kauppalaskuilmoitus').

2. Sen estamitti, miti 1 kohdassa mi rataiin, tAssA p6ytikirjassa tarkoitetut alkuperituotteet saavat
26 artiklassa eritellyissa tapauksissa sopimuksen mukaiset etuudet ilman, etti on tarpeen esittliA mitdiin
edellIA tarkoitetuista asiakirjoista.

17 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1. Viejinaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejan tai tUrnan valtuuttaman
edustajan viejan vastuulla tekemastA kiijallisesta hakemuksesta.

2. Tath varten vieji tai taxnin valtuuttama edustaja tAyttli lisiyksessa III esitettyjen mallien mukaiset
EUR.1-tavaratodistuksen ja hakemuslomakkeen.

Nimi lomakkeet tAytetin viejimaan sisaisen lainsAdinnbn mukaisesti jollakin niistA kielisti, joilla
sopimus on tehty. Jos ne taytetaiin k1sin, ne on tiytettAvd musteella painokiijaimin. Tuotekuvaus on
merkittivA sille varattuun kohtaan jAttimAtti vaiin tyhjii riveji. Jos kohtaa ei tiyteti kokonaan,
viimeisen rivin alle on vedettivi vaakasuora viiva ja tyhja tila suljettava viivaa.
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3. EUR.1-tavaratodistuksen antamista hakevan viejan on oltava valmis milloin tahansa sen
viejavaltion tulliviranomaisten pyynn6stA, jossa EUR.1-tavaxatodistus annetaan, esittdrmiin kaikki
tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperAasema seka t5man p6ytikiujan muiden
vaatimusten tiyttyminen.

4. EY:n jisenvaltion tai EFTA-valtion tulliviranomaiset antavat EUR,1-tavaratodistuksen, jos
tuotteiden voidaan katsoa olevan ETA-alkuperituotteita ja tayttivan tdimdn p6ytdkidjan muut
vaatimukset.

5. Todistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden
alkuper'aseman ja timin p6ytikirjan muiden vaatimusten tAyttymisen todentaraiseksi. Ne voivat vaatia
todistusaineistoa ja tarkastaa viejin tileji tai tehdd muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

Todistuksen antavien tulliviranomaisten on valvottava my6s ettA 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet
tAytetain asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, ett5 tuotekuvaukselle varattu kohta on tiytetty
siten, etti siihen on mahdotonta tehdA vilpillisia fisdyksid.

6. EUR.1-tavaratodistuksen antamispdivg ilmoitetaan todistuksen tulliviranomaisille varatussaosassa.

7. Viejanaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen kun siinS mainitut tuotteet viedidn
maasta. Se annetaan viejin kAytettlviksi heti, kun tosiasiallinen vienti on tapahtunut tai varmistunut.

18 artikla
JAilkikAteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1. Sen estdmitti, mitA edella 17 artiklan 7 kohdassa mAlrdtidn, EURi-tavaratodistus voidaan
poikkeuksellisesti antaa siini mainittavien tuotteiden viennin jalkeen, jos:

a) sitA ei ole annettu vientihetkellA erehdysten, tahattomien laiminly6ntien tai erityisolosuhteiden
vuoksi, tai

b) tu~liviranomaisia tyydyttivlli tavalla osoitetaan, ettA EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitA
ei ole tuonnissa hyviksytty teknisista syisti.

2. Edella 1 kohtaa sovellettaessa viejin on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistuksessa
mainittavien tuotteiden vientipaikka ja -pAivi sekA perusteet pyynn61leen.

3. Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jilkikiteen vasta todettuaan viejin
hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4. Jiikikateen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtivi jokin seuraavista merkinn6istg:

"EXPEDIDO A POSTERIORI', "UDSTEDT EFrERFI.LGENDE", "NACHTRAGLICH
AUSGESTELLT-, " 'EKAOOEN EK T"2N YXTEPQN", "ISSUED RETROSPECTIVELY",
"DELIVRE A POSTERIORI', "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A
POSTERIORI', "EMITIDO A POSTERIORI", "0TGEFID EFTIR A , "UTSTEDT SENERE",
"ANNETTU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND".

5. Edella 4 kohdassa tarkoitettu merkinti tehdiin EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan "Huomau-
tuksia".
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19 artikla
EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1. Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai turmeltuu, vieji voi pyytii sen antaneilta
tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen
perusteella.

2. T'iten annettuun kaksoiskappaleeseen on merkittivi jokin seuraavista ilmaisuista:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ANTIFPADO", "DUPLICATE',
"DUPLICATA', "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRWT,
"DUPLIKAT", "KAKSOIS-KAPPALE", "DUPLIKAT".

3. EdeUS 2 kohdassa mainittu merkinti tehdiin EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan
"Huomautuksia".

4. Kaksoiskappale, johon on merkittivi alkuperaisen EUR.1-tavaratodistuksen antamispiivi, on
voimassa mainitusta pdivisti alkaen.

20 artikla
EUR.1-tavaratodistusten antaminen aikaisemmin annetun

tai laaditun alkuperiselvityksen perusteella

Kun yhden lihetyksen muodostavat tuotteet, joille on annettu EUR.1-tavaratodistus tai laadittu kaup-
palaskuilmoitus, asetetaan EY:n jasenvaltiossa tai EFTA-valtiossa tullitoimipaikan valvontaan,
alkuperiinen alkuperiselvitys voidaan korvata yhdelli tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella, jonka
timi tullitoimipaikka antaa kaikkien niiden tuotteiden tai niistS osan lihettixniseksi muihin tullitoi-
mipaikkoihin riippumatta siitA, ovatko ne samassa EY:n jisenvaltiossa tai EFTA-valtiossa.

21 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1. Ede~li 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voi laatia:

a) jdljempini 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu vieji,

b) kuka tahansa vieji yhdestA tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensA enintain 6 000 ecun
arvosta alkuperituotteita sisIltiv.i1c ldhtykselle.

2. Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteiden voidaan katsoa olevan ETA-alkuperituotteita
ja tiyttiv&n timin p6ytikirjan muut vaatimukset.

3. Viejan, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa maansa
tulliviranomaisten pyynn6stA esittiniiin kaikki tarvittavat asiakijat, joilla todistetaan tuotteiden
alkuperaiasema ja t'miin p6yttikirjan muiden vaatimusten tiyttyminen.

4. Vieji laatii kauppalaskuilmoituksen koneella kirjoittamalla, leimaamaIla tai painamalla
kauppalaskuun, Iihetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakijaan lisiyksessA IV olevan tekstin
mukaisen ilmoituksen viejimaan sisaisen lainsiidinn6n mukaisesti, yhti kyseisessi lisiyksessS
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annetuista erikielisisti toisinnoista kiyttien. Ilmoitus voidaan my6s kirjoittaa klisin; siini tapauksessa
se on kirjoitettava musteella painokidjaimin.

5. Kauppalaskuilmoituksissa on oltava viejdn kiisin kidjoittama alkuperfiinen allekirjoitus.

hiiljempini 22 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejai ei kuitenkaan vaadita allekijoittamaan tfilaisia
ilmoituksia, jos hn antaa viejdnaan tulliviranomaisifle kirjallisen sitoumuksen, etti Win ottaa
jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hinet voidaan tunnistaa, tiyden vastuun, niin kuin hin olisi
allekirjoittanut sen kisin.

6. ViejA voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kon siind tarkoitetut tuotteet viediin maasta tai
my6hemmin. Jos kauppalaskuilmoitus tehdd.an sen jalkeen, kun siinS mainittavat tuotteet on ilmoitettu
tuojamaan tulliviranomaisille, tiss5 kauppalaskuilmoituksessa on viitattava ndille viranomaisille jo
esitettyihin asiakirjoihin.

22 artikla
Valtuutettu viejd

1. Viejavaltion tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejalle, jAljemp~in 'valtuutettu viejA', joka
harjoittaa usein tapahtuvaa tiiamn sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientia ja joka
antaa kaikki tulliviranomaisten tarpeellisiksi katsomat takeet tuotteiden alkuperiaseman ja taimn
p6ytikirjan muiden vaatimusten tiyttymisen todentamiseksi, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia naiden
tuotteiden arvosta riippumatta.

2. Tulliviranomaiset voivat my6nti5 valtuutelun viejAn aseman tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla.

3. Tulliviranomaiset antavat valtuutetuUe viejAlle tullin lupanumeron, joka on merkitimivi
kauppalaskuilmoitukseen.

4. Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejln luvankytt6i.

5. Tulliviranomaiset voivat koska tahansa peruuttaa luvan. Niiden on peruutettava se, jos valtuutettu
vieja ei enai anna I kohdassa tarkoitettuja takeita tai tAyta 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksidi taikka
muutoin k~yttW lupaa v.Arin.

23 artikla
Alkuperdselvityksen voimassaolo

1. EUR.1-tavaratodistus on voimassa nelji kuukautta siiti pdivistS, jona se on annettu viejdmaassa,
ja se on esitettivi tuojamaan tulliviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

Kauppalaskuilmoitus on voimassa neljd kuukautta siitA paivastA, jona viejA on sen laatinut, ja se on
esitettAvi tuojamaan tuUiviranomaisille mainitun ajan kuluessa.

2. EUR.I-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset, jotka esitetiin tuojamaan tuliviranomaisille
1 kohdassa mainitun esittimismdiriajan pdityttyd, voidaan hyviksyi etuuskohtelun soveltamista varten,
jos nimni asiakirjat ovat j~iineet esittinimtti mgiriajan kuluessa ylivoimaisen esteen tai poikkeukseUis-
ten olosuhteiden vuoksi.
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3. Muissa my6histymistapauksissa tuojamnaan tulliviranomaiset voivat hyviiksyi EUR.1-
tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, jos tuotteet on esitetty niffle ennen mainitun maariaajan
pdAttymistj.

24 artikla
Alkuperaselvityksen esittaminen

EUR. 1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset esitetiin tuojamaan tulliviranomaisille siinA maassa
sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia EUR.1-tavaratodistuksen
tai kauppalaskuilmoituksen kdAnn6ksen. Ne voivat lisdiksi vaatia, etta tuontitavarailmoitusta tiydenne-
tWin maahantuojan vakuutuksella siitd, ettd tuotteet t~iyttivdt sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat
edellytykset.

25 artikla
Tuonti osalihetyksini

Jos tuojan pyynn6st5 ja tuojamaan tulliviranomaisten mairanin ehdoin harmonoidun jdjestelmin XVI
ja XVII osaan tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluvat tuotteet tuodaan mainitun jdrjestelhinn 2 a
yleisessi tulkintasi.nn6s.A tarkoitettuina osahihetyksind osiinsa purettuina tai kokoamattomina, ngisti
tuotteista esitetAiin tulliviranomaisille yksi ainoa alkuperiselvitys ensinmmnistA osalIhetysti tuotaessa.

26 artikla
Poikkeukset sd.nn6nmukaisen alkuperiiselvityksen

esittiimisestA

1. Yksityishenkil6iden yksityishenkil6ille pikkulhetyksinA lihettimat tuotteet ja matkustajien
benkil6kohtaisiin matkatavaroihin sisaltyvit tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperituotteina irman,
ettA siAnn6nmukaisen alkuperAselvityksen esittgrnisti vaaditaan, jos kyseessa ei ole kaupallinen tuonti
ja tuotteiden on ilmoitettu tAyttAivin tAssa p6ytkirjassa miirtyt vaatimukset ja kun ei ole syytA epailli
annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. los tuotteet lIhetet1iin postitse, tgmS ilmoitus voidaan tehda
tulliluetteloon C2/CP3 tai tAhn asiakirjaan liitettivgJle erilliselle paperille.

2. Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidan
perbeidensg henkil6kohtaiseen kiytt66n tarkoitetuista tuotteista, ei pideti kaupallisena, jos niiden
tuotteiden luonne tai mitri ei viittaa nihink in kaupaliseen tarkoitukseen.

3. Niiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittii 500 ecua pikkulihetysten osalta eikA 1 200
ecua matkustajien henkil6kohtaisiin matkatavaroihin sisaltyvien tuotteiden osalta.

27 artikla
Hankkijan ilmoitus

1. Kun sopimuspuolen alueella annetaan EUR.1-tavaratodistus tai laaditaan kauppalaskuilmoitus
alkuperituotteille, joiden valmistuksessa on kiytetty muiden sopimuspuolten alueelta tuotuja, Euroopan
talousalueella valmistettuja tai kisiteltyja tavaroita, jotka eivit ole saavuttaneet etuuskohteluun
oikeuttavaa alkuperliasemaa, otetaan huomioon ndille tavaroille tni~in artiklan mukaisesti annetut
hankkijan ilmoitukset.
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2. Edelli 1 kohdassa tarkoitettu hankkijan ilmoitus on todiste tavaroiden Euroopan talousalueella
tapahtuneesta valmistuksesta tai kAsittelystA sen ratkaisemiseksi, voidaanko tuotteiden, joiden
valmistuksessa niitA tavaroita klytetiAn, katsoa olevan ETA-alkuperituotteita ja tAytt~van trmin
p6ytikirjan muut vaatimukset.

3. JIiljempini 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, hankkija laatii jokaisen
tavaraldhetyksen osalta erillisen hankkijan ilmoituksen lis5yksessA V mgarityssa muodossa paperille,
joka liitetALn kauppalaskuun, liihetysuetteloon tai muuhun sellaiseen kaupalliseen asiakirjaan, jossa
tavarat kuvaillaan riittivin yksityiskohtaisesti niiden tunnistamiseksi.

4. Jos hankkija toimittaa tietylle asiakkaaUe siinn6llisesti tavaraa, jonka Euroopan talousalueella
tapahtuvan valmistuksen tai kisittelyn oletetaan pysyvin samanlaisena pitkihk6n ajan, hin voi esitt.A
ybden ainoan hankkijan ilmoituksen niiden tavaroiden seuraavia lihetyksii varten, jiljempini 'hankki-
jan pitkaaikaisilmoitus'.

Hankkijan pitkiaikaisilmoitus voi tavallisesti olla voirnassa enintAadn yhden vuoden ilmoituksen
laatimispiiisti. Sen maan tuliviranomaiset, jossa ilmoitus laaditaan, mdkriiivit edellytykset, joiden
vallitessa pidempii aikoja voidaan khyttii.

Hankkija laatii hankkijan pitkaaikaisilmoituksen lisifyksessi VI maarityssA muodossa ja antaa
tavaroista riittivin yksityiskohtaisen selostuksen niiden tunnistamisen mahdollistamiseksi. Se
toimitetaan asiakkaalle ennen kuin hinelle toimitetaan ensinmxiinen lihetys kyseisessA ilmoituksessa
mainittuja tavaroita tai yhdessA ensimniisen hihetyksen kanssa.

Hankkijan on ilmoitettava asiakkaaleen valitt6misti, jos hankkijan pitkiaikaisilmoitus ei en" ole
voimassa toimitettujen tavaroiden osalta.

5. Edelli 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu hankkijan ilmoitus kirjoitetaan koneella tai painetaan sen maan
sisiisen lainsAjidAnnbn mukaisesti, jossa se laaditaan, joUakin niisti kielist, joilla sopimus on tehty,
ja siinA on oltava hankkijan k1sin kirjoittama alkuperiinen allekirjoitus. Hlmoitus voidaan my6s
kirjoittaa kisin; siini tapauksessa se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

6. Hankkijan, joka laatii ilmoituksen, on oltava valmis milloin tahansa sen maan tulliviranomaisten
pyynn6sta, jossa ilmoitus laaditaan, esittimain kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tAssA
ilmoituksessa annettujen tietojen oikeellisuus.

28 artikla
Todistusasiakirjat

Edelli 17 artiklan 3 kohdassa, 21 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut asiakijat,
joita kiytetiin todisteena siiti, etti EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa
tarkoitettujen tuotteiden voidaan katsoa olevan ETA-alkuperituotteita ja tiyttivin tAinin p6ytAkirjan
muut vaatimukset sekA siiti, ettd hankkijan ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikeita, voivat olla muun
muassa seuraavia:

a) esimerkiksi viejain tai hankkijan tileihin tai sisiiseen kirdanpitoon sisiltyv5t vilitt6mit todisteet
toimista, jotka tWmni on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi,

b) asiakirjat, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa kiytettyjen ainesten alkuperAasema ja jotka
on annettu tai laadittu sen sopimuspuolen alueehla, jossa naitA asiakiroja kdiytetain, tAmnan
sopimuspuolen sisiisen lainsiidannbn mukaisesti,
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c) asiakirjat, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa kAytettyjen ainesten valmistus tai kisittely
Euroopan talousalueella ja jotka on annettu tai laadittu sen sopimuspuolen alueella, jonka alueeila
nditA asiakirjoja kUytetdAn, t1n5n sopimuspuolen sisdisen lainsSAdlinn6n mukaisesti,

d) EUR.l-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa
kgytettyjen ainesten alkuper~asema ja jotka on annettu tai laadittu muiden sopimuspuolten
alueella t~min p6ytdikirjan mukaisesti,

e) hankkijan ilmoitukset, joilla osoitetaan tavaroiden valmistuksessa kiytettyjen ainesten valmistus
tai klisittely Euroopan talousalueella ja jotka on laadittu muiden sopimuspuolten alueella taman
p6ytikirjan mukaisesti,

f) Euroopan talousalueen ulkopuolella 11 artiklan mukaisesti tapahtunutta valmistusta tai kisittelyi
koskevat tarvittavat todisteet, joilla osoitetaan, ettA tAiman 11 artiklan vaatimukset on tiytetty.

29 artikla
Alkuperiselvitysten, hankkijan ilmoitusten

ja todistusasiakirdojen skilyttininen

1. Viejan, joka hakee EUR.l-tavaratodistusta, on siilytettivai 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
asiakirjat vihintlin kaksi vuotta.

2. Viejin, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on siilytettivi tmiin kauppalaskuilmoituksen
jAljenn~s ja 21 artildan 3 kohdassa tarkoitetut asiakiriat vdihintiiin kaksi vuotta.

3. Hankkijan, joka laatii hankkijan ilmoituksen, on siilytettivi jiijenn6kset ilmoituksesta ja siiti
kauppalaskusta, libetysluettelosta tai muusta kaupallisesta asiakirjasta, johon tmi ilmoitus on liitetty,
seki 27 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut asiakirdat vihintin kaksi vuotta.

Hankkijan, joka laatii hankkijan pitkiaikaisilmoituksen, on siilytettivi jiljenn6kset ilmoituksesta ja
kaikista tUssi ilmoituksessa mainittuja, asiakkaalle lihetettyji tavaroita koskevista kauppalaskuista,
liihetysluetteloista tai muista kaupallisista asiakidrjoista seki 27 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut asiakizjat
vihintAn kaksi vuotta. Tima aika alkaa hankkijan pitkiaikaisilmoituksen voimassaoloajan
psttymispiivisti.

4. Viejkmaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on sAilytettivA 17 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake viihintiiin kaksi vuotta.

5. Tuojamaan tulliviranomaisten on sgilytettiivi niile esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja
kauppalaskuilmoitukset viihintiin kaksi vuotta.

30 artikla
Poikkeavuudet ja muotovirheet

1. Pienet poikkeavuudet EUR.1-tavaratodistuksen tai kauppalaskuilmoituksen merkintojen ja
tuotteiden tuontimuodollisuuksien tiyttmniseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkint6jen
viHihi eivit sininsA tee EUR.1-tavaratodistuksesta tai kauppalaskuilmoituksesta mitit6ntA, jos
asianmukaisesti osoitetaan, etti tim. asiakirja vastaa tufliselvitettiviksi esitettyja tuotteita.
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2. EUR.1-tavaratodistuksessa, kauppalaskuilmoituksessa tai hankkijan ilmoituksessa olevien selvien
muotovirheiden kuten ly6ntivirheiden ei tulisi johtaa t.min asiakirjan hylkliniseen, efleivit nimA
virheet ole sellaisia, etti ne antavat aihetta ep ill kyseisessA asiakidjassa annettujen tietojen
oikeellisuutta.

31 artikla
Ecuina ilmaistut mHx.rit

1. Viejamaa vahvistaa ecuina ilmaistuja mdirii vastaavat marait viejImaan kansallisena valuuttana
ja saattaa ne muiden sopimuspuolten tietoon.

Kun mArkit ylittivit tuojamaan vahvistamat vastaavat maarit, tima hyviksyy ne, jos tuotteet las-
kutetaan viejamaan valuuttana. Jos tuotteet laskutetaan muun EY:n jasenvaltion tai EFTA-valtion
valuuttana, tuojamaa hyviiksyy asianomaisen maan ilmoittaman miain.

2. Kansallisena valuuttana ilmaistavien mirien osalta 30 paiv!An huhtikuuta 1998 msrAi~ in ecuina
ilmaistavien maanien vasta-arvo kyseisessA kansallisessa valuutassa 1 pdivan lokakuuta 1992 kurssin
mukaisesti.

ETA:n sekakomitea tarkastelee seuraavien viiden vuoden jaksojen osalta ecuina ilmaistuja mAiril ja
niitA vastaavia mAii. EY:n jasenvaltioiden ja EFTA-valtioiden kansallisina valuuttoina kutakin viiden
vuoden jaksoa vllitt6masti edeltivan vuoden lokakuun ensimmiiseni arkilpivdn5 voimassa olleiden
ecun kurssien mukaisesti.

Tata tarkastelua suoritettaessa ETA:n sekakomitea varmistaa, etti mini" kansallisena valuuttana
kaytett~vAt mdidrt eivAt pienene, ja harkitsee lisiksi, onko aiheellista sAilyttia nAiden arvorajojen
reaalivaikutus entiseHiin. TAta tarkoitusta varten se voi pdAttU ecuina ilmaistujen maarien
muuttarnisesta.

VI OSASTO
HALLINNOLISTA YHTEISTYOTA KOSKEVAT JARJESTELYT

32 artikla
Keskindinen avunanto

Sen varmistamiseksi, ettl tit p6ytkirjaa sovelletaan oikein, sopimuspuolet avustavat toisiaan
toimivaltaisten tullihallintojen vilitykselli EUR.l-tavaratodistusten, kauppalaskuilmoitusten ja
hankkijan ilmoitusten aitouden ja nliss! asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuuden tarkastamisessa.

33 artikla
Alkuperiiselvitysten todentaminen

1. EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jAlkitodentaminen suoritetaan pistokokein tai
aina kun tuojamaan tulliviranomaisiila on aihetta eplili tWlaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden
alkuperaiasemaa tai muiden tfissA p6ytiikirjassa mdiirittyjen vaatirnusten tiyttymisti.
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2. Edelli 1 kohdan maraiyksii sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viej Unaan tul-
liviranomaisille EUR.1-tavara-todistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, tai kauppalaskuil-
moituksen tai niiden asiakirjojen jiijenn6kset ja esittAv it mahdolliset sisiltffi tai muotoa koskevat
perusteet tiedustelun tekemiseen.

Ne toimittavat jilkitarkastuspyynn6n tueksi kaikki asiakidjat ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on saatu
ja joiden perusteefla EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa olevia tietoja voidaan
epdilla virheellisiksi.

3. Todentamisen suorittavat viejimaan tulliviranomaiset. Tdti varten niili on oikeus vaatia
todistusaineistoa ja tarkastaa viejiin tileji tai tehdii muita tarpeellisiksi katsomiaan tarkastuksia.

4. Jos tuojamaan tulliviranomaiset pittivit pidittyi my6ntginsti kyseisille tuotteille etuuskohtelua
siihen saakka kunnes todentamisen tulokset on saatu, ne voivat luovuttaa tuotteet tuojaUe, jos tar-
peellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5. Todentamisen tulokset ilmoitetaan todentarnista pyytineille tulliviranomaisille nin pian kuin
mahdollista. Niisti tuloksista on kiytivA selvasti ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisten
tuotteiden katsoa olevan ETA-alkuperituotteita ja tAyttavin timiin p6ytdikiran muut vaatimukset.

34 artikla
Hankkijan ilmoitusten todentaminen

1. Hankkijan ilmoitusten ja hankkijan pitkiaikaisilmoitusten jilkitodentaminen voidaan suorittaa
pistokokein tai aina kun sen maan tuUiviranomaisilla, jossa tillaiset ilmoitukset on huomioitu EUR.1-
tavaratodistuksen antamisessa tai kauppalaskuilmoituksen laatimisessa, on aihetta epailli asiakirjan
aitoutta tai tassa asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

2. Edelli 1 kohdan maarAyksiA sovellettaessa edelli tarkoitetun maan tuliviranomaiset palauttavat
hankkijan ilmoituksen ja tassa ilmoituksessa mainittuja tavaroita koskevan tai koskevat kauppalaskun
tai -laskut, lihetysluettelon tai -luettelot tai muun kaupallisen asiakirjan tai muut kaupalliset asiakiijat
sen maan tulliviranomaisille, jossa ilmoitus on laadittu, ja esittivit mahdolliset sisilt6i tai muotoa
koskevat perusteet tiedustelun tekemiseen.

Ne toimittavat jilkitodentamnispyynn6n tueksi kaikki asiakirjat ja ilmoittavat kaikki tiedot, jotka on
saatu ja joiden perusteella hankkijan ilmoituksessa olevia tietoja voidaan epiilli virheellisiksi.

3. Todentamisen suorittavat sen maan tulliviranomaiset, jossa hankkijan ilmoitus on laadittu. Ne
voivat vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa hankkijan tilejd tai tehdi muita tarpeellisiksi katsomiaan
tarkastuksia.

4. Todentamnisen tulokset ilmoitetaan todentamista pyytAneille tulliviranomaisille niin pian kuin
mahdollista. Niisti tuloksista on kiytfivA selvasti ilmi, ovatko hankkijan ilmoituksessa annetut tiedot
oikeita, ja saatujen tulosten perusteella tuUiviranomaisten on pystyttivi ratkaisemaan, voidaanko ja jos
voidaan, niin missa mAgrin, timi hankkijan ilmoitus ottaa huomioon EUR.1-tavaratodistuksen
antamisessa tai kauppalaskuilmoituksen laatimisessa.
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35 artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos 33 ja 34 artiklassa m4i&rtyisti todentamismenettelyisti syntyy riitaisuus, jota todentarnista pyytivit
ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tuUiviranomaiset eivit pysty keskenaan sopimaan, tai jos
ilmenee kysymys tman p6ytikirjan tulkinnasta, asia annetaan ETA:n sekakomitean ratkaistavaksi.

36 artikla
Seuraamukset

Seuraamuksia mi&Aitl n jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa virii tietoja sisltiivin asiakirjan saadak-
seen tuotteille etuuskohtelun.

VII OSASTO
CEUTA JA MELILLA

37 artikla
Ceutaan ja Melillaan sovellettavat miki~ykset

1. Tss p6ytikijassa klytetty kisite "Euroopan talousalue" (ETA) ei sisillA Ceutaa ja Melillaa.
Kisite "ETA-alkuperAtuotteet" ei sisidlI Ceutan ja Melillan alkuperituotteita.

2. Sovellettaessa sopimuksen p6ytikirjaa 49 Ceutan ja Melillan alkuperituotteista, titi p6ytikirjaa
sovelletaan soveltuvin osin, joflei 38 artiklassa m~iityisti erityisedellytyksistS muuta johdu.

38 artikla

Erityisedellytykset

1. Seuraavien tuotteiden katsotaan olevan:

a) Ceutan ja Mefillan alkuperituotteita:
i) Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotetut tuotteet,
ii) Ceutassa ja Meliflassa tuotetut tuotleet, joiden valmistnksessa on kiytetty aineksia, jotka

eivait ole sielli kokonaan tuotettuja, jos naina tuotteet ovat riittAvvsti valmistettuja tai kisi-
teltyja Ceutassa tai Melillassa. Timi edellytys ei kuitenkaan koske aineksia, jotka ovat
ETA-alkuperituotteita tassa p6ytikirjassa tarkoitetussa merkityksessa.

b) ETA-alkupergtuotteita:
i) Euroopan talousalueella kokonaan tuotetut tuotteet,
ii) Euroopan talousalueella tuotetut tuotteet, joiden valmistnksessa on klytetty aineksia, jotka

eivAt ole siella kokonaan tuotettuja, jos nanii tuotteet ovat riittivisti valmistettuja tai lasi-
teltyji sielli. T'ama edellytys ei kuitenkaan koske aineksia, jotka ovat Ceutan ja Melillan
alkuperituotteita tissa p6ytiikirjassa tarkoitetussa merkityksessa.

2. Ceutan ja Melillan katsotaan olevan yksi ainoa alue.

3. Kun tAnin p6ytikirjan mukaisesti annettu tai laadittu alkuperiselvitys Iiittyy Ceutan ja Melillan
alkuperituotteisiin, viejan on selvisti osoitettava ne tunnuksella "CM".
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EUR.1-tavaratodistuksen osalta t~mA merkinti on tehtivA todistuksen 4 kohtaan.

Kauppalaskuilmoituksen osalta txni merkinti on tehtlvii asiakirjaan, jossa ilmoitus annetaan.

4. Espanjan tulliviranomaiset vastaavat timin p6ytikirjan soveltamisesta Ceutassa ja MeliUassa.

5. EdellA 15 artiklaa ei sovelleta toisaalta Ceutan ja Meliuan ja toisaalta EFTA-valtioiden viliseen
kauppaan.
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USAYS I
ALKUHUOMAUTUKSET LUSAYKSESSA II OLEVAAN LUETMELOON

Huomautus 1: Luettelossa mrii~itiiin kaikilta sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilta tuotteilta
vaadittavat edellytykset, jotka niiden on tUytettivA, jotta niiden katsotaan olevan
riittivasti valmistettuja tai kasiteltyji siten kuin t~rnn p6ytaijan 4 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetaan.

Huomautus 2:

2.1 Luettelon kahdessa ensimmAisess sarakkeessa kuvaiUaan valmis tuote. EnsimmiisessA
sarakkeessa on harmonoidussa jijestelmassa kAytetty nimikkeen tai ryhmin numero
ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa jdjestelmissA tastA nimikkeest! tai ryhmAstA
klytetty tavarankuvaus. Jokaisen kahden ensimmaisen sarakkeen merkinnan osalta
eriteUln sidnt6 sarakkeessa 3 tai 4. Ensimnmiisen sarakkeen merkinnin jaijessi eraissi
tapauksissa oleva pdAte ":sta" tai ":sti" tarkoittaa, ettA sarakkeen 3 tai 4 snt6 koskee
ainoastaan sarakkeessa 2 mainittua osaa nimikkeestA tai ryhmasta.

2.2 Kun sarakkeessa 1 on koottu .yhteen useita nimikkeiti tai mainittu ryhmIn numero ja
sarakkeessa 2 on sen vuoksi yleisluonteinen tavarankuvaus, viereiset sarakkeessa 3 tai
4 olevat siAin6t koskevat kaikkia niit5 tuotteita, jotka harmonoidussa jdjestehnassA
tariffoidaan sarakkeessa 1 mainitun ryhmin nimikkeisiin tai johonkin nimikkeisti,
jotka on koottu tAhin sarakkeeseen.

2.3 Kun luettelossa on eri sddnt6jd, joita sovelletaan saman nimikkeen eri tuotteisiin,
nimikkeen kussakin alakohdassa on nimikkeen sen osan tavarankuvaus, jota viereinen
sarakkeessa 3 tai 4 oleva sAAnt6 koskee.

2.4 Kun kahden ensimmAisen sarakkeen merkinn.ille on sdant6 sekA sarakkeessa 3 ettA 4,
viejA voi valintansa mukaan soveltaa joko sarakkeessa 3 tai 4 olevaa sAntoi. Jos
sarakkeessa 4 ei ole alkuperdsiint6A, on sovellettava sarakkeen 3 siint6d.

Huomautus 3:

3.1 T imin p6ytdkidjan 4 artiklan I kohdan maiiyksii alkuperdaseman saavuttaneista,
muiden tuotteiden valmistuksessa kiytettivistd tuotteista, sovelletaan riippurnatta siiti,
onko t dma asema saavutettu siini tehtaassa, jossa nAitA tuotteita kiytetkin, jossakin
muussa tehtaassa samassa maassa vai jossakin muussa Euroopan talousalueen maassa.

Esinerkki:
Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta sinn6ssa maitlin, etti
kiytettyjen ei-alkuperiainesten arvo saa olla enintaan 40 prosentfia vapaasti
tehtaalla -hinnasta, tehdaln nimikkeeseen 7224:stA kuuluvasta muusta takornala
esimuokatusta seoster&sestA.

Jos t mA esimuokattu teras on taottu Euroopan talousalueella ei-alkuperituotetta
olevasta valanteesta, se on jo saavuttanut alkuperiaseman luettelon nimiketti
7224:sti koskevan siiinn6n mukaisesti. Esimuokattua teristi voidaan pitAi
moottorin arvoa laskettaessa alkupergtuotteena riippumatta siiti, onko esi-
muokattu terAs tuotettu samassa tehtaassa, jossakin muussa tehtaassa samassa
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maassa vai jossakin muussa Euroopan talousalueen maassa. Ei-alkuperituotetta
olevan valanteen arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa k~ytettyjen ei-
alkuperiainesten arvoa.

3.2 Luettelon sHWnt6 m rittli vaaditun vihimmiisvalmistuksen tai -kasittelyn, ja sen
ylittivai valmistus tai kisittely antaa my6s alkuperiaseman; siti vihempi valmistus tai
kisittely taas ei anna alkuperiasemaa. Nin ollen jos snann6ss! miiitin, etti tietyUi
valmistusasteella olevaa ei-alkuperiainesta saa kytti, on sitA aiemmalla valmis-
tusasteella olevan tillaisen aineksen kiytt6 sallittua mutta sitA my6hemmlli valmis-
tusasteella olevan ei.

3.3 Kun luettelon siiinnfssi mdrAitAin, etti tuote voidaan valmistaa useanunasta kuin
yhdest aineksesta, tuIni tarkoittaa, ettii yhti tai useampaa niisti aineksista saa kiytti.
Sinm6ssa ei vaadita, ettS niitS kaikkia kiytetdin.

Esimerkki:
Nimikkeen 50 - 55 ryhmisti kankaita koskevassa sddnn6ssi m.riitain, etti
luonnonkuituja saa kiyttii ja etti muun muassa kemiallisia aineita saa my6s
kiyttia. Tutu ei tarkoita, eti on kaytettavi molempia, vaan etti voidaan
kliyttiiii jompaakumpaa tai molempia.

3.4 Kun luettelon sint6 edellytti, etta tuote on valmistettava tietysti aineksesta, tini
edellytys ei luonnoUisesti esta kiiyttnistA muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan
sellaisia, etteivit ne voi tiyttiig sant6i. (Tekstiilien osalta katso my6s jiijempini
huomautuksessa 6 olevaa 2 kohtaa.)

Esimerkki:
Nimikkeen 1904 ravintovalmisteita koskeva sidnt6, joka nimenomaan sulkee
pois viljan ja viljatuotteiden kiyt6n, ei esta kivenniissuolojen, kemikaalien ja
muiden lisiaineiden kiytt6i, joita ei valmisteta viljasta.

Tit ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikkei niitii voida valmistaa luetelossa
nimenomaisesti mainitusta aineksesta, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta,
aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:
Jos sellaisen kuitukankaasta tehdyn vaatteen osalta, joka kuuluu nimikkeeseen
62 ryhmasti, ainoastaan ei-alkuperituotetta olevan langan kiytt6 on sallittua,
ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta - vaikka kuitukangasta ei
tavaUisesti voidakaan tehdS langasta. Tillaisissa tapauksissa liht6aineksen olisi
tavallisesti oltava lankaa edeltavilli asteella - ts. kuituasteella.

3.5 Jos luettelon sAnnn6ssS on kaksi prosenttimiirii enimmiisarvoksi ei-alkuperani-
neksille, joita voidaan kiyttia, niitA prosenttimiiril ei saa laskea yhteen. Toisin
sanoen kaikkien kytettyjen ei-alkuperdainesten enimmaisarvo ei saa koskaan ylittui
korkeinta manrityisti prosentiminrristi. Usiksi yksittaisii prosenttimAriii ei saa ylittU
niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

Huomautus 4:

4.1 Luettelossa kiytetylli ilmaisulla 'luonnonkuidut' tarkoitetaan muita kuituja kuin
muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltiviin valmistusasteisiin ja
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sisilt" my6s jitteet ja, jollei toisin mainita, se sisdltii kuidut, jotka on karstattu,
kammattu tai muuUa tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehritty.

4.2 Ilmaisu 'luonnonkuidut' sisAltiA nimikkeen 0503 jouhen, nimikkeiden 5002 ja 5003
silkin, nimikkeiden 5101 - 5105 villakuidut ja hienon ja karkean eliimenkarvan,
nimikkeiden 5201 - 5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301 - 5305 muut kasviteks-
tiilikuidut.

4.3 llmaisuja 'tekstiilimassa', 'kemialliset aineet' ja 'paperinvalmistusaineet' kiytet!An
luettelossa kuvaamaan 50 - 63 ryhmAin kuulumattomia aineksia, joita voidaan kiyttAiA
muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai nAisti kuiduista valmistettujen lankojen val-
mistuksessa.

4.4 Ilmaisua 'katkotut tekokuidut' kytetiign luettelossa viittamaan nimikkeiden 5501 -
5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouviin, synteetti- tai muuntokatkokuituihin
tai niiden jitteisiin.

Huomautus 5:

5.1 Sellaisen tuotteen osalta, johon luettelossa liittyy viittaus tihAn huomautukseen, ei
sovelleta sarakkeen 3 edellytyksii mihinkAin timin tuotteen valmistuksessa kiytet-
tyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensA on enintiin 10 prosenttia kaikkien
kAytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Katso my6s jiljempini huomautusta
5.3 ja 5.4)

5.2 Titi poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa vain sekoitetuotteisiin, jotka on tehty

kahdesta tai useanmasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

- silkki,
- villa,
- karkea eliimenkarva,
- hieno eliimenkarva,
- jouhet,
- puuvilla,
- paperinvalmistusaineet ja paperi,
- pellava,
- hamppu,
- juutti ja muut niinitekstiilikuidut,
- sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,
- kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,
- synteettikuitufilamentit,
- muuntokuitufilamentit,
- synteettikatkokuidut,
- muuntokatkokuidut.

Esimerkki:
Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja
nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkupe-
rituotteita olevia synteettikatkokuituja, jotka eivAt tiyta alkuperisaint6ji (joissa
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vaaditaan valmistusta kemiafisista aineista tai tekstiilimassasta), saa kAyttH
enintitn 10 prosenttia langan painosta.

Esixnerkki:
Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tebty nimikkeen 5107 villalangasta ja
nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi
synteettikuitulankaa, joka ei tiytA alkuperis~gdnt6ji (joissa vaaditaan valmistusta
kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta) tai villalankaa, joka ei tlyti alkupe-
rgs~ant6jA (oissa vaaditaan valmistusta karstaamattomista tai karnpaamattomista
tai muuten kehruuta varten kisittelemi~tt6mistg luonnonkuiduista), tai niiden
kahden sekoitusta, saa kyttag vain jos niiden yhteispaino on enintin 10 pro-

senttia kankaan painosta.

Esimerkki:
Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvilla-
langasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote vain, jos puuvil-
lakangas itsessian on sekoitekangas, joka on tehty kahteen eri nimikkeeseen
tariffoitavasta langasta tai jos kiytetyt puuvillalangat itsessiln ovat sekoitetuot-
teita.

Esimerkki:
Jos edelli tarkoitettu tuftattu tekstiilikangas olisi tehty nimikkeen 5205 puuvilla-
langasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitukankaasta, kUytetyt langat olisivat kaksi
eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas sen mukaisesti sekoitetuote.

Esimerkki:
Matto, jonka nukka on tehty sekai muuntokuitu- ettA puuvillalangoista ja
pohjakangas juutista, on sekoitetuote, koska on kiytetty kolmea perustekstiili-
ainetta. Nuin ollen saadaan kAyttka mitA tahansa ei-alkuperiaineksia, jotka ovat
sAann6n sallimaa my6hemmlli valmistusasteella, jos niiden yhteispaino on
enintin 10 prosenttia mattoon sis&ityvien tekstiiliaineiden painosta. Juuttikan-
gaspohja tai muuntokuitulangat tai molemmat voitaisiin siis tuoda maahan tAJIA
valmistusasteella olevina, jos painoa koskevat edellytykset tuyttyvgt.

5.3 Tuotteissa, joissa on 'segmentoitua polyuretaania olevaa, my6s kierrepIllystettyi
lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejS', tdmii poikkeus on tIllaisen langan
osalta 20 prosenttia.

5.4 Tuotteissa, joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintfiin 5 mm leveistd kahden
muovikelmun viliin liimalla kiinitetysA, alumiinifoliota tai muovikelmua, my6s
alumiinijauheella peitettyi, olevasta sydimesti, tii poikkeus on tAllaisen kaistaleen
osalta 30 prosenttia.

Huomautus 6:

6.1 Niissi tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tbihn huomautukseen,
saa kiyttii, vuoria ja vilivuoria lukuun ottamatta, tekstiiliaineita, jotka eivit tAyti tita
sovitettua tuotetta koskevaa luettelon sarakkeen 3 saant6i, jos ne tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintiian 8 prosenttia tuotteen vapaasti
tchtaalla -hinnasta.
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6.2 Aineksia, joita ei tariffoida 50 - 63 ryhmiin, saa kayttaa vapaasti riippumatta siitA,
sisdltdvatk6 ne tekstiileji.

Esimerkki:
Jos luettelon sdAnn6ss! mdi.rtAin, etti tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi
housujen, valmistuksessa on kAytettavi lankaa, timfi ei esta metallitavaroiden
kuten nappien kiytt6A, koska nappeja ei tariffoida 50 - 63 ryhmAin. Samasta
syystg se ei esta vetoketjujen kiytt6o, vaikka vetoketiut tavallisesti sisltiviit
tekstiiliai.

6.3 Prosenttislint6i sovellettaessa on k~ytettyjen ei-alkuperiainesten arvoa laskettaessa
otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei tariffoida 50 - 63 ryhmian.

Vol 1815. 1-31121
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ISAYS II

Lucticlo valmistukscsta tai kisittclysti, joka on suoritcttava ei-alkuperiaincksillc, jotta
valmis tuotc saa alkupcriascman

HS-
nimike Tuotteen klvaus

(3) tai

0208:sta Muu liha ja muut sy6tAvat
claimcnosat, tuorcct, jaaih-
dytctyt tai jaidytctyt, valaas-
ta

3 ryhm. Kalat sckA ayrigisct, nilvi-
aisct ja muut vedcssa cIAvat
sclkirangattomat

0403:sta Kirnupiixmn, vili, jogurtti,
kcfiiri ja muu kaynyt tai
hapatcttu maito tai kcrma,
maustcttu tai Iisattya hcdcl-
maaii, pi.hkingS tai kaakaota
sisaltiva

0710:sta ja Makca- cli sokcrimaissi
0711 :sta (Zca mays var. saccharata)

Valmistus, jossa kaikki kay-
tctyt aincksct tariffoidaan cri
nimikkcescen kuin tuotc

Valmistus, jossa kaikkicn
kUytcttyjcn 3 ryhmin aincs-
tcn on oltava kokonaan
tuotettuja

Valmistus, jossa:
- kaikkicn kgytcttyjcn

4 ryhman aincstcn on
oltava kokonaan tuotct-
tuja

- kaikkicn kAytcttyjcn ni-
mikkccn 2009 hcdcl-
mimchujcn (]ukuun otta-
matta ananas-, limctti-
tai grcippirnchuja) on
oltava alkupcrituottcita,
ja

- kiytcttyjcn 17 ryhman
aincstcn arvo ci ylita
30 % luottccn vapaasti
Ichtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kay-
tctyt aincksct tariffoidaan cri
nimikkccsccn kuin tuotc

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Kahvi, my6s paahdettu tai
kofeiiniton; kahvinkuoret ja
-kalvot; kahvinkorvikkeet,
joissa on kahvia, sen mlg-
rista riippumatta

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista

1302:sta Lakritsista ja humalasta
saadut kasvimehut ja -uut-
feet; pektiiniaineet, pektinaa-
tit ja pektaatit; agar-agar ja
muut kasviaineista saadut
kasvilimat ja paksunnosai-
neet, my6s modifioidut:

- kasviaineista saadut kas-
vilimat ja paksunnosai-
neet, modifioidut

- muut

1404:sti Puuvillalintterit

Valmistus modifioimatto-
mista kasvilimoista ja pak-
sunnosaineista

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan er
nimikkeeseen kuin tuote

Ei-aLk.perdiainesten valmistus Lai kdsittely,
joka antaa ailkuperdaseman

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kzrvaus

(3) tai

Kala- ja merinisikisrasvat
ja -6]jyt sekl niiden jakeet,
my6s pubdistetut, mutta ke-
miallisesti muuntamattomat:

- kala6ljyjen kiinteit jakeet
ja merinisiksrasvat ja
-61jyt

- muut

1516:sta Elginrasval ja --6ljyt seka
niiden jakeet, osittain tai
kokonaan hydratut, vaihtoes-
ter6idyt, uudelleen ester6idyt
tai elaidinoidut, my6s puh-
distetut, mutta ei enempAS
valmistetut, kokonaan kalasta
tai merinisikkAistA saadut

1516:sta Hydrattu risiini6ljy (opaa-
livaha)

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 1504
aineksista

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen 2 ja 3 ryhmAn
ainesten on oltava kokonaan
tuotettuja

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen 2 ja 3 ryhmAn
ainesten on oltava kokonaan
tuotettuja

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kz.vaus

Ei-alkuperdainesten valmisrus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

1517:sta Margariini ja sydtdvait seok-
set ja valmisteet elain- tai
kasvirasvoista tai -61jyisti
tai AmAn ryhmAn eri rasvo-
jen ja 61jyjen jakeista, muut
kuin nimikkeen 1516 sydtA-
vAt rasvat ja 61jyt seka nii-
den jakeet, yli 10 % mutta
enintfmn 15 % painosta
maitorasvaa sisaltAv~t

1518:sta Linoksiini

1519:sti Teolliset monokarboksyy-
lirasvahapot, puhdistuksessa
saadut happamat 61jyt ja
teolliset rasva-alkoholit,
muut kuin elainten ruokin-
nassa khytettivit:

- teoUiset monokarbok-
syylirasvahapot, puhdis-
tuksessa saadut happarnat
61jyt

- teolliset rasva-alkoholit

Glyseroli (glyseriini), my6s
puhdas; glyserolivesi ja
-lipei

Valmistus, jossa:

- kaikki k~ytetyt ainekset
tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
4 ryhmin ainesten on
oltava kokonaan tuotettu-
ja

Valmistus, jossa kaikki ky-
tetyt ainekset tariffoidaan cri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus minkS tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 1519
aineksista

Valmistus, jossa kaikki kly-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
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HS-
nimike Tuotyeen kuvaus

1521 Kasvivahat (ei kuitenkaan
triglyseridit), mehillisvaha
ja muut hy6nteisvahat seki
spermaseetti, my6s puhdis-
tetut tai v -j~yt

1522 Degras; rasva-aineiden tai
elAin- ja kasvivahojen k~it-
telyss§ syntyneet jitteet

1603:sta Valaanlihasta, kalasta ja
gyrigisisti, nilvigisisti tai
muista vedessa elAvisti sel-
khrangattomista saadut uut-
feet ja mehut

1604 Kalavalmisteet ja -sailyk-
keet; kaviaari ja kalanmg-
distA valmistetut kaviaarin-
korvikkeet

1605 Ayrihiset, nilvi-iset tai muut
vedess elMvit selkAangatto-
mat, valmistetut tai siil6tyt

1702:sta Kemiallisesti puhdas fruk-
toosi ja maltoosi

Ei-alkiperdainesten valmisus tai klsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kgy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen' kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen 2 ja 3 ryhman
ainesten on oltava kokonaan
tuotettuja

Valmistus, jossa kaiken
kdytetyn kalan tai kalanmia-
din on oltava kokonaan
tuotettua

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen Syriaisten, nilvi-
iisten tai muiden vedessa
elivien selkgrangattomien on
oltava kokonaan tuotettuja

Valmistus minkii tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 1702
aineksista
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Kaakaota sisAItamatt6mdt
sokerivalmisteet (my6s val-
kosuklaa)

Kaakaomassa, my6s sellai-
nen, josta rasva on poistettu

Kaakaovoi, -rasva ja -61jy

Kaakaojauhe, listtyi soke-
ria tai muuta makeutusainetta
sisaUtai nt6n

Suklaa ja muut kaakaota
sisaltIvdt ravintovalmisteet

Mallasuute; muualle kuu-
lumattomat hienoista tai
karkeista jauhoista, tirkke-
lyksesti hi mallasuutteesta
tehdyt ravintovalmisteet,
joissa ei ole lainkaan kaaka-
ojauhetta tai joissa siti on
alle 50 % painosta; muualle
kuulumattomat nimikkeiden
0401 - 0404 tuotteista teh-
dyt ravintovalmisteet, joissa
ei ole lainkaan kaakaojau-
bera tai joissa sitA on alle
10 % painosta:

- maUasuute

- muut

Ei-alkuperainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa kaikki
kaytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote edellyttien, etti
muiden kAytettyjen 17 ryh-
min ainesten arvo ei yliti
30 % ruotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kly-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tote

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt aineksct tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
edellyttien, ettA kiytettyjen
17 ryhmAn ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus 10 ryhmin viljasta

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
edellyttien, etti kaytettyjen
17 ryhmiin ainesten arvo ei
ylit! 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen lauvaus

(3) tai

1902:sta Makaronivalmisteet, kuten
spaghetti, makaroni, nuu-
delit, lasagne, gnocchi, ra-
violi ja cannelloni, my6s
kypsennetyt tai (lihalla tai
muulla aineella) tiytetyt tai
muuUa tavalla valmistetut,
ukuun ottamatta niit, joissa

on yli 20 % painosta mak-
karoita, lihaa ja muita el.i-
menosia tai verta tai nAiden
sekoituksia; couscous, my6s
valmistettu

Tapioka ja tArkkelyksestA
valmistetut tapiokankorvik-
keet, hiutaleina, jyvinA, hel-
misuurimoina, seulomisja-
mini tai niiden kaltaisessa
muodossa

Viljasta tai viljatuotteista
paisuttamalla tai paahtamalla
tehdyt ravintovalmisteet
(esim. maissihiutaleet); esi-
kypsennetty tai muulla ta-
valla valmistettu vilja (ei
kuitenkaan maissi), jyvini tai
jyvasina:

- kaakaota sisiltimitt6mit:

Valmistus, jossa kaiken
kiytetyn viljan ja viljatuot-
teiden (paitsi durumvehnin
ja siihen perustuvien tuottei-
den) on oltava kokonaan
tuotettuja

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista paitsi
nimikkeen 1108 perunatirk-
kelyksestA

Vol. 1815, 1-31121
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joka antaa alkuperdaseman



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Tuotteen kuvaus

(3) tai

esikypsennetty tai
muulla tavafla valmis-
tettu vilja (ei kuiten-
kaan maissi), jyvina
tai jyvgsin5

muut

kaakaota sis&lthvit

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista. Ni-
mikkeiden 2001, 2004 ja
2005 valmistettuja tai sAil6t-
tyji makea- eli sokerimais-
sin jyviA ja tihkii ja nimik-
keen 0710 kypsentimatbnta
tai vedessa tai h6yryssg
keitettyl, jildytettyi makea-
eli sokerimaissia ei kuiten-
kaan saa klyttad

Valmistus, jossa:

- kaiken kiytetyn viljan ja
viljatuotteiden (paitsi
"Zea indurata" -lajisen
maissin ja durum-vehngn
ja niihin perustuvien
tuotteiden) on oltava
kokonaan tuotettuja, ja

- kiytettyjen 17 ryhmAn
ainesten arvo ei ylitA
30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus nimikkeeseen
1806 kuulumattomista ai-
neksista edellytt~en, etti
kgytettyjen 17 ryhmdn ai-
nesten arvo ei ylitA 30 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

HS-
nimike

Ei-alkuperiiainesten valmistus tai ksitely,
joka antaa alkuperdaseman

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Ruokaleipa, kakut ja leivok-
set, keksit ja pikkuleivit
(biscuits) seki muut leipo-
matuotteet, my6s jos niissS
on kaakaota; ehtoollisleipd,
tyhjAt oblaattikapselit, jollai-
set soveltuvat farmaseutti-
seen kyttbfn, sinetti6ylAtit,
riisipaperi ja niiden kaltaiset
tuotteet

2001:sta Etikan tai etikkahapon avulla
valmistettu tai sail6tty ma-
kea- eli sokerimaissi (Zea
mays var. saccharata); jams-
si, bataatit ja niiden kaltaiset
sy6tavit kasvinosat, vihin-
tAn 5 % painosta trkke-
lysta sistvAt, etikan tai
etikkahapon avuUa valmiste-
tut tai sAil6tyt

2002:sta MuuUa tavalla kuin etikan
tai etikkahapon avulla val-
mistetut tai sdil6tyt tomaatit,

muut kuin kokonaiset tai
paloitellut

2004:st! ja Perunat, hienoina tai kar-
2005:sta keina jauhoina tai hiutaleina,

muuUa tavalla kuin etikan tai
etikkahapon avuUa valmiste-
tut tai .ail6tyt; makea- eli
sokerimaissi (Zea mays var.
saccharata), muulla tavalla
kuin etikan tai etikkahapon
avulla valmistettu tai sAil6tty

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista paitsi
11 ryhmin aineksista'

Valmistus, jossa kaikki kUy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen 7 ja 20 ryhman
tomaattien on oltava alkupe-
ratuotteita

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Kitirenkin 30pdivdin aarasbauta 1993 saakka saa kaytdd alkalikeittoa ja jeososu'a ("niutamalization') kiytden valmisteta maissi-
jauhoa ("masa'-jauhoa).

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kAvaus

(3) tai

2007 Keittam~lli valmistetut hil-
lot, hedelm~byytel6t, mar-
melaatit, bedelmin- ja pl-
kinisoseet sekA hedelma- ja
pIhkinipastat, my6s lisAttyi
sokeria tai muuta makeu-
tusainetta sisiltiv~t

2008:sta Maapihkinivoi; viljaan
perustuvat sekoitukset; pal-
munsyd~met; maissi, muu
kuin makea- eli sokerimaissi
(Zea mays var. saccharata)

2101 Kahvi-, tee- ja mateeuut-
teet, -esanssit ja -tiivisteet
sek! nlihin tuotteisiin tai
kahviin, teehen tai mateehen
perustuvat valmisteet; paah-
dettu siMrijuuri ja muut
paahdetut kahvinkorvikkeet
seki niiden uutteet, esans.it
ja tiivisteet

2102:sta Elivi eli aktiivinen hiiva,
muu kuin leivinhiiva, lukuun
ottamnatta eliinten ruokin-
nassa kliytettivii; kuollut eli
inaktiivinen hiiva, muu kuin
elainten ruokinnassa kUytel-
tiva; muut kuolleet yk-
sisoluiset mikro-organismit,
muut kuin eliinten ruokin-
nassa kiytett vit; valmistetut
leivinjauheet

Valmistus, jossa:

- kaikki kytetyt ainekset
tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kgytettyjen 17 ryhmin
ainesten arvo ei ylit!
30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan er
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Ei-alkmperlainesten valmishs tai ksitely,
joka anfaa alkuperdaseman
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HS-
nimike Tuotteen k.uvaus

(2)

Kastikkeet ja valmisteet niiti
varten; maustamisvalmisteita
olevat sekoitukset; sinap-
pijauho ja valmistettu sinap-
pi:

- kastikkeet ja valmisteet
niita varten; maustamis-
valmisteita olevat sekoi-
tukset

- sinappijauho ja valmis-
tettu sinappi

Keitot ja liemet sekA val-
misteet niit5 varten; homo-
genoidut ravintovalmis-
teseokset:

- keitot ja liemet sekA
valmisteet niitA varten

- homogenoidut ravinto-
valmisteseokset

JMiteI6, mehujii ja niiden
kaltaiset jidytetyt valmis-
teet, my6s kaakaota sis~ti-
vAt

Ei-akuperd5ainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alJuperdaseman

(3) tai

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Sinappijauhoa tai valmistet-
tua sinappia saa kuitenkin
kayttU

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista

Valmistus minkS tahansa
nimikkeen aineksista paitsi
nimikkeiden 2002 - 2005
valmistetuista tai sill6tyistA
kasviksista

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kUy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Muualle kuulumattomat
ravintovalmisteet

Vesi, my6s luonnon tai
keinotekoinen kivennlisvesi
ja hiilihapotettu vesi, iis~tty~i

sokeria tai muuta makeu-
tusainetta sis~ltirmnt6n ja
maustamaton; jU ja lumi

MaUasjuomat

Vermutti ja muu tuoreista
rypileisti valmistettu viini,
joka on maustettu kasveila
tai aromaattisilla aineilla

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen 22 ryhman vesi-
en on oltava alkuperttuottei-
ta

Valmistus, jossa kaikki ky-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen rypileiden tai
rypaleista saatujen ainesten
on oltava kokonaan tuotettu-
ja

2208:sta Denaturoimaton etyylial-
koholi, alkoholipitoisuus alle
80 tilavuusprosenttia; vike-
vit alkoholijuomat, likOrit
ja muut alkoholipitoiset juo-
mat:

Valmistus:
- nimikkeeseen 2207 tai

2208 kuulumattomista
aineksista ja

- jossa kaikkien kAytettyjen
rypaleiden tai rypaleisti
saatujen ainesten on
oltava kokonaan tuotettu-
ja

Valmistus:
- nimikkeeseen 2207 tai

2208 kuulumattomista
aineksista ja

- jossa kaikkien kaytettyjen
rypaleiden tai rypileisti
saatujen ainesten on
oltava kokonaan tuotettu-
ja

TAI
jos kaikki muut kiytetyt
ainekset ovat alkuperttuot-
teita, arrakkia saa kiyttdA
enintan 5 tilavuusprosenttia

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kbtsittely,
joka antaa alkuperliaseman

- ouzo

- muut
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HS-
nimike Tuotteen kwvaus

(3) tai

Etikka ja etikkahaposta val-
mistetut etikankorvikkeet

2301:sti Valaasta valmistettu jauhe;
kalasta tai iyrilisisti, nilvi-
aisistS tai muista vedessA
elAvistS selk rangattomista
valmistetut jauhot, jauheet ja
rakeet (pelletit)

2309:stS Kalaliimavesi

25 Suola; rikki; maa- ja kivila-
ryhmssti jit; kipsi, kalkki ja sementti;

lukuun ottamatta nimikkeitS
2504:stA, 2515:st., 2516:sta,
2518:sta, 2519:sti, 2520:sta,
2524:stA, 2525:sta ja
2530:sta, joita koskevat
sAinn6t ovat jiljempA ni

2504:sti Kiteinen luonnongrafiitti,
jonka hiilipitoisuutta on
rikastanalla kohotettu ja
joka on puhdistettu ja
jauhettu

2515:stA Marmori, pelklstian sahaa-
malla tai muulla tavalla
leikattu suorakaiteen tai
neli6n muotoisiksi kappa-
leiksi tai laatoiksi, paksuus
enintWn 25 cm

2516:sta Graniitti, porfyyri, basaltti,
hiekkakivi ja muu muisto-
merkki- ja rakennuskivi,
pelkaistAgn sahaamalla tai
muulla tavafla leikattu suo-
rakaiteen tai neli6n muotoi-
siksi kappaleiksi tai laatoiksi,
paksuus enintsin 25 cm

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
rypAleiden tai rypleista
saatujen ainesten on
oltava kokonaan tuotettu-
ja

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen 2 ja 3 ryhm~n
ainesten on oltava kokonaan
tuotetuja

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen 3 ryhmin aines-
ten on oltava kokonaan
tuotettuja

Valmistus, jossa kaikki kly-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Kiteisen luonnongrafiitin
hiilipitoisuuden kohottami-
nen rikastamaUa, sen puh-
distaminen ja jauharninen

Yli 25 cm paksun mannorin
(my6s jo sahatun) leikkaa-
minen sahaamalla tai muulla
tavalla

Yli 25 cm paksun kiven
(my6s jo sahatun) leikkaa-
minen sahaamalla tai muulla
tavslla
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Ei-alouperdainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

2518:sta Kalsinoitu d6lomiitti

2519:sti Murskattu luonnon mag-
nesiumkarbonaatti (mag-
nesiitti) ilmanpitaivissi asti-
oissa ja magnesiumoksidi,
my6s puhdas, ei kuitenkaan
sulatettu magnesiumoksidi
(magnesia) tai perkipoltettu
(sintrattu) magnesiuxnoksidi

2520:sta Erityisesti hammaslgikinti-
kiytt66n valmistettu kipsi

2524:sti

2525:sti

Luonnon asbestikuidut

Kiillejauhe

2530:sta Maavirit, kalsinoidut tai
jauhetut

26 ryhmi Malmit, kuona ja tuhka

27 Kivenniispolttoaineet, ki-
ryhmIsta venniis6ljyt ja niiden tis-

laustuotteet; bitumiset aineet;
kivenniisvahat; lukuun otta-
matta nimikkeitS 2707:stA ja
2709 -2715, joita koskevat
sasnn6t ovat j~IjempAnA

Kalsinoimattoman dolomiitin
kalsinointi

Valmistus, jossa kaikki ky-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Luonnon magnesiumkar-
bonaattia (magnesiittia) saa
kuitenkin kiytla

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitd 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus asbestirikasteesta

Kiilteen tai kiillej~itteen
jauhaminen

Maavirien kalsinointi tai
jauhaminen

Valmistus, jossa kaikki ky-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eni
nimikkeeseen kuin tuote

HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Vol. 1815, 1-31121
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Ei-akaperainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

2707:stA Korkean Imlpbtilan kivi-
hiiitervasta tislaarnalla saat-
ujen kivennAisbljyjen kal-
taiset 61jyt, joissa aromaat-
tisten aineosien paino ylitt"
ei-aromaattisten aineosien
painon ja joista 250 'C lim-
potilaan IammnitettAessA tis-
lautuu yli 65 tilavuuspro-
senttia (my6s bensiini- ja
bentsoliseokset), polttoai-
neena kiytettAviksi tarkoi-
tetut

2709 - KivennaisoIjyt ja niiden
2715 tislaustuotteet; bitumiset

aineet; kivennaisvahat

28 Kemialliset alkuaineet ja
ryhmdsta epiorgaaniset yhdisteet;

jalometaffien, harvinaisten
maametallien, radioaktiivis-
ten alkuaineiden ja isotoop-
pien orgaaniset ja epdor-
gaaniset yhdisteet; lukuun
ottamatta nimikkeitA
281 1:sta, 2833:sta ja
2840:sti, joita koskevat
sdann6t ovat jaijempaina

2811:stA Rikkitrioksidi

Nirni ovat lisayksen VII
tuotteita

NMan ovat lisayksen VII
tuotteita

Valmistus, jossa kaikki
kAytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Sanan nimikkeen
aineksia saa kuitenkin kAyt-
tdA, jos niiden arvo ci yliti
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus rikkidioksidista

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-atuperdainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai

2833:sta Alumiinisulfaatti

2840:sti Natriumperboraatti

29 Orgaaniset kemialliset yh-
ryhmisti disteet, lukuun ottamatta

nimikkeit! 2901 :st5,
2902:sta, 2905:stS, 2915,
2932, 2933 ja 2934, joita
koskevat sinn6t ovat jal-
jemping

2901:sti Asykliset hiilivedyt, poll-
toaineena kAytettgviksi tar-
koitetut

2902:sta Syklaanit ja syldeenit (muut
kuin atsuleenit), bentseeni,
tolueeni, ksyleenit, polttoai-
neena kgytettiviksi tarkoite-
tut

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus dinatriumtetrabo-
raattipentahydraatista

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin kAytt~i, jos
niiden arvo ei ylitA 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Ntmfi ovat lisAyksess VII
tarkoitettuja tuotteita

NaxmA ovat lisAyksessA VII
tarkoitettuja tuotteita

Valmistus, jossa kaikkien
kUytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kUytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

2905:stA Tamin nimikkeen alkoholien
ja etanolin tai glyserolin
metallialkoholaatit

2915 Tyydytetyt asykliset mono-
karboksyylihapot seka niiden
anhydridit, halogenidit, pe-
roksidit ja peroksihapot;
niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 2905
aineksista. Tam n nimikkeen
metallialkoholaatteja saa
kuitenkin kyttil, jos niiden
arvo ei yliti 20 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista. Kaik-
iden kAytettyjen nimikkeen
2915 ja 2916 ainesten arvo
ei kuitenkaan saa ylitt"i
20 % tuotteen vapaasti teh-
tanlla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ci
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Heterosykliset yhdisteet,
jotka sisI ltvit ainoastaan
happiheteroatomin tai -ato-
meja:

- sisAiset eetterit ja niiden
halogeeni-, sulfo-, nitro-
ja nitrosojohdannaiset

- sykliset asetaalit ja sisi-
set puoliasetaalit ja niiden
halogeeni-, sulfo-, nitro-
ja nitrosojohdannaiset

- muut

Heterosykliset yhdisteet,
jotka sisiltivfit ainoastaan
typpiheteroatomin tai -ato-
meja; nukleiinihapot ja nii-
den suolat

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista. Kaik-
kien kiytettyjen nimikkeen
2909 ainesten arvo ei kui-
tenkaan saa ylittAS 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minkS tahansa
nimikkeen aineksista

Valmistus, jossa kaikki
kiytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Tam~n nirmikkeen
aineksia saa kuitenkin kiyt-
tli, jos niiden arvo ei ylitA
20 % tuotteen vapaasti teb-
taalia -hinnasta

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista. Kaik-
kien kiytettyjen nimikkeen
2932 ja 2933 ainesten arvo
ei kuitenkaan saa ylittgA
20 % tuotteen vapaasti teb-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
knytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-aLuaperdainesten valmistus Lai kasittely,
joka antaa allauperdaseman

(3) tai

Muut heterosykliset yhdisteet

30 Farrnaseuttiset tuotteet, lu-
ryhm;sti kuun ottarnatta nimikkeiti

3002, 3003 ja 3004, joita
koskevat sdinn6t ovat jil-
jempang

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista. Kaik-
kien kiytettyjen nimikkeen
2932, 2933 ja 2934 ainesten
arvo ei kuitenkaan saa ylitt i
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin kiyttiA, jos
niiden arvo ei ylitA 20 %
tuotteen vapaasti tehtaala
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaafla -hinnasta

Ihmisveri; terapeuttista,
ennakolta ehkiisevaa tai
taudinmI'ityskgytt6A varten
valmistettu eliimenveri;
antiseerumit ja muut veri-
fraktiot; rokotusaineet, tok-
siinit, mikrobiviljelmit (ei

kuitenkaan hiiva) ja niiden
kaltaiset tuotteet:

- tuotteet, joissa on
terapeuttisessa tai
ennakolta ehkise-
vas tarkoituksessa
keskenian sekoitettui-
na kaksi tai useampia
aineosia, tai sekoitta-
mattomat tuotteet
tillaista kiytt6i var-
ten, annostetut tai
v~ihittlismyyntimuo-
doissa tai -pakkauk-
sissa olevat

Valmistus mink tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 3002
aineksista. My6s tImIn
tavarankuvauksen mukaisia
aineksia saa kaytlia, jos
niiden arvo ei ylita 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

- muut:

-- ihmisveri Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 3002
aineksista. My6s tamn
tavarankuvauksen mukaisia
aineksia saa kAyttiA, jos
niiden arvo ei ylitA 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus
Ei-albaperdainesten valmistus tai klsittely,
joka antaa alkUperdaseman

(3) tai (4)

terapeuttista tai enna-
kolta ehkiisevi
kUytt6i varten valmis-
tettu elAimenveri

verifraktiot, ei kui-
tenkaan antiseerumit,
hemoglobiini ja see-
rumiglobuliini

hemoglobiini, veri-
globuliini ja seeru-
miglobuliini

muut

Valmistus minki tabansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 3002
aineksista. My6s timAn
tavarankuvauksen mukaisia
aineksia saa kiytt, jos
niiden arvo ci yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 3002
aineksista. My6s tmnin
tavarankuvauksen mukaisia
aineksia saa kAyttAA, jos
niiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 3002
aineksista. My6s tamin
tavarankuvauksen mukaisia
aineksia saa kiyttlil, jos
niiden arvo ei ylitA 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 3002
aineksista. My6s tixan
tavarankuvauksen mukaisia
aineksia saa klytt"a, jos
niiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-aLacperaainesten vaimisus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

3003 ja LAkkeet (ei kuitenkaan
3004 nimikkeiden 3002, 3005 ja

3006 tuotteet)

31 Lannoitteet, lukuun ottamatta
ryhmastA nimiketti 3105:sta, jota

koskeva sagnt on jdjem-
ping

3105:sti Kivenniis- tai kemialliset
lannoitteet, joissa on kahta
tai kolmea seuraavista lan-
noittavista aineista: typpe4
fosforia tai kaliumia; muut
lannoitteet; tinan ryhmin
lannoitteet tabletteina tai
niiden kaltaisessa muodossa
tai enintRAn 10 kg brutto
painavissa pakkauksissa; lu-
kuun ottamatta seuraavia:

- natriumnitraatti
- kalsiuinsyanamidi

- kaliumsulfaatti
- kaliummagnesiurnsulfaatti

32 Parktus- ja viriuutteet; tan-
ryhmasta niinit ja niiden johdannaiset;

varit, pigmentit ja muut
vaiaineet; maalit ja lakat;
kitti seki muut tayte- ja
tiivistystahnat; painovarit,
muste ja tussi; lukuun otta-
matta nimikkeiti 3201:st! ja

3205, joita koskevat sainn6t
ovat j~ijempAin

Valmistus, jossa:

- kaikki klytetyt ainekset
tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote. Nimik-
keen 3003 tai 3004 ai-
neksia saa kuitenkin
kAytti, jos niiden yh-
teisarvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta, ja

- kaikkien kytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
kAytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Saman nimikkeen
aineksia saa kuitenkin kayt-
ti, jos niiden arvo ei ylitA
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa:

- kaikki k1ytetyt ainekset
tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote. Saman
nimikkeen aineksia saa
kuitenkin khytngi, jos nii-
den arvo ei ylit- 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
kAytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Saman nimikkeen
aineksia saa kuitenkin kiyt-
t", ins niiden arvo ei yliti
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaassi
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuorteen kuvaus

Ei-aLkuperainesten valmistus tai kaisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

3201:sti Tanniinit seki niiden suolat,
eetterit, esterit ja muut joh-
dannaiset

3205 Substraattipigmentit; tWin
ryhmln buomautuksessa 3
tarkoitetut substraatipig-
mentteihin perustuvat val-
misteet' )

33 Haihtuvat 61jyt ja resinoidit;
ryhmgsti hajuste-, kosmeettiset ja

toalettivalmisteet; lukuun
ottamatta nimikettl 3301,
jota koskeva sAInt5 on jil-
jempiin

3301 Haihtuvat 61jyt (terpeenit-
t6mit tai terpeenipitoiset),
my6s jlhmeAt (concretes) ja
vahaa poistamalla saadut
nesteet (absolutes); resinoi-
dit; haihtuvien 61jyjen vike-
v6idyl rasva-, rasva6ljy- ja
vahaliuokset tai niiden kal-
taiser liuokset, kylmfinn
uuttamafla (enfleurage) tai
maseroimnalla saadut; ter-
peenipitoiset sivutuotteet,
joita saadaan poistettaessa
terpeeneji haihtuvista 61jyis-
tA; haihtuvien 61jyjen vesi-
tisleet ja -li-okset

Valmistus kasvialkuperal
olevista parkitusuutteista

Valmistus minkh tahansa
nimikkeen aineksista paitsi
nimikkeen 3203, 3204 ja
3205 aineksista. Nimikkeen
3205 aineksia saa kuitenkin
kgyttil, jos niiden arvo ei
yliti 20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
kAytetyt ainekset tariffoidaan
eri nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin kiytia, jos
niiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
tinin nimikkeen eri "tuote-
ryhmn" ) aineksista. Saman
tuoteryhmin aineksia saa
kuitenkin kiyttii, jos niiden
arvo ei yliti 20 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
k~ytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

32 ryhmdn 3 huomaunsksen mukaan ndmd oval walmisteita, jollaisia kaytetddn minkd tahansa aineen vdrjiddmieen tai ainmeosina
vdrivalmisietotanmossa adellytden, ead niitd ei Aariffoida johonkin munhun 32 ryhmdn nimikkeeseemr

2 Tuotryhmdksi' karotaan muusta nmitkectd puolipisteelld crotetru osa
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperdiasemn

(3) tai

34 Saippua ja suopa, orgaaniset
ryhmisti pinta-aktiiviset aineet, pesu-

valmisteet, voiteluvalmisteet,
tekovahat, valmistetut vahat,
kidilotus-, hankaus- ja puh-
distusvalmisteet, kynttilit ja
niiden kaltaiset tuotteet,
muovailumassat, "hamxnas-
vahat" ja kipsiin perustuvat
hammasl kinnAssA kaytetti-
vit valmisteet; lukuun otta-
matta nimikkeiti 3403:sta ja
3404, joita koskevat saiann6t
ovat jlljempanA

3403:sta Voiteluvalmisteet, alle 70
painoprosenttia maa6ljyjS tai
bitumisista kivennAisisti
saatuja 61jyjA sisitivat

Tekovahat ja valmistetut
vahat:

- jotka perustuvat parafii-
niin, maa6ljyvahoihin,
bitumisista kivennaisisti
saatuihin vahoihin, puris-
tettuun parafiiniin (slack
wax) tai 61jyttmAin

parafiiniin (scale wax)

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin kiytt!A, jos
niiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Nin ovat lisayksessi VII
tarkoitettuja tuotteita

Nxni ovat lisayksessA VII
tarkoitettuja tuotteita

Valmistus minki tahansa
nimikkeen aineksista lukuun
ottamatta seuraavia:

- nimikkeen 1516 vaha-
maiset hydratut 61jyt

- nimikkeen 1519 vaha-
maiset kemiallisesti
migrittelemritt6mat ras-
vahapot tai teolliset ras-
va-alkoholit

- nimikkeen 3404 ainekset

Niti aineksia saa kuitenkin
kayttAi, jos niiden arvo ei
ylitA 20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus

(2)

Ei-altkperlainesten valmisrus tai kAsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

35 Valkuaisaineet; modifioidut
ryhmasti tirkkelykset; iiimat ja liis-

tefit; entsyymit; lukuun
ottamatta nimikkeiti 3501,
3502, 3505 ja 3507:stR.
Nimikkeiti 3502:sta,
3505:sti ja 3507:stS koske-
vat sainn6t ovat jiljempAni

3502:sta Muna-albumiini, ihmisra-
vinnoksi kelpaamaton tai
kelpaaznattomaksi teht~vi;
maitoalbumiini (laktalbu-
miini), ihmisravinnoksi kel-
paamaton tai kelpaamatto-
maksi tehtlviv

3505:stS Dekstriini ja muu modifioitu
tirkkelys, lukuun ottanatta
ester6ityd tai eetter6ityi
tarkkelysti; tirkkelykseen,
dekstriiniin tai muuhun mo-
difioituun tirkkelykseen
perustuvat hiimat ja liisterit

3507:sti Muuaie kuulumattomat ent-
syymivalmisteet

36 ryhmA Rijlfdysaineet; pyrotekniset
tuotteet; tulitikut; pyroforiset
seokset; erst helposti syt-
tyvAt valmisteet

Valmistus, jossa kaikki
kaytetyt ainekset tariffoidaan
eni nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin k~yttHa, jos
niiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
kgytetyt ainekset tariffoidaan
eri nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin klytngii jos
niiden a.vo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus minkh tahansa
nimikkeen aineksista, paitsi
nimikkeen 1108 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan ei
nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa k'uitenkin kiyttii, jos
niiden arvo ci yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kUytettyjen ainesten arvo ci
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-al.uperdainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai (4)

37 Valokuvaus- ja elokuvaus-
ryhmsti valmistect, lukuun ottamatta

nimikkeitg 3701, 3702 ja
3704, joita koskevat sfinn6t
ovat jIljempin!

Valmistus, jossa kaikki
kiytetyt ainckset tariffoidaan
eri nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin kiyttil, jos
Wiiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valokuvauslevyt ja -laa-
kafilmit, sAteilyherkit, valot-
tarnattomat, muuta ainetta
kuin paperia, kartonkia,
pahvia tai tekstiilii; pika-
kuvafilmit, laatat, s~teily-
herkat, valottamattomat,
my6s pakkafilmeina:

- pikakuvafilmit variva-
lokuvausta varten, pak-
kafilmeing

- muut

Valokuvausfilmit rullissa,
sateilyherkat, valottamat-
tomat, muuta ainetta kuin
paperia, kartonkia, pahvia tai
tekstiilii; pikakuvafilmit
rullissa, sateilyherkit, valot-
tamattomat

Valokuvauslaatat, -filmit,
-paperi, -kartonki, -pahvi ja
-tekstiilit, valotetut, mutta
kehitt, Ittmit

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan
muuhun nimikkeeseen kuin
3701 tai 3702. Nimikkeen
3702 aineksia saa kuitenkin
kyttAil, jos niiden arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
kAytetyt ainekset tariffoi-
daan muuhun nimikkeeseen
kuin 3701 tai 3702. Nimik-
keen 3701 ja 3702 aineksia
saa kuitenkin kiyttSA, jos
niiden yhteisarvo ei yliti
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valnistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan
muuhun nimikkeeseen kuin
3701 tai 3702

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan
muuhun nimikkeeseen kuin
3701 - 3704

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ci
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaasti
tchtaalla -hinnasta
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus

(3) tai

38 Erinaiset kemiafliset tuotteet,
ryhmAsta lukuun ottamatta nimikkeitd

3801, 3803:sta, 3805:std,
3806:sta, 3807:stS, 3808 -
3814, 3818 - 3820, 3822 ja

3823, joita koskevat sainn6t
ovat jijempiaA

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Saman nimikkeen aineksia
saa kuitenkin kAyttAi, jos
niiden arvo ei yliti 20 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Keinotekoinen grafiitti; kol-
loidinen tai puolikolloidinen
grafiitti; grafiittiin tai muu-
bun hifleen perustuvat val-
misteet, massana, kimpalei-
na, levyin5 tai muina puoli-
valmisteina:

- kolloidinen grafiitti sus-
pensiona 61jyssi ja puoli-
kolloidinen grafiitti; hiili-
pitoiset elektrodimassat

- grafiitti tahnamaisessa
muodossa seoksena, jossa
on kivennais6Iljyja ja yli
30 % painosta grafiittia

- muut

3803:sta Puhdistettu minty6ljy

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen nimikkeen 3403
ainesten arvo ei ylitA
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
kdytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Tnman nimikkeen
aineksia saa kuitenkin kayt-
tW, jos niiden arvo ei yliti
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Raa'an manty61jyn puhdistus

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitd 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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Ei-alhuperdainesten valmistus tai kfisittely,
joka antaa alkuperdaseman
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Tuotteen kuvaus

(3) tai

3805:stA Puhdistettu sulfaattita'pAt-
ti6ljy

3806:sta Hartsiesterit

3807:std Puutervapiki

Raa'an sulfaattitarptti6ljyn
puhdistus tislaamalla tai raf-
finoimalla

Valmistus hartsihapoista

Puutervan tislaus

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -binnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Hy6nteishivitteet, rotanmyr-
kyt, sieni- ja rikkakasvihi-
vitteet, iti'nistii estivit ai-

neet, kasvien kasvua sgitIvat
aineet, desinfioimisaineet ja
niiden kaltaiset tuotteet,
vfhittAismyyntimuodoissa tai
-pakkauksissa tai valmistei-
na tai tavaroina (esim. riki-
tetyt nauhat, sydarnet ja
kynttilAt seki krpaspaperi)

Viimeistelyvalmisteet, val-
misteet, jotka nopeuttavat
vxjaiytymisti tai vaiaineiden
kiinnittymisti, seki muut
tuotteet ja valmisteet (esim.
Iiistausaineet ja peittausai-
neet), jollaisia kAytetAln
tekstiili-, paperi-, nahka-
tai niiden kaltaisessa teoUi-
suudessa, muualle kuulu-
mattomat

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

HS-
nimike

Ei-alhuperdainesten valmistus tai klsittely,
joka antaa alkuperliaseman

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuofteen kuvaus

Ei-albuperiainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

Metallipintojen peittausval-
misteet; sulamista edistvit
aineet ja muut apuvalmisteet
metallien juottamista tai
hitsausta varten; juotos- tai
hitsausjauheet ja -tahnat,
joissa on metallia ja muita
aineita; valmisteet, jollaisia
kiytetiAn hitsauselektrodien
ja -puikkojen tdytteenA tai
pAfillysteeng

Nakutusta, hapettumista,
hartsiutumista tai sy6pymisti
estivit valmisteet, vis-
kositeettia parantavat val-
misteet ja muut kivenngis6l-
jyjen (my6s bensiinin) ja
muiden nesteiden, joita kiy-
tetdin samaan tarkoitukseen
kuin kivenniis6ljyjg, lisaai-
nevalmisteet:

- voitelu6ljyjen lisaaine-
valmisteet, maa61jyjS tai
bitumisista kivennaisista
saatuja 61jyjd sisAltAvat

- muut

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

NIma oval lisayksessa VII
tarkoitettuja tuotteita

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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3812

Ei-alkziperdainesten valmisus tai k~isittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ci
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaaila -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Valmistetut vulkanoinnin
kiihdyttimet; muuafle kuulu-
mattomat kumin tai muovin
pehmitinseokset; hapetturni-
sen estoaineet ja muut kumin
tai muovin stabilaattoriseok-
set

Valmisteet ja panokset tu-
lensammuttimia varten;
tulensammutuskranaatit ja -

pommit

Orgaaniset liuotin- ja ohen-
nusaineseokset, muualle
kuulumattomat; valmistetut
maalin- ja lakanpoistoaineet

Kemialliset alkuaineet, joihin
on lisatty epapuhtausatomeja
(doped) elektroniikassa
kaytt6S varten, levyina,
laattoina tai niden kaltaisissa
muodoissa; kemiaUiset yh-
disteet, joihin on lisatty
epapuhtausatomeja (doped)
elektroniikassa kfytt6A var-
ten

Hydrauliset jarrunesteet ja
muut hydraulisessa voiman-
siirrossa k~ytett~vit neste-
miiset valmisteet, joissa ei
ole lainkaan tai on alle 70 %
painosta maa6Ijyj! tai bitu-
misista kivenniisisti saatuja
61jyjp

3819
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperliainesen valmists tai kisittely,
joka antaa alkuperdasemn

(3) ti

Jiltyrnisti estivit valmisteet
seki valmistetut buurteen- ja
jginpoistonesteet

Ybdistetyt taudinmifitys-
reagenssit ja yhdistetyt labo-
ratorioreagenssit, muut kuin
nimikkeisiin 3002 ja 3006
kuuluvat

Valmistetut sitomisaineet
valumuotteja ja -sydAni
varten; kemialliset tuotteet ja
kemian ja siihen Iliittyvin
teollisuuden valmisteet
(my6s jos ne ovat luonnon-
tuotteiden seoksia), muualle
kuulumattomat; kemian ja
siihen liittyvin teollisuuden
jiteotteet, muualle kuu-
lumattomat:

- seuraavat tman ni-
mikkeen tuotteet:

-- luonnon hartsituot-
teisiin perustuvat val-
mistetut sitomisaineet
valumuotteja ja -sy-
damii varten

-- nafteenihapot, niiden
veteen liukenemat-
tomat suolat ja niiden
esterit

-- sorbitoli, muu kuin
nimikkeeseen 2905
kuuluva

-- maa6ljysulfonaatit, ei
kuitenkaan alkalime-
tallien, ammoniumin
tai etanoliamiinien
maa6ljysulfonaatit;
bitumisista kivennai-
sista saatujen 61jyjen
tiofeenisulfonihapot ja
niiden suolat

-- ioninvaihtimet
-- kaasua imevat aineet

tyhji6putkia varten

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylit, 50 % totteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki
klytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Saman nimikkeen
aineksia saa kuitenkin kyt-
t, jos niiden arvo ei ylitS
20 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylit, 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS- Ei-alkuper'iainesten valmistus tai kMsittely,
nimike Tuotreen kuvaus joka antaa allauperdaseman

(1) (2) (3) tai (4)

-- alkalipitoinen rauta-
oksidi kaasun puhdis-
tusta varten

-- valokaasun puhdis-
tuksessa tuotettu am-
moniakkikaasuvesi ja
kiytetty kaasun puh-
distusmassa
sulfonafteenihapot,
niiden veteen liukene-
mattomat suolat ja
niiden esterit

-- sikuna- eli finkkeli-
61jy ja dippel- eli hir-
vensaiven6ljy

-- sellaisten suolojen
seokset, joilla on eri-
laiset anionit

-- gelatiiniin perustuva
telahyty, my6s paperi-
tai tekstiiliainepohjalia

- muut Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

3901:sti Muovit alkumuodossa, muo-
3915:stA vijitteet, -leikkeet ja -romu,

lukuun ottamatta nimiketti
3907:stA, jota koskeva snt6
on jijempani:
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-aUauperdainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

- additiohomopolymeerit

- muut

3907:stl Polykarbonaatista ja akryyli-
nitriili-butadieeni-styreeni -
(ABS) sekapolymeerista
valmistettu sekapolymeeri

Valmistus, jossa:
- kaikkien klytettyjen

ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- k~ytettyjen 39 ryhmin
ainesten arvo ei yliti
20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta' t)

Valmistus, jossa kiytettyjen
39 ryhman ainesten arvo ei
ylitA 20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

l

Valmistus, jossa kaikki
kaytetyt ainekset tariffoi-
daan eri nimikkeeseen kuin
tuote. Saman nimikkeen
aineksia saa kuitenkin kAyt-
taa, jos niiden arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta )

Valmistus, jossa kaikkien
kUytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

3916:sta - Puolivalmisteet muovista ja
3921:sti muovitavarat, lukuun otta-

marta nimikkeiti 3916:sta,
3917:sti ja 3920:stA, joita
koskevat siiinn6t ovat jil-
jempan.:

Tuotteiden osala, jotka on valmistetu seka toisaalta nimikkeiden 3901 - 3906 eua toLsaalta nimikkeiden 3907 - 3911 aineksista, tdad
rajoilusta sovellenan vai sihen ainesryhmddn joka on tuoueessa painoltaan hallitseva.
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

- litteit tuotteet, joita on
valmistettu enemmin
kuin pelikstiln pinta-
kisittelemifll tai leikkaa-
malla muuhun kuin suo-
rakulmaiseen muotoon;
muut tuotteet, joita on
valmistettu enemmAn
buin pelks itAn pintaki-
sittelemilla

Valmistus, jossa kfytettyjen
39 ryhmin ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

- muut:

-- additiohomopolymee-
rit

-- muut

Valmistus, jossa:
- kaikkien klytettyjen

ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kytettyjen 39 ryhmain
ainesten arvo ei yliti
20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta')

Valmistus, jossa kIytettyjen
39 ryhmain ainesten arvo ei
yliti 20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnastal )

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaala -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Thoaeiden osalta, jotka on valmistettu sekd 1,Lsaalta nimikkeiden 3901 - 3906 ead toisaalta nimikkeiden 3907 - 3911 aineksista, lard

rajoitusta sovellenan vi siihen aincsyhnddn, joka on tuoueessa paimoltaan hallitsewz.
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Ei-allperdainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman
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Ei-allkuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

3916:sta ja
3917:sti

Profiilit, putket ja letkut

3920:stA lonomeerilevy tai -kalvo

3922 -
3926

Muovitavarat

40 Kumi ja kumitavarat, lukuun
ryhmstAg ottamatta nimikkeiti

4001:sti, 4005, 4012 ja
4017:stA, joita koskevat
sdinn6t ovat jlijempAnA

4001:stS Kerrostetut kumikreppilaatat
kenkii varten

Valmistus, jossa:
- kaikkien klytettyjen

ainesten arvo ci ylita
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- samaan nimikkeeseen
kuin tuote tariffoitavien
ainesten arvo ei yliti
20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus osittain suola-
muotoisesta kestomuovista,
joka on eteenin ja pdAasialli-
sesti sinkkii ja natriumia
olevilla metalli-ioneilla
osittain neutraloidun meta-
kryylihapon sekapolymeeri

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki ky-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Luonnonkumilaattojen la-
minointi

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike

(1)

Tuotteen kiuvaus
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuzvaus

(3) tai

Seostettu kumi, vulkanoi-
maton, alkutmuodossa tai
laattoina, levying tai kais-
taleina

Uudelleen pinnoitetut tai
kUytetyt pneumaattiset ulko-
renkaat kurnista; umpiku-
mirenkaat, joustorenkaat,
vaihdettavat ulkorenkaan
kulutuspinnat seka van-
nenauhat, kumista:

- uudelleen pinnoitetut
pneumaattiset ulkoren-
kaat, umpikuxni- tai
joustorenkaat kumista

- muut

Kovakurnitavarat

Raakavuodat ja -nahat
(muut kuin turkisnahat) seki
muokattu nahka, lukuun
ottamatta nimikkeita
4102:sta, 4104 -4107 ja
4109, joita koskevat sSnn~t
ovat jaljempnI

4102:sta Lampaan ja karitsan raaka-
nahat, vilapeitteett6mgt

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen aineslen paitsi
luonnonkurnin arvo ei ylitA
50 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

lAytettyjen ulkorenkaiden
uudelleenpinnoitus

Valmistus minka tahansa
nimikkeen aineksista paitsi
nimikkeen 4011 tai 4012 ai-
neksista

Valmistus kovakumista

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt aineksel tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Villan poistaminen villapeit-
teisisti lampaan ja karitsan
raakanahoista

Ei-ahuperainesfen valmistus tai kfisittely,
joka antaa alkuperdaseman

4017:sti

41
ryhmnisti

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

4104 -
4107

4109

Nahka, muokattu, villa- tai
karvapeitleet6n, muu kuin
nimikkeiden 4108 ja 4109
nahka

Kiiltonahka ja laminoitu
kii]tonahka; metallipinnoitet-
tu nahka

42 ryhma Nahkatavarat; satula- ja
vaijasteokset; matkatarvik-
keet, kailaukut ja niiden
kaltaiset sAilytysesineet;
suolesta valmistetut tavarat

43 Turkisnahat ja tekoturkikset;
ryhmastA niistA valmistetut tavarat;

lukuun ottamatta nimikkeita
4302:sta ja 4303, joita kos-
kevat saann6t ovat jaijempi-
nai

4302:sta Parkitut tai muokatut turkis-
nahat, yhdistetyt:

Esiparkitun nahan j~1kipar-
kitus
TAI
Valmnistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus nimikkeiden 4104
- 4107 muokatusta nahasla,
jos sen arvo ei yliti 50 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

- levyt, ristit ja niiden
kaltaiset muodot

- muut

Yhdistimttfmien parkit-
tujen tai muokattujen turkis-
nahkojen valkaisu tai vA'zjys
leikkuun tai yhdistamisen
lisdksi

Valmistus yhdist~a-itt6misti
parkituista tai muokatuista
turkisnahoista

Vol. 1815, 1-31121

Ei-alkuperiainesten valmistus tai k~isittely,
joka antaa alkuperdaseman
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HS-
nimike Tuoffeen kuvaus

(3) tai

Vaatteet, vaatetustarvikkeet
ja muut tavarat turkisnahasta

44 Puu ja puusta valmistetut
ryhmsti tavarat; puuhiili; lukuun

ottamatta nimikkeiti
4403:sta, 4407:stl, 4408:sta,
4409, 4410:sti .-4413:sta,
4415:sti, 4416:sta, 4418 ja
4421:stfi, joita koskevat
skiinn6t ovat jiijemplni

4403:sta Karkeasti syritty puu

4407:sti Puu, sahattu tai veistetty
(chipped) pituussuunnassa,
tasoleikattu tai viiluksi
sorvattu, paksuus yli 6 mm,
hylitty, hiottu tai sormijat-
kettu

4408:sta Vaneriviilu, paksuus enin-
tWin 6 mm, saumaamafla
tehty, ja muu puu, sahattu
pituussuunnassa, tasoleikattu
tai viiluksi sorvattu, paksuus
enintan 6 nm, h6ylStty,
hiottu tai sormijatkettu

4409 Puu (my6s yhdistimstt6mit
rimat parkettilattioita varten),
yhdeltA tai useammalta syr-
j~JtA tai pinnalta koko pituu-
delta muotoiltu (pontattu,
puolipontattu, viistottu, pon-
tattu viistotuin syrjin, helmi-
pontattu, tehty muotolistoiksi
tai -laudoiksi, py6ristetty tai
vastaavilla tavoilla ty6stetty),
my6s h6ylitty, hiottu tai
sormijatkettu:

Valmistus nimikkeen 4302
ybdistAmntt6mistA turkis-
nahasta parkituista tai muo-
katuista turkisnahoista

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus raakapuusta, my6s
kuoritusta tai karsitusta

H6ylifninen, hiominen tai
sormijatkaminen

Saumaaminen, h6ylAminen,
hiominen tai sormijatkami-
nen

- hiottu tai sormijatkettu

- muotolistat ja -laudat

Hiominen tai sormijatka-
minen

Muotolistoiksi tai -laudoiksi
ty6st~minen

Ei-a&kuperdainesen valmisnts tai klisittely,
joka antaa aikuperaaseman

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus
Ei-aUaiperiainesten valmistus tai kiisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

- muu

4410:stS - Muotolista, my6s muotoiltu
4413:sta jalkalista ja muotolauta

4415:stS Puiset pakkauslaatikot, -ra-
slat, -hidt -pytyt ja niiden

kaltaiset pAilykset laudoista

4416:sta Drittelit, tynnyrit, sammiot,
saavit ja muut tynnyriteokset
puusta seki niiden puuosat

Rakennuspuusepin ja kir-
vesmiehen tuotteet, my6s
puiset solulevyt, yhdistetyt
parkettilaatat, kattopireet ja
-paanut:

- rakennuspuusepin ja kir-
vesmiehen tuotteet

- muotolistat ja -laudat

- muut

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Muotolistoiksi tai -laudoiksi
ty6st ninen

Valmistus mAirakokoon
leikkaamattomista laudoista

Valmistus halkaisemalla teh-
dyistA puisista kimmistA,
molemmilta lapepinnoilta
sahatuista, mutta ei enempaii
valmistetuista

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyl ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Puisia solulevyja, kattoparei-
t1i ja -paanuja saa kuitenkin
kiytits

Muotolistoiksi tai -laudoiksi
ty6stiminen

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus
Ei-alkuperiiainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdasemian

(3) tai

4421:st! Tulitikkutikut; jalkineiden
puunaulat

45 Korkki ja korkkitavarat,
ryhmasta lukuun ottamatta nimiketti

4503, jota koskeva saantO on
jiljempani

Luonnonkorkkitavarat

46 ryhma Oljesta, espartosta tai muista
punonta- tai palmikointiai-
neista valmistetut tavarat;
kori- ja punontateokset

47 ryhmA Puusta tai muusta kuituisesta
selluloosa-aineesta valmis-
tettu massa; paperi-, kar-
tonki- ja pahvijite

48 Paperi, kartonki ja pahvi;
ryhmasti paperimassa-, paperi-, kar-

tonki- ja pahvitavarat; Iu-
kuun ottaznatta nimikkeiti
481 1:st , 4816, 4817,
4818:sta, 4819:sti, 4820:sta
ja 4823:sta, joita koskevat
sAAnn6t ovat jiljempani

4811:sti Pelk.stin saroitettu, vii-
voitettu tai ruudutettu paperi
ja pahvi

Hiilipaperi, itsejgljentivai
paperi ja muut jidjentivit tai
siirtopaperit (muut kuin
nimikkeeseen 4809 kuulu-
vat), paperiset vahakset ja
offsetlevyt, my6s rasioissa

Valmistus minki tahansa
nimikkeen puusta paitsi
nimikkeen 4409 puulangasta

Valmistus, jossa kaikki kly-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus nimikkeen 4501
korkista

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valrnistus, jossa kaikki kly-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kUy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus 47 ryhman pape-
rinvalmistusaineista

Valmistus 47 ryhman pape-
rinvalmistusaineista

Vol. 1815, 1-31121
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Tuotteen kuvaus

(2)

Kiijekuoret, kijekortit, ku-
vattomat postikortit ja kir-
jeenvaibtokortit, paperia,
kartonkia tai pahvia; pape-
riset, kartonkiset tai pahviset
rasiat, kotelot, kansiot, salkut
yms., joissa on lajitelma kir-
jepaperia, kirjekuoria jne.

4818:sta Toalettipaperi

4819:sti Kotelot, rasiat, laatikot,
pussit ja muut pakkauspAi&-
lykset, paperia, kartonkia,
pahvia, selluloosavanua tai
selluloosakuituharsoa

4820:sta Kirjepaperilehtift

4823:sta Muu paperi, kartonki, pahvi,
selluloosavanu ja selluloosa-
kuitubarso, mAr~ikokoon tai
-muotoon leikattu

49 Kirjat, sanomalehdet, kuvat
ryhmist. ja muut painotuotteet; ksi-

kirjoitukset, konekidjoitukset
ja tydpiirustukset; lukuun
ottamatta nimikkeiti 4909 ja
4910, joita koskevat siann6t
ovat jiljempAni

Painetut postikortit ja kuva-
postikortit; painetut kortit,
joissa on henkil6kohtainen
tervehdys, onnittelu, viesti
tai tiedonanto, kuvallist tai
kuvattomat, myds kizjekuo-
rineen tai koristeineen

Kaikenlaiset painetut kalen-
terit, my6s irtolehtikalenterit:

4910

Ei-abaperdainesten valmisws tai kdsittely,
joka antaa alkuper aseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa:
- kaikki kUytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus 47 ryhmin pape-
rinvalmistusaineista

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ci ylita
50 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus 47 ryhmn pape-
rinvalmistusaineista

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus nimikkeeseen
4909 tai 4911 kuulumatto-
mista aineksista

HS-
nimike

(1)
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Tuotteen kuvaus

(2)

- ns. ikuiset kalenterit tai
kalenterit vaihdettavin
lehti6in, jotka on kiin-
nitetly muulle alustalle
kuin paperille, kartongille
tai pahville

- muut

50 Silkki, lukuun ottamatta
ryhmasta nimikkeit 5003:sta, 5004 -

5006:sta ja 5007, joita kos-
kevat siAnn6t ovat jEIjem-
pani

5003:sta SilkkijAtteet (my6s kelaus-
kelvottomat kokongit, lanka-
jitteet ja garnetoidut jAtteet
ja lumput), karstatut tai
kamn atut

5004 - Silkkilanka ja silkkijatteistA
5006:sta kehrrtty lanka

Ei-alluperainesen valmistus tai ksittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei ylita
50 % tuotteen vapaasti
tebtaafla -hinnasta

Valmistus nimikkeeseen
4909 tai 4911 kuulumatto-
mista aineksista

Valmistus, jossa kaikki kgy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Silkkijitteiden karstaus tai
kampaus

Valmistus):
- raakasilkist- tai karsta-

tuista tai kanmmatuista tai
muuten kehruuta varten
kasitellyisti silkkijAtteista,

- luonnonkuiduista, kars-
taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kWsitte-
lematt6mists,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

Kudotut silkki- ja silkkijte-
kankaat:

- joissa on kumilankaa Valmistus yksinkertaisesta
langasta' )

Kauo teksrudiaineuden sekoituksista valmitcauja uoueiua koskevia erityisedellytyksid 5 alkuhuomauuksessa

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

- muut

51 Villa seki hieno ja karkea
ryhmasta elaimenkarva; jouhilanka ja

jouhesta kudotut kankaat;
lukuun ottamatta nimikkeita
5106 -5110 ja 5111 - 5113,
joita koskevat sAnn6t oval
jAjempAni

Ei-alkuperdiainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

Valmistus):
- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kAsittelemAtt6mista,

- kemialjisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperista

TAI

Painaminen ja vghintaan
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoirnenpidena (kuten
pesu, valkaisu, merserointi,
limp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estavg kasittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyilas-
tAninen, parsinta ja nop-
paus), jos painamatloman
kankaan arvo ei yliti 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt aineksel tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Katso tekitiiiaineiden sekoituksista valmistenuja tuoueia koskevia erityusedellyyksta 5 alkuhuomauruksessa

Vol. 1815, 1-31121
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Tuotteen kuvaus

(2)

Lanka villasta, hienosta tai
karkeasta elaimenkarvasta tai
jouhesta

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

Valmistus):
- raakasilkisti tai karsta-

tuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten
kisitellyisti silkkijitteisti,

- luonnonkuiduista, kars-
taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kAsitte-
lemAtt6mistS,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

5111 - Kudotut kankaat villasta,
5113 hienosta tai karkeasta eli-

menkarvasta tai jouhesta:

- joissa on kumilankaa

- muut

Valmistus yksinkertaisesta
langasta"

Valmistusl:
- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kfsittelemitt6misti,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperista

TAI

Painaminen ja vihintadn
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpidettS (kuten
pesu,valkaisti, merserointi,
limp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estAvA kasittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllAs-
taninen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei ylit5 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Katso teksihameiden sekoituista valmistettuja tuoUeita koskevia erityisedellyyksai 5 alkuhuomautuksessa

Vol 1815, 1-31121

HS-
nimike

(1)

5106 -
5110
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Ei-alkuperdainesten valmiswus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

52 Puuvilla, lukuun ottamatta
ryhmista nimikkeitS 5204 - 5207 ja

5208 - 5212, joita koskevat
saann6t ovat jAIjempAnS

Puuvillalanka

Kudotut puuvillakankaat

- joissa on kumilankaa

- muut

Valmistus, joissa kaikki
kAytetyt ainekset tariffoidaan
eri nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus):
- raakasilkista tai karsta-

tuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten
kisiteflyistAi silkkijAiteistd,

- luonnonkuiduista, kars-
taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten k~sittele-
mitt6misti,

- kemiaUisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

Valmistus yksinkertaisesta
langasta)

Valmistus'):

- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kAsittelemirt6mistd,

- kemiaUisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperista

Katio tekstUiiaineiden sekoituksista vabnisettuja ruoeita koskevia eriryisedellyiyksi 5 alkuhuomauftksessa

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike Tuoneen kuvaus

5204 -
5207

5208 -
5212
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

53 Muut kasvitekstiilikuidut;
ryhmasta paperilanka ja kudotut pape-

rilankakankaat; lukuun otta-
matta nimikkeitS 5306 -
5308 ja 5309 -5311, joita

koskevat siAnn6t ovat jAl-
jempknS

5306 -
5308

5309 -
5311

Lanka muista kasvitekstiili-
kuiduista; paperilanka

Kudotut kankaat muista
kasvitekstiilikuiduista: kudo-
tut paperilankakankaat:

- joissa on kumilankaa

Ei-alkuperaainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

TAI

Painaminen ja vahintidn
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpideta (kuten
pesu,valkaisu, merserointi,
limp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estavai kasittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllas-
timinen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei ylita 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, joissa kaikki
kaytetyt ainekset tariffoidaan
eri nimikkeeseen kuin tuote

Valmistust):
- raakasilkistg tai karsta-

tuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten
kisitellyistA silkkijAtteistk

- luonnonkuiduista, kars-
taamnattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kAsitte-
lematt6mista,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

Valmistus yksinkertaisesta
langasta

t)

Katso rekstiliaineiden sekoituksita wamistetruja oteuita koskevia erityisedellyrybid 5 alkuhuomauftnsessa

Vol. 1815, 1-31121
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HS- Ei-alkuperdiainesten valmistus tai kiisittely,
nimike Tuotteen kw'vaus joka antaa alluperdaseman

(1) (2) (3) tai (4)

- muut Valmistus'):

- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- kalkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kAsittelemitt6mista,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperista

TAI

Painaminen ja vAhintAAn
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpideta (kuten
pesu,valkaisu, merserointi,
Ifimp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estAva kisittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllas-
timinen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei yliti 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

5401- Lanka ja monofilamentti- Valmistus):
5406 lanka tekokuitufilamenteista

- raakasilkistA tai karsta-
tuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten
kdsitelyistA silkkijAtteistS,

- luonnonkuiduista, kars-
taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kisitte-
lemdtt6rnistS,

- kerniallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

5407 ja Kudotut kankaat tekokui-
5408 tufilamenttilangasta

- joissa on kumilankaa Valmistus yksinkertaisesta
langasta'

)

I Katso tekstiliaineiden sekoi4ksista valmistetuja twoaeita koskevia erityisedellytyks2d 5 atkuhuomaunsksessa

Vol. 1815, 1-31121
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HS- Ei-alkuperiainesten valmistus tai kisittely,
nimike Tuotteen Ikvaus joka antaa alkuperdaseman

(1) (2) (3) tai (4)

- muut Valmistus'):
- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kisittelem§t"6mistA,

- kemianisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperista

TAI

Painaminen ja vihinthgn
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpidetti (kuten
pesu,valkaisu, merserointi,
lAmp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estavA kasittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllas-
timinen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei yliti 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

5501 - Katkotut tekokuidut Valmistus kemiaUisista ai-
5507 neista tai tekstiilimassasta

5508 - Lanka ja ompelulanka Valmistus):
5511

- raakasilkistA tai karsta-
tuista tai kammatuista tai
muuten kehruuta varten
k1sitellyisti silkkijttteisti,

- uonnonkuiduista, kars-
taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kisitte-
lemdtt6misti,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

Katso tekstiiiaineiden sekoituksta Lmuimta ruoeita koskevia eriyisedellyyksl J alkuhuomautunsessa

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

5512-
5516

Kudotut kankaat katkotuista
tekokuiduista:

- joissa on kumilankaa

- muut

56 Vanu, huopa ja kuitukangas,
ryhmstU erikoislangat; side- ja pur-

jelanka, nuora ja k6ysi sekA
niistA valmistetut tavarat;
lukuun ottamatta nimikkeita
5602, 5604, 5605 ja 5606,
joita koskevat slifnn6t ovat
jaljemping

Valmistus yksinkertaisesta
langasta'):

Valmistus'):

- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kisittelem~tt6mistd,

- kemiaUisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperista

TAI

Painaminen ja viihintain
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpidetit (kuten
pesu,valkaisu, merserointi,
lamp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estAvi kasittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllas-
tarminen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei ylitS 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus'):
- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- kemiallisista aineista tai

tekstiilimassasta, tai
- paperinvalmistusaineista

Katso tekstu iaineiden sekoiiksista valmistetruja uotteita koskevia eritysedellyfykjid 5 alkuhuomaunAsessa

Vol. 1815. 1-31121

Ei-alkuperiainesten valmisus tai keisittely,
joka antaa alkuperdiaseman
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

5602

Ei-aluperdainesten valmisuss tai kdsittely,
joka antaa alkuperdaseman

Huopa, my6s kyllastetty,
paillystetty, peitetty tai ker-
rostettu:

Valmistus1:
- luonnonkuiduista,
- kemiallisista aineista tai

tekstiilimassasta
Kuitenkin:
- nimikkeen 5402 polypro-

peenifilamenttia,
- nimikkeen 5503 tai 5506

polypropeenikuituja, tai
- nimikkeen 5501 poly-

propeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittkinen
filamentti tai kuitu on ale 9
desitexii, saa kiytdi, jos
niiden arvo ei yliti 40 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus'):
- luonnonkuiduista,
- kaseiinista tehdyisti kat-

kotuista tekokuiduista, tai
- kemiallisista aineista

tai tekstiilimassasta

Katso teksiiliaineiden sekoiisukssa almiteruja twiueita koskev'a erityisedellytyksid 5 alkuhuomauuksessa

Vol 1815, 1-31121

(3) tai

- neulahuopa

- muut
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Yksinkertainen tai kerrattu
kumilanka, tekstiililli p ai-
lystetty; tekstiililangat ja
nimikkeen 5404 tai 5405
kaistaleet ja niiden kaltaiset
tuotteet, muovilla tai kumilla
kyllistetyt, p,51llystetyt tai

peitetyt tai kumi- tai muo-
vivaippaiset:

- yksinkertainen tai kerrattu
kumilanka, tekstiililli
piAllystetty

- muut

Metalloitu lanka, myos kier-
repdallystetty, eli tekstiili-
lanka tai nimikkeen 5404 tai
5405 kaistaleet ja niiden
kaltaiset tuotteet, jotka on
yhdistetty langan, kaistaleen
tai jauheen muodossa ole-
vaan metalifin tai piallystetty
metallilla

Valmistus yksinkertaisesta
tai kerratusta kumilangasta,
tekstiiliUl pHillysta mai6 -

masts

Valmistus'l:
- luonnonkuiduista, kars-

taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kisittele-
mitt6mista,

- kemialisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

Valmistus t):
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kisittelemitt6misti,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- paperinvalmistusaineista

Katso tekstiiiaineiden sekoituksista valmisiettuja uoneita koskea crityisedellytyks 5 alkuhuomauatksessa

Vol. 1815, 1-31121

Ei-alkiperliainesten valmistus tai kMsittely,
joka antaa altkuperdaseman
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Kierrepllystetty lanka seki
kierrep8.dllystetyt nimikkeen
5404 tai 5405 kaistaleet ja
niiden kaltaiset tuotteet
(muut kuin nimikkeen 5605
tuotteet ja kierrepl.llystetty
jouhilanka); chenillelanka
(my6s flokki-chenillelanka);
chainettelanka

57 ryhmA Matot ja muut lattianpal-
lysteet tekstiiliaineesta:

- neulahuovasta

Valmistus):
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kisittelemitt6misti,

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta, tai

- papcrinvalmistusaineista

Valmistus):
- luonnonkuidusta, tai
- kemiallisista aineista tai

tekstiilimassasta
Kuitenkin:
- nimikkeen 5402 poly-

propeenifilamenttia,
- nimikkeen 5503 tai 5506

polypropeenikuituja, tai
- nimikkeen 5501 poly-

propeenifilamenttitouvia,

joissa jokainen yksittinen
filamentti tai kuitu on alle 9
desitexii, saa kiytti, jos
niiden arvo ei ylitA 40 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Katso teksutdiameiden sekouksista valmstettua tuoteua koskevia crityisedellytyksia 5 alkuhuomautuksessa

Vol. 1815. 1-31121

Ei-alkuperaainesten valmistus tai kidittely,
joka antaa alkuperiiaseman
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HS-
nimike

(1)

Tuotreen kuvaus
Ei-allkuperdainesen valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

- muusta huovasta

- muut

Valmistus):
- luonnonkuiduista, kars-

taamattomista tai kam-
paamattomista tai muuten
kehruuta varten kisittele-
mgt6mistA, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasa

Valmistus'1 :
- kookoskuitulangasta,
- synteetti- tai muun-

tokuitufilamentilangasta,
- luonnonkuiduista, tai
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista ta.
muuten kehruuta varten
kisittelemkittumistd

58 Kudotut erikoiskankaat; tuf-
ryhmisti tatut tekstiilikankaat; pitsit,

kuvakudokset; koristepu-
nokset; koruompelukset;
lukuun ottamatta nimikkeita
5805 ja 5810, joita koskevat
saann6t ovat jiljempian:

- joissa on kumilankaa Valmistus yksinkertaisesta
langasta')

I Katso Ieksrzdweiden sekoitkusista valmistetruja tuonea koske'ia erityisedellyryksid 5 alkuhuonw utuksessa

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuoteen kuvaus

- muut

KAsin kudotut kuvakudokset
(kuten gobeliinit, flander-,
aubusson-, beauvais- ja
niiden kaltaiset kudokset) ja
kasin neulaty6n5 (esim. petit
point- tai ristipistoilla) kir-
jotut kuvakudokset, my6s
sovitetut

Ei-alkuperdainesten valmistus tai k4sittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai

Valmistus):
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kWittelemiitl6mistk, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

TAI

Painaminen ja vAhintAiin
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpidetti (kuten
pesu, valkaisu, merserointi,
IAmp6kiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estAvA kAsittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllIs-
tainen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei ylit5 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

I Katso tekstiilauieidcn sekoiruksista wlmistettua tuotretta koskevw eruy sedellytyksid 5 alkuhuomaunAkessa

Vol 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuosteen kuvaus

(3) tai

Koruompelukset metritava-
rana, kaistaleina tai koriste-
kuvioina

Liimalla tai thrkkelyspitoi-
sella aineella paillystetyt
tekstiilikankaat, jollaisia
kaytetain kirjankansien
pa8Jlystamiseen tai sen kal-
taiseen tarkoitukseen; kuul-
tokangas; maalausta varten
kasiteUyt kankaat; jAykiste-
kangas (buckram) ja sen
kaltaiset jiykistetyt tekstii-
likankaat, jollaisia kiytetAan
hatunrunkoihin

Kordikangas ulkorenkaita
varten, nailonia tai muuta
polyamidia, polyesterig tai
viskoosia olevasta erikois-
lujasta langasta:

- jossa on enintAiin 90
painoprosentlia tekstiili-
ainetta

- muut

Muovilla kyllistetyt, pAil-
lystetyt, peitetyt tai kerros-
tetut tekstiilikankaat, muut
kuin nimikkeeseen 5902
kuuluvat

Valmistus, jossa :
- kaikki kiyletyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus langasta

Valmistus langasta

Valmistus kemiallisista ai-
neista tai tekstiilimassasta

Valmistus langasta

Vol. 1815, 1-31121

Ei-aauperdainesten valmistus tai kaisittely,
joka antaa alkauperdaseman
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Unoleumi, my6s marnmuo-
toiseksi leikattu; lattianpail-
lysteet, joissa on tekstiili-
ainepohjala muu pdillyste-
tai peitekerros, my6s mAiir-
muotoisiksi leikatut

Seininp"illysteet tekstiiliai-
neesta:

- kumilla, muovilla tai
muilla aieilla kyllastetyt,
piallystetyt, peitetyt tai
kerrostetut

- muut

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kdsittely,

joka antaa alkuperaaseman

(3) tai (4)

Valmistus langasta"

Valmistus langasta

Valmistus'):
- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kasittelemntt6mista, tai

- kemiaUisista aineista tai
tekstiilimassasta

TAI

Painaminen ja vghintsian
kaksi valmistelu- tai vii-
meistelytoimenpidetti (kuten
pesu, valkaisu, merserointi,
IAmpbkiinnitys, nukitus,
kalanterointi, kutistumisen
estavi kisittely, kestovii-
meistely, dekatointi, kyllAs-
t&ninen, parsinta ja nop-
paus), jos painamattoman
kankaan arvo ei yliti 47,5 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

5906 Kumilla k~sitellyt tekstiili-
kankaat, muut kIuin nimik-

keeseen 5902 kuuluvat:

Katso rekstiilaineiden sekoitubkista vaLmistettuia oanta koskea rityikedellytyksd 5 alkuhuomautukessa

Vol 1815, 1-31121
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Ei-alkzuperainesten valmistus tai kiisittely,

joka antaa alkuperaaseman

(3) tai (4)

- neulosta

- muut kankaat synteetti-
kuitufilamenttilangasta,
joissa on yli 90 paino-
prosentfia tekstiiliainetta

- muut

MuuUa tavala kyUstetyt,
pdillystetyt tai peitetyt
tekstiilikankaat; teatterikulis-
siksi, studion taustakankaaksi
tai sen kaltaista tarkoitusta
varten maalattu kangas

Lampun-, kamiinan-, sytyt-
timen-, kynttilin- ja niiden
kaltaisten tavaroiden syda-
met, tekstiiliaineesta kudotut,
palmikoidut, punotut tai
neulotut; hehkusukat ja py6-
r6neulottu hehkusukkakan-
gas, my6s kyUgstetyt:

- kyllstetyt hehkusukat

Valmistus":
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista fai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kisittelemtt6mist.i, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

Valmistus kemiallisista ai-
neista

Valmistus langasta

Valmistus langasta

Valmistus py6r6neulotusta
hehkusukkakankaasta

a Katso teksraiainciden sekoiuluiksta waamistetruja ruoneita koskevia erityisedellytyksid 5 alkuhuomaunuksessa

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike

(1)

Tuorteen kuvaus
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HS-
nimike

(1)

- muut

Ei-aLkuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyl ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

5909 - Tekstiilitavarat, jollaiset
5911 soveltuvat teknisiin tarkoi-

tuksiin:

- nimikkeen 5911 kiillo-
tuslaikat ja -renkaat,
muut kuin huovasta val-
mistetut

- muut

60 ryhma Neulokset

Valmistus langasta tai ni-
mikkeen 6310 jAtekankaista
tai lumpuista

Valmistus'):
- kookoskuitulangasta,
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kisittelematt mistA, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

Valmistus'):
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kAsittele mtt6mistA, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

61 ryhma Vaatteet ja vaatetustarvik-
keet, neulosta:

Katso tekstiiliaineiden sekoituksista walmistefuja twUOfeila koskevia eriryisedellytyksid 5 alkuhuomauuksessa

Vol. 1815. 1-31121

Tuotteen kuvaus
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

- kahdesta tai useammasta
mIrImuotoon leikatusta
tai miarAimuotoon vflit-
t6masti neulotusta neu-
loskappaleesta yhteen
ompelemalla tai muuten
yhdistAmlia valmistetut

- muut

62 Vaatteet ja vaatetustarvik-
ryhmasta keet, muuta kuin neulosta,

lukuun ottamatta nimikkeiti
6202:sta, 6204:sta, 6206:sta,
6209:sti, 6210:sti, 6213,
6214, 6216:sta ja 6217, joita
koskevat sAdnn6t ovat jil-
jempAnS

Valmistus langasta21

Valmistus'):
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kgsittelem~tt6mista, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

Valmistus langasta
121

6202:sta
6204:sti,
6206:sta ja
6209:sti

Naisten ja tytt6jen vaatteet ja
vauvanvaatteet ja -vaatetus-
tarvikkeet, koruommellut

6210:stA ja Tulensuojavarusteet, alumi-
6216:sta noidulla polyesterikalvolla

pdillystettyA kangasta

Valmistus langastal
)

TAI
Valmistus koruompelematto-
masta kankaasta, jos ko-
ruompelematioman kankaan
arvo ei yliti 40 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta 1

Valmistus langasta'
)

TAI
Valmistus pAillystArntt6-
mista kankaasta, jos pail-
]ystA mtt6mln kankaan arvo
ei yliti 40 % tuotteen va-
paasti tehtaalla -hinnasta )

Katso 6 alkuhuomauns

z Katso tekstifiliaineiden sekoitukista valmistetruja tuoteita koskevia erityisedellytyksid 5 alkuhuomautubesa

Vol. 1815, 1-31121

Ei-alcuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperiaseman
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Ei-alkuperdiainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai

6213 ja Neniliinat, hartiahuivit,
6214 kaulaliinat ja muut huivit,

mantiljat, hunnut ja niiden
kaltaiset tavarat:

Valmistus valkaisematto-
masta yksinkertaisesta lan-
gasta

)21

TAI
Valmistus koruompelemat-
tomasta kankaasta, jos ko-
ruompelemattoman kankaan
arvo ei ylita 40 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

1
)

Valmistus valkaisematto-
masta yksinkertaisesta lan-
gasta') 2'

Muut sovitetut vaatetustar-
vikkeet; vaatteiden ja vaate-
tustarvikkeiden osat, muut
kuin nimikkeeseen 6212
kuuluvat:

- koruomnielut

- tulensuojavarusteet, alu-
minoiduila polyesterikal-
voUa pddllystettya kan-
gasta

Valmistus langasta )

TAI
Valmistus koruompelematto-
masta kankaasta, jos ko-
ruompelemattoman kankaan
arvo ei ylit 40 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta' t)

Valmistus langasta"
TAI
Valmistus paIllystamatt6-
masta kankaasta, jos pAil-
lystamittOmn kankaan arvo
ei ylita 40 % tuotteen va-
paasti tehtaalla -hinnasta)t

Katso 6 alkuhuomautuw

Katso tekstiiiaineiden sekoituksita valmistettuja tuorteia koske'ia erityisedellyryksid 5 alkuhuomautuksessa

Vol. 1815. 1-31121

HS-
nimike Tuotteen kuvaus

- koruommellut

- muut
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

- v~iivuorit kauluksia ja
kalvosimia varten, miA-
ramuotoon leikatut

- muut

63 Muut sovitetut tekstiilita-
ryhmisti varat; ki~sity6sarjat; kiytetyt

vaatteet ja muut kgytetyt
tekstiilitavarat; lumput; Ju-
kuun ottamatta nimikkeitS
6301 - 6304, 6305, 6306,
6307:sti ja 6308, joita kos-
kevat sa~nn6t ovat jijem-
pang

Ei-alkuperdainesten valmist tai kdsittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa:

- kaikki ainekset tariffoi-
daan eft nimikkeeseen
kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylitai
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus langasta t)

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vuode- ja matkahuovat,
vuodeliinavaatteet jne; ver-.
hot jne., muut sisustustava-
rat:

6301 -
6304

I Kaso 6 alkuhuonuLZu

Vol. 1815, 1-31121
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Tuotteen kuvaus

(2)

- huovasta, kuitukankaasta

- muut:

-- koruommeUut

-- muut

Slcit ja pussit, joUaisia kAy-
tetdAn tavaroiden pakkaami-
seen

Ei-akuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperdaseman

HS-

nimike

(1)

Katso tekstiliaineden sekoilksista valmistettuja DJouetta koskevia erityisedeltytykjid 5 atkuhuomautuksessa

Mddrdmuotoon leakanista tai mddrdmuoloon vdliftdmdsd neuloi, sta neuloskappaleista yhteen ompelemolla tai muuten yhdistdmdlld
valmisterujen neuleuotteiden, et blitenkaan kimmoisten eika kumilla kasiteltyjen, osalla katso 6 alkuhuomauwsfa

Vol. 1815, 1-31121

(3) tai

Valmistus'):
- luonnonkuiduista, tai
- kemiallisista aineista tai

tekstiilimassasta

Valmistus valkaisematto-
masta yksinkertaisesta lan-
gastat),

2)

TAI

Valmistus koruompelematto-
masta kankaasta (muusta
kuin neuloksesta), jos ko-
ruompelemattoman kankaan
arvo ei ylita 40 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus valkaisematto-
masta yksinkertaisesta lan-
gasta), )

Valmistus't :
- luonnonkuiduista,
- katkotuista tekokuiduista,

karstaamattomista tai
kampaamattomista tai
muuten kehruuta varten
kasittelemttomistA, tai

- kemiallisista aineista tai
tekstiilimassasta

6305
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(2)

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet
ja aurinkokatokset; teltat;
purdect veneitA, pudjelautoja
tai maakulkuneuvoja varten;
leirintlivarusteet:

- kuitukangasta

- muut

Muut sovitetut tavarat,
my6s vaatteiden leikkuu-
kaaviot

Sarjat, joissa on kudottua
kangasta ja lankaa (ja joissa
voi olla my6s tarvikkeita),
mattojen, kuvakudosten,
koruommeltujen p6yta-
liinojen tai lautasliinojen tai
niiden kaltaisten tekstiilita-
varoiden valmistusta varten,
vihittiismyyntipakkauksissa

Jalkineet

Valmistus:
- luonnonkuiduista, tai
- kemiallisista aineista tai

tekstiilimassasta

Valmistus valkaisematto-
masta yksinkertaisesta lan-
gasta' )

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Jokaisen saijaan kuuluvan
tavaran on taytettav se
saant6, jota siihen sovellet-
taisiin erillisena sarjaan
kuulumattomana tavarana.
Ei-alkupera-tavaroita voi
kuitenkin sisRltyi sarjaan, jos
niiden yhteisarvo ei ylita
15 % sarjan vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista paitsi
nimikkeen 6406 kengAnosa-
yhdistelmisti, joissa p.l-
linen on kiinnitetty pinko-
pohjaan tai muihin pohja-
osiin

I Katso tekstilliaineiden sekoituksta vambnstetuja tuoneia koskevia erityuedellytyki1 5 aluhuoauuksessa

Vol. 1815, 1-31121

Ei-alkuperainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuper2aseman

(3) tai

6308

6401 -
6405
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HS-
nimike Tuotteen kvau

6406 Jalkineiden osat; irtopohjat,
kantapiatyynyt ja niiden
kaltaiset tavarat; nilkkaimet,
saaystimet ja niiden kaltai-
set tavarat seki niiden osat

65 PiAhineet ja niiden osat,
ryhrmst! lukuun ottamatta nimikkeitS

6503 ja 6505, joita koskevat
silnn6t ovat jiljemp.ni

6503 Huopahatut ja muut huopa-
pdAhineet, nimikkeen 6501
teelmisth (ei kuitenkaan
Iieri6misisti) valmistetut,
my6s vuoratut ja somistetut

6505 Hatut ja muut plAhineet,
neulotut tai virkatut tai neu-
loksesta, pitsisti, pitsikan-
kaasta, huovasta tai muusta
tekstiilimetritavarasta (ei
kuitenkaan kaistaleista) teh-
dyt, my6s vuoratut ja somis-
tetut; hiusverkot, aineeseen
katsomata, my6s vuoratut ja
somistetut

66 Sateenvajot, pIivRnvarjot,
ryhmisti kavelykepit, istuinkepit,

ruoskat, ratsupiiskat sekA
niiden osat, lukuun ottamatta
nimiketti 6601, jota koskeva
saant6 on j5ljempang

Ei-akuperdainesten valmistus tai kalsittely,
joka antaa alkuper/iaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus langasta tai teks-
tiilikuiduista')

Valmistus langasta tai teks-
tiilikuiduista)

Valmistus, jossa kaikki kly-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

I Katso 6 alkuhuomauaus

Vol 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kJvaus

(3) tai

Sateenvaxjot ja paivanvarjot
(myos kivelykeppisateen-
varjot, puutarhavarjot ja
niiden kaltaiset pIivlinvaljot)

67 ryhmi Valmistetut h6yhenet ja
untuvat seki h6yhenisti tai
untuvista valmistetut tavarat;
tekokukat; hiuksista valmis-
tetut tavarat

68 Tavarat kivestA, kipsisti,
ryhm stg sementisti, asbestista, kiid-

teestA tai niiden kaltaisesta
aineesta, lukuun ottamatta
nimikkeiti 6803:sta, 6812:sta
ja 6814:stA, joita koskevat
sAAnn6t ovat j ijempini

6803:sta Liuskekivitavarat, my6s ag-
glomeroidusta liuskekivesta

6812:sta Tavarat asbestista; tavarat
asbestiin perustuvista sekoi-
tuksista tai asbestiin ja mag-
nesiumkarbonaattiin perus-
tuvista sekoituksista

6814:sti Kiilletavarat, my6s agglo-
meroitua tai rekonstruoitua
kiillettA, paperi-, kartonki-,
pahvi- tai muulla alustalla

69 ryhma Keraamiset tuotteet

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kUy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus ty6stetysti lius-
kekivestA

Valmistus minka tahansa
nimikkeen aineksista

Valmistus ty6stetystA kiil-
teesti (my6s agglomeroidus-
ta tai rekonstruoidusta kii-
teesta)

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815, 1-31121

Ei-alkzperdainesten valmisus tai kisittely,
joka antaa alkuperaaseman
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

70 Lasi ja lasitavarat, lukuun
ryhmaisti ottamatta nimikkeita 7006,

7007, 7008, 7009, 7010,
7013 ja 7019:stS, joita kos-
kevat sginn6t ovat jljempa-
na

7006 Nimikkeen 7003, 7004 tai
7005 lasi, taivutettu, reu-
noista ty6stetty, kaiverrettu,
porattu, emaloitu tai muuUa
tavalla ty6stetty, mutta ei
kehystetty eiki yhdistetty
muihin aineisiin

7007 Karkaistu tai laminoitu var-
muuslasi

7008 Monikerroksiset eristyslasi-
elementit

7009 Lasipeilit, kehystetyt tai
kehystAmitt6mAt, my6s
peruutuspeilit

7010 Lasiset pullot, my6s koripul-
lot, t6lkit, ruukut, ampullit ja
muut astiat, jollaisia k~yte-
taan tavaroiden kuljetukseen
tai pakkaarniseen; lasiset
sail6ntat6lkit; lasiset tulpat,
kannet ja muut sulkimet

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus nimikkeen 7001
aineksista

Valmistus nimikkeen 7001

aineksista

Valmistus nimtikkeen 7001
aineksista

Valmistus nimikkeen 7001
aineksista

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
TAI
Lasiesineiden hiominen, jos
hiomattomien lasiesineiden
arvo ei ylitS 50 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperaaseman

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus
Ei-alkuperainesten valmistus tai klsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

Lasiesineet, jollaisia kly-
tetian p6ytA-, keitti6-,
toaletti- tai toimistoesinein,
sisikoristeluun tai sen kal-
taiseen tarkoitukseen (muut
kuin nimikkeisiin 7010 ja
7018 kuuluvat tavarat)

7019:sti Lasikuiduista valmistetut
tavarat (muut kuin lanka)

71 Luonnonhelmet ja viljellyt
ryhmAst! helmet, jalo- ja puolijalo-

kivet, jalometallit, jalome-
tallilla pleteroidut metallit ja
nlista valmistetut tavarat;
epdaidot korut; metalliraha;
lukuun ottamatta nimikkeitA
7102:sta, 7103:sta, 7104:sti,
7106, 7107:sti, 7108, 7109-
:stA, 7110, 7111:sti, 7116 ja
7117, joita koskevat siann6t
ovat jiljempAni

Valmistus, jossa kaikki kfy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
TAI
Lasiesineiden hiominen, jos
hiomattomien lasiesineiden
arvo ei ylitA 50 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

TAI
Kisinpuhallettujen lasiesi-
neiden kaisin tehty koristelu
(lukuun ottamatta silkkipai-
noa), jos kisinpuhallettujen
lasiesineiden arvo ei ylitA
50 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus:
- vi!jAAmftt6mAstA raaka-

langasta (slivers), jatku-
vakuituisesta kiertAmAttO-
mistS langasta (rovings),
langasta tai silputuista
sAikeistA tai

- lasivillasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815,1-31121
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Tuotreen AIvaus

(3) tai

Valmistetut jalo- ja puoli-
jalokivet (luonnon-, synteet-
tiset tai rekonstruoidut)

Valmistus valmistamatto-
mista jalo- tai puolijaloki-
vists

Jalometallit:

- muokkaamattomat

- puolivalmisteina tai jau-
heena

Jalometalleilla pleteroidut
metallit, puolivalmisteina

Tavarat luonnonhelmistii tai
viijellyistfi helmistS tai
luonnon-, synteetlisistA tai
rekonstruoiduista jalo- ja
puolijalokivistai

Epiaidot korut

Valmistus nimikkeeseen
7106, 7108 tai 7110 kuu-
lumattomista aineksista
TAI
Nimikkeen 7106, 7108 tai
7110 jalometallien elektro-
lyyttinen, terminen tai ke-
miallinen erottaminen
TAI
Nimikkeen 7106, 7108 tai
7110 jalometallien seostami-
nen toistensa tai ecajalojen
metallien kanssa

Valmistus muokkaamatto-
mista jalometalleista

Valmistus muokkaamatto-
mista jalometalleilla plete-
roiduista metalleista

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus. jossa kaikki kiy-
tetyl ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin uote
TAI
Valmistus epljaloa metallia
olevista osista, joita ei ole
pinnoitettu jalometalleilla,
jos kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti 50 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

HS-
nimike

(1)

7102:sta,
7103:sta
ja
7104:stS

7106,
7108
ja 7110

Ei-akuperdainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa aikuperdaseman

7107:sti,
7109:st!
ja
7111:stl

7116

7117

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuoteen kuvaus

(3) tai

72 Rauta ja teras, lukuun otta-
ryhmlsta matta nimikkeitA 7207, 7208

- 7216, 7217, 7218:sta,
7219 - 7222, 7223,
7224:sti, 7225 -7227, 7228
ja 7229, joita koskevat sain-
n6t ovat j&IjemplnA

7207 Vilituotteet rautaa tai seos-
tamatonta terisli

7208 - Levyvalmisteet, tangot ja
7216 profiilit rautaa tai seosta-

matonta terAstS

7217 Lanka ralnaa tai seostama-
tonta terasta

7218:sta, Vilituotteet, levyvalmisteet,
7219 - tangot ja profiilit ruostuma-
7222 tonta tersti

7223 Lanka ruostumatonta terasta

7224:sti, Vilituotteet, levyvalmisteet
7225 - ja tangot, s5inn6tt6misti
7227 kiepitetyt, muuta seosterAst

7228 Muut tangot muuta seos-
terastA; profiilit muuta seos-
terastA; ontot poratangot
seosterista tai seostamatonta
terstlA

7229 Lanka muuta seosterAsta

73 Rauta- ja terastavarat, Iu-
ryhmastA kuun ottamatta nimikkeita

7301:sta, 7302, 7304, 7305,
7306, 7307:sta, 7308 ja
7315.sti, joita koskevat
siinn6t ovat jiljempanA

7301:sti Ponttirauta ja -teras

Valmistus, jossa kaikki k~y-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus nimikkeen 7201,
7202, 7203, 7204 tai 7205
aineksista

Valmistus nimikkeen 7206
valanleista, aihioista tai
muista alkumuodoista

Valmistus nimikkeen 7207
vAlituotteista

Valmistus nimikkeen 7218
valanteista tai muista alku-
muodoista

Valmistus nimikkeen 7218
vilituotteista

Valmistus nimikkeen 7224
valanteista tai muista alku-
muodoista

Valmistus nimikkeen 7206,
7218 tai 7224 valanteista,
aihioista tai muista alku-
muodoista

Valmistus nimikkeen 7224
valituolteista

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin uote

Valmistus nimikkeen 7206
aineksista

Vol. 1815, 1-31121

Ei-alkuperaainesten valmistus tai kaisittely,
joka antaa aikuperdaseman

1994
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperainesten valmisrtus tai kisittely,
joka antoa alkuperliaseman

(3) tai (4)

7302 Rautatie- tai raitiotieradan
rakennusosat, rautaa tai
teristi, kuten kiskot, joh-
tokiskot, hammaskiskot,
vaihteenkielet, risteyskap-
paleet, vaihdetangot ja muut
raideristeyksien tai -vaih-
teiden osat, ratap6lkyt, side-
kiskot, kiskontuolit ja niiden
kiilat, aluslaatat, puristuslaa-
tat, liukulaatat, sideraudat ja
muut kiskojen liittimiseen
kiytettv it erityistavarat

7304, Putket ja profiiliputket,
7305 rautaa (muuta kuin valu-
ja 7306 rautaa) tai terastA

7307:sti Putkien iitos- ja muut osat,
ruostumatonta terasti (ISO
N:o X5CrNiMo 1712),
useista osista koostuvat

7308 Rakenteet (ei kuitenkaan
nimikkeen 9406 tehdasval-
misteiset rakennukset) ja
rakenteiden osat (esim. sillat
ja siltaelementit, sulkuportit,
tornit, ristikkomastot, katot,
katonkehysrakenteet, ovet,
ikkunat, oven- ja ikkunan-
karrnit, kynnykset, ikkuna-
luukut, portit, kaiteet ja
pylviit), rautaa tai teristA;
levyt, tangot, profiilit, putket
ja niiden kaltaiset tavarat,
rakenteissa kiiytettaviksi val-
mistetut, rautaa tai teristi

7315:sti Lumi- ja muut liukueste-
ketjut

Valmistus nimikkeen 7206
aineksista

Valmistus nimikkeen 7206,
7207, 7218 tai 7224 ainek-
sista

Taottujen teelmien sorvaa-
minen, poraus, viljentAmi-
nen, kierteittaxninen, pur-
seenpoisto ja hiekkapuhallus
edellyttaen, enlei teelmien
arvo yliti 35 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan er
nimikkeeseen kuin tuote.
Nimikkeen 7301 hitsattuja
profileja ei kuitenkaan saa
kAytniis

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen nimikkeen 7315
ainesten arvo ei ylita 50 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(1) (2)

74 Kupari ja kuparitavarat,
ryhmAsta lukuun ottamatta nimikkeita

7401, 7402, 7403, 7404 ja
7405, joita koskevat sann6t
ovat j!ijempin&

7401 Kuparikivi; sementoitu ku-
pari (seostettu kupari)

Puhdistamaton kupari; kupa-
rianodil clektrolyyttisti puh-
distusta varten

Puhdistettu kupari ja kupa-
riscoksct,muokkaamattomat:

- puhdistettu kupari

- kupariseokset

Kuparijatteet ja -romu

Kupariesiseokset7405

Ei-alkuperainesten valmistus tai k/isittely,
joka antaa alkuper/aseman

(3) tai

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
telyt ainekset tariffoidaan ci
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus muokkaamatto-
masta, puhdistetusta kuparis-
ta tai kuparijAtteistA ja -
romusta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alzuperdainesten valmistus tai kdisittely,
joka antaa alkuperiaseman

(3) tai

75 Nikkeli ja nikkelitavarat,
ryhmasti lukuun ottarnatta nimikkeitg

7501 - 7503, joita koskevat
sAAnn6t ovat jijempAn!

7501 - Nikkelikivi, nikkelioksidi-
7503 sintterit ja muut nikkelin

valmistuksen vilituotteet;
muokkaamaton nikkeli;
nikkelijitteet ja -romu

76 Alurniini ja alumiinitavarat,
ryhmistS lukuun ottamnatta nimikkeitA

7601, 7602 ja 7616:sta, joita
koskevat sainn6t ovat jl-
jempani

Muokkaainaton alumiini

Alumiinijitteet ja -romu

7616:sta Alumiinitavarat, ei kuiten-
kaan metallikangas, ristikko,
aitaus-, betoni- ja muut
verkot ja niiden kaltaiset ta-
varat (my6s pItt6mit nau-
hat), alumiinilangasta seki
alumiinileikkoverkko

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan en nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kgytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus seostarnattomasta
alumiinista tai alumiinijit-
teisti ja -romusta Ianp6- tai
elektrolyyttikisittelyn avuUa

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan ei
nimikkeeseen kuin tuote

Valrnistus, jossa
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, metal-
likangasta, ristikkoa, ai-
taus-, betoni- ja muuta
verkkoa tai niiden kaltai-
sia tavaroita (my6s pdAt-
t6miS nauhoja) alumii-
nilangasta seki alumiini-
leikkoverkkoa saa kui-
tenkin kiytt i, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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Ei-alluperaainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

78 Lyijy ja lyijytavarat, lukuun
ryhmisti ottamatta nimikkeiti 7801 ja

7802, joita koskevat sAann6t
ovat jiljempini

7801 Muokkaamaton lyijy:

- puhdistettu lyijy

- muu

LyijyjAtteet ja -romu

79 Sinkki ja sinkkitavarat, lu-
ryhmasti kuun ottamatta nimikkeitS

7901 ja 7902, joita koskevat
saann6t ovat jiijempIni

Muokkaamaton sinkki

Sinkkijitteet ja -romu

(3) tai

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan cri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valmistus raakalyijyst5

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Nimikkeen 7802 jitteitS ja
romua ei kuitenkaan saa
kiyttii

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan cri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan en
nimikkeeseen kuin tuote.
Nimikkeen 7902 jatteiti ja
romua ei kuitenkaan saa
kAytti

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan cr
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike Tuotteen kuvaus
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Tuotteen kuvaus

(2)

80 Tina ja tinatavarat, lukuun
ryhmasti ottamatta nimikkeiti 8001,

8002 ja 8007, joita koskevat
sinn6t ovat jiljempAna

Muokkaamaton tina

8002 -
8007

Tinaj.tteet ja -romu; muut
tinatavarat

81 ryhmA Muut epAjalot metallit; ker-
metit, niisti valmistetut
tavarat:

- muut epajalot metallit,
muokatut; niisti valmis-
tetut tavarat

- muut

82 Ty6kalut ja valineet sekA
ryhmast! veitset, lusikat ja haarukat,

epajaloa metallia; niiden
epajalometallisct osat, Iu-
kuun ottamatta nimikkeitA
8206, 8207, 8208, 8211:sti,
8214 ja 8215, joita koskevat
saann6t ovat jiljempant

8206 Sarjoiksi viihittAismyyntil
varten pakatut kahteen tai
useampaan nimikkeistS 8202
- 8205 kuuluvat ty6kalut

Ei-alluperdainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperlaseman

HS-
nimike

(1)

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen samaan nimik-
keeseen kuin tuote tariffoita-
vien ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti tch-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainesten tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan
muuhun nimikkeeseen kuin
8202 - 8205. Nimikkeiden
8202 - 8205 ty6kaluja saa
kuitenkin sisAltyA saijaan, jos
niiden arvo ei yliti 15 %
sarjan vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Vol. 1815, 1-31121

(3) tai

Valmistus, jossa:
- kaikki k~ytetyt ainekset

tariffoidaan cri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kAytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Nimikkeen 8002 jitteiti ja
romua ei kuitenkaan saa
k~yttf§

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Vaihdettavat ty6kalut kAsi-
ty6kaluja (my6s mekaanisia)
tai ty6stokoneita varten
(esim. puristusta, meistausta,
kierteittarmisti, porausta,
avartamista, aventamista,
jyrsimisti, sorvaamista tai
ruuvinkiertimisti varten),
my6s metallinvetolevyt,
metallinpuristussuulakkeet
seka ty6kalut kallionporausta
tai maankairausta varten

Koneiden ja mekaanisten
laitteiden veitset ja leikkuu-
terit

8211:sti Veitset, leikkaavin, ham-
massetuinkin terin (my6s
puutarhaveitset), nimikkee-
seen 8208 kuulumattomat

8214 Muut leikkaamisvilineet
(csim. tukan- ja karvanleik-
kuukoneet, teurastajien ja
talouskfiytt66n tarkoitetut
liha- ja muut hakkurit sekS
paperiveitset), manikyyri-
ja pedikyyrivilinesarjat ja
-vilineet (my6s kynsiviilat)

8215 Lusikat, haarukat, liemikau-
hat, reikkauhat, kakkulapiot,
kalaveitset, voiveitset, so-
keripihdit ja niiden kaltaiset
keitli6- ja ruokailuvilinesar-
jat

83 Exingiset epajalosta metal-
ryhmisti lista valmistetut tavarat,

lukuun ottamatta nimiketti
8306:sta, jota koskeva sAInt6
on jiijempini

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan en nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kgytettyjen
ainesten arvo ei ylitS
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Epijaloa metallia olevia
veitsen teriS ja kahvoja saa
kuitenkin kiyttll

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Ep~jaloa metallia olevia
kahvoja saa kuitenkin kAyt-
tSS

Valmistus, jossa kaikki ky-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
EpAjaloa metallia olevia
kahvoja saa kuitenkin ktyt-
tSA

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyl ainekset tariffoidaan en
nimikkeeseen kuin tuote

Vol. 1815, 1-31121

Ei-aLuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka antaa alkuperdaseman
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HS-
nimike Tuotteen lcuvaus

Ei-allaperiainesten valmistws tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

8306:sta Pienoispatsaat ja muut ko-
riste-esineet, epajaloa me-
tallia

84 Ydinreaktorit, h6yrykattilat,
ryhlmisti koneet ja mekaaniset laitteet;

niiden osat; lukuun ottamatta
nimikkeit! 8401:sti, 8402,
8403, 8404:std, 8406 -

8409, 8411, 8412, 8413:sta,
8414:sti, 8415, 8418,
8419:sti, 8420, 8423, 8425
- 8430, 8431:sti, 8439,
8441, 8444 - 8447,
8448:sta, 8452, 8456 -

8466, 8469 - 8472, 8480,
8482, 8484 ja 8485, joita
koskevat s~inn6t ovat jal-
jempAnA

8401:sti Ydinpolttoaine-elernentit' 1

H6yrykattilat ja muut hay-
ryn- kehittimet (muut kuin
keskuslmnunityskattilat, joilla
voidaan kehitti. my6s mata-
lapaineista h6yryi); kuuma-
vesikattilat

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen Iuin tuote.
Nimikkeen 8306 muita ai-
neksia saa Icuitenkin k~yttil
jos niiden arvo ei yliti 30 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valrnistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien klytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten aivo ei
ylitS 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Tdid sddntMd sovelle mn 31 pdivddn joutukuwa 1993 asti
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-akuperdainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperliaseman

8403 ja Keskuslammityskattilat,
8404:sti muut kuin nimikkeeseen

8402 kuuluvat ja keskus-
limityskattiloiden apulait-
teet

H6yryturbiinit

Kipinisytytteiset iskumanta-
tai kiertomiintamoottorit

Puristussytytteiset mantg-
moottorit (diesel- tai puoli-
dieselmoottorit)

Osat, jotka soveltuvat kay-
tettAviksi yksinomaan tai
pSAasiallisesti nimikkeen
8407 tai 8408 moottoreissa

Suihkuturbiinimoot torit,
potkuriturbiinimoottorit ja
muut kaasuturbiinit

Muut voimakoneet ja moot-
torit

8413:sta Py6rivAt syrjlytyspumput

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan
muuhun nimikkeeseen kuin
8403 tai 8404.

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ci
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ci ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(1) (2)

8414:sti Teollisuustuulettimet, -pu-
haltimet ja niiden kaltaiset

koneet ja laitteet

ilmastointilaitteet, joissa on
moottorituuletin ja laitteet
Wanp6tilan ja kosteuden
muuttamista varten, my6s
ilmastointilaitteet, joissa
kosteutta ei voida sdAta
erikseen

Jakaapit, pakastimet ja
muut jdahdytys- tai jaidy-
tyslaitteet ja -laitteistot,
sdhk611i toimivat ja muut;
himp6pumput, muut kuin
nimikkeen 8415 ilmastointi-
laitteet

8418

Ei-alkuperdlainesten valmistus tai kiisittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin uote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien kAytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kaytettyjen
ei-alkuperdainesten arvo
ei ylitai kaytettyjen alku-
periainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815, 1-31121
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-aLkuperdainesten valmistus tai kiisittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai

8419:sti Koneet puu-, paperimassa-,
karlonki- ja pahviteollisuutta
varten

Kalanterikoneet ja muut
valssauskonect, muut kuin
metallin tai lasin vals-
saukseen tarkoitetut, sekg
niiden telat

Punnituslaittect (ei kuite-n-
kaan vaa'at, joiden herkkyys
on vlhint!An 0,05 g), my6s
painon perusteella toimivat
lasku- tai tarkkailulaitteet;
punnituslaitteiden kaiken-
laiset punnukset

Nosto-, kiisittely-, lastaus-
tai purkauskoneet ja -lait-
teet

Valmistus, jossa:
- kaikkien kAytettyjen

ainesten arvo ei ylitfi
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edella mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kiytettyjen
samaan nimikkeeseen
Wuin tuote tariffoitavien
ainesten arvo on enintLin
25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edella mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kaytettyjen
samaan nimikkeeseen
kuin tuote tariffoitavien
ainesten arvo on enintAdn
25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimik-
keeseen kuin tuote, ja

- kaikkien k.ytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien klytettyjen

ainesten arvo ei ylit-
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edellI mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kaytettyjen
nimikkeen 8431 ainesten
arvo on enint!An 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
k~ytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
k~ytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ci
ylit! 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitg 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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8420

8423

8425 -
8428
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HS-
nimike Tuotreen kuvaus

(3) tai

Itseliikkuvat puskutraktorit,
(bulldozerit ja angledozerit),
tiehaylit, raappauskoneet,
kaivinkoneet, kauhakuor-
maajat, maantiivistyskoneet
ja tiejyrit:

- tiejyrAt

- muut

Muut maan, kivenniisten tai
malmien siirto-, h6yllys-,
tasoitus-, raappaus-, kai-
vin-, tiivistys-, junttaus-,
louhinta- tai porauskoneet ja
-laitteet; paalujuntat ja paa-
lunyl6svetijit; lumiaurat ja
lumilingot

8431:sti Tiejyrien osat

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kgytettyjen

ainesten arvo ei ylita
40 % tuoteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edell mainitun rajoituk-
sen puitteissa, k~ytettyjen
nimikkeen 8431 ainesten
arvo on enintiAn 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edel mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kAytettyjen
nimikkeen 8431 ainesten
arvo on enintidn 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815. 1-31121

Ei-akuperdainesten valmistus tai kasittely,
joka anlaa alkuperdaseman
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus

(3) tai

Koneet ja laitteet, joilla val-
mistetaan massaa kuituisesta
selluloosa-aineesta tai val-
mistetaan tai j&ikikAsiteflin
paperia, kartonkia tai pahvia

Muut koneet ja laitleet
paperimassan, paperin, kar-
tongin tai pahvin edelleen
kisittelyA varlen, my6s kai-
kenlaiset leikkuukoneet

Naihin nimikkeisiin kuuluvat
tckstiiliteollisuudessa kAy-
tcttivat koneet

Valmistus, jossa:
- kaikkien kdytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edella mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kAytettyjen
samaan nimikkeeseen
kuin tuote tariffoitavien
ainesten arvo on enintign
25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edelli mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kiytettyjen
samaan nimikkeeseen
kuin tuote tariffoitavien
ainesten arvo on enintAian
25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Ei-alkuperainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperdaseman

8444-
8447

Vol. 1815, 1-31121
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Tuoffeen kzvaus

(2)

8448:sta Nimikkeeseen 8444 ja 8445
kuuluvien koneiden apuko-
neet ja -laitteet

Ompelukoneet, muut kuin
nimikkeen 8440 kijanni-
tomakoneet; erityisesti om-
pelukoneita varten suunni-
tellut huonekalut, alustat,

kotelot ja suojukset; ompe-
lukoneenneulat:

- ompelukoneet (ainoastaan
limipisto-), joiden yliosa
painaa enintlAn 16 kg
ilman moottoria tai 17 kg
moottori mukaan luettuna

- muut

Nimikkeisiin 8456 - 8466
kuuluvat ty6st6koneet ja
koneet seka niiden osat ja
tarvikkeet

8469 - Toimistokoneet (esim. kir-
8472 joituskoneet, laskukoneet,

automaattiset tietojenkisit-
telykoneet, monistuskoneet
tai nitomalaitteet)

Ei-alkuperdainesfen valmistus tai kiisittely,
joka antaa alkcuperdaseman

(3) tai

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ci ylitg
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta,

- kaikkien ylaosan
(moottoria lukuun otta-
mata) kokoamiseen kay-
tettyjenei-alkuperlaines-
ten arvo ci ylita kAytet-
tyjen alkupergainesten
arvoa, ja

- kgytetyt langankiristys-,
langansieppaus- ja sik-
sak-mekanismit ovat
alkupertuotteita

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmiscus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike

(1)

8456 -
8466

1994
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Tuotreen kuvaus

(2)

Kaavauskehykset metallin-
valua varten; malipohjat;
valumallit; muotit metallia
(muut kuin valukokillit),
metallikarbideja, lasia, ki-
vennAisaineita, kumia tai
muovia varten

Kuulalaakerit ja rullalaake-
rit

Tiivisteet, jotka on valmis-
tettu metallilevysti ja muusta
aineesta tai kahdesta tai use-
ammasta metallikerroksesta;
erilaisten tiivisteiden sarijat ja
lajitelmat, pusseissa, rasi-
oissa tai niiden kaltaisissa
pakkauksissa

Koneiden ja laitteiden osat,
joissa ei ole sihk6kytkinosia,
-eristimil, -kIAmejS tai
-koskettimia eik. muita
sahk6teknisii osia, muualle
thAhn ryhmiln kuulumatto-
mat

85 Sihk6koneet ja -laitteet seki
ryhmisti niiden osat; lnen tallennus-

tai toistolaitteet, televisio-
kuvan tai -- Iinen tallennus-
tai toistolaitteet sek. tillais-
ten tavaroiden osat ja tarvik-
keet; lukuun ottamatta ni-
mikkeit. 8501, 8502,
8518:sta, 8519 - 8529, 8535
- 8537, 8541:stA, 8542,
8544 - 8548, joita koskevat
slinn6t ovat jiljemping

Ei-alkuperainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperiaseman

(3) tai

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ci yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike
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Ils-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alkoperfiainesten valmistus tai kilsittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai (4)

8501 Sihk6moottorit ja -gene-
raattorit (ei kuitenkaan sih-
k6generaattoriyhdistelmit)

8502 Sihk6generaattoriyhdistelmit
ja py6rivAt sihk6muuttajat

8518:sta Mikrofonit ja niiden jalustat;
kaiuttimet, my6s koteloidut;
initaajuusvahvistimet; sih-
k6Uli toimivat ainenvahvis-
tinyhdistelmit

Levysoittimet (joko sihk6-
vahvistimella tai ilman),
kasettisoittimet ja muut
Winen toistolaitteet, joissa ei
ole iinen tallennuslaitetta:

- sbkM1la toimivat gramo-
fonit

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edellA mainitun rajoituk-
sen puitteissa, khytettyjen
nimikkeen 8503 ainesten
arvo on enintsan 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edelli mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kiytettyjen
nimikkeen 8501 tai 8503
ainesten yhteisarvo on
enintAin 10 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hin-
nasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kgytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
ylita kiytettyjen alkupe-
rdainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen ei-
alkuperbainesten arvo ei
yliti kiytettyjen alkupe-
rainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
khytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
khytettyjen ainesten arvo ci
ylitA 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

- mUtM

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kdsitrely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kiytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
ylitA kiytettyjen alkupe-
raainesten arvoaValmis-
tus, jossa kaikkien kAy-
tettyjen ainesten arvo ci
ylitS 30 % tuotteen va-
paasti tehtaalla -hinnasta

Magneettinauhurit ja muut
dinentallennuslaitteet, myos
jos niissA on Aianen toistolaite

Videosignaalien tallennus-
tai toistolaitteet

Nimikkeisiin 8519 - 8521
kuuluvien laitteiden osat ja
tarvikkeet

Valmistettu tallentarnaton
aines Unen tallennukseen tai
muiden ilmi6iden vastaavala
tavalla tapahtuvaan tallen-
nukseen, ei kuitenkaan 37
ryhman tuotteet

Levyt, nauhat ja muu aines,
jotka sisdltivat sAnitallenteita
tai muita vastaavalla tavalla
tallennettuja ilmi6iti, my6s
matriisit ja isi6t iAnilevyjen
valmistusta varten, ei kui-
tenkaan 37 ryhmain tuotteet:

Valmistus, jossa:
- kaikkien kgytettyjen

ainesten arvo ei ylitS
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kaytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
ylit5 kiytettyjen alkupe-
riainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
yliti kytettyjen alkupe-
r.ainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
k"ytettyjen ainesten arvo ei
ylitg 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kvaus

Ei-alkuperdainesten valmistus tai ktsittely,
joka antaa allkperdaseman

(3) tai

- matriisit ja isi6t Anile-
vyjen valmistusta varten

- muut

Radiopuhelin-, radiolenni-
tin-, radio- tai televisio-
lihettimet, my6s yhteenra-
kennetuin vastaanottimin tai
disnen tallennus- tai toisto-
laittein; televisiokamerat

Tutkalaitteet, radionavigoin-
tilaitteet ja radiokauko-oh-
jauslaitteet

Radiopuhelin-, radiolennA-
tin- tai radiovastaanottimet,
my6s samaan ulkokuoreen
yhdistetyin SAnen tallennus-
tai toistolaittein

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaIytettyjen

ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edellI mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kiytettyjen
nimikkeen 8523 ainesten
arvo on enintssn 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen ei-
alkuperainesten arvo ei
ylitA k~ytettyjen alkupe-
riainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kfiytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien klytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
ylitA kaytettyjen alkupe-
riainesten arvoa

Valmistus, jossa'
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen ei-
alkupergainesten arvo ei
ylita kiytettyjen alkupe-
rainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperlaseman

(3) tai

Televisiovastaanottimet
(my6s videomonitorit ja
videoprojektorit), my6s
sarnaan ulkokuoreen yhdis-
tetyin radiovastaanottimin tai
Unen tai kuvan tallennus-
tai toistolaittein:

- videosignaalien tallen-
nus- ja toistolaitteet,
joissa on videoviritin

- muut

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien klytettyjen ei-
alkuperdainesten arvo ei
ylitS kytettyjen alkupe-
raainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kaytettyjen ei-
alkuperainesten arvo ci
yliti kaytettyjen alkupe-
riainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tchtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Osat, jotka soveltuvat kly-
tettAviksi yksinomaan tai
pAasiallisesti nimikkeiden
8525 - 8528 laitteissa:

- jotka soveltuvat kAytet-
tlviksi yksinomaan tai
pddasiallisesti videosig-
naalien tallennus- tai
toistolairteiden kanssa

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-aLUbperdainesten valmistus tai kdsitely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

- muut

8535 ja Sihk6laitteetsfhk6virtapiirin
8536 kytkemisti, katkaisemista tai

suojaamista varten tai siihen
IiitthmistA varten

8537 Taulut, paneelit (my6s nu-
meeriset ' ohjauspaneelit),
konsolit, p6ydit, kaapit ja
muut alustat, joissa on vii-
hintAin kaksi nimikkeen
8535 tai 8536 laitetta, sih-
k6isti ohjausta tai sihk6nja-
kelua varten, my6s sellaiset,
joissa on 90 ryhmin kojeita
tai laitteita, muut kuin ni-
mikkeen 8517 kytkentAlait-
teet

8541:sta Diodit, transistorit ja niiden
kaltaiset puolijohdekom-
ponentit, lukuun ottamatta
siruiksi leikkaamattomia
kiekkoja

Valmistus, jossa.
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kiytettyjen ei-
alkuperlainesten arvo ei
ylitS kiytettyjen alkupe-
rgainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kgytettyjen

ainesten arvo ei ylitS
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edelli mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kdytettyjen
nimikkeen 8538 ainesten
arvo on enintian 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kaytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edella mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kiytettyjen
nimikkeen 8538 ainesten
arvo on enintl~n 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitai 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ci
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehiaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-allouperiainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alluperdaseman

(3) tai

Eletroniset integroidut pirit
ja mikropiirit

Eristetty (my6s emaloitu tai
anodisoitu) lanka ja kaapeli
(my6s koaksiaalikaapeli)
seki muut eristetyt slhk6-
johtimet, my6s jos niissA on
liittimiA; optiset kuitukaa-
pelit, joissa kuUakin kuidulla
on oma kuorensa, my6s jos
niihin on yhdistetty shk6-
johtimia tai jos niissi on
liittimia

Hiilielektrodit, hiilihajat,
lampunhiilet, paristohiilet ja
muut grafiitista tai muusta
hiilesta valmistetut tavarat,
jollaisia kiytetaan shk6tar-
koituksiin, my6s jos niissa
on metallia

Sghk6eristimet, aineesta
riippumatta

SIihk6koneiden tai -laittei-
den eristystarvikkeet, joitakin
vgh~iisii valettaessa tai pu-
ristettaessa pelkistlAn yh-
teenliittimistarkoituksessa
kiinnitettyji metalliosia
(esim. kierteitettyji hylsyji)
lukuun ottamatta kokonaan
eristysaineesta, muut kuin
nimikkeen 8546 eristimet;
shhk6johdinputket ja niden
Ifitoskappaleet, epijaloa
metallia, eristysaineella vuo-
ratut

8542 Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edellA mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kaytettyjen
nimikkeen 8541 tai 8542
ainesten yhteisarvo on
enintsin 10 % tuotteen
vapaasti tehtaalla -hin-
nasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaala -hinnasta
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IS-
nimike

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperiaseman

(3) tai

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Tuotteen kuvaus

(2)

Koneiden ja laitteiden sih-
k6osat, muualle t:hin ryh-
main kuulumattomat

Rautatien tai raitiotien vetu-
tit, muu Iiikkuva kalusto
seki niiden osat

Rautatie- tai raitiotieradan
varusteet ja kiinteit laitteet;
mekaaniset (my6s shhk6me-
kaaniset) merkinanto-, tur-
va- tai liikenteenvalvonta-
tai .-oh-jauslaitteet rautatei-
ti, raitioteiti, katuja, teitS,
sisivesiviylii, paikoitustilo-
ja, satamia tai lentokentlia
varten; edelli mainittujen
tavaroiden osat

8609 Kontit (my6s nesteenkul-
jetuskontit), jotka on eri-
tyisesti suunniteltu ja varus-
tettu yhtA tai useampaa kul-
jetustapaa varten

87 Kuljetusvilineet ja kulku-
ryhmrista neuvot, muut kuin rautatien

tai raitiotien liikkuvaan ka-
lustoon kuuluvat, sekA niiden
osat ja tarvikkeet; lukuun
ottamatta nimikkeita 8709 -
8711, 8712:sta, 8715 ja
8716, joita koskevat siAnn6t
ovat jlIempAni

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitai 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
khytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Itseliikkuvat trukit, joissa ei
ole nosto- ciki kisittely-
laitteita ja jollaisia kiytetiin
tebtaissa, varastoissa, sata-
ma-alueWa tai lentokentilla
tavaran lyhytmatkaiseen
kuljetukseen; traktorit, jol-
laisia kiytetlin rautatiease-
milla; edelli mainittujen
ajoneuvojen osat

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien k.ytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ci
ylith 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

8601-
8607

8709
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus
Ei-alkuperiainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperiaseman

(3) tai (4)

Panssarivaunut ja muut
panssaroidut taisteluajoneu-
vot, moottoroidut, my6s
aseistetut, seki tAllaisten
ajoneuvojen osat

Valmistus, jossa:
- kaikki k~ytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien ktytettyjen
ainesten arvo ei ylit!
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Mootoripy6rat (my6s mo-
pot) ja apumoottorilla va-
rustetut polkupy6rit, my6s
sivuvaunuineen; sivuvaunut:

- joissa on iskurnanti-
polttomoottori, is-
kutilavuus:

-- enintin 50 cm3

-- yli 50 cm3

- muut

8712:sta Polkupy6rit, kuulalaakerit-
tomat

Valmistus, jossa:
- kaikkien kAytettyjen

ainesten arvo ci ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kdytettyjen
ei-alkuperiainesten arvo
ei ylitS kaytettyjen alku-
periainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kIytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kaytettyjen
ei-alkuperdainesten arvo
ei yliti kIytettyjen alku-
periainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei ylitS
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta ja

- kaikkien kaytettyjen
ei-alkuperAainesten arvo
ei ylita kaytettyjen alku-
periainesten arvoa

Valmistus nimikkeeseen
8714 kuulumattomista ai-
neksista

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 20 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ci
ylita 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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Ei-aLkuperdainesten valmistus tai kaisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

8715 Lastenvaunut ja niiden osat

8716 Perivaunut ja puoliperavau-
nut; muut kuljetusvilineet,
ilman mekaanista kuljetus-
koneistoa; niiden osat

88 llma-alukset, avaruusalukset
ryhmisti seka niiden osat; lukuun

ottamatta nimikkeiti
8804:sti ja 8805, joita kos-
kevat s inn6t ovat jiljempi-
na

8804:stA Siipilaskuvajot (rotochutes)

8805 Ilna-alusten lihetyslaitteet;
lentotukialusten kannella
kUytettfvgt jarrutuslaitteet ja
niiden kaltaiset laitteet; lait-
teet maassa tapahtuvaa len-
tokoulutusta varten; edellI
mainittujen tavaroiden osat

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei ylit!
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 8804
aineksista

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten ao ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten svao ei
ylit! 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaslla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Vol. 1815, 1-31121

HS-
nimike Tuotteen kuvaus
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus

(2)

Ei-aauperdainesten valmistus fai kdisitely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) ti (4)

89 ryhmi Alukset ja uivat rakenteel

90 Optiset, valokuvaus-, eloku-
ryhmasti va-, mittaus-, tarkistus-,

tarkkuus-, Iliketietelliset
tai kirurgiset kojeet ja lait-
teet; niiden osat ja tarvik-
keet; lukuun ottarnatta ni-
mikkeitS 9001, 9002, 9004,
9005:stA, 9006:sta, 9007,
9011, 9014:stli, 9015 - 9020
ja 9024 - 9033, joita koske-
vat sAAinn6t ovat jijemptna

9001 Optiset kuidut ja optiset
kuitukimput; optiset kuitu-
kaapelit, muut kuin nimik-
keeseen 8544 kuuluvat; laa-
tat ja levyt polarisoivasta
aineesta; kehystamAtt6mat
linssit (my6s pzilolasit),
prismat, peilit ja muut opti-
set elementit, aineeseen kat-
somatta, muut kuin tillaiset
elementit optisesti ty6sta-
matt6mastt lasista

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote.
Nimikkeen 8906 alusten
runkoja ei kuitenkaan saa
kAyttAs

Valmistus, jossa:
- kaikki kytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kjytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tebtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-aLkuperdiainesten valmistus tai kiisittely,
jok antaa alkuperdaseman

(3) tai

Kehystetyt linssit, prismat,
peilit ja muut optiset ele-
mentit, aineeseen katsomatta,
kun ne ovat kojeiden tai
laitteiden osia tai tarvikkeita,
muut kuin tWllaiset elementit
optisesti ty6stAmtt6mAstS
lasista

Silmiilasit ja niiden kaltaiset
esineet, nl6n korjaamiseen,
silmien suojaamiseen tai
muuhun tarkoitukseen

9005:stA Kiikarit ja kaukoputket, seka
niiden jalustat, lukuun ot-
tamatta tihtitieteellisia re-
fraktiokaukoputkia ja niiden
jalustoja

9006:sta Valokuvauskamerat; valo-
kuvaussalamalaitteet ja valo-
kuvaussalamalamput, muut
kuin sihk6kiytt6iset sala-
malamput

9007 Elokuvakamerat ja -projek-
torit, my6s jos niissi on
unen tallennus- tai tois-
tolaitteet

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen
ei-alkuperainesten arvo
ei yliti k~ytettyjen alku-
perfiainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyl ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kAytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kiytettyjen
ei-alkuperiainesten arvo
ei ylitA klytettyjen alku-
pergainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kaytettyjen
ei-alkupergainesten arvo
ei ylitA kfiytettyjen alku-
perlainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperaainesten valmistus tai kWsittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai

Optiset mikroskoopit, my6s
mikrovalokuvausta, mikro-
elokuvausta tai mikropro-
jisointia varten

9014'st Muut navigointikojeet ja
-laitteet

9015 Geodeettiset (my6s foto-
grammetriset), hydrografiset,
oseanografiset, hydrologiset,
meteorologiset tai geofysi-
kaaliset kojeet ja laitteet, ei
kuitenkaan kompassit; etAi-
syysmittarit

9016 Vaa'at, joiden herkkyys on
vihint~in 0,05 g, my6s
punnuksineen

Valmistus, jossa:
- kaikki k~ytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylitS
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen
ei-alkuperaainesten arvo
ei ylita kaytettyjen alku-
pertainesten arvoa

Valrnistus, jossa kaikkien
klytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitd 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen ktivaus
Ei-alkuperdainesten valmists tai kfsittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai

Piirustus- tai merkintikojeet
ja matemaattiset laskukojeet
(esim. piirustuskoneet, pan-
tografit, astelevyt, harpikot,
laskutikut ja laskulevyt);
kidess! pidettivit pituuksien
mittaukseen kiytettiv t
kojeet (esim. mittatangot ja
-nauhat sek.i mikrometrit ja
ty6nt6mitat), muualle tAibn
ryhm!in kuulumattomat

ilketieteessi, my6s ham-
mas- tai eliinlgAketieteessa
tai kirurgiassa kiytettAvAt
kojeet ja laitteet, mukaan
lukien skintigrafiset laitteet,
muut sWkliikintaitteet ja
ng6ntarkastuskojeet:

- hammasliAkirintuolit,
joissa on hanmaslAikin-
tilaitteita, ja hammaslfi-
kirin sylkyastiatelineet

- muut

Mekanoterapeuttiset laitteet;
hierontalaitteet; laitteet psy-
kologisia soveltuvuustesteji
varten; otsoni-, happi- tai
aerosolihoitolaitteet, teko-
hengityslaitteet ja muut tera-
peuttiset hengityslaitteet

Muut hengityslaitteet ja
kaasunaamarit (ei kuitenkaan
suojanaamarit, joissa ei ole
mekaanisia osia eiki vaih-
dettavia suodattimia)

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitg 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus minkA tahansa
nimikkeen aineksista, my6s
muista nimikkeen 9018
aineksista

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kiytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kAytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ci
ylitS 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 25 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

(3) tai

Koneet ja laitteet aineiden
(esim. metallin, puun, teks-
tijiitavaroiden, paperin tai
muovin) kovuuden, lujuuden,
kokoonpuristuvuuden, kim-
moisuuden tai muiden me-
kaanisten ominaisuuksien
testausta varten

Densimetrit, areometrit ja
niiden kaltaiset uppomittarit,
limpomittarit, pyrometrit,
ilmapuntarit, hygrometrit ja
psykrometrit, my6s rekis-
teroivgt, sekA nAiden kojei-
den yhdistelmnit

Kojeet ja laitteet nesteiden
tai kaasujen virtauksen,
pinnan korkeuden, paineen
tai muiden vaihtelevien
ominaisuuksien mittaamista
tai tarkkailua varten (esim.
virtausmittarit, pinnan kor-
keuden osoinimet, paine-
mittarit ja linmm6nkulutus-
mittarit), ei kuitenkaan ni-
mikkeen 9014, 9015, 9028
tai 9032 kojeet ja laitteet

Kojeet ja laitteet fysikaalista
tai kemiallista analyysig
varten (esim. polarimetrit,
refraklometrit, spektrometrit
seka kaasu- tai savu-
analyysilaitteet); kojeet ja
laitteet viskositeetin, huokoi-
suuden, laajenemisen, pin-
tajnnityksen tai niiden kal-
taisten ominaisuuksien mit-
taamista tai tarkkailua var-
ten; kojeet ja laitteet lmnp6-
mAirin, ianitason tai valon
voimakkuuden mittaamista
tai tarkkailua varten (my6s
valotusmittarit); mikrotomit

Kaasun, nesteen tai shk6n
kulutus- tai tuotantomirtaxit,
my6s niiden tarkistusmitlarit:

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylit5 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
k~ytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalia -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-acuperdainesten valmistus lai klsittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai

osat ja tarvikkeet

Kierroslaskurit, tuotannon-
laskurit, taksamittarit, mat-
kamittarit, askelmittarit ja
niiden kaltaiset kojeet; no-
peusmittarit ja takometrit,
muut kuin nimikkeeseen
9015 kuuluvat; stroboskoopit

Oskilloskoopit, spektrianaly-
saattorit ja muut s~hk6suu-
reiden mittaus- tai tarkkai-
lukojeet ja -laitteet, ei kui-
tenkaan nimikkeen 9028
mittarit; alfa-, beta-, gam-
ma-, r6ntgen-, kosmisen tai
muun ionisoivan sateilyn
mittaus- tai toteamiskojeet
ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylit! 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei ylita
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kAytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
ylitd kAytettyjen alkupe-
riainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitli 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
k~ytettyjen ainesten arvo ei
ylita 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen kuvaus

Ei-akuperdainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai (4)

9031 Mittaus- tai tarkkailukojeet,
-laitteet ja -koneet, muuaije
tAh~n ryhmiin kuulumat-
tomat; profiiliprojektorit

9032 Automaattiset s~t6- tai val-
vontakojeet ja -laitteet

9033 90 ryhmgin kuuluvien ko-
neiden, laitteiden ja kojeiden
osat ja tarvikkeet (muual]e
tihin ryhmaan kuulumatto-
mat)

91 Kellot ja niiden osat, lukuun
ryhmastA ottamatta nimikkeiti 9105 ja

9109 - 9113, joita koskevat
siinn6t ovat jiljempnii

9105 Muut kellot

Muut tiydelliset kelloko-
neistot, kootut

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kgytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
ylitS 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikkien kAytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kaytettyjen ei-
alkuperlainesten arvo ei
ylita kaytettyjen alkupe-
raainesten arvoa

Valmistus, jossa:
- kaikkien klytettyjen

ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- kaikkien kiytettyjen ei-
alkuperiainesten arvo ei
yliti kaytettyjen aikupc-
rgainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
yliti 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuotteen k,.vaus

Ei-alu4per/iainesten valmistus tai klisittely,
joka antaa alkuperiaseman

(3) tai (4)

Tydelliset kellokoneistot,
kokoamattomat tai osittain
kootut (kellokoneistosarjat);
eptiydelliset kellokoneistot,
kootut; kellojen raaka-
koneistot

Ranne-, tasku- tai niiden
kaltaisten kellojen kuoret ja
niiden osat

Muut kellonkuoret, kellon-
kotelot ja niiden kaltaiset,
muiden tiihn ryhmAin kuu-
luvien tavaroiden kuoret tai
kotelot sekA niiden osat

Kellonhihnat ja -rannekkeet
seki niiden osat:

Valmistus, jossa:
- kaikkien kiytettyjen

ainesten arvo ei ylitA
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta, ja

- edella mainitun rajoituk-
sen puitteissa, kaytettyjen
nimikkeen 9114 ainesten
arvo on enint.in 10 %
tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei yliti
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kaytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien ktytettyjen
ainesten arvo ei ylitj
40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kiaytettyjen ainesten arvo ei
ylitd 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylita 30 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

- epdjaloa metallia, my6s
kullattua tai hopeoitua, tai
jalometallilla pleteroitua
metallia

- muut

92 ryhmA Soirtimet, niiden osat ja tar-
vikkeet

93 ryhmA Aseet ja ampumatarvikkeet;
niiden osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien
kiytettyjen ainesten arvo ei
yliti 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
k;iytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 40 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitd 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike Tuoteen kuvaus

94 Huonekalut; vuoteiden jous-
ryhmisti tinpohjat ja vuodevarusteet,

kuten patjat ja tyynyt, sekS
niiden kaltaiset pehmustetut
sisustustavaat; valaisimet ja
valaistusvarusteet, muualle
kuulumattomat; valokilvet ja
niiden kaltaiset tavarat; teh-
dasvalmisteiset rakennukset;
lukuun ottamatta nimikkeita
9401:sti, 9403:sta, 9405 ja
9406, joita koskevat sann6t
ovat jiljempnS

9401:sti Huonekalut, epljaloa metal-
ja 9403:sta lia, joissa on kAytetty peh-

mustamatonta puuvillakan-
gasta, jonka paino ei ylitA
300 g/m'

9405 Valaisimet ja valaistusvarus-
feet, my6s hakuvalot ja va-
Ionheittimet, seka niiden
osat, muualle kuulumatto-
mat; valokilvet, kuten va-
laistut merkit ja valaistut
nimikilvet, joissa on pysy-
vAsti asennettu valonlihde,
sekA niiden osat, muuaUe
kuulumattomat

9406 Tehdasvalmisteiset raken-
nukset

Ei-alkuperdiainesten valmisnss tai kdsittely,
joka antaa alkuperdiaseman

(3) tai (4)

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikki kiy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote
TAI
Valmistus nimikkeen 9401
tai 9403 k.ytt6valmiiksi
sovitetusta puuvillakankaas-
ta, jos
- sen arvo ei ylit5 25 %

tuotteen vapaasti tehtaalla
-hinnasta, ja

- kaikki muut kaytetyt
ainekset ovat alkupera-
tuotteita ja ne tariffoidaan
muuhun nimikkeeseen
kuin 9401 tai 9403

Valmistus, jossa kaikkien
kAytettyjen ainesten arvo ei
ylitg 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylitA 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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Ei-alkuper'ainesten valmistus tai kisittely,
joka antaa alkuperdaseman

(3) tai

95 Lelut, pelit ja urheiluvali-
ryhmAsti neet; niiden osat ja tarvik-

keet; lukuun ottamnatta ni-
mikkeitS 9503 ja 9506.sta,
joita koskevat sAAnn6t ovat
jAijempinA

Muut lelut; pienoismallit ja
niiden kaltaiset mallit ajan-
vietetarkoituksiin, my6s me-
kaaniset; kaikenlaiset pala-
pelit

9506:sta V.iineet ja varusteet voirnis-
telua, voimnailua, muuta ur-
heilua (Iukuun ottamatta
p6yt-itennist!) tai ulkoilma-
pelejS tai -leikkej.i varten,
muuafle tibfn ryhmiln
kuulumattomat; uima-altaat
ja kahluualtaat

96 Eingiset tavarat, lukuun
ryhmIstA ottamatta nimikkeitA

9601:sti, 9602:sta, 9603:sta,
9605, 9606, 9612, 9613:sta
ja 9614:sti, joita koskevat
sihnn6t ovat jiljemphnA

9601:stA Eliinkunnasta saaduista,
ja 9602:sta kasvi- tai kivennhisveisto-

aineista tehdyt tavarat

9603:sta Laudat, haijat ja siveltimet
(lukuun ottamatta varpuluu-
tia ja niiden kaltaisia tava-
roita sekA nUdin tai oravan
karvoista tehtyjg harjoja ja
siveltimia), kisikiytt6iset
mekaaniset lattianlakaisimet,
moottorittomat, maalaus-
tyynyt ja -telat, kumi- ja
muut kuivauspyyhkimet ja
mopit

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa:
- kaikki klytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kiytettyjen
ainesten arvo ei ylitl
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikki kAy-
tetyt ainekset tariffoidaan cri
nimikkeeseen kuin uote.
Karkeamuotoisia kappaleita
golfmailojen pdiden valmis-
tusta varten saa kuitenkin
klyttiA.

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyl ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus saman nimikkeen
valmistetuista veistoaineista

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen ainesten arvo ei
ylit. 50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
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HS-
nimike

(1)

Tuotteen kuvaus
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Tuotteen kuvaus

(2)

Toaletti-, ompelu- tai ken-
gdnkiillotustarvikkeita tai
vaatteiden puhdistukseen
kAytett~vii tarvikkeita sisl-
tavat matkapakkaukset

9606 Napit, my6s painonapit,
napinsydimet ja muut naiden
tavaroiden osat; napinteelmAt

9612 Kirjoituskoneiden varinauhat
ja niiden kaltaiset varinauhat,
joihin on imeytetty viii tai
joita on muuten valmistettu
jAttAmAin painantajalkeA,
my6s keloilla tai kaseteissa;
va-ityynyt, my6s jos niihin
on imeytetty vai, koteloi-
neen tai ilman

9613:sta PietsosytytykseUg toimivat
sytyttimet

9614:sti Tupakkapiiput ja piipunpest

97 ryhmg Taideteokset, kokoelmaesi-
neet ja antiikkiesineet

Ei-alkuperdainesten valmistus tai kdsittely,
joka antaa alkuperaaseman

(3) tai (4)

Jokaisen sarjaan kuuluvan
tavaran on tAytettlvi se
saant6, jota siihen sovellet-
taisiin erilliseni sajaan kuu-
lumattomana tavarana. Ei-
alkuperituotteita voi kui-
tenkin kuulua sarjaan, jos
niiden yhteisarvo ei ylita
15 % sarjan vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kaytettyjen
ainesten arvo ei yliti
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa:
- kaikki kAytetyt ainekset

tariffoidaan eri nimikkee-
seen kuin tuote, ja

- kaikkien kAytettyjen
ainesten arvo ei ylit5
50 % tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien
kaytettyjen nimikkeen
9613 ainesten arvo ei ylita
30 % tuotteen vapaasti teh-
taalla -hinnasta

Valmistus karkeasti muo-
toilluista puu- tai juuriteel-
mistS

Valmistus, jossa kaikki kay-
tetyt ainekset tariffoidaan eri
nimikkeeseen kuin tuote

Vol 1815, 1-31121
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LISAYS III

EUR.1-TAVARATODISTUS JA EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HAKEMUS

Paino-ohjeet:

1. Kummankin lomakkeen koon on oltava 210 x 297 mm; lomakkeen pituus voi kuitenkin olla
enintAdn 5 millimetriA maliamittaa pienempi tai enintiin 8 millimetriii suurempi. KhytettAvin paperin
on oltava valkoista, liimakisiteltyii, hiokkeetonta kirjoituspaperia, joka painaa vihint~in 25 g/m2 . SiinA
on oltava vihrea painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee kaikki mekaanisin tai kemiallisin keinoin
tehdyt vaaxennykset silmin havaittaviksi.

2. Euroopan talousalueen maiden viranomaiset voivat pidattdd itselleen lomakkeiden paino-oi-
keuden tai antaa niiden painamisen hyv1.ksymiensA kirdapainojen tehtiviksi. JilkimmxiisessA ta-
pauksessa jokaisessa Iomakkeessa on oltava merkinta tistA hyviksymisesti Jokaisessa lomakkeessa
on oltava kirapainon nimi ja osoite, tai merkki, josta kiijapaino voidaan tunnistaa. Siini on mybs
oltava painettu tai muulla tavoin tehty saranumero, josta se voidaan tunnistaa.

Vol. 1815, 1-31121
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TAVARATODISTUS
1. Vlei (rdni., ydenen ote. maa) EUR. 1 N:o A 000.000

Lukekaa kAlnt6puolella olivat huomautukset
ennen Iomakketn tiyttimlsti

3. Vastaanottala (nlrm, thydellnen osedte, maa) 2. Todlstu$, Jota kiytetin etuuskohteluun
(me rkkn el pakoellnen) olkeutetussa kauppavalhdoes

)a

Vallil (mewom MM&M a.Mt.rna maatyhnl tw WUeeO

4. Mas, maaryhmA tal S. MUArimaa. -mu-
aluo, lonks alkuper|l ryhmA tal -alue
tavarolden katzotamn
ovan

6. Kuljatusta ko~sevat tKidot (nerkWA el pakollinen) 7. Huomautuklm

S. Jrlestysnumero; kollien merklt, numerot, lukumilri ia lail '); tavare 9. Brutto- 10. Kauppa-
palno laskut
(kg) (mAlnta
tal muu 91 pakolk-

(I, m ,

Ine.)

11. TULLNIRANOMAISEN TODISTUS 12. VIEJAN ILMOITUS

Ilmoltus vahvistetaan oikeaksl Allekirjoittanut ilmotta., en ylli mainitut ta-
Vientiasiakirja z) varat thyttivit timAn todistukson saammseks
Laji ............ no .......... vaadittavat edeltytykset.
Tultolmipaikka ................
Antomaa tal -alue .............. Leima
............................ Paikka ja p AW ys ........................

... v.......................

(AJ Eot) (Allekirjoitus)

') Pakkamimattornen tavaroiden osaka lmoitetman kappalemArA tai tehd&An merkinti Iirtotavarna"
Tiyledin vain mikAli vlejAmaan tal -alueen mi&Arhykset sil vaat'a"L

Vol. 1815, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 197

HUOMAUTUKSIA

1. Todistuksesta e saa pyyhki& pots merkint6j, eikA sihen saa tehdA uusia merkint6j& vanhojen p~ille. Mahdolliset
siihen tehtAvit muutokset on suortettava vitvaamalla yil wheeliset morkinnAl ja tarvittaessa lisAAIunAIIA halutut
merkinnL Jokaisen nMun tehdyn muutoksen tulee olla todistuksen ahimjan hyv&ksymismerkinnllA varustama ja
antajamaan tai -alueen tullviranomaisen vahvistam&

2. Tavarat on merkdtAvi tih'n todistukseen jittrMiltA vAllin tyhj&A rMA, ja kunkin tavaran eteen on morkittavA
j&rjestysnumero. ViArt6misti vimeisen rivin alle on vedelAvA vaakasuora viA. K&yttiu&tl6mAt Ulat on vivattava
siten, ettA nihhn on mahdotonta tehdA my6hnmmin lisAyksi&

3. Tavarat ilmalstaan tavanomaisin kauppanimityksin ja riittivAn yksltyiskohtaiestl, etA no voidaan yksI6idA.

Vol. 1815, 1-31121

[14. TODENTAMISEN TULOS13. TOOENTAMISPYYNT6
LAHETETA J OSOIrTEESEEN:

Suortettu todentaminen on osoittanut. etth tImA
todislus')

E n maindtun tullitolmipaikan antama Ja ettA slinA
olevat tiedot ovat oikeita.

] ei vastaa vaaddtuja artous- ja oikeeuusedeilytyk-

siA (katso ohelsia huomautuksla).

Pyycdae n todentamaan tmin todistukso aitous ja
oikeellisuum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Paikka ja piv'&ys) I(P*&ikka 'ja AvAys)

Leima

(dlekiro )irjoitus) M ui ekirjoaus)

')Merkdt&kn rasti asianomaiseen kohtaan.
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TAVARATODISTUSHAKEMUS
1. Viol&(MM, athydelnen odtemaa) EUR. 1 N:O A 000.000

Lukskaa klint6puoloila olevat huomoutukset
ennen Iomakkeen tiyttlmlsti

3. VastasnottaJs (im, Ilydelnen osoile, rnaa) 2. Todistus hakemusta varten, lots kiytetlhn etuus-
(medr A el paioilnen) kohteluun olkeutstussa kauppavalhdossa

VAmsIl (m&lnuma aslanwmisbhW rnmt mwrtqvnts tol Muee()

4. Mus, maryhmi tal 5. M&irma.
slue, jonkI alkuperli -malaryhimi
tavarolden katsotan tall -slue
olevan

6. Kuljetusta koekvat tedot 7. Huomautukala
Onwk"Ih of pawn)

8. Jirestynumero; kollien merkit. numerot, lukumlirb I aill '); 9. Brutto- 10. Kauppa-
tavara paino lskut

(kg) tal (mrckiti
muu of pokoll-
mitta rwn)
(1, in

3
,

Ine.)

') Pakknamattomien tavarolden osaflta Ilmodetaan kappalemrhrA tai tehddun merkintA "irtotavara'.
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VI-JAN ILMOITUS

Aileklrjorttanut kihnt6puolella malnittujen tavarodeon vie)&

ILMOITTAA. etth nAmi tavarat tAyttiv&t oheisen todistukson saamiseksl vaaddfavat edellytykset;

MAJNITSEE seuraavas.a saekat, joiden nojalla nIimA tavarat tyttivit mainitut edellytset:

ESITTA seuraivat todistusasiakirlat '):

SITOUTUU esittihm~n asianomaisten viranomasten pyynndsth kaiken son lis&todistusalneiston, jonka no mahdolli-
sestl katsovat tarpeelliseksi oheisen todistuksen antamiseksi sak& tarvittaessa hyv&ksymAun kalkki maind-
tujen viranomnisten suorttamat. kirjanpitonsa ja ytIA mainittujon tavasoiden valmistusolosuhteisin koh-
distuvat tarkastukset;

PYYT,, etti nMille tavaroille annettaistin oheinen todistus.

(Paikka Ja p djvys)

(Allekirjoitus)

') Esimerkiksi tuontiasiakirjat tavaratodistuksot, kauppaiaskut. valmistajan ilmoitukset jne., jotka koskevat valmistuk-
soon kiytetty)& tuotteita tai samassa tlassa j-lleenvietypi tavarod&

Vol. 1815, 1-31121
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LISAYS IV

KAUPPALASKUILMOITUS

Kauppalaskuilmoitus, jonka teksti on seuraavalla sivulla, on laadittava alaviitteiden mukaisesti.
Alaviitteiti ei kuitenkaan tarvitse sis1lyttgA ilmoitukseen.

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1)) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2)

Espanjankielinen toisinto

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n* ... (1))
declara que, salvo indicaci6n en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE (2)

Tanskankielinen toisinto

Eksportoren af varer, der er omfattet af nmrvarende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
(1)), erklwrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i EOS (2)

Saksankielinen toisinto

Der Ausfiihrer (Ermchtigter Ausfiihrer; Bewilligungs-Nr ... (1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklrt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, prAferenzbegiinstigte
EWR-Ursprungswaren sind (2)

Kreikankielinen toisinto

0 E ay'ygag Twv po[6vcwv noV 1cXKa'JoVMaL ct76 -to nap6v fyypaqpo (68EtLa T6AjvECou 1 "n
CopLO ...... (1)) 6TlX7bVEL 6tL, e t6g e6v 68f vXlvtaL oacpd; 6t";, -ra npot6vrca aur'6 evCL
7EPotLVlLaKtj; a-ratyuyM g EOX (2)

Ranskankielinen toisinto

Lexportateur des produits couverts par le present document (autorisation douani~re n° ... (1)) dclare
que, sauf indication claire du contraire, ces produits oant lorigine pr6fdrentielle EEE (2)

Italiankielinen toisinto

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. (1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Hollanninkielinen toisinto

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.(1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentidle
EER-oorsprong zijn (2)
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Portugalinkielinen toisinto

o abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaqdo aduaneira
ng ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contri'io, estes produtos sio de origem
preferencial EEE (2)

Islanninkielinen toisinto

U.tflytjandi framlei6sluvara sem skjal etta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... (1)), lsir jPvi yfir a6
v6rumar seu, ef annars er ekki greinilega geti6, af EES-fri6indauppruna (2)

Nodjankielinen toisinto

Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ... (1))
erklarer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, hat EOS preferanseopprinnelse (2)

Suomenkielinen toisinto

Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupanumero ... (1)) ilmoittaa, ettA niman tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperdi (2)

Ruotsinkielinen toisinto

Export6ren av de varor som omfattas av detta dokument (tuUmyndighetens tillstind nr... (1)) f6rsalkrar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, hat f6rmbsber~ttigande EES-ursprung (2)

.......................... (3)

(Paikka ja pdiviys)

..........................(4)

(Viejin allekirjoitus; lisiksi ilmoituksen
alekirjoittajan nimi on selvennettivi)

1) Kun kauppalaskuilmoituksen laatii t.aiin p6ytikirjan 22 artiklassa tarkoitettu valtuutettu vieji,
t.hiin kohtaan on merkittivA valtuutetun viejin lupanumero. Kun kauppalaskuilmoitusta ei laadi
valtuutettu vieja, suluissa olevat sanat jitet~An pois tai kohta jitet an tyhjiksi.

2) Kun kauppalaskuilmoitus liittyy kokonaan tai osittain trmdn p6ytikirjan 38 artiklassa tarkoitettuihin
Ceutan ja Melillan alkuperituotteisiin viejin on selvisti osoitettava ne tunnuksella "CM"
asiakidjassa, johon ilmoitus laaditaan.

3) NA merkinngt voidaan jittA pois, jos tiedot sis.ltyvat itse asiakidjaan.

4) Katso tAnmn p6ytikirjan 21 artildan 5 kohtaa. Tapauksissa, joissa ei vaadita viejan allekirjoitusta,
vapautus allekirjoituksesta merkitsee my6s vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisesti.

Vol. 1815, 1-31121
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LISAYS V

HANKKIJAN ILMOITUS

Hankkijan ilmoitus, jonka teksti on seuraavalla sivuUa, on laadittava alaviitteiden mukaisesti.
Alaviitteita ei kuitenkaan tarvitse sisallyttaa ilmoitukseen.

HANKKIJAN ILMOITUS

tavaroille, joita on valmistettu tai kAsitelty Euroopan
talousalueella niiden saavuttamatta etuuskohteluun

oikeuttavaa alkuperiasemaa

Allekirjoittanut, oheisessa asiakirjassa mainittujen tavaroiden toimittaja ilmoittaa, etta:

1. Seuraavia aineksia, jotka eivat ole ETA-alkupergtuotteita, on kaytetty Euroopan talousalueella
niiden tavaroiden valmistamiseen.

Toimitettu KIytetty Kiytetyn ei- KIytetyn ei-
tavara (1) ei-alku- alkuperiainek- alkuperiainek-

periaines sen HS- sen arvo (2) (3)
nimike (2)

Yhteisarvo:

Yhteisarvo:

2. Kaikki muut niiden tavaroiden valmistamiseen
ETA- alkuper~tu otteita;

Euroopan talousalueella kaytetyt ainekset ovat

Vol. 1815, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 203

3. Seuraavia tavaroita on valmistettu tai kasitelty Euroopan talousalueen ulkopuileIIa ETA-
sopimuksen 4 p6ytiijan 11 artiklan mukaisesti ja ne ovat saavuttaneet sieUli yhteensA
seuraavan arvonlisAyksen:

Toimitettu tavara (1) Euroopan talousalueen ulkopuoleUa saavutettu
arvonlis~ys yhteens.1 (4)

(Paikka ja paiviys)

(Hankkijan osoite ja allekirjoitus;
lisiksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on
selvennettivd)

Vol. 1815, 1-31121
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(1) Kun kauppalasku, lahetysluettelo tai muu kaupallinen asiakira, johon ilmoitus liittyy, koskee
erilaisia tavaroita tai tavaroita, joiden valmistuksessa ei ole kAytetty yhtS paljon ei-alkuperiai-
neksia, hankkijan on selvisti eriteltivA ne.

Esimerkki:
Asiakhja koskee erimallisia nimikkeen 8501 sihk6moottoreita, joita kAytetdin nimikkeen
8450 pesukoneiden valmistuksessa. NAiden moottoreiden valmistuksessa kaytettyjen ei-
alkuperAainesten laji ja arvo vaihtelee maUista toiseen. Mafit on sen vuoksi eriteltava
ensimmiisessi sarakkeessa ja muihin sarakkeisiin on tebtavA eri merkinnit kunkin mallin
osalta, jotta pesukoneiden valmistaja voi arvioida oikein tuotteidensa alkuperdaseman sen mu-
kaan, miti sihk6moottorimallia hin kiytthA.

(2) Niihin sarakkeisiin pyydetyt merkinnit tehdiin vain tarvittaessa.

Esimerkkeji:
Nimikkeen 62 ryhmistg vaatteita koskevassa sdinn6ssi sanotaan, ettA ei-alkuperituotetta
olevaa lankaa saa kyttii. Jos tAllaisten vaatteiden valmistaja Ranskassa k~ythi5 Sveitsista
tuotua kangasta, joka on tuotettu siellI kutomalla ei-alkuperituotetta olevasta langasta,
sveitsilaisen hankkijan osalta riittii, eti hin merkitsee ilmoitukseensa ei-alkuperainekseksi
langan eiki hinen tarvitse ilmoittaa langan HS-nimikettA eika arvoa.

HS-nimikkeen 7217 rautalangan valmistajan, joka on valmistanut langan ei-alkuperituotteita
olevista rautatangoista, on merkittivi toiseen sarakkeeseen "rautatankoja". Jos ttA lankaa on
miiri kiytt!A sellaisen koneen valmistuksessa, jota koskevassa alkuper sAinn6ssi kaikkien
valmistuksessa kaytettyjen ei-alkuperiainesten arvo rajoitetaan tiettyyn prosenttimAairin,
kolmannessa sarakkeessa on ilmoitettava ei-alkuperatuotteita olevien tankojen arvo.

(3) 'Ainesten arvolla' tarkoitetaan valmistuksessa kiytettyjen ei-alkuperaainesten tullausarvoa
maahantuontihetkelli tai, jos siti ei tiedetA eiki sita voida todeta, ensiminiista todettavissa olevaa
aineksista Euroopan talousalueella maksettua hintaa.

Jokaisen valmistuksessa kiytetyn ei-alkuperaineksen tarkka arvo on ilmoitettava ensimnimAisessa
sarakkeessa mainitun tavaran yksikk6arvona.

(4) 'Arvonlisayksella yhteensa' tarkoitetaan kaikkia Euroopan talousalueen ulkopuolella kertyneita
kustannuksia kaikkien sielli lisattyjen ainesten arvo mukaan luettuna.

Euroopan talousalueen ulkopuolella yhteensa saavutetun arvonlisiyksen tarkka mrowi on
ilmoitettava ensimmiisessi sarakkeessa mainitun tavaran yksikk6arvona.
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LISAYS VI

HANKKIJAN PITKAAIKAISILMOIUS

Hankkijan pitkiaikaisilmoitus, jonka teksti on seuraavalla sivuUa, on laadittava alaviitteiden mukaisesti.
AlaviitteitA ei kuitenkaan tarvitse sisallyttii ilmoitukseen.

HANKKIJAN PITKAAIKAISILMOITUS

tavaroille, joita on valmistettu tai kfsitelty Euroopan
talousalueella niiden saavuttamatta etuuskohteluun

oikeuttavaa alkuperhasemaa

Allekiijoittanut, tissi asiakirdassa mainittujen tavaroiden toimittaja, joka toimittaa niitA tavaroita

sAnn6Uisesti

...................................................................( ),

ilmoittaa, ettg:

1. Seuraavia aineksia, jotka eiv~t ole ETA-alkuperAtuotteita, on kaytetty Euroopan talousalueella
naiden tavaroiden valmistamiseen:

Toimitettu tavara (2) Kiytetty ei- KAytetyn ei-alku- KIytetyn ei-alkuperi-
alkuperiaines periaineksen HS- aineksen arvo(3X4)

nimike(3)

Yhteisarvo:

Yhteisarvo:

2. Kaikki muut niden tavaroiden valmistamiseen Euroopan talousalueella
ETA-alkupertuotteita;

................

................

................

................

kAytetyt ainekset ovat
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3. Tavaroita on valmistettu tai kasitelty Euroopan talousalueen ulkoiink11a ETA-sopimuksen
p6ytiki-jassa 4 olevan 11 artildan mukaisesti ja ne ovat saavuttaneet siel15 yhteensA seuraavan
arvonlisaiyksen:

Toimitettu tavara ETA:n ulkopuolella saavutettu arvon-
lisays yhteensA (5)

T'lin ilmoitus on voinassa niiden tavaroiden kaikkien seuraavien 1hetysten osalta, jotka
Ihetetiin

............... ....... (6)

Sitoudun ilm oittam aan ................................................. (I)
v~litt6mdsti, jos timi ilmoitus ei enid ole voimassa.

(Paikka ja pdivdys)

(Hankkijan osoite ja allekirjoitus;
lisiksi ilmoituksen allekidjoittajan nimi
on selvennettdvS)
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(1) Toimituksen vastaanottavan asiakkaan nimi ja osoite.

(2) Kun ilmoitus koskee erilaisia tavaroita tai tavaroita, joiden valmistuksessa ei ole kUytetty yhtA
paijon ei-alkuperiaineksia, hankkijan on selvAsti eriteltAvi ne.

Esimerkki:
Asiakirija koskee nimikkeen 8501 sihk6moottoreita, joita kUytetdin nimikkeen 8450
pesukoneiden valmistuksessa. Niiden moottoreiden valmistuksessa kiytettyjen ei-alkupera-
ainesten laji ja arvo vaihtelee malista toiseen. Mallit on sen vuoksi eriteltavii ensimniisessa
sarakkeessa ja muihin sarakkeisiin on tehtAvi en merkinnit kunkin mallin osalta, jotta
pesukoneiden valmistaja voi arvioida oikein tuotteidensa alkuperdaseman sen mukaan, mita
sihk6moottorimalia an kdyttii.

(3) N~iihin sarakkeisiin pyydetyt merkinnat tehdAin vain tarvittaessa.

Esimerkkeji:
Nimikkeen 62 ryhmgsti vaatteita koskevassa signn6ssi sanotaan, etta ei-alkuperituotetta
olevaa lankaa saa kiyttAii. Jos tillaisten vaatteiden valmistaja Ranskassa kaytta SveitsistA
tuotua kangasta, joka on tuotettu siella kutomalla ei-alkuperatuotetla olevasta langasta,
sveitsilhisen hankkijan osalta riitti, eta hin merkitsee ilmoitukseensa ei-alkuperaainekseksi
langan eika hAnen tarvitse ilmoittaa langan HS-nimiketta eika arvoa.

HS-nimikkeen 7217 rautalangan valmistajan, joka on valmistanut langan ei-alkuperatuotteita
olevista rautatangoista, on merkittavA toiseen sarakkeeseen "rautatankoja". Jos titA lankaa on
mrii kiyttai sellaisen koneen valmistuksessa, jota koskevassa alkuperdsAinn6ssk kaikkien
valmistuksessa kiytettyjen ei-alkuperaainesten arvo rajoitetaan tiettyyn prosenttimidradn,
kolnannessa sarakkeessa on ilmoitettava ei-alkuperAtuotteita olevien tankojen arvo.

(4) 'Aineksen arvofla' tarkoitetaan valmistuksessa kaytettyjen ei-alkuperiainesten tuUausarvoa
maahantuontihetkelli tai, jos sitA ei tiedeta eika sitA voida todeta, ensimmaista todettavissa olevaa
aineksista Euroopan talousalueella maksettua hintaa.

Jokaisen valmistuksessa kaytetyn ei-alkuperiaineksen tarkka arvo on ilmoitettava ensimmaisessa
sarakkeessa mainitun tavaran yksikk6arvona.

(5) 'Arvonlisdyksell yhteensA' tarkoitetaan kaikkia Euroopan talousalueen ulkopuolena kertyneit5
kustannuksia kaikkien siella lis~ttyjen ainesten arvo mukaan lukien.

Euroopan talousalaeen ulkopuolela yhteensg saavutetun arvonlisayksen tarkka mAiar on
ilmoitettava ensimmaisessa sarakkeessa mainitun tavaran yksikk6arvona.

(6) Merkitian pdiviykset. Hankkijan pitkdaikaisilmoituksen voimassaoloaika ei yleensA saisi ylittSA
12 kuukautta, joUei sen maan, jossa hankkijan ilmoitus laaditaan, tulliviranomaisten mArAniistd
ehdoista muuta johdu.
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LISAYS VII

LUETTELO 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA,
JOTKA JATETAAN. VALIAIKAISESTI TAMAN PQYTAKIRJAN
SOVELTAMISALAN ULKOPUOLELLE SEN IV - VI OSASTON

M RAYKSIA LUKUUN OTTAMATTA

HS-nimike Tuote

2707:stl Korkean lmp6tilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kiven-
nais6ljyjen kaltaiset 61jyt, joissa aromaattisten aineosien paino
ylittiA ei-aromaattisten aineosien painon ja joista 250 *C:n
lWmp6tilaan lmmitettAess tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia
(my6s bensiini- ja bentsoliseokset), polttoaineena kiytettiviksi
tarkoitetut

2709 - 2715 Kivenndis61jyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kiven-
naisvahat

2901:sti Asykliset hiilivedyt, polttoaineena kiytettAviksi tarkoitetut

2902:sta Syklaanit ja sykleenit (muut kuin atsuleenit), bentseeni, tolueeni,
ksyleenit, polttoaineena kiytettAviksi tarkoitetut

3403:sta Voiteluvalmisteet, alle 70 painoprosenttia maa6ljyjg tai bitumisista
kivennaisistA saatuja 61jyji sisAltivit

3404:stS Tekovahat ja valmistetut vahat, jotka perustuvat parafiiniin, maa-
61jyvahoihin, bitumisista kivenniisistA saatuihin vahoihin, puristet-
tuun parafiiniin (slack wax) tai 61jytt6midn parafiiniin (scale wax)

3811:sti Voitelu6ljyjen lislainevalmisteet, maa61jyjd tai bitumisista kiven-
naisista saatuja 61jyj! sisaltavat
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LISAYS VIII

LUETTELO 2 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUISTA TUOlTEISTA,
JOIDEN OSALTA ITAVALLAN TASAVALLAN ALUE"TA El ALKUPERAA

MAARrIETrAESSA SISALLYTETA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN

HS-nimike Tuote

3505:sti Dekstriini ja muu modifioitu tirkkelys, muu kuin ester6ity tai
eetter6ity tdrkkelys; lilmat ja liisterit

3809:sti Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat valj.ytymistg
tai viiriaineiden kiinnittymisti, seka muut tuotteet ja valmisteet
(esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia kaytetAdn tekstii-
Ii-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle
kuulumattomat, trkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat tai tirkke-
lystAi tai tdrkckelystuotteita sis~ltdit

3823:sta Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -syddrniii varten; ke-
mialliset tuotteet ja kemian ja siihen liittyv~.n teollisuuden val-
misteet (my6s jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle
kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvdn teollisuuden jAtetuot-
teet, muualle kuulumattomat:

- Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydamiA varten,
tirkkelystA tai tarkkelystuotteita sisAItAvat

- Muut (kuin nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat
suolat ja niiden esterit, sintraamattomat metallikarbidit sekoi-
tettuina keskenAAn tai metallisten sideaineiden kanssa, val-
mistetut lisAaineet sementtiA, laastia tai betonia varten, muu
kuin tulenkestivii laasti tai betoni ja sorbitoli, muu kuin
alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva), yhteensA vdhintian 30 %
painosta sokeria, trkkelystS, tArkkelystuotteita tai nimikkei-
den 0401 - 0404 tuotteita sisaIt5ivAt
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POYTAKIRJA 5
FISKAALISISTA TULLEISTA
(SVEITSI/LIECHTENSTEIN)

1. Liechtenstein ja Sveitsi saavat vdliaikaisesti soveltaa fiskaalisia tulleja IiitteenA olevassa taulu-
kossa eriteltyjen tullitariffin nimikkeiden tuotteisiin ottaen huomioon sopimuksen 14 artiklassa
mAirityt edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tdnn p6ytikirjan 2 kohdan soveltamista.
Tuflitariffin nimikkeiden 0901 ja 2101:stA osalta nimd fiskaaliset tullit kumotaan viimeisti~n
31.12.1996.

2. Kun Liechtensteinissa tai Sveitsiss. aloitetaan sellaisen tuotteen tuotanto, jonka kaltainen on
mainittu taulukossa, jilkimmiiseen tuotteeseen sovellettava fiskaalinen tulli on poistettava.

3. ETA:n sekakomitea tarkastelee tilannetta ennen vuoden 1996 loppua.
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TAULUKKO

Tullitariffin nimike

0901

2101:stS

2707.1010/9990
2709.0010/0090
2710.0011/0029

2711.1110/2990

Kaikista tullitariffin
ryhmistd

8407:sti

8408:sta

8409 :stfi

8702:sta

8703

8704:sti

Vol 1815, 1-31121

Tavaran kuvaus

Kahvi, my6s paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot;
kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen miiristi riippumatta (4
vuoden siirtymikautena)

Kahviuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekS naihin uutteisiin,
esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet
(4 vuoden siirtymikautena)

Kivennais6ljyt ja niiden tislaustuotteet

Maa6ljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Moottoripolttoaineina kaytettavit tuotteet

Kipinasytytteiset iskumnti- tai kiertomkintimoottorit nimik-
keiden 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030,8704.3110/3120,
9010/9020 moottoriajoneuvoja varten

Puristussytytteiset mAntainoottorit (diesel- tai puolidiesel-
moottorit) nimikkeiden 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320,
8704.2110/2120 moottoriajoneuvoja varten

Osat, jotka soveltuvat kiytettAviksi yksinomaan tai piiAasiallisesti
nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa:

- Sylinteriryhmit ja sylinterin kannet nimikkeiden 8702.1010,
9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120,
3110/3120 moottoriajoneuvoja varten

Moottoriajoneuvot julkisen liikenteen henkilokuljetusta varten,
eninti.An 1600 kg painavat

Autot ja muut moottoriajoneuvot, pidasiallisesti henkil6kul-
jetukseen suunnitellut (muut kuin nimikkeeseen 8702 kuuluvat),
my6s farmariautot ja kilpa-autot

Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, enintin
1600 kg painavat
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8706:sta Alustat, moottorein varustetut, nimikkeiden 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020
moottoriajoneuvoja varten

8707:stA Korit (my6s ohjaamot) nimikkeiden 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020

moottoriajoneuvoja varten

8708:sta Nimikkeisiin 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030,
8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020 kuuluvien mootto-
riajoneuvojen osat ja tarvikkeet:

1000 - puskurit ja niiden osat
2990 - korien (my6s ohjaamoiden) muut osat ja tarvikkeet, muut

kuin nimikkeisiin 8708.1000/2010 kuuluvat, ei kuitenkaan
tavaratelineet, rekisterikilvet ja suksitelineet

- jarrut ja servojarrut seki niiden osat:
3100 - asennetut jarruhihnat
3990 - muut kuin paineilmasAili6t, jarruja varten
4090 - vaihdelaatikot
5090 - vetoakselit tasauspy6rist6ineen, my6s jos niis.s on muita

voimansiirto-osia
6090 - akselit, muut kuin vetoakselit, ja niiden osat
7090 - py6rAt seka niiden osat ja tarvikkeet, ei kuitenkaan pinta-

kisittelemitt6mit py6rin vanteet ja niiden osat eikA vii-
meistelemitt6mdt tai esivalssatut py6rin vanteet ja niiden
osat

9299 - idnenvaimentimet ja pakoputket, muut kuin tavalliset Ainen-
vaimentimet enintiin 15 cm:n pituisin sivuputkin

9390 - kytkimet ja niiden osat

9490 - ohjauspy6rit, ohjauspylviit ja ohjausvaihteet
9999 - muut, ei kuitenkaan ohjauspy6rien suojukset
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POYTAKIRJA 6
SVEITSIN JA LIECHTENSTEININ VELVOITEVARASTOINNISTA

Sveitsi ja Uechtenstein saavat soveltaa velvoitevarastointijajestelmiai tuotteisiin, jotka ovat vAItti-
mlittbmiti viest6n selviytymiselle seki, Sveitsin osalta, armeijalle vakavan tarvikepulan vallitessa ja
joiden tuotanto SveitsissA ja Liechtensteinissa on riittd.it6nti tai sitS ei ole ja niiden tuotteiden
ominaisuudet ja luonne ovat sellaiset, etti varastojen luominen on mahdollista.

Sveitsi ja Uechtenstein soveltavat tSti jirjestelmii siten, ettei muista sopimuspuolista tuotuja tuotteita
syrjitd suoraan eiki valillisesti suhteessa samanlaisiin tai korvaaviin kansallisiin tuotteisiin.

Vol 1815, 1-31121
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POYTAKIRJA 7
MLARALLISISTA RAJOITUKSISTA, JOTKA ISLANTI SAA

PITAA VOIMASSA

Sen estmdtt5, miti sopimuksen 11 artiklassa md.riti.n, Islanti saa pitAi voimassa alia lueteltuja
tuotteita koskevia mddrallisid rajoituksia:

Islannin tulli- Kuvaus
tariffin nimike

96.03 Luudat, harjat (my6s jos ne ovat koneiden laitteiden tai kulkuneuvojen
osia), siveltimet, kdsikiytt6iset mekaaniset lattianlakaisimet, moottorit-
tomat, seki mopit ja h6yhenhuiskut; luudan- tai harjantekoon
tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut; maalaustyynyt ja -telat;
kumi- ja muut kuivauspyyhkimet (ei kuitenkaan kuivaustelat):

- hammashardat, partasudit, hiusharjat, kynsihadjat, silmdripsiharjat
ja muut toalettiharat henkil6kohtaiseen kiytt66n, my6s tllaiset
hariat, jotka ovat laitteiden osia:

96.03 29 -- muut:

96.03 29 01 --- joiden runko on muovia

96.03 29 09 --- muut
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POYTAKIRJA 8
VALTION MONOPOLEISTA

1. Sopimuksen 16 artiklaa sovelletaan viimeistaan I paivasta tammikuuta 1995 seuraaviin kaupallisiin
valtion monopoleihin:

- Itivallan suolamonopoli;
- Islannin lannoitemonopoli;
- Sveitsin ja Liechtensteinin suola- ja ruutimonopolit.

2. Sopimuksen 16 artiklaa sovelletaan my6s viiniin (HS-nimike N:o 2204).
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POYTAKIRJA 9
KALAN JA MUIDEN MEREN TUO1rEIDEN KAUPASTA

1 artikla

1. Sopimuksen voimaantulohetkelli EFTA-valtiot poistavat tuontitulit ja vastaavaUa tavalla
vaikuttavat maksut 1isAykscssA 2 olevassa taulukossa I luetelluilta tuotteilta, edella sanotun kuitenkaan

rajoittamatta lisiyksen 1 mirdysten soveltamista.

2. EFTA-valtiot eivit saa soveltaa miirdllisiii tuontirajoituksia tai vastaavala tavalla vaikuttavia
toimenpiteiti lisAyksessA 2 olevassa taulukossa I lueteltuihin tuotteisiin, edeII sanotun kuitenkaan
rajoittamatta lisiyksen 1 mdirdysten soveltamista. TssA. yhteydess sovelletaan sopimuksen 13 artiklaa.

2 artikla

1. Sopimuksen voimaantulohetkellS yhteisd poistaa tuontitullit ja vastaavalla tavalla vaikuttavat
maksut lisayksess5 2 olevassa taulukossa 11 luetelluilta tuotteilta.

2. Yhteis6 alentaa tulleja lisayksessi 2 olevassa taulukossa III luetelluilta tuotteilta asteittain
seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) kutakin tullia alennetaan 1 piivind tammikuuta 1993 86 prosenttiin perustullista;

b) perustullin neljA seuraavaa 14 prosentin alennusta kerrallaan tehdAin 1 paivdi tammikuuta
1994, 1 pdiviini tammikuuta 1995, 1 piivini tammikuuta 1996 ja 1 paivAna tammikuuta 1997.

3. Perustulleilla, joiden osalta toteutetaan 2 kohdassa mrityt peradckiset alennukset, tarkoitetaan
kunkin tuotteen kohdalla tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen sidottuja Euroopan
yhteis6n vahvistamia tuotteen tulleja tai, jos tullia ei ole sidottu, 1 pdivdnA tammikuuta 1992 olevaa
autonomista tullia. Jos 1 piivin tammikuuta 1992 jalkeen toteutetaan Uruguayn kierroksen
monenvilisten neuvottelujen seurauksena tariffien alennuksia, pidetiin tillaisia alennettuja tulleja
perustulleina.

Jos kuitenkin yhteis6n ja yksittaisten EFTA-valtioiden kahdenvilisten sopimusten yhteydessa tulleja
on alennettu joidenkin tuotteiden osalta, naita tu~leja pidetdin perustulleina kaikissa kyseisissa EFTA-
valtioissa.

4. Edelli 2 ja 3 kohdan mukaisesti laskettuja tullitariffeja sovelletaan py6ristinmli ne alaspain
ensimmiiseen desimaaliin siten, ettA toinen desimaaliluku poistetaan.

5. Yhteis6 ei sovella m~irillisiA tuontirajoituksia tai muita vastaavalla tavalla vaikuttavia
toimenpiteiti lisyksessi 2 lueteltuihin tuotteisiin. TAssa yhteydessa sovelletaan sopimuksen 13 artiklaa.

3 artikla

Sopimuspuolista periisin oleviin tuotteisiin sovelletaan 1 ja 2 artiklan mdriyksiii. Alkuperdskinn6t
ovat sopimuksen p6ytkijassa 4.
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4 artikla

1. On poistettava valtion varoista kalataloudelle my6nnetISvS tuki, joka viiristai kilpailua.

2. Kalatalouden markkinointijrjestelmiin liittyv~i lainsdaint65 on muutettava sellaiseksi, ettei
silli vliristetfi kilpailua.

3. Sopimuspuolet pyrkivit varmistarnaan sellaiset kilpailuolosuhteet, etA toiset sopimuspuolet
voivat pidittyg polkumyyntitoimenpiteiden ja tasoitusmaksujen kaytbstd.

5 artikla

Sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettA kaikilla toisten
sopimuspuolten lipun alla purjehtivilla kalastusaluksilla on sama mahdollisuus kuin niiden omilla
aluksilla pdAstd satamiin ja ensikaden markkinoiden laitoksiin sekg niihin Iiittyville varusteille ja
teknisille laitteille.

Sen estarnitta, mitd ensimmlisessS alakohdassa mlirtA in, sopimuspuoli saa kieltA sellaisesta
yhteisestA kalakannasta pyydetyn kalan maihintuonnin, jonka osalta vallitsee vakava erimielisyys.

6 artikla

Jos sopimuksen voimaantullessa ei tarvittavaa lains~iiidannfn mukauttamista ole toteutettu sopimuspuo-
lia tyydyttAvIlll tavalla, voidaan esilli olevat kysymykset saattaa ETA:n sekakomitean ksiteltlvdksi.
Jos sopimusta ei saada aikaan sovelletaan sopimuksen 114 artiklaa soveltuvin osin.

7 artikla

LisiyksessA 3 luetteloitujen sopimusten miriykset pysyvit ensisijaisina tirnmn p6ytikirjan m£diyksiin
nihden, silti osin kuin niissa my6nnetin EFTA-valtioille titS p6ytiikijaa edullisemmat kaupankgyn-
nin jljestelyt.
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LISAYS 1

1 artikla

Suomi saa seuraavien tuotteiden osalta v~iliaikaisesti sgilyttdi nykyiset jdrjestelyns. Suomi esitti
viimeistdin 31 pivani joulukuuta 1992 kiinteln aikataulun naiden poikkeusten poistamiseksi.

HS-nimike N:o Tavaran kuvaus

0302:sta Kala, tuore tai jaihdytetty, lukuun ottamatta kalafileiti ja muuta nimikkeen
N:o 0304 kalanlihaa:
- Lohi
- Silakka

0303:sta Kala, jdidytetty, lukuun ottamatta kalafileita ja muuta nimikkeen N:o 0304
kalanlihaa:
- Lohi
- Silakka

0304:sti Kalafileet ja muu kalanliha (my6s hakattu tai jauhettu), tuoreet, j~ihdytetyt
tai ji5dytetyt
- Tuoreet tai jaihdytetyt lohifileet
- Tuoreet tai jidhdytetyt silakkafileet (Ilmaisuila "fileet" tarkoitetaan

my6s sellaisia fileitA, joiden kaksi sivua ovat kiinni toisissaan, esim.
selki- tai vatsapuolelta)

2 artikla

1. Liechtenstein ja Sveitsi saavat pitii voimassa tuontitulit seuraavien tuotteiden osalta.

HS-nimike N:o Tavaran kuvaus

0301:sti 0305:een Muu kuin suolaisen veden kala, ankeriaat ja lohikalat, lukuun
ottamatta jididytettyji fileiti nimikkeestA 0304

NimA jijestelyt otetaan tarkasteltaviksi ennen 1 psivdA tammikuuta 1993.

2. Liechtenstein ja Sveitsi saavat sAilyttAi maatalouspolitiikkaansa liittyvit muuttuvat maksut
seuraavien kalojen ja muiden meren tuotteiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista
Uruguayn kierroksella kiyt~vien monenkeskisten kauppaneuvottelujen tuloksena tapahtuvaa tariffi-
ointia.

HS-nimike N:o Tavaran kuvaus

15 ryhmastA

23 ryhmisti

Ravintorasvat ja -61jyt

Tuotantoeliinten rehut
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3 artikla

1. Ruotsi saa soveltaa seuraavien tuotteiden osalta 31 paivAiin joulukuuta 1993 asti miAraillisiA
tuontirajoituksia, sikili kuin se voi olla tarpeen vakavien hiiri6iden estImiseksi Ruotsin markkinoina.

HS-nimike N:o Tavaran kuvaus

0302:sta Kala, tuore tai ja.hdytetty, lukuun ottamatta kalafileitS ja muuta ni-
mikkeen N:o 0304 kalanlihaa:
- Silli
- Turska

2. Nin kauan kuin Suomi pitA5 v!Jiaikaisesti voimassa silakkaa koskevan nykyisen jdijestelyn,
Ruotsi saa soveltaa mirdllisii tuontirajoituksia suomalaista alkuperidi olevaan silakkaan.
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LISAYS 2

TAULUKKO I

HS-nimike N:o Tavaran kuvaus

0208 Muu iiha ja sy6tivit eliimenosat, tuoreet, jAiihdytetyt tai jgAdytetyt:

0208 90:stA - Muut:
- - Valaasta saatavat

3 ryhmA Kalat ja ayriiiset, nilviaiset ja muut vedessa elavat selkiirangattomat

1504 Kala- ja merinisikisrasvat ja -61jyt seki niiden jakeet, my6s puh-
distetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1516 Eliin- ja kasvirasvat ja -61jyt seki niiden jakeet, osittain tai kokonaan
hydratut, vaihtoester6idyt, uudelleen ester6idyt tai elaidinoidut, my6s
puhdistetut, mutta ei enempii valmistetut:

1516 10:sta - Eliinrasvat ja -61jyt seka niiden jakeet:
- - Kokonaan kalasta tai merinisikkiistli saadut

1603 Uhasta, kalasta, iyriaisista, nilviiisisti tai muista vedessA elIAvistA sel-
karangattomista saadut uutteet ja mehut:

1603 00:sta - Valaanlihasta, kalasta, ayriaisistd, nilviiisisti tai muista vedessi
elavista selkurangattomista saadut uutteet ja mehut

1604 Kalavalmisteet ja -sailykkeet; kaviaari ja kalanmidisti valmistetut ka-
viaarinkorvikkeet

1605 Ayriiiset, nilviaiset tai muut vedessl elavit selkarangattomat, val-
mistetut tai siil6tyt

2301 Uhasta, muista eliimenosista, kalasta, iyriiisistA, nilviAisistA tai muista
vedessA elivista selkarangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kel-
paamattomat jauhot, jauheet ja rakeet; eliinrasvan sulatusjitteet

2301 10:sti - Uhasta tai muista eliimenosista valmistetut jauhot, jauheet ja
rakeet; eliinrasvan sulatusjitteet:

- - Valaanlihajauhe

2301 20 Kalasta, iyrigisisti, nilvigisisti tai muista vedessA elAvisti
selkirangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet

2309 Valmisteet, jollaisia kytetlmn eliinten ruokinnassa:

2309 90:sti - Muut:
- - Kalaiimavesi

Vol. 1815, 1-31121

1994



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 221

TAULUKKO I1

CN-nimike N:o I Tavaran kuvaus

0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 10 31

0302 62 00
0303 72 00
0304 10 39:sti

0302 63 00
0303 73 00
0304 10 39:stA

0302 21 10
0302 21 30
0303 31 10
0303 31 30
0304 10 39:sti

0305 62 00
0305 69 10

0305 51 10
0305 59 11

0305 30 11
0305 30 19

0305 30 90

1604 19 91

1604 30 90

Turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja
Boreogadus saida-lajit, tuoreet, ji~ihdytetyt tai jg.dytetyt, my6s
tuoreet tai j.iihdytetyt fileet

KoIja (Melanogrammus aeglefinus), tuore, jiAhdytetty tai ji-
dytetty, my6s tuoreet tai j~ihdytetyt fileet

Seiti (Pollachius virens), tuore, jliihdytetty tai jiddytetty, my6s
tuoreet tai jai~hdytetyt fileet

Gr6rlannin pallas (Reinhardtius hippoglossoides) ja Ruijan pallas
(Hippoglossus hippoglossus), tuore, jidhdytetty tai j~iidytetty,
my6s tuoreet tai jiAhdytetyt fileet

Turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja
Boreogadus saida-lajit, suolatut, muut kuin kuivatut tai savustetut,
seki suolavedessi

Turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja
Boreogadus saida-lajit, kuivatut, mutta ei suolatut

Turskan (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ja
Boreogadus saida-lajien fileet, kuivatut, suolatut tai suoIavedessi,
mutta ei savustetut

Muut kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessA, mutta ei
savustetut

Muut kalafileet, raa'at, leivitetyt, my6s 6ljyssa esikypsennetyt,
pakastetut

Kaviaarinkorvikkeet
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TAULUKKO III

Yhteison seuraaville nimikkeille antamat luvat eivit koske niihin nimikkeisiin kuuluvia taulukossa II
tai taulukon III liitteessi Iuetcltuja tuotteita.

CN-nimike N:o Tavaran kuvaus

0301 Elavai kala

0302 Tuore tai jdihdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eik5 muu nimikkeen
0304 kalanliha

0303 Jiidytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eiki muu nimikkeen 0304 ka-
lanliha

0304 Kalafileet ja muu kalanliha (my6s hakattu tai jauhettu), tuoreet,
jdihdytetyt tai jAdytetyt

0305 Kuivattu, suolattu tai suolavedessA oleva kala; savustettu kala, my6s
ennen savustamista tai sen aikana kuumakisitelty; ihmisravinnoksi
kelpaavat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet

0306 Ayriiiset, kuorineen tai ilman kuorta, ellivit, tuoreet, jdihdytetyt,
jdAdytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedess5; Ayriaiset kuorineen,
h6yryssi tai vedessA keitetyt, my6s jdihdytetyt, jdidytetyt, kuivatut,
suolatut tai suolavedess4; ihmisravinnoksi kelpaavat iyridisisti val-
mistetut jauhot, jauheet ja rakeet

0307 NilviAiset, kuorineen tai ilman kuorta, elivit, tuoreet, jhAhdytetyt,
jiidytelyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessi; vedessd elavit muut
selkirangattomat (kuin Ayriiiset ja nilviiiset), elivat, tuoreet, ji~ihdy-
tetyt, jiii.dytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessi; ihmisravinnoksi
kelpaavat vedessa elavisti selkgrangattomista (muista kuin iyriiisisti)
valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet

1604 Kalavalmisteet ja -sailykkeet; kaviaari ja kalanmadisti valmistetut ka-
viaarinkorvikkeet

1605 Ayriiiset, nilviiiset tai muut vedessi elavat selkirangattomat,
valmistetut tai siilutyt
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LITE TAULUKKOON III

CN-nimike N:o Tavaran kuvaus

a) Lohikalat: Tyynenmeren lohi (Oncorhynchus-lajit), merilohi (Salmo salar), tonavanjokinieriA
(Hucho hucho)

elivit
tuoreet tai jgiihdytetyt
jidytetty Tyynenneren lohi
jiidytetty merilohi ja tonavanjokinieriA
tuoreet tai jiihdytetyt fileet
jAddytetyt fileet
muu lohikalan jii5dytetty liha
fileet, suolatut tai suolavedessg, ei savustetut
savustetut
suolatut tai suolavedessi, mutta ei kuivatut tai savustetut
kokonaisina tai paloina, valmistettu tai sMiI6tty
kalavalmisteet tai -sAilykkeet

b) silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

tuore tai jiihdytetty, 16 paivan kesdkuuta ja 14 paivan helmikuuta
viiliseni aikana
maksa, miAti ja maiti, tuore tai jiihdytetty
jiidytetty, 16 piivan kesikuuta ja 14 piiv~in helmikuuta vialisenii
aikana
maksa, milti ja maiti, jidytetty
tuoreet silli- tai silakkafileet
tuoreet fileet, joiden sivut ovat kiinni toisissaan, esim. selki- tai
vatsapuolelta, 16 piivin kesikuuta ja 14 paivdn helmikuuta viliseni
aikana
muu tuore sillin tai silakan liha
jdidytetyt fileet
muu jaAdytetty sillin tai silakan liha, 16 paivin kesikuuta ja 14 paivan
helmikuuta viilisen5 aikana
sillin tai silakan maksa, mrnti ja maiti, kuivattu, savustettu, suolattu tai
suolavedessa
savustettu
kuivattu, my6s suolattu
suolattu tai suolavedessi, ei kuitenkaan kuivattu tai savustettu
fileet, raa'at, leivitetyt, my6s 61jyssA esikypsennetyt, pakastetut
valmistettu tai sAil6tty silli ja silakka, kokonaisena tai paloina, ei kui-
tenkaan hakattu tai jauhettu
muu valmistettu tai siil6tty silli ja silakka

c) Makrilli (Scomber scrombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 64 90 tuore tai jAihdytetty, 16 paivin kesikuuta ja 14 piivin helmikuuta
vAliseni aikana
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0301 99 11
0302 12 00
0303 10 00
0303 22 00
0304 10 13
0304 20 13
0304 90 97:stA
0305 30 30
0305 41 00
0305 69 50
1604 11 00
1604 20 10

0302 40 90

0302 70 00:sti
0303 50 90

0303 80 00:sta
0304 10 39:sta
0304 10 93

0304 10 98:sta
0304 20 75
0304 90 25

0305 20 00:sta

0305 42 00
0305 59 30
0305 61 00
1604 12 10
1604 12 90

1604 20 90:sta
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0303 74 19 jaiidytetty, 16 paivan kesakuuta ja 14 paivan helmikuuta vilisena
aikana (Scomber scrombrus, Scomber japonicus)

0303 74 90 j5Adytetty (Scomber australasicus)
0304 20 51 jaidytetyt fileet (Scomber australasicus)
0304 20 53:sta jiidytetyt fileet
0304 90 97:sti muu jiidytetty makrillin liha
0305 49 30 savustettu, my6s fileinA
1604 15 10 kokonaisena tai paloina, valmistettu tai s~il6tty (Scomber scrombrus,

Scomber japonicus)
1604 15 90 kokonaisena tai paloina, valmistettu tai sAil6tty (Scomber australicus)
1604 20 90:std muu valmistettu tai sAilbtty makrilli

d) Katkaravut

0306 13 10 Pandalidae-heimoon kuuluvat, jiidytetyt
0306 13 30 Crangon-sukuiset, jAidytetyt
0306 13 90 muut katkaravut, jiidytetyt
0306 23 10 Pandalidae-heimoon kuuluvat, ei kuitenkaan jdidytetyt
0306 23 31 Crangon-sukuiset, tuoreet, h6yryssi tai vedessa keitetyt, my6s

jiihdytetyt
0306 23 39 muut Crangon-sukuiset katkaravut
0306 23 90 muut katkaravut, ei kuitenkaan jiidytetyt
1605 20 00 valmistetut tai sail6tyt

e) Kampasimpukat (Pecten maximum)

0307 21 00:sti elavit, tuoreet, jai.hdytetyt
0307 29 10 jiidytetyt
1605 90 10:stA valmistetut tai sail6tyt

f) Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

0306 19 30 jiAdytetty
0306 29 30 jdAdyttAmit6n
1605 40 00:sta valmistettu tai sdil6tty
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LISAYS 3

Yhteis6n ja yksittiisten EFTA-valtioiden v~iliset sopimukset, joihin viitataan 7 artiklassa:

Euroopan talousyhteis6n ja Ruotsin kuningaskunnan vllinen sopimus, allekirjoitettu 22 piiv ng heinii-
kuuta 1972, seki siti seuraava maataloutta ja kalastusta koskeva kijeenvaihto, allekirjoitettu 14
ldivini heinikuuta 1986.

Euroopan talousyhteis6n ja Sveitsin valaiiton vilinen sopimus, allekijoitettu 22 piiviini heiniikuuta
1972, sekA siti seuraava maataloutta ja kalastusta koskeva kirjeenvaihto, allekirjoitettu 14 pfiiviini
heinikuuta 1986.

Euroopan talousyhteis6n ja Norjan kuningaskunnan viilinen sopimus, allekidjoitettu 14 piivini touko-
kuuta 1973, sekA siti seuraava maataloutta ja kalastusta koskeva kirjeenvaihto, allekirjoitettu 14
paivinii heinikuuta 1986.

Euroopan talousyhteis6n ja Islannin tasavallan valiseen sopimukseen Ifittyvin p6ytikirjan 6 1 artikla,
allekirjoitettu 22 piiviini heinAkuuta 1972.
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POYTAkRJA 10
TAVAROIDEN KUJETUKSIA KOSKEVIEN

TARKASTUSTEN JA MUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMISESTA

I LUKU

YLEISET MAARAYKSET

1 artikla
Mdritelmdt

TtA p6ytdkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 'tarkastuksila' tutlin tai muun valvontaviranomaisen toteuttamaa toimenpidettA, johon kuuluu

fyysinen tarkastus, mukaan lukien nak6havaintoon perustuva kuljetusvAlineen tai tavaroiden
tarkastus sen todentamiseksi, etta niiden laatu, alkuperd, kunto, mdiri ja arvo ovat esitetyissi
asiakirjoissa ilmoitettujen tietojen mukaiset;

b) 'muodoUisuuksilla' hallintoviranomaisen kuljetuksen osapuolille mdri~d-nmi muodollisuutta, johon
kuuluu tavaroiden mukana pidettivien asiakirojen ja todistusten sekd muiden tavaroihin tai
kuljetusvdlineeseen liittyvien yksityiskohtaisten tietojen esittaminen tai tutkiminen niiden
muodosta tai esitystavasta riippumatta.

2 artikla
Soveltamisala

1. TtA p6ytdkirjaa sovelletaan tarkastuksiin ja muodollisuuksiin sellaisten tavarakuljetusten osalta,
joiden on ylitettivi jonkin EFTA-valtion ja yhteis6n tai toisen EFTA-valtion valinen raja, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan talousyhteis6n ja EFTA-valtioiden valisten sopimusten mukaisesti
voimassa olevia erityismidriyksii.

2. Tta p6ytikiujaa ei sovelleta tarkastuksiin tai muodollisuuksiin, jotka:

- koskevat kuljetusvilineini kAytettivii aluksia ja ilma-aluksia; sitii sovelletaan kuitenkin
sanotuilla kuljetusvalineilli kuljetettaviin ajoneuvoihin ja tavaroihin;

- ovat tarpeen terveystodistusten tai kasvinterveystodistusten antamiseksi tavaroiden alkupera- tai
lIht6maassa.
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II L UKU
MENETTELY

3 artikla
Pistokokeet ja muodollisuudet

1. Jollei t~ssi p6ytkirjassa erikseen toisin mgiaxrti, sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat
toimnenpiteet sen varmistamiseksi, etta:

- edelli 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erilaiset tarkastukset ja muodollisuudet suoritetaan
mabdollisimman viihin viivytysti aiheuttaen ja, jos mahdollista, yhdessA paikassa;

- tarkastukset tehdain pistokokeina, lukuun ottamnatta asiannukaisesti perusteltuja tilanteita.

2. Edelli 1 kohdan toista luetelmakohtaa sovellettaessa pistokokeiden suorittamisen perustana on
niiden hilletysten kokonaisniArn , jotka kulkevat raja-aseman kautta ja jotka on esitetty tullitoimi-
paikalle tai valvontaviranomaiselle tietyn ajan kuluessa, eikA niiden tavaroiden kokonaism.ariA, jotka
muodostavat kunkin Iahetyksen.

3. Sopimuspuolet helpottavat tavaroiden iMht6- ja mriiripaikoissa yksinkertaistettujen menettelyjen
seki tietojenkisittely- ja tiedonsiirtotekniikan kAytt6 tavaroiden viennissa, kauttakuljetuksessa ja
tuonnissa.

4. Sopimuspuolet pyrkivAt sijoittamaan tullitoimipaikat, mukaan lukien niiden sis~maa-alueilla
sijaitsevat tullitoimipaikat, siten ettA kaupallisten toimijoiden tarpeet otetaan parhaalla tavalla
huomioon.

4 artikla

Siinn6t eliinM~kinnisti

Ihmisten ja eliinten terveyden suojelemiseen seki eliinten suojelemiseen ifittyvilli aloilla ETA:n
sekakomitea piAttadi 3, 7 ja 13 artiklassa vahvistettujen periaatteiden sekA muodollisuuksista ja
tarkastuksista perittavii maksuja koskevien sfint6jen tiytifnt66npanosta sopimuksen 93 artiklan 2
kohdan mukaisesti.

5 artikla
Kasvinsuojelusiinn6t

1. Kasvinsuojelutarkastukset maahantuonnin yhteydessd tehd~Ain ainoastaan pistokokeina ja naytteiti
tutkimalla, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tilanteita. Nimi tarkastukset tehd~in joko
tavaroiden mAiripaikassa tai muussa asianomaisella alueella sijaitsevassa mAirityssi paikassa, jos
vaikutukset tavaroiden kuljetusreittiin ovat mahdollisimman viihaiset.

2. ET'A:n sekakomitea antaa sopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisesti sinn6t maahantuonnin
yhteydess! tapahtuvien tunnistamistarkastusten tekemisesti kasvinsuojelulainsidinn6ssi saideltyjen
tavaroiden osalta. ETA:n sekakomitea paittiai sopimuksen 93 artiklan 2 kohdan mukaisesti kasvin-
suojelumuodollisuuksista ja -tarkastuksista perittivia maksuja koskevista toimenpiteistg.
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3. Edela I ja 2 kohtaa sovelletaan ainoastaan yhteis6ssA tai EFTA-valtiossa tuotettuihin tavaroihin
lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavarat ovat sellaisia, efteivat ne ole kasvinsuojelun kannalta vaaraa
aiheuttavia, tai tapauksia, joissa tavaroille on tehty kasvinsuojelutarkastus niiden saapuessa asianomais-
ten sopimuspuolten alueelle ja tarkastuksessa on todettu tavaroiden tiyttavdn sopimuspuolten kasvin-
suojelulainsdann6ssi asetetut vaatimukset.

4. los sopimuspuoli katsoo, etta sen aluetta uhkaa haitallisten eli6iden maahantulon tai leviamisen
valit6n vaara, se voi toteuttaa tarvittavat viliaikaiset toimenpiteet vaaralta suojautumiseksi.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viipymitti toteutetuista toimenpiteisti ja syisti, joiden vuoksi ne
ovat tarpeelliset.

6 artikla
Valtuuttaminen

Sopimuspuolet huolehtivat, etta toimiviltaisten viranomaisten nimenomaisella valtuutuksella ja niiden
puolesta joku edustetuista laitoksista, mielellain tullilaitos, voi tehda tarkastuksia, joista mainitut
viranomaiset ovat vastuussa, ja silta osin kuin ndinS tarkastukset liittyvat vaatimuksiin esittii tarvittavat
asiakirjat, valvoa asiakizdojen voimassaoloa ja oikeellisuutta sekai sita, vastaavatko tavarat kyseisten
asiakijojen tietoja. TaIlaisessa tapauksessa kyseisten viranomaisten on varmistettava, ettA kiytettivissa
on valvontaan tarvittavat keinot.

7 artikla
Tarkastusten ja asiakidojen tunnustaminen

Tti p6ytakdrjaa sovellettaessa sopimuspuolet tunnustavat tavaroiden maahantuonnin tai kauttakuljetuk-
sen yhteydessi toisten sopimuspuolten toinivaltaisten viranomaisten tekemit tarkastukset ja niiden
laatimat asiakirdat, joiden mukaan tavarat ovat tuontimaan lainsAdinn6n vaatimusten tai vientimaan
vastaavien vaatimusten mukaiset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta tehdA pistokokeita.

8 artikla

Raja-asemien aukioloajat

1. los liikennemaarAt siti edellyttivit, sopimuspuolet huolehtivat, etti:

a) raja-asemat ovat auki, jos liikennetti ei ole kieUetty, siten etti:

- rajojen ylitys asianmukaisine tarkastuksineen ja muodollisuuksineen on mahdollista 24
tntia vuorokaudessa passitusmenettelyssa kuljetettavien tavaroiden, niiden kuljetusva-
lineiden seka tyhjien ajoneuvojen osalta, paitsi jos rajatarkastukset ovat tarpeen taudin
leviimisen estimiseksi tai elainten suojelemiseksi;

- tarkastuksia ja muodolisuuksia sellaisten kuljetusvilineiden ja tavaroiden liikkumisen
osalta, jotka eivAt ole passitusmenettelyn alaisia, voidaan suorittaa yhtmittaisesti vihin-
tian kynmuenen tunnin ajan maanantaista perjantaihin ja yhtimittaisesti viihintiin kuuden
tunnin ajan lauantaisin, jofleivit nuo pdivat ole yleisia juhlapgivii;

b) irmateitse kuijetettavien ajoneuvojen ja tavaroiden osalta a alakohdan toisessa luetelmakohdassa
tarkoitetut ajanjaksot mukautetaan siten, ettA ne vastaavat todellisia tarpeita, ja sen vuoksi niit
jaetaan osiin tai pidennetian tarvittaessa.
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2. Jos 1 kohdan a alakohdan toisessa lnetelmakohdassa ja I kohdan b alakohdassa tarkoitettujen
ajanjaksojen yleinen noudattaminen aiheuttaa ongelmia elfinlkikintAviranomaisille, sopimuspuolet
huolehtivat siitA, etti efiinliikintiiasiantuntija on mahdollista saada paikalle kyseisini aikoina, jos
rahdinkuljettaja on antanut ennakkoilmoituksen viihint~in 12 tuntia aikaisemmin; elivien elAinten
kuijetusten osalta ennakkoilmoitusaika voidaan kuitenkin pidentdi 18 tuntiin.

3. los saman rajavy6hykkeen vilitt6mdissi lIheisyydessa sijaitsee useita raja-asemia, asianomaiset
sopimuspuolet voivat yhdess5 sopia, etti joillakin naisti raja-asemista poiketaan I kohdan
miirdyksisti, jos muut kyseisellIA vy6hykkeellI sijaitsevat asemat pystyvit suorittamaan tavaroiden ja
ajoneuvojen selvityksen mainitun kohdan mdrAiysten mukaisesti.

4. Edefli 1 kohdassa tarkoitettujen raja-asemien, tullitoimipaikkojen ja palvelujen osalta
toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat sopimuspuolten asettamin edellytyksin, etta tarkastuksia ja
muodollisuuksia suoritetaan poikkeuksellisesti virka-ajan ulkopuolella, jos tltii koskeva erityinen,
perusteltu pyynt6 on esitetty virka-aikana ja kun niisti palveluista suoritetaan mahdollisesti perittivi
maksu.

9 artikla
Pikakaistat

Sopimuspuolet pyrkivAt perustamaan sellaisille raja-asemille, joissa se on teknisesti mahdollista ja
liikennemAirien kannalta perusteltua, pikakaistoja, jotka on tarkoitettu passitusmenettelyssi kuljetetta-
vile tavaroille ja niiden kuljetusvilineille, tyhjille ajoneuvoille sekA kaikille sellaisille tavaroille, joille
asetetut vaatimukset tarkastuksista ja muodollisuuksista eivit ole tiukempia kuin passitusmenettelysss
kuljetettaville tavaroille asetetut.

III LUKU
YI-ITEISTYO

10 artikla
Viranomaisten valinen yhteisty6

1. Helpottaakseen rajojen ylittimista sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet yhteisty6n
laajentamiseksi sekA kansallisella etti alueellisefla tai paikallisella tasolla niiden viranomaisten kesken,
jotka ovat vastuussa valvonnan jirjestamisesti seki eri viranomaisten kesken, jotka suorittavat
tarkastuksia ja muodollisuuksia rajojen kummallakin puolella.

2. Sopimuspuolet huolehtivat ornalta osaltaan siiti, etti elinkeinonharjoittajat, joita timani p6ytikiria
koskee, voivat nopeasti ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille rajojen ylityksissA esiintyneistl
ongelmista.

3. Edelli 1 kohdassa tarkoitettuun yhteisty6h6n kuuluu erityisesti:

a) raja-asemien j~ijestelyt siten, ettii ne vastaavat liikenteen vaatimuksia;

b) rajatoimipaikkojen muuntaminen, jos mahdollista, samalla tarkastustoimipaikkoina toimiviksi;

c) rajan kummallakin puolella sijaitsevien raja-asemien ja toimipaikkojen vastuualueiden
yhdenmukaistaminen;
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d) tarkoituksenmukaisten ratkaisujen etsiminen ilmoitettuihin ongelmiin.

4. Sopimuspuolet toimivat yhteistybssd rajan kummallakin puolella tarkastuksia ja muodolisuuksia
suorittavien viranomaisten virka-aikojen yhdenmukaistamiseksi.

11 artikla

Uusista tarkastuksista ja muodollisuuksista ilmoittaminen

Jos sopimuspuoli aikoo ottaa kaytt66n uuden tarkastuksen tai muodolisuuden, se ilmoittaa tasti muille
sopimuspuolille. Kyseinen sopimuspuoli varmistaa, ettei uusien tarkastusten tai muodollisuuksien
soveltaminen tee tehottomaksi niiti toimenpiteita, jotka on toteutettu rajojen ylittimisen helpottamisek-
si.

12 artikla
Likenteen esteet6n sujuminen

1. Sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivit eri tarkastuksista
ja muodo~lisuuksista aiheutuvat odotusajat ole pidempii kuin on tarpeen niiden asianmukaiseksi
suorittamiseksi. Sen vuoksi ne j~rjestAvit tarkastuksia ja muodo~lisuuksia suorittavien viranomaisten
virka-ajat, kiytettivissg olevan henkil6kunnan seki tavaroiden ja asiakirjojen kAsittelymenettelyn
tarkastuksia ja muodollisuuksia suoritettaessa siten, ettA odotusaikaa hiikenteen kulussa viihennetain
mahdollisimman paljon.

2. Niiden sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset, joiden alueella tapahtuu sellainen tavaroiden
kuljetukseen kobdistuva vakava hliri6, joka todennaik6isesti vaarantaa tavoitteita yksinkertaistaa ja
nopeuttaa rajojen ylittirmisti, ilmoittavat vilitt6m~sti muiden sopimuspuolten toimivaltaisille viran-
omaisille, joihin Iiikenneh~iri6 vaikuttaa.

3. Niiden sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset, joihin tAllainen hAiri6 vaikuttaa, toteuttavat,
jos mahdollista, tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, etti Iikenne sujuu esteett6misti.
ToimenpiteistA ilmoitetaan ETA:n sekakomitealle, joka tarvittaessa kokoontuu sopimuspuolen
pyynn6std kiireelliseen istuntoon keskustellakseen niisti toimenpiteisti.

13 artikla
Hallinnollinen avunanto

Sopimuspuolten vifisen kaupan kitkattoman sujumisen varmistamiseksi ja virheellisyyksien tai
rikkomusten havaitsemisen helpottamiseksi sopimuspuolten toiniva]taiset viranomaiset ovat keskenaan
yhteistydssi noudattaen pbytlikijan 11 maaryksii soveltuvin osin.

14 artikla
Neuvotteluryhmit

1. Asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat perustaa neuvoteluryhmia,
joiden tehtivIni on kdsiteUli kiiytinn6Uisii, teknisii tai jaijestelyihin liittyvig kysymyksii alueellisella
tai paikallisella tasolla.
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2. Nimi neuvotteluryhmat kokoontuvat tarvittaessa sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten
pyynn6sti. Neuvotteluryhmist5 vastaavat sopimuspuolet tiedottavat ETA:n sekakomiteaUe s.ainn6ffisesti
ryhmien neuvotteluista.

!VLUKU
LOPPUM.ARAYKSET

15 artikla
Maksutavat

Sopimuspuolet huolehtivat, etti tavaraliikenteeseen kohdistetuista tarkastuksista ja muodollisuuksista
perittivit maksut voidaan suorittaa my6s vahvistetuilla tai varmennetuilla kansainvilisilli shekeilli,
jotka on asetettu sen maan valuutassa, jossa maksut on suoritettava.

16 artikla
Suhde muihin sopimuksiin ja kansalliseen Iains adnt66n

T'mA p6ytikirja ei esta soveltamasta kahden tai useamman sopimuspuolen toisilleen my6ntnia
laajempia helpotuksia eiki sopimuspuolten oikeutta soveltaa omaa lainsiidint6iin tarkastuksiin ja
muodollisuuksiin rajoillaan, jos se ei millI5n tavalla vdhenna tasta p6ytikirjasta johtuvia helpotuksia.
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POYTAKIRJA 11
KESKINAISESTA AVUNANNOSTA TULLIASIOISSA

1 artikla
MdAritelmit

Tati p6ytkirjaa sovellettaessa tarkoitetaan:

a) 'tulllainsAdi=611i' sopimuspuolten alueilla sovellettavia siinn6ksii, jotka koskevat tavaroiden
tuontia, vientii, kauttakuljetusta ja saattamista muun tullimenettelyn alaiseksi mukaan lukien
sopimuspuolten toteuttamat kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpiteet;

b) 'tullimaksuilla' kaikkia tufleja, veroja ja muita maksuja, joita miritiin ja kannetaan
sopimuspuolten alueilla tullilainsaidint6 sovellettaessa, ei kuitenkaan maksuja, jotka rajoittuvat
suunnilleen suoritetuista palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin;

c) 'pyynn6n esittivillIi viranomaisella' toinivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on
nimennyt t~ihan tarkoitukseen ja joka esittai pyynn6n avusta tulliasioissa;

d) 'pyynn6n saaneella viranomaisella' toimivaltaista hallintoviranomaista, jonka sopimuspuoli on
nimennyt tAhan tarkoitukseen ja joka vastaanottaa pyynn6n avusta tulliasioissa;

e) 'rikkomisella' miti tahansa tullilainsMAidinn6n vastaista tekoa tai sellaisen yritysti.

2 artikla
Soveltamisala

1. Sopimuspuolet antavat toisilleen apua tassa p6ytakijassa miirityillii tavoilla ja edellytyksilli
varmistaakseen tullilainsaidann6n oikean soveltamisen, erityisesti ehkiisemAlli, paljastamalla ja
tutkimalla tullilainsidinn6n vastaisia tekoja.

2. Tassa p6ytdkirjassa tarkoitettu avunanto tulliasioissa koskee niiti sopimuspuolten hallintovi-
ranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia soveltamaan titi p6ytikirjaa. Se ei rajoita keskiniisti avunantoa
rikosasioissa koskevien sainn6sten soveltamista.

3 artikla
Pyynn6sti annettava apu

1. Pyynn6n saanut viranomainen toimittaa pyynn6n esittiineelle viranomaiselle kaikki asiaa
koskevat tiedot, jotta trn~i voi varmistaa, etti tuflilainsidnt6i sovelletaan oikein, mukaan lukien
tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai olisivat tullilainsiiidiinn6n vastaisia.

2. Pyynn6n saanut viranomainen ilmoittaa pyynnbn esittineelle viranomaiselle, onko toisen
sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu asianmukaisesti toisen sopimuspuolen alueele ja yksil6i
tarvittaessa tavaroihin sovelletun tullimenettelyn.
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3. Pyynn6n saanut viranomainen toteuttaa pyynn6n esittdneen viranomaisen pyynn6sti tarvittavat
toimenpiteet varmistakseen, ettS valvonta kohdistetaan:

a) luonnoflisiin henkil6ihin tai oikeushenkil6ihin, joiden perustellusti uskotaan rikkovan tai
rikkoneen tuIIflainsdAddnt6o;

b) sellaisten tavaroiden liikkumiseen, joiden on ilmoitettu mahdollisesti olevan huomattavien
tullilainsaadinnfn vastaisten tekojen kohteena;

c) kuljetusvi1ineisiin, joita perusteUusti uskotaan kiytetyn tai kiytettivan tai voitavan kAyttAi tulli-
lainsfiddiinn6n vastaisissa teoissa.

4 artikla
Oma-aloitteinen avunanto

Sopimuspuolet antavat toisilleen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa apua, jos ne katsovat sen
tarpeelliseksi tullilains~iidnm6n oikean soveltamisen kannalta, erityisesti silloin kun ne saavat tietoja:

- toimista, joilla on rikottu, rikotaan tai olisi rikottu tullilainsaiidintbi ja joilla saattaa olla merki-
tysti muille sopimuspuolille;

- uusista keinoista tai menetelmisti, joita kiytetdin naiden toimien toteuttamisessa;

- tavaroista, joiden tiedetain olevan huomattavien tullilainsaidnn6n vastaisten tekojen kohteena
tuonnissa, vienniss-i, kauttakuljetuksessa tai muussa tullimenettelyss.

5 artikla
Tiedoksiannot

Pyynn6n saanut viranomainen toteuttaa pyynn6n esittaneen viranomaisen pyynnbsti oman
lainsaadntonis mukaisesti kaikki tarvittavat toimenpiteet

- toimittaakseen kaikki asiakirjat
- antaakseen tiedoksi kaikki pi5t6kset

jotka kuuluvat tAnimn p6ytakirjan soveltamisalaan vastaanottajaUe, joka asuu sen alueela tai on
sijoittautunut sinne.

6 artikla
Avunpyynt6jen muoto ja sisAlt6

1. Tassa p6ytkirjassa tarkoitetut pyynn6t on tehtava kirjallisesti. Pyynn6n tiyttamiseksi tarvittavat
asiakijat on liitettava pyynto6n. My6s suulliset pyynn6t voidaan hyvaiksyi, jos asian kiireellisyyden
vuoksi on tarpeen, mutta ne on viipymatta vahvistettava kirallisesti.
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2. Tmdn artiklan I kohdassa tarkoitetuissa pyynn6issa on esitettava seuraavat tiedot:

a) pyynn6n esittvi viranomainen;
b) pyydetyt toimenpiteet;
c) pyynn6n tarkoitus ja aihe;
d) asiaan IiittyvA Iains adint6, sddnn6t ja muut oikeudelliset asiakirjat;
e) mahdollisimman tarkat ja Iaajat tiedot tutkinnan kohteena olevista luonnolisista henkil6ista tai

oikeushenkil6istS;
f) yhteenveto asiaa koskevista seikista, Iukuun ottamatta 5 artiklassa tarkoitettuja tapauksia.

3. Pyynn6t on tehtava pyynn6n saaneen viranomaisen virallisella kielella tai jollakin sen
hyviksymallA kieleli.

4. Jos pyynt6 ei tayti muotovaatimuksia, sen korjaamista tai tiydentamisti voidaan vaatia;

kuitenkin voidaan toteuttaa varotoimenpiteit.

7 artikla
Pyynt6jen tiytt~minen

1. Pyynn6n saanut viranomainen tai, jos t~mn ei voi toimia, hallintoyksikk6, joUe tim
viranomainen on pyynn6n osoittanut, toimii avunpyynn6n t~yttiimiseksi toimivaltansa ja kuytettivissa
olevien voimavarojen mukaan samalla tavoin kuin se toimisi omissa nimiss~an tai saman
sopimuspuolen muiden viranomaisten pyynn6stA, ja toimittaa silla jo olevia tietoja, tekee tarkoituksen-
mukaisia tutkimuksia tai jijestii niiden tekemisen.

2. Avunpyynn6t tAytetddn pyynn6n saaneen sopimuspuolen lainsSaddnn6n, sdint6jen ja muiden
oikeudellisten asiakirjojen mukaisesti.

3. Sopimuspuolen asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet voivat toisen asianosaisen sopimuspuolen
suostumuksella ja sen mdiiri.anin edellytyksin saada pyynn6n saaneen tai sen vastuualueeseen
kuuluvan toisen viranomaisen toimipaikoista tietoja, jotka koskevat tul1iain sdinn6n vastaisia tekoja
ja joita pyynn6n esittnyt viranomainen tarvitsee tdmgn p6ytikirjan soveltamiseksi.

4. Sopimuspuolen virkamiehet voivat toisen sopimuspuolen suostumuksella olla lasnai tehtiiessa
tutkimuksia jAikimmaisen alueella.

8 artikla
Tietojen vilityksessg kaytettvv muoto

1. Pyynn6n saanut viranomainen ilmoittaa tutkimusten tulokset pyynn6n esittineelle viranomaiselle
asiakirjoina, oikeaksi todistettuina asiakirjajAIjenn6ksinS, kertomuksina ja muina sellaisina asiakirjoina.

2. Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla missfi tahansa
muodossa olevalla samansisfit6isell] tiedolla.
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9 artikla
Poikkeukset velvollisuudesta antaa apua

1. Sopimuspuolet voivat kieItAyty~i tissi p6ytkirjassa tarkoitetusta avunannosta, jos avunpyynt66n
suostuminen:

a) voisi vaarantaa itsemAdri5misoikeutta, yleistS jijestystg (Iordre publique), turvallisuutta tai
muita keskeisiA etuja;

b) kisittiisi muita kuin tulleja koskevia valuutta- tai verosAAnn6ksia; tai
c) loukkaisi teollisia, hike- tai ammattisalaisuuksia.

2. Jos pyynn6n esittAvi viranomainen pyytAi sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydett~essa antaa,
se huomauttaa tist seikasta pyynn6ssi.n. Pyynnbn saaneen viranomaisen piaitettiv~iksi ja, miten
tfillaiseen pyynt6bn vastataan.

3. Jos avunannosta kieltiydytiin, kieltiytymispAit6s ja sen perustelut on viipymittA annettava
tiedoksi pyynn6n esitt~ineelle viranomaiselle.

10 artikla
Velvoite ottaa huomioon luottamuksellisuus

T ain p6ytiikirjan mukaisesti missa tahansa muodossa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Ne ovat
salassa pidettdvii, ja niitd koskee tallaiseen tietoon ulotettu, tiedot vastaanottaneen sopimuspuolen asiaa
koskevan lainsiidinn6n sekS yhteis6n viranomaisiin sovellettavien vastaavien sdAnn6sten suoja.

11 artikla
Tietojen kIytt6

1. Saatuja tietoja kAytetidn yksinomaan tminn p6ytdkijan tarkoituksiin, niitA saa kiyttAd kunkin
sopimuspuolen alueelia muihin tarkoituksiin ainoastaan tiedot luovuttaneen hallintoviranomaisen
kirallisella etukiteen antamalla luvalla ja tietoja koskevat luovuttaneen viranomaisen asettamat
rajoitukset. NiitA m5riiyksii ei sovelleta tietoihin, jotka koskevat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin
aineisiin liittyvid rikoksia. Kyseisii tietoja saa luovuttaa muifle viranomaisille, jotka ovat suoraan
mukana laittoman huumausainekaupan vastustamisessa.

2. Miti I kohdassa m i'itidn, ei estd kdyttadntSi tietoja lainkiyt6ssd tai hallintomenettelyissd,
joihin on jdlkikateen ryhdytty tuffilainsdAdknn6n rikkomisen vuoksi.

3. Sopimuspuolet voivat arkistoiduissa todisteissa, kertomuksissa ja todistuksissa sekai tuomiois-
tuinten kasiteltivina olevissa syyte- ja muissa asioissa kiyttdii todisteina tietoja ja asiakirjoja, jotka
on saatu tai joista on neuvoteltu timan p6ytikirjan m irdysten mukaisesti.

12 artikla
Asiantuntijat ja todistajat

Pyynn6n saaneen viranomaisen toimihenkil6 voidaan toisen sopimuspuolen toimivaltaan kuuluvalla
alueella valtuuttaa annetussa valtuutuksessa olevin rajoituksin esiintymiin asiantuntijana tai todistajana

Vol 1815. 1-31121



236 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

hallintomenettelyissl, jotka koskevat tssA p6ytdikirjassa tarkoitettuja asioita, sekA esitfiimdin esineiti,
asiakirjoja tai niiden viraflisesti oikeaksi todistettuja jiljennbksii, joita mahdollisesti tarvitaan naissA
menettelyissA. Todistamis- tai kuulemispyynn6ssd on ilmoitettava selvAsti, minkdi asian johdosta ja
missa ominaisuudessa toimihenkil6 kuullaan.

13 artikla
Avunannosta aiheutuvat kustannukset

Sopimuspuolet ovat vaatimatta toisiltaan korvausta timIn p6ytdkirjan toteuttamisesta aiheutuneista
kustannuksista lukuun ottamatta tarvittaessa asiantuntijoiden ja todistajien seka muun kuin julkisen
laitoksen palveluksessa olevien tullkien ja kintijien kustannuksia.

14 artikla
Tiytdnt66npano

1. T'hhn p6ytAkijaan Iliittyvat kiyt4nn6n toimenpiteet annetaan toisaalta EFTA-valtioiden
keskustulliviranomaisille ja toisaalta EY:n komission toimivaltaisiUe elimille seka soveltuvin osin EY:n
jisenvaltioiden tulliviranomaisifle tehtivdiksi. Ne pittivAt kaikista p6ytdkirjan soveltamisessa
tarvittavista kaytAnn6n toimenpiteisti ja jdrjestelyistg ottaen huomioon tietosuojaa koskevat saann6t.
Ne voivat suositefla toimivaltaisille elimille muutoksia, joita niiden kasityksen mukaan pit~isi tehdi
than p6ytikiraan.

2. Sopimuspuolet toinittavat toisilleen luettelot toirnivaltaisista viranomaisista, jotka on mriirtty
yhteyshenkil6iksi timin p6ytdkirjan kytinn6n soveltamista varten.

Yhteis6n toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissA otetaan tIltA osin aiheellisela tavalla huomioon
erityistilanteet, joissa asia on kiireellinen taikka pyynt6 tai tiedonanto koskee ainoastaan kahta maata,
jolloin EFTA-valtioiden ja EY:n jiisenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viliset suorat yhtey-
denotot saattavat olla tarpeen pyynt6jen kisittelyi ja tietojenvaihtoa varten. NMiti tietoja tiydennetiin
luetteloilla, joita tarkistetaan tarvittaessa, niiden viranomaisten edustajista, jotka ovat vastuussa
tullilainsriidinn6n vastaisten tekojen estamisesti, tutkimisesta ja vastustamisesta.

Jotta tAnin p6ytiidijan toteutuminen kaytann6ssa olisi mahdollisimman tehokasta, sopimuspuolet
toteuttavat lisiksi aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, etti tullirikosten vastustarnisesta
vastuussa olevat viranomaiset luovat suorat henkil6kohtaiset yhteydet, mukaan lukien tarvittaessa
paikallistason tulliviranomaiset, jotta tietojenvaihtoa ja pyynt6jen kisittelyi helpotettaisiin.

3. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenidn ja ilmoittavat sen jilkeen toisilleen yksityiskohtaisista
soveltamista koskevista saann6ista, jotka on annettu tiimin artiklan miiriysten mukaisesti.
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15 artikla
Tiydent~vi luonne

1. Tinii p6ytikija tiydentiiA keskiniisti avunantoa koskevia sopimuksia, joita on tehty tai
saatetaan tehdi EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden vAil1i seki EFTA-valtioiden kesken, eikii

esti soveltamasta niiti. P6ytdkirja ei my6sk~i~n estA mainittujen sopimusten mukaisesti tapahtuvaa
laaja-alaisempaa keskiniistd avunantoa.

2. Mainitut sopimukset eivat estA soveltamasta yhteis6n sAAnn6ksia EY:n komission toimivaltaisten
elinten ja jlsenvaltioiden tulliviranomaisten vilisestai sellaisten tietojen toimittamisesta, jotka koskevat
tulliasioissa saatuja, yhteis61le mahdollisesti merkityksellisi5 tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
11 artiklan soveltamista.

Vol 1815. 1-31121

1994



238 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

POYTAKIRJA 12

KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA TEHTAVISTA SOPIMUKSISTA, JOTKA
KOSKEVAT VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIA

Euroopan yhteis6n aloitteesta neuvotellaan kolmansien maiden kanssa vaatimustenmukaisuuden ar-

vioimisen keskinAistd tunnustamista koskevista sopimuksista sellaisten tuotteiden osalta, joissa EY:n
sinn6st6n mukaan on kdytettAvi merkkii. Yhteis6n liht6kohtana neuvotteluissa on, ettA asianomaiset
kolmannet maat tekevAt EFTA-valtioiden kanssa samanlaiset rinnakkaiset keskiniisti tunnustamista

koskevat sopimukset kuin yhteis6n kanssa tehdiain. Sopimuspuolet ovat keskenidn yhteisty6ssa ETA-
sopimuksessa m.Ariittyjen yleisten tietojenanto- ja neuvottelumenettelyjen mukaisesti. Jos suhteissa

kolmansiin maihin muodostuu eroja, ne kdsitella5n ETA-sopimuksen asiaa koskevien maiiysten
mukaisesti.
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POYTAKIRJA 13
POLKUMYYNNIN VASTAISTEN TOIMENPITEIDEN JA TASOITUS-

TOIMENPITEIDEN SOVELTAMATTA JAwTrA ISESTA

Sopimuksen 26 artiklaa sovelletaan ainoastaan alodla, joita sopimuksen mAAriykset koskevat ja joita
koskeva yhteis6n sAdnn6st6 ("acquis") on tiysin otettu tAmdn sopimuksen osaksi.

Lisiksi, jolleivat sopimuspuolet ole sopineet muista ratkaisuista, artiklan soveltamisella ei rajoiteta niitd
toimenpiteiti, joita sopimuspuolet voivat ottaa kdyttO6n estaadkseen seuraavien kolmansiin maihin
kohdistuvien toimenpiteiden kiertamisen:

- polkumyynnin vastaiset toimenpiteet;
- tasoitusmaksut;
- toimenpiteet sellaisia luvattomia kauppatapoja vastaan, joita kolmansien maiden katsotaan

noudattavan.
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P6YTAKIRJA 14
HIILI- JA TERASTUOTTEIDEN KAUPASTA

1 artikla

Tit p6ytikirjaa sovelletaan tuotteisiin, jotka kuuluvat yhtfilti Euroopan hiili- ja terisyhteis6n ja sen
jasenvaltioiden seka toisaalta yksittiisten EFTA-valtioiden taikka tapauksen mukaan Euroopan hE-
ja terdsyhteis6n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden vdiilld tehtyjen vapaakauppasopimusten
(jljempini 'vapaakauppasopimukset') soveltamisalaan.

2 artikla

1. Vapaakauppasopimuksiin ei puututa, eUei tissS p6ytdkirjassa toisin mgiriti. Silti osin kuin
vapaakauppasopimuksia ei sovelleta, sovelletaan tamain sopimuksen md.riyksii. Siltd osin kuin
vapaakauppasopimusten aineellisoikeudellisia mafrAyksiS edelleen sovelletaan, sovelletaan my6s
toimielimia koskevia niiden sopimusten miariiyksia.

2. Euroopan talousalueella tapahtuvaan kauppaan sovellettavat viennin mirilliset rajoitukset,
vaikutuksiltaan vastaavat toimenpiteet seka tulit ja vaikutuksiltaan vastaavat maksut poistetaan.

3 artikla

Sopimuspuolet eivit ota kaytt66n sellaisia rajoituksia taikka hallinnollisia ja teknisia sdintelyji, jotka
sopimuspuolten valisessi kaupassa haittaisivat taman p6ytdkirjan soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden
vapaata liikkuvuutta.

4 artikla

Yrityksiin sovellettavat aineellisoikeudelliset kilpailusdinn6t, jotka koskevat timin p6ytikirjan
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, ovat p6ytikirjassa 25. Miiraykset johdetusta oikeudesta ovat
p6ytAkirjassa 21 ja liitteessi XIV.

5 artikla

Sopimuspuolten on noudatettava teristeollisuudelle my6nnettivdi tukea koskevia sdint6ji. Ne
tunnustavat erityisesti teristeollisuudelle my6nnettivii tukea koskevien yhteis6n sdint6jen merkityksen
ja hyviksyvit ne sellaisena kuin siiti ma5ritAiin komission piit6ksessA 322/89/EHTY, jonka
voirnassaoloaika piAttyy 31 paivani joulukuuta 1991. Sopimuspuolet julistavat sitoutuvansa tman
sopimuksen voimaantuloon mennessi tAydentimiin ETA-sopimusta teristeollisuudelle mynnettiviii
tukea koskevilla uusilla yhteis6n sainn6illi, jos ne ovat olennaisesti samanlaiset kuin mainitun
saidoksen miAraykset.
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6 artikla

1. Sopimuspuolet vaihtavat tietoja markkinoista. EFTA-valtiot tekevat parhaansa huolehtiakseen
siitg, etti teriksen tuottajat, kuluttajat ja kauppiaat antavat tfillaisia tietoja.

2. EFTA-valtiot tekevAt parhaansa huolehtiakseen siiti, etti ne terasta tuottavat yritykset, jotka ovat
sijoittautuneet niiden alueelle, osallistuvat 18 piivdni marraskuuta 1981 tehdyn komission piitbksen
N:o 3302/81/EHITY 15 artiklassa tarkoitettuihin investointeja koskeviin vuosittaisiin yleiskatsauksiin.
Sopimuspuolet vaibtavat tietoja merkittivisti investointi- tai investoinninpurkuhankkeista, timAn
kuitenkaan rajoittamatta liikesalaisuuksia koskevia vaatimuksia.

3. Kaikkiin sopimuspuolten vilisti tietojenvaihtoa koskeviin seikkoihin sovelletaan timan
sopimuksen yleisid, toimielimii koskevia miiriyksii.

7 artikla

Sopimuspuolet toteavat, etti Euroopan talousyhteis6n ja yksittiisten EFTA-valtioiden vililli tehtyjen
vapaakauppasopimusten p6ytlkidrjassa 3 tarkoitetut alkuperAsAinnbt korvataan tAmin sopimuksen
p6ytikirjalla 4.
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POYTAKIRJA 15
HENKIL IDEN VAPAATA LIIKKUVUUTTA KOSKEVISTA SIIRTYMAKAUSISTA

(SVEITSI JA LIECHTENSTEIN)

1 artikla

Henkib6iden vapaata Iiikkuvuutta EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden valil koskevia sopimuksen
ja sen liitteiden mdaxiyksidi sovelletaan, jolei tdmdn p6ytikirjan siirtyrnimaArayksisti muuta johdu.

2 artikla

1. Sen estmnttdi, miti 4 artiklassa miirdtiin, Sveitsi seka EY:n jisenvaltiot ja muut EFTA-valtiot
saavat pitSA voimassa 1 piiv~An tammikuuta 1998 asti EY:n jAsenvaltioiden ja muiden EFTA-valtioi-
den kansalaisten sekd vastaavasti Sveitsin kansalaisten osalta kansalliset s.ann6kset, joiden mukaan
maahantuloa, oleskelua ja ty6ntekoa varten on etukiteen hankittava lupa.

2. Sveitsi saa pitii voimassa 1 piivdin tammikuuta 1998 asti EY:n jisenvaltioiden ja muiden
EFTA-valtioiden kansalaisten osalta uusia asukkaita ja kausity6ntekij6iti koskevat mniirlliset rajoi-
tukset. Naitdi miira iisii rajoituksia vahennetain asteittain siirtymakauden loppuun mennessi.

3 artikla

1. Sen estimitti, mitfi 3 kohdassa miritdin, Sveitsi saa pitii voimassa 1 piiviin tammikuuta
1998 asti kansalliset sainn6kset, jotka rajoittavat kausity6ntekij6iden ammatillista ja alueellista
liikkuvutta, mukaan lukien kyseisten ty6ntekij6iden velvoUisuus poistua Sveitsin alueelta vdhintiAn
kolmeksi kuukaudeksi heidan kausilupansa piAtyttya. Niiden kausity6ntekij6iden kausiluvat, joilla on
kausity6sopimus heidan palatessaan Sveitsin alueelle, uusitaan ilman eri toimenpiteiti 1 piivdsti
tammikuuta 1993 alkaen.

2. Asetuksen (ETY) N:o 1612/68 10, 11 ja 12 artiklaa, sellaisina kuin ne luetellaan sopimuksen
liitteessd V olevassa 2 kohdassa, sovelletaan Sveitsissdi kausity6ntekij6iden osalta 1 paivasts
tammikuuta 1997 alkaen.

3. Sopimuksen 28 artiklan ja liitteen V miiriyksii sovelletaan SveitsissA kausity6ntekij6iden osalta
1 pdiviist tammikuuta 1993 alkaen ja sen est mn~ittd, miti tiamn p6ytikirjan 2 artiklassa miAritdn,
jos kyseiset ty6ntekijit ovat ty6skennelleet 30 kuukauden ajan kausity6ntekij6inS Sveitsin aiueella
edeltivien neljin perattaisen vuoden aikana.

4 artikla

Sveitsi saa pitiA voimassa

1 liivdin tammikuuta 1996 asti kansalliset sAinn6kset, joiden mukaan Sveitsin alueella
ty6skentelevin ty6ntekijin, jonka vakituinen asuinpaikka on muualla kuin Sveitsin alueella
(rajaty6ntekija), on palattava piivittgin asuinmaahansa;
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1 piviiin tammikuuta 1998 asti kansalliset s~inn6kset, joiden mukaan Sveitsin alueeia
ty6skenteleviin ty6ntekijin, jonka vakituinen asuinpaikka on muualla kuin Sveitsin alueella
(rajaty6ntekijA), on palattava viikoittain asuinmaahansa;

1 pdivAiin tanmikuuta 1997 asti rajaty6ntekij6iden ty6skentelyn rajoittamista tietyilli raja-
vy6hykkeillI koskevat kansalliset siiann6kset;

I piiviiin tammikuuta 1995 asti kansalliset sgiin6kset, joiden mukaan Sveitsissl ty6skentelevien
rajaty6ntekij6iden on etukiteen hankittava lupa ty6skentelygi varten.

5 artikla

1. Liechtenstein yhtaalta sekA EY:n jllsenvaltiot ja muut EFTA-valtiot toisaalta saavat pitaa
voimassa I pAiv~in tamnmikuuta 1998 asti EY:n jisenvaltioiden ja muiden EFTA-valtioiden kansa-
laisten seka vastaavasti liechtensteinin kansalaisten osalta kansalliset s.Ann6kset, joiden mukaan
maahantuloa, oleskelua ja tybskentelyi varten on etukateen hankittava lupa.

2. Liechtenstein saa pitd5i voimassa 1 piiviin tammikuuta 1998 asti EY:n jdsenvaltioiden ja muiden
EFTA-valtioiden kansalaisten osalta uusia asukkaita, kausity6ntekij6itS ja rajatybntekij6iti koskevat
m.idrilliset rajoitukset. Nditi mdkrallisia rajoituksia vihennet~irn asteittain.

6 artikla

1. Liechtenstein saa pitAS voimassa 1 pdiviiiin tammikuuta 1998 asti kansalliset sA.nn6kset, joilla
rajoitetaan kausity6ntekij6iden ammatillista Iiikkuvuutta, mukaan lukien kyseisten ty6ntekij6iden vel-
vollisuus poistua Liechtensteinin alueelta vdhinti.An kolmeksi kuukaudeksi heidin kausilupansa
pSAtyttyi. Niiden kausity6ntekij6iden kausiluvat, joilla on kausity6sopimus heidAn palatessaan
liechtensteinin alueelle, uusitaan ilman eri toimenpiteiti 1 piivisti tammikuuta 1993 alkaen.

2. Asetuksen (ETY) N:o 1612/68 10, 11 ja 12 artildaa, sellaisina kuin ne luetellaan sopimuksen
ifitteessi V olevassa 2 kohdassa, sovelletaan Uechtensteinissa asuvien osalta 1 p~ivisti tammikuuta
1995 alkaen ja kausity6ntekij6iden osalta 1 pdiviistS tammikuuta 1997 alkaen.

3. EdeIIA 2 kohdassa tarkoitettuja j5.rjestelyj5 sovelletaan my6s Uechtensteinin alueella itsengisenii
ammatinhaijoittajana toimivan henkil6n perheenj iseniin.

7 artikla

Liechtenstein saa pitAi voimassa:

- 1 paivaiin tammikuuta 1998 asti kansalliset sdinn6kset, joiden mukaan Liechtensteinin alueela
ty6skentelevSn ty6ntekijdn, jonka asuinpaikka on muualla kuin Uechtensteinin alueella (raja-
ty6ntekiji), on palattava pdivittdin asuinmaahansa;

- I paivdin tammikuuta 1998 asti kansalliset silnnbkset kaikkien ty6ntekijiiryhmien ammatiUista
Iiikkuvuutta ja pdAsyA eri ammatteihin koskevista rajoituksista;
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1 paivSan tammikuuta 1995 asti kansalliset s~inn6kset Liechtensteinissa asuvien itseniisten
ammatinharjoittajien toiminnan rajoituksista. Kyseiset rajoitukset saadaan sdilyttii I pivdin
tammnikuuta 1997 asti niiden itsenaisten anunatinharjoittajien osalta, joiden asuinpaikka on
muualla kuin Uechtensteinin alueella.

8 artikla

1. Sveitsi ja Liechtenstein eivAt ota 2 - 7 artiklassa mairdttyji rajoituksia lukuun ottamatta
sopimuksen allekirjoittamispiivAn jalkeen kAytt66n mithin uusia rajoittavia toimenpiteit5, jotka koske-
vat tydntekij6iden ja itsenaisten amnatinharjoittajien maahantuloa, ty6ntekoa ja oleskelua.

2. Sveitsi ja Liechtenstein toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta EY:n jasenvaltioiden ja muiden
EFTA-valtioiden kansalaiset voivat siirtymikausien aikana ottaa vastaan tarjolla olevaa ty6ti Sveitsin
ja Liechtensteinin alueella samoin etuoikeuksin kuin Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaiset.

9 artikla

1. Sopimuspuolet tarkastelevat I pAivastd tammikuuta 1996 alkaen 2 - 4 artiklassa mssrittyjen
siirtymikausien soveltamisen tuloksia. Tarkastelun jalkeen sopimuspuolet voivat uuden tiedon
perusteella ja siirtymkauden mahdollista lyhentimist! silmalla pitien tehdi ehdotuksia sdinn6ksiksi,
joilla siirtymikausia tarkistetaan.

2. Liechtensteinia koskevan siirtymAkauden piAtyttyi sopimuspuolet tarkastelevat yhdesss
siirtymatoimenpiteiti ottaen aiheellisella tavalla huomioon Liechtensteinin maantieteellisen eri-
tyisaseman.

10 artikla

Siirtymdkausien aikana sovelletaan olemassa olevia kahdenvailisii jiijestelyja, joUeivit sopimuksen
mdiraykset johda EY:n jasenvaltioiden ja EFTA-valtioiden kansalaisten kannalta edullisempaan
lopputulokseen.

11 artikla

T'ta p6ytikirjaa sovellettaessa ilmaisuilla 'kausity6ntekiji' ja 'rajaty6ntekija' on Sveitsin ja vastaavasti
Liechtensteinin kansallisessa lainsiidinn6ssi tan sopimuksen allekirjoittamisajankohtana miAritelty
merkitys.
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P6YTkIRJA 16
HENKILOIDEN VAPAATA LHIKKUVUUT-rA KOSKEVIIN SURTYMAKAUSIN

LITrYVISTA SOSIAALITURVAN ALAN TOIMENPITEISTA
(SVEITSI JA LIECHTENSTEIN)

1 artikla

Tdti p6ytikirjaa ja sosiaaliturvaja.rjestelmien soveltamisesta yhteisdn alueella liikkuviin palkattuihin
ty6ntekij6ihin, itseniisiin anunatinharjoittajiin ja heidiin perheenjhseniinsA 14 p~ivdni kesakuuta 1971
annettua asetusta (ETY) N:o 1408/71 (EYVL N:o L 149, 5.7.1971, s. 416) sovellettaessa 'kausity6n-
tekijAlla' tarkoitetaan Sveitsin ja Liechtensteinin osalta ty6ntekijdi, joka on jonkin EY:n jasenvaltion
tai muun EFrA-valtion kansalainen ja jolle on annettu Sveitsin ja vastaavasti Liechtensteinin kansalli-
sen lains idinnfn mukainen kausilupa enintdiin yhdeks.ksi kuukaudeksi.

2 artikla

Luvan voimassaoloaikana kausity6ntekijdiUi on oikeus ty6tt6myysetuuksiin Sveitsin ja vastaavasti
Liechtensteinin lainsAidinn6n mukaisesti samoin edellytyksin kuin Sveitsin ja vastaavasti Liechten-
steinin kansalaisilla seki asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sdnn6sten mukaisesti.

3 artikla

Sveitsi ja vastaavasti Liechtenstein korvaavat osan kausity6ntekij6iden maksamista ty6tt6myys-
vakuutusmaksuista ty6ntekij6iden asuinvaltioille seuraavien menettelyn mukaisesti:

a) Kunkin valtion osalta vakuutusinaksujen kokonaismiird mhiritAin Sveitsiss5 ja vastaavasti
Liechtensteinissa elokuun lopussa kausity6ntekij6ini olevien kyseisen valtion kansalaisten luku-
maaign, keskimdixdisen kauden pituuden, palkkojen sekA Sveitsin ja vastaavasti Liechtensteinin
ty6ttbmyysvakuutukseen suoritettujen vakuutusmaksujen mldi~n (ty6nantajan ja ty6ntekijdn
osuudet) mukaisesti.

b) Kullekin maalle korvattava mAirdi vastaa 50 prosenttia a alakohdan mukaisesti laskettujen
vakuutusmaksujen kokonaismiiristi.

c) Korvaus suoritetaan vain, jos asianomaisessa valtiossa asuvien kausity6ntekij6iden kokonais-
mairi on laskentakauden aikana suurempi kuin 500 Sveitsin osalta tai 50 Liechtensteinin osalta.

4 artikla

Ty6tt6myysvakuutusmaksujen korvaamista koskevia miiriyksii, jotka sisAltyvit Sveitsin Ranskan
kanssa (sopimus 14 plivItfi joulukuuta 1978), Italian kanssa (sopimus 12 pliviltd joulukuuta 1978),
Saksan liittotasavallan kanssa (sopimus 17 lOivAltA marraskuuta 1982), Itlvallan kanssa (sopimus 14
laiv.ta joulukuuta 1978) ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa (sopimus 15 pgivilti tammikuuta
1979) tekemiin ty~tt6myysvakuutusta koskeviin sopimuksiin, sovelletaan edelleen siirtymikausien
aikana.

5 artikla

Tamin p6ytkirjan voimassaolo rajoitetaan p6ytaldrjassa 15 m1.driteltyihin siirtymrnkausiin.
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POYTAKIRJA 17
SOPIMUKSEN 34 ARTIKLASTA

1. Sopimuksen 34 artikla ei esta sopimuspuolia antamasta lains5iddnt6i, joka koskee kolmansien
maiden paasya niiden markkinoi~le, eiki sopimuspuolia soveltamasta tdti koskevia toimenpiteitd.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa lainsiidint6ii on k siteltiiv noudattaen sopimuksessa mdirittyji
menettelyji, ja sopimuspuolet pyrkivat laatimaan vastaavat ETA-saann6t.

Kaikissa muissa tapauksissa sopimuspuolet ilmoittavat ETA:n sekakomitealle toimenpiteisti ja
tarvittaessa pyrkivit antamaan sAAnn6kset sen varmistamiseksi, ettei toimenpiteitd kierreta toisten
sopimuspuolten alueita hyvaksi kiyttaen.

Jollei sopimusta tillaisista sainn6ista tai saann6ksistA saavuteta, sopimuspuoli, jota asia koskee, voi
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kiertanisen estamiseksi.

2. Midriteltiessi niitd, jotka saavat etua sopimuksen 34 artiklasta johtuvista oikeuksista, sovelletaan
sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamiseksi annetun yleisen toimintaohjelman (EYVL N:o 2,
15.1.1962, s. 36/62) 1 osaston m55riyksii samoin oikeudellisin vaikutuksin kuin yhteis6ssA.
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POYTAKIRJA 18
SISISESTA, MENETrELYSTA PANTAESSA

43 ARTIKLA TAYTANT66N

Menettelyt, joita yhteisd noudattaa pantaessa sopimuksen 43 artiklaa tdytint66n, mdiritidn Euroopan
talousyhteis6n perustamissopimuksessa.

Menettelyt, joita EFTA-valtiot noudattavat, migrxtin EFTA-valtioiden pysyvdi komiteaa koskevassa
sopimuksessa ja k~isittivat seuraavat osa-alueet:

EFTA-valtion, joka aikoo toteuttaa toimenpiteet sopimuksen 43 artiklan nojalla, on hyvissA
ajoin ilmoitettava siit~i EFTA-valtioiden pysyvalle komitealle.

Salaisissa tai kiireellisissA tapauksissa ilmoitus muille EFTA-valtioille ja EFTA-valtioiden
pysyvalle komitealle tehdgjn kuitenkin viimeistAiin toimenpiteiden voimaantulopiviini.

EFTA-valtioiden pysyvA komitea tutkii tilanteen ja antaa lausunnon toimenpiteiden
toteuttamisesta. Se seuraa tilannetta ja voi milloin tahansa antaa idnten enemmist611i suosituksia
toteutettujen toimenpiteiden mahdollisesta muuttamisesta, lykkiinmisestii tai kumoamisesta taikka
muista toimenpiteista asianomaisen EFTA-valtion auttamiseksi selviytymiin vaikeuksistaan.
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POYTAKIRJA 19
MERILIIKENTEESTA

Sopimuspuolet eivat sovella keskeniAn neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 4057/86 (EYVL N:o L 378,
31.12.1986, s. 14) ja (ETY) N:o 4058/86 (EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 21) sek i neuvoston pAi-
t6ksessA 83/573/ETY (EYVL N:o L 332, 28.11.1983, s. 37) tarkoitettuja tai vastaavia toimenpiteitA,
jos tAh~n sopimukseen kuuluva yhteis6n saiinn6st6 ("acquis") meriliikenteesti on kokonaisuudessaan
pantu tiytAnt66n.

Sopimuspuolet sovittavat yhteen toimenpiteens. suhteessa kolmansiin maihin ja kolmansien maiden
yhti6ihin meriliikenteen alalla seuraavien sdinn6sten mukaisesti:

1. Jos sopimuspuoli piittAi tarkkailla joidenkin kolmansien maiden toimintaa lastialusliikenteen
alalla, sen on ilmoitettava tasta ETA:n sekakomitealle ja se voi ehdottaa muille sopimuspuolille
toimintaan osallistumista.

2. Jos sopimuspuoli piittiiii toteuttaa kolmanteen maahan kohdistuvia diplomaattisia toimenpiteitii
sen vuoksi, ettA vapaata valtameriliikenteeseen piisyi rajoitetaan tai uhataan rajoittaa, sen on
ilmoitettava tistd ETA:n sekakomitealle. Muut sopimuspuolet voivat piittii osaflistua tillaisiin
diplomaattisiin toimenpiteisiin.

3. Jos jokin sopimuspuolista aikoo toteuttaa toimenpiteita ja toimia kolmatta maata tai kolmannen
maan varustamoa vastaan, vastatoimena muun muassa kohtuuttomalle hinnoitteluUe, jota
kansainviliseen rahtilinjaliikenteeseen osallistuvat kolmansien maiden varustamot noudattavat,
taikka toimille, joilla vapaata valtameriliikenteeseen piisyi rajoitetaan tai uhataan rajoittaa, sen
on ilmoitettava tastA ETA:n sekakomitealle. Tarvittaessa toimenpiteet aloittanut sopimuspuoli
voi pyyti toisilta sopimuspuolilta yhteisty6ti niissa menettelyissi.

Muut sopimuspuolet voivat piittiii toteuttaa samat toimenpiteet oman toimivaltansa osalta. Kun
sopimuspuolen toimenpiteitA kierretain kiyttilli sellaisten sopimuspuolten aluetta, jotka eivat
ole toteuttaneet vastaavanlaisia toimenpiteiti, sopimuspuoli, jonka toimenpiteiti kierretiin, voi
toteutaa aiheeUiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

4. Jos sopimuspuoli aikoo neuvotella neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4055/86 (EYVL N:o L 378,
31.12.1986, s. 1) 5 artiklan I kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetuista lastinjakojirjestelyistd tai
ulottaa kyseisen asetuksen sdinn6kset sen 7 artiklan mukaisesti koskemaan kolmannen maan
kansalaisia, sen on ilmoitettava tista ETA:n sekakomitealle.

Jos yksi tai useampi muu sopimuspuoli vastustaa suunniteltua toimenpidettA, ETA:n sekakomi-
teassa pyritdian asiassa 16yt nm iin tyydyttivi ratkaisu. Jos sopimuspuolet eivit paase yhteis-
ymmartykseen, voidaan toteuttaa aiheefliset toixnenpiteet. Jos muita keinoja ei ole kAytettAvissa,
ninii toimnenpiteet voivat kisittai asetuksen 1 artiklassa sidetyn merikuljetuspalvelujen vapaan
tarjoamisen periaatteen kumoamisen sopimuspuolten valillS.
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5. Mahdollisuuksien mukaan 1 - 4 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava riittivAn ajoissa, jotta
sopimuspuolet voivat sovittaa toimenpiteensi yhteen.

6. Sopimuspuolen pyynn6stai jl,'iestetiian sopimuspuolten keskindisii neuvotteluja merenkulkua
koskevista, kansainvilisissi jiirjest6issd kisiteltivistA kysymyksista, sopimuspuolten ja kolman-
sien maiden valisen, merenkulun alalla tapahtuneen kehityksen eri nak6kohdista seka tL, ngn alan
kahden- ja monenv-iisten sopimusten toimivuudesta.
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POYTAKIRJA 20
PAASYSTA SISAVESIVAYLILLE

1. Sopimuspuolet takaavat vastavuoroisen pdisyn toistensa sisavesivaylille. Reinin ja Tonavan
osalta sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta sis~vesiliikenteessA saavutettaisiin
samanaikaisesti yhtalaisen piisyn ja sijoittautumisvapauden tavoitteet.

2. Asianomaisissa kansainvilisissi jirjest6issd kehitetdiAn jlrjestelyjA kaikkien sopimuspuolten
yhtWlAisen ja vastavuoroisen sopimuspuolten alueiden vesiviylille piisyn varmistamiseksi 1 paivain
tammikuuta 1996 mennessA ottaen huomioon asiaa koskevien monenvilisten sopimusten velvoitteet.

3. Sisivesivdyliti koskevaa yhteis6n sainn6st6 i ("acquis") sovelletaan kokonaisuudessaan
sopimuksen voimaantulosta alkaen niiden EFTA-valtioiden osalta, joilla silloin on paisy yhteis6n
sisavesiviylille, ja muiden EFTA-valtioiden osalta heti kun nim5 saavat yhtAlAisen pddsyn sisAve-
sivayliLle.

Asetuksen (ETY) N:o 1101/89, annettu 27 pdivini huhtikuuta 1989, (EYVL N:o L 116, 28.4.1989)
8 artiklan 3 kohtaa, sellaisena kuin se on mukautettuna tiixnn sopimuksen soveltamiseksi, sovelletaan
kuitenkin 1 pdiviin taminikuuta 1993 jalkeen Iiikkeelle laskettuihin jalkimmaisten EFTA-valtioiden
sisavesialuksiin heti kun kyseiset valtiot ovat saaneet piAsyn yhteis6n sisavesivaylille.
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POYTAKIRJA 21
YRITYKSIIN SOVELLETTAVIEN KILPAILUSA.NT6JEN

TAYTNT06NPANOSTA

I artikla

EFTA-valtioiden valisella sopimuksella EFTAn valvontaviranomaiselle annetaan Euroopan
talousyhteis6n perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja terisyhteis6n perustamissopimuksen
kilpailusAint6jen soveltamiseksi vastaava toimivalta ja samat tehtivit kuin EY:n komissiolla titA
sopimusta allekirjoitettaessa, jotta EFTAn valvontaviranomainen voi panna tiytint66n sopimuksen I
artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 53 - 60 artiklassa sekA p6yt~kirjassa 25 m~irityt periaatteet.

Yhteis6 antaa tarvittaessa sadmn6kset sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 53 - 60
artiklassa seka p6ytdikirjassa 25 mdi~rttyjen periaatteiden tiytint66npanosta varmistaakseen, ettS EY:n
komissiolla on timin sopimuksen nojalla vastaava toimivalta ja samat tehtivit kuin silli tati sopimusta
allekirjoitettaessa on Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja terasyhteis6n
perustamissopimuksen kilpailusiint6jen soveltamiseksi.

2 artikla

Jos sopimuksen VII osassa mairittyni menettelyi noudattaen annetaan uusia sAidoksii 1 artiklan 2
kohdan e alakohdan ja 53 - 60 artiklan sekA p6yt kirjan 25 tdytAnt66npanosta taikka tdnidn p6ytikiujan
3 artiklassa lueteltujen sAid6sten muuttamisesta, vastaavat muutokset tehdiiin EFTAn valvontavi-
ranomaisen perustamisesta tehtyyn sopimukseen sen varmistamiseksi, etta EFTAn valvontavi-
ranomaiselle annetaan samanaikaisesti vastaava toimivalta ja samat tehtAvat kuin EY:n komissiolla.

3 artikla

1. Uitteessd XIV lueteltujen said6sten lisiksi seuraavissa siAd6ksissa on saann6ksiA EY:n
komission toimivallasta ja tehtavista sovellettaessa Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen
kilpailuslint6jdi:

Yrityskeskittymien valvonta

1. 389 R 4064: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, annettu 21 piivini joulukuuta 1989,
yrityskeskittymien valvonnasta (EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 1), 6 - 25 artikla

2. 390 R 2367: Komission asetus (ETY) N:o 2367/90, annettu 25 paivini heinikuuta 1990,
yrityskeskittymien valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4064/89 saadetyisti
ilmoituksista, miiriajoista ja kuulemisista (EYVL N:o L 219, 14.8.1990, s. 5)
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Yleiset menettelysAinnbt

3. 362 R 0017: Neuvoston asetus N:o 17/62, perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan ensimmiinen

tiytAnt66npanoasetus (EYVL N:o 13, 21.2.1962, s. 204/62), sellaisena kuin se on muutettuna

seuraavilla:

- 362 R 0059: asetus N:o 59/62, annettu 3 piivAni heinakuuta 1962 (EYVL N:o 58,
10.7.1962, s. 1655/62)

- 363 R 0118: asetus N:o 118/63, annettu 5 pgivhni marraskuuta 1963 (EYVL N:o 162,

7.11.1963, s. 2696/63)

- 371 R 2822: asetus (ETY) N:o 2822/71, annettu 20 pfivini joulukuuta 1971 (EYVL N:o

L 285, 29.12.1971, s. 49)

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan

kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen

kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 92)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Helleenien
tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979, s. 93)

- 1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Espanjan

kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan ifittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o

L 302, 15.11.1985, s. 165)

4. 362 R 0027: Komission asetus N:o 27/62, annettu 3 pSiving toukokuuta 1962, 6 piivana

helmikuuta 1962 annetun neuvoston asetuksen N:o 17 ensimmainen tiytant66npanoasetus

(Hakemusten ja ilmoitusten muoto, sisalto ja muut yksityiskohdat) (EYVL N:o 35, 10.5.1962,
s. 1118/62), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 368 R 1133: asetus (ETY) N:o 1133/68, annettu 26 pdivani heinaikuuta 1968 (EYVL N:o
L 189, 1.8.1968, s. 1)

- 375 R 1699: asetus (ETY) N:o 1699/75, annettu 2 pgivdnA heinAkuuta 1975 (EYVL N:o

L 172, 3.7.1975, s. 11)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Helleenien

tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979, s. 94)

- 385 R 2526: asetus (ETY) N:o 2526/85, annettu 5 pAivAn5 elokuuta 1985 (EYVL N:o

L 240, 7.9.1985, s. 1)

- 1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiria - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o

L 302, 15.11.1985, s. 166)

5. 363 R 0099: Komission asetus (ETY) N:o 99/63, annettu 25 pdivdng heiniakuuta 1963,

neuvoston asetuksen N:o 17 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa sdAdetyistS kuulemisista (EYVL
N:o 127, 20.8.1963, s. 2268/63)
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Liikenne

6. 362 R 0141: Neuvoston asetus N:o 141/62, annettu 26 pdivana marraskuuta 1962, iiikenteen
jattarnisesta neuvoston asetuksen N:o 17 soveltamisalan ulkopuoleUe, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella N:o 165/65/ETY ja asetuksella N:o 1002/67/ETY (EYVL N:o 124,
28.11.1962, s. 2751/62)

7. 368 R 1017: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68, annettu 19 paivand heiniikuuta 1968,
kilpailusAant6jen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisavesiliikenteeseen (EYVL N:o L 175,
23.7.1968, s. 1), 6 ja 10 - 31 artikla

8. 369 R 1629: Komission asetus (ETY) N:o 1629/69, annettu 8 paivini elokuuta 1969, 19
pgivini heindkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68 10 artiklassa
tarkoitettujen valitusten, 12 artiklassa tarkoitettujen hakemusten ja 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen ilmoitusten muodosta, sisall6sti ja muista yksityiskohdista (EYVL N:o L 209,
21.8.1969, s. 1)

9. 369 R 1630: Komission asetus (ETY) N:o 1630/69, annettu 8 pdivani elokuuta 1969, 19
pdivanii hein.kuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68 26 artiklan 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuista kuulemisista (EYVL N:o L 209, 21.8.1969, s. 11)

10. 374 R 2988: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2988/74, annettu 26 p5ivini marraskuuta 1974,
vanhentumisajoista liikennetti ja kilpailua koskeviin Euroopan talousyhteis6n s~dnt6ihin
liittyvissi menettelyissA ja niiden nojalla mairittyjen seuraamusten tiytdnt66npanossa (EYVL
N:o L 319, 29.11.1974, s. 1)

11. 386 R 4056: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86, annettu 22 paivanii joulukuuta 1986,
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen
(EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 4), II jakso

12. 387 R 3975: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3975/87, annettu 14 piivaini joulukuuta 1987,
menettelysti sovellettaessa kilpailusdint6jS lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin (EYVL N:o
L 374, 31.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 R 1284: neuvoston asetus (ETY) N:o 1284/91, annettu 14 paivana toukokuuta 1991
(EYVL N:o L 122, 15.5.1991, s. 2)

13. 388 R 4260: Komission asetus (ETY) N:o 4260/88, annettu 16 l~ivind joulukuuta 1988,
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriiikenteeseen
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4056/86 sidetyisti ilmoituksista, valituksista,
hakemuksista ja kuulemisista (EYVL N:o L 376, 31.12.1988, s. 1)

14. 388 R 4261: Komission asetus (ETY) N:o 4261/88, annettu 16 pdiviini joulukuuta 1988,
menettelysti sovellettaessa kipailusdint6ji lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3975/87 sa.idetyistA valituksista, hakemuksista ja kuulemisista
(EYVL N:o L 376, 31.12.1988, s. 10)
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2. I.itteessS XIV lueteltujen s~id6sten lisitksi seuraavissa s iid6ksissi on m~iriyksii EY:n
komission toimivallasta ja tehtivisti sovellettaessa Euroopan hiii- ja terisyhteis6n perustamissopi-
muksen (EHTY) kilpailuslidnt6jii:

1. EHTY:n 65 artiklan 2 kohdan 3 - 5 alakohta, 3 kohta, 4 kohdan 2 alakohta ja 5 kohta

2. EHTY:n 66 artiklan 2 kohdan 2 - 4 alakohta ja 4 - 6 kohta

3. 354 D 7026: Korkean viranomaisen pdit6s N:o 26-54, tehty 6 pdivAnS toukokuuta 1954,
perustamissopimuksen 66 artiklan 4 kohdan tiytint66npanoa koskevaksi asetukseksi
velvollisuudesta antaa tietoja (EHTYVL N:o 9, 11.5.1954, s. 350/54)

4. 378 S 0715: Komission pdit6s N:o 715/78/EHTY, tehty 6 pdivinii huhtikuuta 1978,
vanhentumisajoista Euroopan hiili- ja tergsyhteis6n perustamissopimukseen Iiittyvissi
menettelyissi ja niiden nojalla mAilrlttyjen seuraamusten tiytaint66npanossa (EYVL N:o L 94,
8.4.1978, s. 22)

5. 384 S 0379: Komission piit6s N:o 379/84/EHTY, tehty 15 paivanA helmikuuta 1984, Euroopan
hiili- ja terisyhteis6n perustamissopimuksessa ja sen soveltamispiiiit6ksissA tarkoitettujen
tarkastuksia toimittamaan mAirttyjen komission virkamiesten ja edustajien toimivallan
mMlrittelemisesti (EYVL N:o L 46, 16.2.1984, s. 23)

4 artikla

1. Sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset, piit6kset ja yhdenmukaistetut
menettelytavat, jotka syntyvAt timrnn sopimuksen tultua voimaan ja joiden osalta osapuolet hakevat 53
artiklan 3 kohdan soveltamista, on ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 56 artiklan,
p6ytikirjan 23 seka niiden s~int6jen mukaisesti, joihin tAmin p6ytikijan 1 - 3 artiklassa viitataan.
Ennen niiden ilmoittamista ei voida tehda piit6sti 53 artiklan 3 kohdan soveltamisesta.

2. Mita 1 kohdassa m .Atdin, ei koske sopimuksia, pdit6ksig ja yhdenmukaistettuja menettelyta-
poja, jos:

a) niiden osapuolina on ainoastaan yhdestA EY:n jlsenvaltiosta tai yhdesti EFTA-valtiosta olevia
yrityksia, eivitkA sopimukset, p~it6kset tai menettelytavat koske sopimuspuolten vSlista tuontia
tai vientiii;

b) niiden osapuolina on enintin kaksi yritysti ja sopimukset ainoastaan:

i) rajoittavat sopimuksen toisen osapuolen vapautta mdAriti hinnat tai muut ehdot, joilla se
voi myyda edelleen toiselta osapuolelta hankkimiaan tavaroita; taikka

ii) asettavat rajoituksia sellaisten oikeuksien kayttanisele, jotka ovat teoilisoikeuksien -
erityisesti patenttien, hy6dyllisyysmallien, mallien tai tavaramerkkien - luovutuksensaajalla
tai kiytt6oikeuden haltijalia taikka siUi, joka on sopimuksen nojalla saanut oikeudet val-
mistusmenetelmiin tai teonisten tuotantomenetelmien kiytt66n tai soveltamiseen liittyvaiain
tietAmykseen tai niiden kiyttmiseen;
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c) niiden ainoana tarkoituksena on:

i) standardien tai mallien kehittiminen tai yhteniinen soveltaminen;

ii) yhteinen tutkimus- ja kehitysty6; taikka

iii) erikoistuminen tuotteiden valmistuksessa mukaan lukien sopimukset, jotka ovat tarpeen sen
toteuttamiseksi,

- kun erikoistumisen kohteena olevien tuotteiden osuus timin sopimuksen sovelta-
misalueen merkittivIIA osalla on enintaiin 15 prosenttia samanlaisten tuotteiden tai
sellaisten tuotteiden kokonaismarkkinoista, joita kuluttajat pitivit ominaisuuksiltaan,
hinnaltaan ja kiytt6tarkoitukseltaan niiti vastaavina, ja

- kun osapuolina olevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuodessa on enintian 200

miljoonaa ecua.

Tillaiset sopimukset, piit6kset ja menettelytavat voidaan kuitenkin ilmoittaa toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle 56 artiklan, p6ytakirjan 23 seki niiden sdintojen mukaisesti, joihin tmin

p6ytAkirjan I - 3 artiklassa viitataan.

5 artikla

1. Sopimuksen 53 artiklan I kohdassa tarkoitetut sopimukset, p.Ait6kset ja yhdenmukaistetut
menettelytavat, jotka ovat olemassa sopimuksen tullessa voimaan ja joiden osalta osapuolet hakevat
53 artiklan 3 kohdan soveltamista, on kuuden kuukauden kuluessa timin sopimuksen voimaantulosta

ilmoitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 56 artiklan, p6ytaikidjan 23 sekd niiden saint6jen

mukaisesti, joihin tin~in p6ytdkirjan 1 - 3 artiklassa viitataan.

2. Miti 1 kohtassa m~ritfiin, ei koske sopimuksen 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja, taxin
p6ytikirjan 4 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia, pdit6ksii ja yhdenmukaistettuja
menettelytapoja; ne voidaan kuitenkin ilmoittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 56 artiklan,
p6ytikirjan 23 sekA tdmdn p6ytaikirjan 1 - 3 artiklassa tarkoitettujen saint6jen mukaisesti.

6 artikla

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on 53 artiklan 3 kohdan nojalla tekemissAin p.Ait6ksessa
ilmoitettava piAt6ksen voimaantulopivi. Voimaantulopdivi voi olla ilmoituspAiviii aikaisempi, jos
kysymys on tan.n p6ytakirjan 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista
sopimuksista, yritysten yhteenliittymien pdit6ksisti tai yhdenmukaistetuista menettelytavoista taikka
sellaisista 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista, yritysten yhteenliittymien pdit6ksistg tai
yhdenmukaistetuista menettelytavoista, jotka on ilmoitettu 5 artiklan I kohdassa m rityssi miiri-
ajassa.

7 artikla

1. Jos 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset, paadt6kset ja yhdenmukaistetut menettelytavat,
jotka ovat olemassa tiriin sopimuksen tullessa voimaan ja jotka ilmoitetaan tAmin p6ytikijan 5
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artiklan 1 kohdassa maadrgtyssa mdA.rajassa, eivit tiyti 53 artildan 3 kohdassa mdriittyjd edellytyksiA
ja jos yritykset tai yritysten yhteenliittymht, joita asia koskee, lopettavat niiden soveltamisen tai
muuttavat niiti siten, ettA 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei eni koske niitS tai ettS ne
tiyttAvAi 53 artiklan 3 kohdassa miirgtyt edellytykset, 53 artildan 1 kohdassa m~ittyS kieltoa sovel-
letaan vain toimivaltaisen valvontaviranomaisen mArIinn ajan. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen
edellisen virkkeen nojalla tekem~A pdit6sti ei sovelleta yrityksiin eikgi yritysten yhteenliittymiin, jotka
eivgt ole nimenomaisesti suostuneet ilmoituksen tekemiseen.

2. Miti 1 kohtassa mzi'iini, koskee tWmin p6ytikirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja
sopimuksia, pAit6ksii ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka oval olemassa tngin sopimuksen

tullessa voimaan, jos ne ilmoitetaan kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

8 artikla

Hakemusten ja ilmoitusten, jotka on toimitettu EY:n komissiolle ennen taman sopimuksen
voimaantuloa, katsotaan olevan hakemuksia ja ilmoituksia koskevien tlman sopimuksen mRAraysten
mukaisia.

Sopimuksen 56 artiklan ja p6ytdkijassa 23 olevan 10 artiklan mukaan toimivaltainen valvontavi-
ranomainen voi vaatia, etti sopimuksen tiytint66npanoa varten miiritty, asianmukaisesti tytetty
lomake toimitetaan sille sen asettamassa mdlriajassa. Thll6in hakemukset ja ilmoitukset katsotaan
asianmukaisesti tehdyiksi vain, jos lomakkeet toimitetaan mdiraajassa ja sopimuksen m~irayksia
noudattaen.

9 artikla

Sakkoja 53 artiklan 1 kohdan rikkomisesta ei saa miiriti, jos rikkominen on tapahtunut ennen tamAn
p6yt5ikirjan 5 tai 6 artiklassa tarkoitetun sopimuksen, piit6ksen tai yhdenmukaistetun menettelytavan
ilmoittamista ja sopimus, piit6s tai yhdenmukaistettu menettelytapa on ilmoitettu mainituissa
artikloissa miArityssi mgiriajassa.

10 artikla

Sopimuspuolten on huolehdittava siiti, etli toimenpiteet, joilla tehdiin mahdolliseksi tarvittavan avun
antaminen EFTAn valvontaviranomaisen ja EY:n toimihenkil6ille, jotta ne voivat suorittaa
sopimuksessa tarkoitetut tutkimukset, toteutetaan kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen
voimaantulosta.

11 artikla

Sopimuksen 53 artiklan I kohdassa tarkoitettu kielto ei koske 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
sopimuksia, pit6ksii ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka jo olivat olemassa tamin

sopimuksen tuUessa voimaan, jos sopimuksia, piit6ksia ja menettelytapoja muutetaan kuuden
kuukauden kuluessa taimiin sopimuksen voimaantulosta niin, etti ne tAyttivit liitteessa XIV tarkoitettuja
ryhmiapoikkeuksia koskevat edellytykset.
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12 artikla

Sopimuksen 53 artiklan I kohdassa tarkoitettu kielto ei tdmdn sopimuksen voimaantulosta alkaen koske
53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia, yritysten yhteenliittymien piit6ksid ja yhdenmukais-
tettuja menettelytapoja, jotka jo olivat olemassa timdn sopimuksen tullessa voimaan, jos sopimuksia,
pdit6ksii ja menettelytapoja muutetaan kuuden kuukauden kuluessa timin sopimuksen voimaantulosta
niin, etti ne eivat enii ole 53 artiklan I kohdan mukaan kiellettyji.

13 artikla

Sopimukset, yritysten yhteenliittymien p~atokset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, joille ennen
tUimn sopimuksen voimaantuloa on my6nnetty yksittiispoikkeus Euroopan talousyhteis6n
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan nojalla, ovat timdin sopimuksen miiryksig sovellettaessa
edelleen vapautettuja kiellosta poikkeuksen my6ntdmispdat6ksess5 miirittyyn piivdin asti tai kunnes
EY:n komissio toisin p55ttd.a, sen mukaan, kumpi n5istd pdivisti on aikaisempi.
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POYTAKIRJA 22
'YRITYKSEN' JA 'LIIKEVAIHDON' MAARITELMISTA

(56 ARTIKLA)

I artikla

Jaettaessa yksittiisiA tapauksia sopimuksen 56 artildan mukaisesti 'yritykselli' tarkoitetaan miti tahansa
yksikk6b, joka harjoittaa kaupallista tai taloudellista toimintaa.

2 artikla

Sopimuksen 56 artiklassa tarkoitettu 'liikevaihto' kAsittad midrat, jotka keskittymdin osallistuville
yrityksille ovat edellisen tilikauden aikana kertyneet timdin sopimuksen soveltamisalueelta niiden
tavanomaiseen toimintaan kuuluvasta tuotteiden myynnistd ja palvelujen tarjoamisesta, kun niisti on
vAhennetty myyntialennukset, arvonlisavero ja muut suoraan liikevaihdosta miarattdvt maksut.

3 artikla

Uikevaihdon asemesta kaytetiin:

a) luottolaitosten ja muiden rahoituslaitosten osalta niiden kaikkien varojen miii kerrottuna
luottolaitoksilta ja asiakkailta timin sopimuksen soveltamisalueelta olevien kanssa tehdyista
liiketoinista johtuvien saatavien ja naiden saatavien kokonaismsaran valisella suhteella;

b) vakuutusyritysten osalta taman sopimuksen soveltamisalueelta olevilta saatujen
vakuutusmaksujen kokonaismArdd, johon sisaltyvat kaikki vakuutusyrityksen tekemiin tai sen
lukuun tehtyihin vakuutussopimuksiin liittyvat perityt ja perittvlit maksut, menevain jAlleen-
vakuutukseen liittyvAt maksut mukaan lukien, kun on v~ihennetty sellaiset verot ja veronluon-
teiset suoritukset tai pakolliset maksut, jotka miirdytyvat yksittziisten vakuutusmaksujen tai
vakuutusmaksujen kokonaisarvon perusteella.

4 artikla

1. Poiketen siita, mita hiikevaihdolla tarkoitetaan taman p6ytakirdan 2 artiklan mukaan sopimuksen
56 artiklaa sovellettaessa, merkityksellinen Iiikevaihto koostuu:

a) kun kysymys on yrityksisti, jotka eivt kilpaile keskengdn, jakelu- ja hankintajddjestelyjd koske-
vien sopimusten, yritysten yhteenliittymien pdit6sten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen
osalta mdiristA, jotka ovat kertyneet sopimusten, p5iit6sten tai yhdenmukaistettujen
menettelytapojen kohteena olevasta tavaroiden myynnistS tai palvelujen tarjoamisesta seka
muista tavaroista tai palveluista, joita kuluttajat pitAvit ominaisuuksiltaan, hinnaltaan ja kayt-
tbtarkoitukseltaan vastaavina;

b) kun kysymys on yrityksista, jotka eivat kilpaile keskenasn, teknologiansiirtojijestelyjA
koskevien sopimusten, yritysten yhteenliittymien psat6sten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen osalta midristS, jotka ovat kertyneet sopimusten, pd.t6sten tai yhdenmu-

Vol. 1815. 1-31121

1994



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

kaistettujen menettelytapojen kohteena olevasta teknologiasta johtuvasta tavaroiden myynnistai
tai palvelujen tarjoamisesta, seka niiden tavaroiden myynnisti tai palvelujen tarjoamisesta
kertyneistA midiristA, joiden parantamiseen tai korvaamiseen tamri teknologia on tarkoitettu.

2. Jos kuitenkin I kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen jdrjestelyjen syntyessA tavaroiden
myynnista tai palvelujen tarjoamisesta kertynyttA Iiikevaihtoa ei voida selvittH, sovelletaan 2 artiklan
yIeismAirAysti.

5 artikla

1. Jos yksittAisissa tapauksissa on kysymys p6ytikirjan 25 soveltamisalaan kuuluvista tuotteista,
niiden tapausten jakamisen kannalta merkityksellinen Iiikevaihto on niistai tuotteista saatu liikevaihto.

2. Jos yksittiisissa tapauksissa on kysymys sekA p6ytikirjan 25 soveltamisalaan kuuluvista
tuotteista etti sopimuksen 53 ja 54 artiklan soveltamisalaan kuuluvista tuotteista tai palveluista,
merkityksellinen liikevaihto miiritetiian ottamalla huomioon kaikki tuotteet ja palvelut 2 artiklassa
mirfitylla tavalla.
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POYTAKIRJA 23
VALVONTAVIRANOMAISTEN VALISESTA YHTEISTYOSTA

(58 ARTIKLA)

YLEISET PER1AATTEET

I artikla

EFTAn valvontaviranomainen ja EY:n komissio antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenin
yleisii toimintaperiaatteita koskevista kysymyksistS jonnankumman valvontaviranomaisen pyynn6sti.

EFTAn valvontaviranomainen ja EY:n komissio, sisdisten si.nt6jensi mukaisesti, noudattaen
sopimuksen 56 artiklaa ja p6ytilkijaa 22 seki ottaen huomioon molempien osapuolten itseniisyyden
p~idt6ksiss~iin, ovat 56 artiklan I kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan toisen virkkeen, sek~i 3 kohdan
soveltamisalaan kuuluvia yksittisii tapauksia kisitellessd.ain yhteisty6ssa niin kuin jdljempdni
miirtdin.

TtA p6ytikirjaa sovellettaessa 'valvontaviranomaisen toimialueella' tarkoitetaan EY:n komission osalta
sitA EY:n jisenvaltioiden aluetta, johon tapauksen mukaan sovelletaan joko Euroopan talousyhteis6n
perustamissopimusta tai Euroopan hiili- ja terasyhteis6n perustamissopimusta naiss perustamissopi-
muksissa mii~.rAtyin ehdoin, ja EFTAn valvontaviranomaisen osalta, niiden EFTA-valtioiden alueita,
joihin sopimusta sovelletaan.

MENETELYN ALKUVAIHE

2 artikla

EFTAn valvontaviranomaisen ja EY:n komission on sopimuksen 56 artiklan I kohdan b ja c
alakohdan, 2 kohdan toisen virkkeen seki 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa ilman
aiheetonta viivytyst5 toimitettava toisilleen ilmoitukset ja valitukset silti osin kuin ei ole ilmeisti, etti
ne on osoitettu molemmille valvontaviranomaisille. Niiden on ilmoitettava toisilleen my6s menettelyn
aloittamisesta viran puolesta.

Valvontaviranomainen, joka on vastaanottanut ensimmuisessi alakohdassa tarkoitettuja tietoja, voi
esittii huomautuksensa niistA 40 ty6paivin kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

3 artikla

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on sopimuksen 56 artildan 1 kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan
toisen virkkeen seka 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa neuvoteltava toisen
valvontaviranomaisen kanssa:

- julkistaessaan aikomuksensa antaa puuttumattomuustodistus;
- julkistaessaan aikomuksensa tehdi 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu piAt6s; taikka
- antaessaan vastaviitteitWin koskevan tiedoksiannon yrityksille tai yritysten yhteenliittymille, joita

asia koskee.
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Toinen valvontaviranomainen voi esittd! huomautuksensa m~ir-ajassa, joka on asetettu edella
tarkoitetun julkistamisen yhteydessA tai edella tarkoitetussa vastaviitteiti koskevassa tiedoksiannossa.

Yrityksiltii, joita asia koskee, seka kolmansilta osapuolilta saadut vastineet on toimitettava toiselle
valvontaviranomaiselle.

4 artikla

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on sopimuksen 56 artiklan I kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan
toisen virkkeen sekA 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa toimitettava toiselle
valvontaviranomaiselle ne viranomaisen hallinnolliset kidrjelmit, joilla asian kiisittely lopetetaan tai
valitus hyliitfifin.

5 artikla

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on sopimuksen 56 artiklan I kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan
toisen virkkeen sekA 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa varattava toiselle valvontavi-
ranomaiselle tilaisuus lihett0ii edustajansa niiden yritysten kuulemisiin, joita asia koskee. Tamg
tilaisuus on varattava my6s toisen valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluville valtioille.

NEUVOA-ANTAVAT KOMITEAT

6 artikia

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on sopimuksen 56 artiklan I kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan
toisen virkkeen seki 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa hyvissA ajoin ilmoitettava
toiselle valvontaviranomaiselle neuvoa-antavan komitean kokouspiivistAi ja toimitettava sille asiaa
koskevat asiakirjat.

Kaikki toisen valvontaviranomaisen it tarkoitusta varten toimittamat asiakirjat esitet~An sen
valvontaviranomaisen neuvoa-antavalle komitealle, joka 56 artiklan mukaan on toimivaltainen
tekemkin p.t6ksen asiassa, yhdessi viimeksi mainitun valvontaviranomaisen lhett m1.n asiakira-
aineiston kanssa.

Kummallakin valvontaviranomaisella ja sen toimivaltaan kuuluvilla valtioilla on oikeus olla ldsni
toisen valvontaviranomaisen neuvoa-antavissa komiteoissa ja esitt5.A nikemyksens5 siellIa, niild ei
kuitenkaan ole iinioikeutta.

PYYNTO SAADA ASIAKIRJOJA JA OIKEUS ESITAA HUOMAUTUKSIA

7 artikla

Tapauksissa, jotka kuuluvat sopimuksen 56 artiklan I kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan toisen
virkkeen seki 3 kohdan soveltamisalaan, valvontaviranomainen, joka ei 56 artiklan mukaan ole toini-
valtainen tekemiin pAatbsti tapauksessa, voi missa tahansa menettelyn vaiheessa pyytAi jaljenn6ksii
tkikeimmisti asiakirjoista, jotka on toimitettu toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 53 ja 54 artiklan
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rikkomisen toteamiseksi taikka puuttumattomuustodistuksen tai poikkeuksen saamiseksi, ja se saa my6s
ennen lopullisen pat6ksen tekemisti esittSi aiheellisiksi katsomiaan huomautuksia.

VIRKA-APU

8 artikla

1. Kun valvontaviranomainen, joka sopimuksen 56 artiklan mukaan on toimivaltainen, lihettii
tietojensaantipyynn6n toisen valvontaviranomaisen toimialueella olevalle yritykselle tai yritysten
yhteenliittyniAlle, sen on samanaikaisesti toinitettava jiljenn6s pyynn6sta toiselle valvontavi-
ranomaiselle.

2. Jos yritys tai yritysten yhteenliittymi ei anna pyydettyji tietoja toimivaltaisen valvontavi-
ranomaisen asettanassa miiriajassa tai jos se antaa puutteellisia tietoja, toimivaltaisen viranomaisen
on pAitokselIdian vaadittava tietojen antamista. Jos yritys tai yritysten yhteenliittymi on toisen
valvontaviranomaisen toimialueella, toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava p~Aitoksensi jiljenn6s
toiselle valvontaviranomaiseUe.

3. Sen valvontaviranomaisen pyynn6sti, joka on sopimuksen 56 artiklan mukaan toimivaltainen,
toisen valvontaviranomaisen on sisdisten saint6jensi mukaisesti suoritettava tutkimuksia toimialueel-
laan tapauksissa, joissa pyynn6n esittiva toimivaltainen valvontaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

4. Toimivaltaisella valvontaviranomaisela on oikeus olla edustettuna 3 kohdassa tarkoitetuissa
toisen valvontaviranomaisen suorittamissa tutkimuksissa ja osallistua niihin.

5. Kaikki taillaisten pyynn6sta suoritettujen tutkimusten yhteydessa saadut tiedot on vilitt6masti sen
jalkeen, kun tutkimukset on saatettu piit6kseen, toimitettava tutkimusten suorittamista pyytineelle
valvontaviranomaiseUe.

6. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on,jos se suorittaa toimialuee~laan tutkimuksia sopimuksen
56 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, 2 kohdan toisen virkkeen seka 3 kohdan soveltamisalaan
kuuluvissa tapauksissa, ilmoitettava toiselle valvontaviranomaiselle tutkimusten suorittamisesta seka
pyynn6sta toimitettava tile viranomaiselle tiedot tutkimusten merkityksellisista tuloksista.

9 artikla

1. Tta p6ytikirjaa sovellettaessa saatuja tietoja saa kiyttAA ainoastaan sopimuksen 53 ja 54
artiklassa msriittyjen menettelyjen tarkoituksiin.

2. EY:n komissio, EFTAn valvontaviranomainen taikka EY:n jAsenvaltioiden tai EFTA-valtioiden
toimivaltaiset viranomaiset, taikka niiden palveluksessa olevat henkil6t eivit saa ilmaista tietoja, jotka
on saatu titi p6ytikirjaa sovellettaessa ja jotka luonteensa perusteella ovat salassa pidettavia.

3. Salassapitovelvollisuutta ja tietojen rajoitettua kiyttboikeutta koskevat timin sopimuksen tai
sopimuspuolten lainsaidinn6n siinndt eivit esti tietojen vaihtamista tassa p6ytikirjassa m55ritylli
tavalla.

Vol. 1815. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 263

10 artikla

1. Yritysten on osoitettava sopimuksia koskeva ilmoituksensa valvontaviranomaiselle, joka on
sopimuksen 56 artiklan mukaan toimivaltainen. Valitukset voidaan osoitiaa kummalle tahansa val-
vontaviranomaiselle.

2. Jos ilmoitus tai valitus on osoitettu valvontaviranomaiselle, joka ei sopimuksen 56 artiklan
mukaan ole toirnivaltainen tekemAin pait6sti tietyssa tapauksessa, ilmoitus tai valitus on viipymattA
siirrettAvi toimivaltaisen valvontaviranomaisen klisiteltiviksi.

3. Jos viran puolesta aloitettavaa menettelya valmisteltaessa tai aloitettaessa kiy ilmeiseksi, ettA
toinen valvontaviranomainen on sopimuksen 56 artiklan mukaan toimivaltainen tekemiin pAit6ksen
tapauksessa, tapaus on siirrettiv5 toimivaltaisen valvontaviranomaisen kisiteltivaksi.

4. Kun tapaus on 2 tai 3 kohdassa m drityissa tapauksissa siirretty toisen toimivaltaisen
viranomaisen kisiteltgviiksi, tapausta ei saa siirt~i uudelleen. Tapausta ei saa siirt~i sen jilkeen, kun
aikomus antaa puuttumattomuustodistus tai aikomus tehdA sopimuksen 53 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettu pAt6s on julkistettu, yrityksille tai yritysten yhteenliittymille, joita asia koskee, on annettu
vastaviitteiti koskeva tiedoksianto taikka hakijalle on lihetetty kije, jossa ilmoitetaan, etti riittivi5
perusteita valituksen kisittelemiselle ei ole.

11 artikla

Hakernuksen tai ilmoituksen jdtt6pdivi on piivi, jona EY:n komissio tai EFTAn valvontaviranomainen
ottaa ne vastaan, riippumatta siiti, kumpi niistS on sopimuksen 56 artiklan mukaan toimivaltainen
tekemAian pdiit6ksen tapauksessa. Jos kuitenkin hakemus tai ilmoitus lihetetiAn kirjattuna kirjeena, se
katsotaan vastaanotetuksi postituspaikan postileiman pdivani.

KIELET

12 artikla

llmoituksia, hakemuksia ja valituksia koskevissa asioissa yrityksilli on oikeus kiytti valintansa
mukaan mita tahansa EFTA-valtion tai Euroopan yhteis6n virallista kieltai asioidessaan EFTAn
valvontaviranomaisen tai EY:n komission kanssa, ja EFTAn valvontaviranomaiseUa ja EY:n
komissiolla on velvollisuus kSyttii tAti kielta asioidessaan yritysten kanssa nAissA asioissa. T'xni
koskee my6s kaikkia menettelyn vaiheita riippumatta siiti, onko menettely aloitettu ilmoituksen,
hakemuksen tai valituksen johdosta taikka siiti, onko toimivaltainen viranomainen aloittanut sen viran
puolesta.
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POYTAKIRJA 24
YHTEISTYOSTA KESKITYMIEN VALVONNASSA

YLEISET PERIAATTEET

I artikla

1. EFTAn valvontaviranomainen ja EY:n komissio antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat
keskend n yleisisti toimintaperiaatteita koskevista kysymyksisti jommankumman valvontaviranomaisen
pyynn6sti.

2. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen ovat yhteisty6ssi jiljempd.nA midArayllii tavalla
kisitellessdin keskittymia tapauksissa, jota kuuluvat 57 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan.

3. Ttg p6ytdkirjaa sovellettaessa 'valvontaviranomaisen toimialueella' tarkoitetaan, kun on kysymys
EY:n komissiosta, sita EY:n jisenvaltioiden aluetta, johon tapauksen mukaan sovelletaan joko
Euroopan talousyhteis6n perustamissopimusta tai Euroopan hiii- ja terisyhteis6n perustamissopimusta
ndissi perustamissopimuksissa mairatyin ehdoin, ja kun on kysymys EFTAn valvontaviranomaisesta,
niiti EFTA-valtioiden alueita, joihin sopimusta sovelletaan.

2 artikla

1. Yhteisty6td toteutetaan tamAn p6ytikirjan mukaisesti, kun:

a) keskittym.Ain osallistuvien yritysten yhteenlaskettu EFTA-valtioiden alueelta kertynyt liikevaihto
on vAhint~An 25 prosenttia niden- taman sopimuksen soveltamisalueelta kertyneesti kokonaislii-
kevaihdosta;

b) ainakin kahden keskittymadn osallistuvan yrityksen EFTA-valtioiden alueelta kertynyt
liikevaihto on yli 250 miljoonaa ecua; taikka

c) keskittymi on omiaan luomaan sellaisen mdiriiivan aseman tai vahvistamaan sellaista miraviia
asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu EFTA-valtioiden alueella tai sen merkittivIl osala
olennaisesti estyy.

2. Yhteisty6 koskee my6s tapauksia, joissa:

a) keskittymi uhkaa luoda sellaisen mairiivIn aseman tai vahvistaa sellaista miirAivii asemaa,
jonka seurauksena tehokas kilpaiu olennaisesti estyy kaikki erillisten markkinoiden tunnusmerkit
tliyttgvillA EFTA-valtion markkinoilla, riippumatta siitl, ovatko nini markkinat timin
sopimuksen soveltamisalueen merkittivi osa vai ei; taikka

b) EFTA-valtio haluaa toteutlaa toimenpiteiti suojatakseen 7 artiklassa tarkoitettuja oikeutettuja
etujaan.
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MENElrELYN ALKUVAIHE

3 artikla

1. EY:n komission on toimitettava EFTAn valvontaviranomaisefle kolmen ty6piivin kuluessa
jiljenn6kset ilmoituksista, jotka koskevat 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja
tapauksia, ja niin pian kuin mahdollista jiljenn6kset tdirkeimmisti EY:n komissiolle toimitetuista tai
sen laatimista asiakirjoista.

2. EY:n komissio toimii menettelyissi sopimuksen 57 artiklan tiytint66n panemiseksi laheisessi
ja jatkuvassa yhteydessd EFTAn valvontaviranomaisen kanssa. EFTAn valvontaviranomainen ja
EFTA-valtiot voivat esittli huomautuksensa naissi menettelyissi. Tinin p6ytkirjan 6 artiklan
soveltamiseksi EY:n komissio hankkii tietoja sen EFTA-valtion toimivaltaiselta viranomaiselta, jota
asia koskee, ja varaa sille tilaisuuden esittiA huomautuksensa menettelyn jokaisessa vaiheessa aina
siihen asti, kunnes pAt6s tehd~in mainitun artikian nojalla. T'-ti varten EY:n komission on annettava
sile tilaisuus tutustua asiakirjavihkoon.

KUULEMISET

4 artikla

EY:n komission on 2 artildan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa varattava
EFTAn valvontaviranomaiselle tilaisuus lihetti edustajansa niiden yritysten kuulemisiin, joita asia
koskee. My6s EFTA-valtiot voivat olla edustettuina niiissii kuulemisissa.

KESKITTYMi KASITTELEVA EY:N NEUVOA-ANTAVA KOMITEA

5 aruikia

1. EY:n komission on 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
byvissS ajoin ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaiselle keskittymii kdsitteleviin EY:n neuvoa-
antavan komitean kokouspaivista ja toimitettava sille asiaa koskevat asiakirjat.

2. Kaikki EFTAn valvontaviranomaisen titi tarkoitusta varten toimittamat asiakirjat, mukaan lukien
EFTA-valtioista tulevat asiakidrat, esitetiin keskittymii kisitteleviille EY:n neuvoa-antavalle
komitealle yhdessa EY:n komission lihettniin muun asiaa koskevan asiakiria-aineiston kanssa.

3. EFTAn valvontaviranomaisella ja EFTA-valtioilla on oikeus olla lisnii keskittymii kisitteleviisss
EY:n neuvoa-antavassa komiteassa ja esittdi nikemyksensS sielli; niilla ei kuitenkaan ole idnioikeutta.

YKSIT'rAISTEN VALTIOIDEN OIKEUDET

6 artikla

1. EY:n komissio voi pditokselli, joka annetaan viipymitti tiedoksi asianomaisille yrityksille, EY:n
jisenvaltioiden toimivaltaisifle viranomaisille ja EFTAn valvontaviranomaiselle, siirtii ilnroitetun
keskittymin EFTA-valtion kasiteltivAksi, jos keskittymi uhkaa luoda sellaisen miiriivin aseman tai
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vahvistaa sellaista mSIrAivSA asemaa, jonka seurauksena tehokas kilpailu olennaisesti estyy kaikki
erillisten markkinoiden tunnusmerkit tAyttivilli kyseessa olevan valtion markkinoilla, riippumatta siitk,
ovatko n dm markkinat tamin sopimuksen soveltamisalueen merkittiivi osa vai el.

2. Ede~ll I kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa EFTA-valtio voi valittaa Euroopan yhteis6jen
tuomioistuimeen samoin perustein ja edellytyksin kuin EY:n jisenvaltio Euroopan talousyhteis6n
perustamissopimuksen 173 artiklan nojalla, ja erityisesti pyytAi valiaikaissia toimenpiteiti, jotta se voi

soveltaa kansallista kilpailulain sdaint6in.

7 artikla

1. Sen estAmitti, etti EY:n komissiolla on yrityskeskittymien valvonnasta 21 piivini joulukuuta
1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 1) mukaan
yksinomainen toimivalta kisitelli yhteis6nlaajuisia keskittymii, EFTA-valtiot voivat toteuttaa
aiheellisia toimenpiteiti suojatakseen sellaisia oikeutettuja etujaan, joita ei mainitussa asetuksessa ole
otettu huomioon ja jotka ovat sopusoinnussa yleisten periaatteiden ja muiden sdinn6sten kanssa tass5
sopimuksessa suoraan tai valillisesti midrdtylli tavalla.

2. Yleisti turvallisuutta, tiedonvalityksen moniarvoisuutta ja vakavaraisuussdint6ji pidetiin 1
kohdassa tarkoitettuina oikeutettuina etuina.

3. Muusta yleisestA edusta on ilmoitettava EY:n komissiolle, ja EY:n komission on, ennen kuin
edelli tarkoitetut toimenpiteet saa toteuttaa, tunnustettava tallainen etu arvioituaan, onko se
sopusoinnussa yleisten periaatteiden ja muiden sAdnn6sten kanssa tassa sopimuksessa suoraan tai
vilillisesti miiritylla tavalla. EY:n komission on ilmoitettava piit6ksestidn EFTAn valvontavi-
ranomaiselle ja asianomaiselle EFTA-valtiolle kuukauden kuluessa mainitusta ilmoituksesta.

VIRKA-APU

8 artikla

1. EY:n komissio voi 57 artiklan tiytdnt66npanoon perustuvien tehtiviensi suorittamiseksi hankkia
kaikki tarpeelliset tiedot EFTAn valvontaviranomaiselta ja EFTA-valtioilta.

2. Kun EY:n komissio lhett~i tietojensaantipyynn6n EFTAn valvontaviranomaisen toimialueella
olevalle henkil611e, yritykselle tai yritysten yhteenliittym.lle, sen on samanaikaisesti toimitettava
jdljenn6s pyynn6sti EFTAn valvontaviranomaiselle.

3. Jos henkil6, yritys tai yritysten yhteenliittymA ei anna pyydettyji tietoja EY:n komission
asettamassa mii~rajassa tai jos se antaa puutteellisia tietoja, EY:n komission on pdat6kseIlin
vaadittava tietojen antamista ja toimitettava pdit6ksens§ jdljenn6s toiselle valvontaviranomaiselle.

4. EY:n komission pyynn6sti EFTAn valvontaviranomaisen on suoritettava tutkimuksia
toimialueellaan.

5. EY:n komissiolla on oikeus olla edustettuna 4 kohdassa tarkoitetuissa tutkimuksissa ja osallistua
niihin.

6. Kaikki tllaisten pyynn6stg suoritettujen tutkimusten yhteydessa saadut tiedot on vdlittbmisti sen
jdlkeen, kun tutkimukset on saatettu piit6kseen, toimitettava EY:n komissiolle.
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7. EY:n komission on, jos se suorittaa yhteis6n alueefla tutkimuksia 2 artiklan I kohdan ja 2
kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaisel-
le tutkimusten suorittamisesta sekA pyynn6sta tarkoituksenmukaisella tavalla toimitettava tiedot
tutkimusten merkityksellisistS tuloksista.

SALASSAPITOVELVOLLISUUS

9 artikla

1. Titi p6ytikirjaa sovellettaessa saatuja tietoja saadaan kiyttdA vain 57 artiklassa m5Arattyjen
menettelyjen tarkoituksiin.

2. EY:n komissio, EFTAn valvontaviranomainen taikka EY:n jdsenvaltioiden tai EFTA-valtioiden
toimivaltaiset viranomaiset, niiden virkamiehet tai muut niiden palveluksessa olevat eivAt saa ilmaista
tietoja, jotka on saatu t~ti p6ytikirjaa sovellettaessa ja jotka luonteensa perusteella ovat salassa
pidettiiviAi.

3. Salassapitovelvollisuutta ja tietojen rajoitettua kiytt6oikeutta koskevat tdinan sopimuksen tai
sopimuspuolten lainsdiidinn6n siinn6t eivit esta tietojen vaihtamista ja kiyttdmisti t~issa p6ytdikirjassa
mantyllii tavala.

ILMOITUKSET

10 artikla

1. Yritysten on osoitettava ilmoituksensa sille valvontaviranomaiselle, joka on sopimuksen 57
artildan 2 kohdan mukaan toimivaltainen.

2. Jos ilmoitus tai valitus on osoitettu valvontaviranomaiselle, joka ei 57 artildan mukaan ole
toimivaltainen tekemidn piit6sti tietyssa tapauksessa, ilmoitus tai valitus on viipymitti siirrettivi
toimivaltaisen valvontaviranomaisen kiisiteltAviksi.

11 artikla

Hakemusten ja ilmoitusten vaikutukset alkavat piivini, jona toimivaltainen valvontaviranomainen ottaa
ne vastaan.

Hakemuksen tai ilmoituksen vaikutukset alkavat kuitenkin pivndi, jona EY:n komissio tai EFTAn
valvontaviranomainen ottaa sen vastaan, jos tapauksesta ilmoitetaan sopimuksen 57 artiklan
tdytint66npanosta annettujen saint6jen mukaisesti, mutta tapaus kuuluu 53 artildan soveltamisalaan.

KIELET

12 artikla

1. llmoituksia koskevissa asioissa yrityksilli on oikeus kiyttdi valintansa mukaan mit tahansa
EFTA-valtion tai yhteisbn virallista kielti asioidessaan EFTAn valvontaviranomaisen tai EY:n
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komission kanssa, ja EFTAn valvontaviranomaisela ja EY:n komissiolla on velvoUisuus kiyttai titi
kielta asioidessaan yritysten kanssa nAissA asioissa. Tlirmi koskee my6s kaikkia menettelyn vaiheita.

2. Jos yritys asioidessaan valvontaviranomaisen kanssa kiyttii kieltA, joka ei ole kyseisen
viranomaisen toimivaltaan kuuluvan valtion virallinen kieli tai kyseisen viranomaisen kiyttimg kieli,
sen on samanaikaisesti taydennettavi asiakirja-aineistoa kiinn6kselli tAman viranomaisen viralliselle
kielelle.

3. EFTAn valvontaviranomaiseUa ja EY:n komissiolla on velvoUisuus kiyttAi sopivaa EFTA-
valtion tai yhteis6n viraffista kielta taikka jomnankumman viranomaisen kiyttimiA kielti my6s
asioidessaan sellaisten yfitysten kanssa, jotka eivat ole ilmoituksen osapuolia. Jos ne valvontavi-
ranomaisen kanssa asioidessaan kAyttdvit kieltA, joka ei ole kyseisen viranomaisen toimivaltaan
kuuluvan valtion virallinen kieli tai kyseisen viranomaisen kiyttimzi kieli, sovelletaan 2 kohtaa.

4. Kieli, jolla toimivaltainen viranomainen voi asioida yritysten kanssa, miiSytyy kainn6ksessA
kiytetyn kielen mukaan.

MAARAAJAT JA MUUT MENET"ELYA KOSKEVAT KYSYMYKSET

13 artikla

Mi'.iaikoihin ja muihin mnenettelya koskeviin kysymyksiin sovelletaan sopimuksen 57 artiklan
tiytnt66npanosta annettuja sldnt6jgi my6s EY:n komission ja EFTAn valvontaviranomaisen seka
EFTA-valtioiden viilisessa yhteisty6ssA, jollei t~ssA p6ytdikirjassa toisin miitA.

SIIRTYMASANTO

14 artikla

Sopimuksen 57 artiklaa ei sovelleta keskittymAln, josta on tehty sopimus tai ilmoitus taikka jossa
m riysvalta on hankittu ennen trmnn sopimuksen voimaantuloa. Mainittua artiklaa ei mission
tapauksessa sovelleta keskittymAiin, jota koskevan menettelyn kIlpailuasioista vastaava kansallinen
viranomainen on aloittanut ennen sanottua ajankohtaa.
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POYTAKIRJA 25
HULTA JA TERASTA KOSKEVASTA KILPAILUSTA

I artikla

1. Kiel~ettyji ovat tiettyji p6ytikirjassa 14 tarkoitettuja tuotteita koskevat yritysten valiset sopi-
mukset, yritysten yhteenliittymien piAt6kset seka yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka
voivat vaikuttaa sopimuspuolten vliseen kauppaan ja jotka ovat omiaan suoraan tai valillisesti
estirnaiin, rajoittamaan tai vdiaistamrnsn tavanomaista kilpailua tAman sopimuksen soveltamisalueella,
ja erityisesti sellaiset sopimukset, piit6kset ja menettelytavat, joilla pyritdiin:

a) vahvistamaan tai m~iriimAiin hintoja;
b) rajoittamaan tai valvomaan tuotantoa, tekniikan kehitystS tai investointeja;
c) jakamaan markkinoita, tuotteita, asiakkaita tai hankintaldteitii.

2. Sopimuksen 56 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen valvontaviranomaisen tulee kuitenkin antaa
lupa 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskeviin erikoistumissopimuksiin taikka yhteisosto- tai
yhteismyyntisopimuksiin, jos se toteaa, etti:

a) tallainen erikoistuminen taikka yhteisosto tai yhteismyynti merkittivsti edistai niiden tuotteiden
tuotantoa tai jakelua;

b) kyseinen sopimus on tdrkea naiden tulosten saavuttamisen kannalta, eikA se ole rajoittavampi
kuin niiden tulosten saavuttamisen kannalta on tarpeen; seki

c) sopimus ei ole omiaan antamaan yrityksille, joita asia koskee, valtaa ti'nmin sopimuksen sovelta-
misalueeUa miriti hintoja taikka valvoa tai rajoittaa tuotantoa tai markkinointia merkittivilt!
osalta kysymyksessi olevia tuotteita taikka suojaamaan niiti yrityksii muiden yritysten
tehokkaalta kilpailulta timin sopimuksen soveltamisalueella.

Jos toimivaltainen valvontaviranomainen toteaa, ottaen erityisesti huomioon, etti tiima kohta koskee
jakeluportaassa toimivia yrityksii, joidenkin sopimusten olevan luonteeltaan ja vaikutuksiltaan hyvin
samankaltaisia kuin edelli tarkoitetut sopimukset, se antaa luvan my6s niihin todettuaan, etti ne
tiyttAvit samat vaatimukset.

3. Sopimukset ja piatokset, jotka ovat 1 kohdan mukaan kie~lettyji, ovat mititt6mii, eiki niihin
voida vedota EY:n jisenvaltioiden tai EFTA-valtioiden tuomioistuimissa.

2 artikla

1. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, sopimuksen 56 artiklan mukaan toimivaltaisen valvonta-
viranomaisen ennalta antama lupa vaaditaan kaikkiin toimiin, joiden suorana tai valilliseni
vaikutuksena itsessaan on, ett, sopimuksen soveltamisalueella jonkun henkilbn tai jonkin yrityksen
taikka jonkin henkil6- tai yritysryhmin toimen seurauksena syntyy yrityskeskittyma, johon kuuluu
ainakin yksi 3 artiklassa tarkoitettu yritys ja joka voi vaikuttaa sopimuspuolten viliseen kauppaan,
riippumatta siitai, koskeeko toimi yksittiisti tuotetta vai lukuisia eri tuotteita, ja riippumatta siiti,
toteutetaanko toimi sulautumisena, osakkeiden tai osuuksien, yrityksen osien tai varojen hankkimisena,
lainana, sopimuksena tai muuna miiriysvallan hankkimisena.
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2. Valvontaviranomainen, joka on toimivaltainen sopimuksen 56 artiklan mukaan, antaa 1 kohdassa
tarkoitetun luvan, jos se toteaa, ettS suunniteltu toimi ei anna henkil6ille tai yrityksille, joita asia
koskee, valtaa valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvan tuotteen tai kuuluvien tuotteiden osalta:

- miritS hintoja, valvoa tai rajoittaa tuotantoa tai jakelua taikka estSi tehokasta kilpailua merkit-
tivAIllI osalla kyseisten tuotteiden markkinoita; taikka

- kiertAi tWn~in sopimuksen mukaan noudatettavia kilpailusiint6ji erityisesti toteuttamalla
keinotekoisella tavala etuoikeutettu asema, joka merkitsee merkittiv5a etua mahdollisuuksissa
hankintoihin tai markkinoillepiisyssA.

3. Toimien ryhmii voidaan vapauttaa ennalta annettavan luvan vaatimuksesta, kun otetaan
buomioon asianomaisten yritysten koko tai varojen miirA yhdessa syntyvin keskittymin kanssa.

4. Jos valvontaviranomainen, joka on toimivaltainen sopimuksen 56 artiklan mukaan, toteaa, etti
julkiset tai yksityiset yritykset, joilla lain nojalla tai tosiasiallisesti on niitg tehokkaalta kilpailulta timan
sopimuksen soveltamisalueen merkittivilli osalla suojaava m iir5ivi markkina-asema valvonta-
viranomaisen toinivaltaan kuuluvan tuotteen markkinoilla taikka jotka nin hankkivat tWllaisen aseman,
kgyttivdt tAti asemaa tAmAn sopimuksen tavoitteiden vastaisiin tarkoituksiin ja jos tVllainen aseman
v5,irnkaytt6 voi vaikuttaa sopimuspuolten vAliseen kauppaan valvontaviranomainen antaa niille
yrityksille aiheellisia suosituksia sen estAmiseksi, ettS asemaa kiytetdin sanotulla tavalla.

3 artikla

Sovellettaessa 1 ja 2 artiklaa seki niiden soveltamiseksi vaadittavien tietojen ja niihin liittyvien menet-
telyjen yhteydessA 'yritykselli' tarkoitetaan yritysti, joka harjoittaa hiilen tai teriksen tuotantoa tAmdn
sopimuksen soveltamisalueella, sekg yritysti tai kauppaedustajan liiketti, joka sidnn6llisesti harjoittaa
muuta jakelua kuin myyntia kotitalouskuluttajille tai pienteollisuudelle.

4 artikla

Erityismir.iriykset 1 ja 2 artiklassa muirittyjen periaatteiden tiytinta6npanosta ovat tdmin sopimuksen
liitteessi XIV.

5 artikla

EFTAn valvontaviranoaminen ja EY:n komissio huolehtivat timan p6ytikirjan 1 ja 2 artiklassa
mdiirttyjen periaatteiden soveltamisesta 1 ja 2 artiklan taytintb6npanoa koskevien, taman sopimuksen
p6ytikirjassa 21 ja liitteessi XIV olevien mAiraysten mukaisesti.

6 artikla

Tim~in p6ytakirjan 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuissa yksittiisiss5 tapauksissa paat6kset tekee sopimuksen
56 artiklan mukaisesti EY:n komissio tai EFTAn valvontaviranomainen.

7 artikla

Kilpailua koskevan yhteniisen valvonnan kehittaimiseksi ja yllipitamiseksi kaikkialla Euroopan
talousalueella sekii tann sopimuksen mAiriysten yhdenmukaisen taytant66npanon, soveltamisen ja
tulkinnan edistamiseksi toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteisty6ssi p6ytikijassa 23 olevien
miiriysten mukaisesti.
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POYTAKIRJA 26
EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN TOIMIVALLASTA JA TEHTAVISTA

VALTION TUKEA KOSKEVISSA ASIOISSA

EFTA-valtioiden valiselli sopimuksella EFTAn valvontaviranomaisele annetaan valtion tukea
koskevien Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen kilpailusiint6jen soveltamiseksi vastaava
toimivalta ja samat tehtivdt kuin EY:n komissiolla tata sopimusta allekirjoitettaessa, jotta EFTAn
valvontaviranomainen voi panna taytAnt66n sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa seki 49 ja
61 - 63 artiklassa ilmaistut periaatteet. EFTAn valvontaviranomaisella on tima toimivalta my6s sitS
valtion tukea koskevien kilpaiusignt6jen panemiseksi tiyt~int66n, joka liittyy Euroopan hiili- ja
terisyhteis6n perustamissopimuksen soveltamisalaan p6ytikirjassa 14 ma~rityUl tavalla kuuluviin
tuotteisiin.
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POYTAKIRJA 27
YHTEISTYOSTA VALTION TUKEA KOSKEVISSA ASIOISSA

Valtion tukea koskevien s~int6jen yhtendisen tiytint66npanon, soveltamisen ja tulkinnan
varmistamiseksi kaikkialla sopimuspuolten alueella seka niiden s~Ant6jen sopusointuisen kehityksen
takaamiseksi, EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen ottavat huomioon seuraavat sddnn6t:

a) Tietoja ja mielipiteitA yleisisti toimintaperiaatteita koskevista kysymyksistA, kuten sopimuksessa
olevien valtion tukea koskevien saant6jen tiytaint66npanosta, soveltamisesta ja tulkinnasta,
vaihdetaan mA4r9ajoin tai jommankumman valvontaviranomaisen pyynn6sti.

b) EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen laativat mridxiajoin katsauksia valtion tuesta
toimialueellaan olevissa valtioissa. Niimd katsaukset on annettava toisen valvontaviranomaisen
saataville.

c) Jos valtiontukiohjelmaa tai -tapausta koskeva Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen
93 artiklan 2 kohdan ensimmSisessa ja toisessa alakohdassa tarkoitettu menettely tai vastaava
EFTAn valvontaviranomaisen perustamista koskevassa EFTA-valtioiden valisessi sopimuksessa
mdiritty menettely aloitetaan, EY:n komission tai EFTAn valvontaviranomaisen on ilmoitettava
siiti toiselle valvontaviranomaisefle sekA osapuolille, joita asia koskee, jotta nimi voivat esittdi
huomautuksensa.

d) Valvontaviranomaisten on ilmoitettava toisilleen kaikista paat6ksisti heti, kun ne tehdsin.

e) Toimivaltaisten valvontaviranomaisten on julkaistava tieto c alakohdassa tarkoitetun menettelyn
aloittamisesta sekA d alakohdassa tarkoitetut pijtbkset.

f) Timin p6ytakirjan mAdi ysten estdmdtt! EY:n komission ja EFTAn valvontaviranomaisen on
toisen valvontaviranomaisen pyynn6sti annettava tapauskohtaisia tietoja sekd vaihdettava
mielipiteitA yksittiisistd valtiontukiohjelmista ja -tapauksista.

g) Tietoja, jotka on saatu f alakohdan nojalla, on pidettvi luottamuksellisina.
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PO6YTAKIRJA 28
HENKISESTA OMAISUUDESTA

1 artikla
Suojan kohde

1. T ti p6ytkirjaa sovellettaessa 'henkisen omaisuuden' kisitteeseen kuuluu sopimuksen 13
artiklassa tarkoitettu teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojeleminen.

2. Tdnmn sopimuksen tullessa voimaan sopimuspuolet tarkistavat henkist5 omaisuutta koskevaa
lainsiddnt6aiin niin, etti se on sopusoinnussa tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevien
periaatteiden seki yhteis6n oikeudessa saavutetun henkisen omaisuuden suojan tason kanssa, mukaan
lukien naiden oikeuksien toteuttanistaso, edelli sanotun kuitenkaan rajoittamnatta tdinan p6ytkidjan
ja ifitteen XVII mddriysten soveltamista.

3. EFTA-valtiot tarkistavat, taman sopimuksen menettelyi koskevia mairiyksii noudattaen,
pyynn6sti ja sopimuspuolten neuvoteltua asiasta, henkist5 omaisuutta koskevaa lainsSidaint6an
saavuttaakseen ainakin sen henkisen omaisuuden suojan tason, joka yhteis6ssi on tAti sopimusta
allekirjoitettaessa, edelld sanotun kuitenkaan rajoittamatta tdmdn p6ytakirjan ja liitteen XVII
miAriysten soveltamista.

2 artikla
Oikeuksien sammnuminen

1. SiltS osin kuin sanunumisesta on yhteis6n toimenpiteiti tai oikeuskAytdnt65i, sopimuspuolet
huolehtivat siita, ettd henkiseen omfiaisuuteen kuuluvat oikeudet sammuvat yhteis6n oikeuden
mukaisesti. Tata mAdrdystai tulkitaan siinS merkityksessa, joka on vahvistettu Euroopan yhteis6jen
tuomioistuimen ennen tAmdn sopimuksen aekidrjoittamista antaxnissa merkityksellisissA ratkaisuissa,
edelli sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteis6n oikeuden kehittnisti tulevaisuudessa.

2. Patenttien osalta titi md.iaysti noudatetaan viimeistain vuoden kuluttua timin sopimuksen
voimaantulosta.

3 artikla
Yhteis6patentit

1. Sopimuspuolet sitoutuvat tekemAin parhaansa saattaakseen kolmen vuoden kuluessa
yhteisbpatenteista tehdyn sopimuksen (89/695/ETY) voimaantulosta pgit6kseen neuvottelut, joissa
tihdMtAin siihen, etta EFTA-valtiot tulevat mainittuun sopimukseen osallisiksi. Islannin osalta edelld
tarkoitettu paiva on kuitenkin aikaisintaan 1 paiva tammikuuta 1998.

2. Erityisehdoista, jotka koskevat EFTA-valtioiden tulemista osallisiksi yhteis6patenteista tehtyyn
sopimukseen (89/695/ETY), neuvotellaan my6hemmin.

3. Yhteis6 sitoutuu yhteis6patenteista tehdyn sopimuksen tultua voimaan kutsurnaan ne EFTA-
valtiot, jotka sita pyytivgt, neuvotleluihin mainitun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jos nim EFTA-
valtiot ovat Iisiksi noudattaneet, miti 4 ja 5 kohdassa mfiir Adn.
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4. EFTA-valtioiden lainsiiidbinn6n on oltava 5 pdiv.iin lokakuuta 1973 tehdyn Euroopan
patenttisopimuksen aineellisoikeudellisten mrnrAysten mukainen.

5. Farmaseuttisten valmisteiden ja elintarvikkeiden patentoitavuuden osalta Suomen on noudatettava
4 kohdan mAiriyksiA viimeistin 1 pdivistii tammikuuta 1995. Farmaseuttisten valmisteiden
patentoitavuuden osalta Islannin on noudatettava 4 kohdan mirdiyksig viimeistain 1 pAivist5
tammikuuta 1997. Yhteisb ei kuitenkaan osoita 3 kohdassa tarkoitettua kutsua Suomelle tai vastaavasti
Islannille ennen mainittua plivid.

6. Edelli 5 kohdassa tarkoitetun tuotteen patentin haltija tai hanen edunsaajansa voi, vaikka hin
tai joku muu hdnen suostumuksellaan on ensimmAisen kerran laskenut tuotteen liikkeelle Suomessa
tai Islannissa, 2 artiklan estimatti vedota patenttiin kuuluviin oikeuksiin estiikseen tuotteen tuonnin
sellaisiin sopimuspuoliin tai sen myynnin sellaisissa sopimuspuolissa, joissa tuote saa patenttisuojaa,
jos patenttia koskeva hakemus on tehty jossakin sopimuspuolessa ajankohtana, jolloin tuotteelle ei vieli
voinut saada tuotepatenttia Suomessa tai Islannissa.

Tlihn oikeuteen voidaan vedota 5 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta kahden vuoden ajan siitA,
kun Suomi tai vastaavasti Islanti on saattanut kyseisten tuotteiden patentoimisen mahdolliseksi.

4 artikla
Puolijohdetuotteet

1. Sopimuspuolilla on oikeus didttSi puolijobdetuotteiden oikeudellisen suojan ulottamisesta
koskemaan sellaisia muusta kuin tmnan sopimuksen sopimuspuolena olevasta kolmannesta maasta tai
muulta kuin tnimn sopimuksen sopimuspuolena olevalta kolmannelta alueelta olevia henkil6ita, joilla
ei ole oikeutta suojaan timdn sopimuksen mAnriysten mukaan. Ne voivat my6s tehdi tti koskevia
sopimuksia.

2. Jos oikeus puolijohdetuotteiden piirimallien suojaan ulotetaan koskemaan muuta kuin
sopimuspuolta, asianomainen sopimuspuoli pyrkii varmistamaan, etti maa tai alue, jota suoja ulotetaan
koskemaan, my6ntAi ti in sopimuksen muille sopimuspuolille oikeuden suojaan samoin edellytyksin
kuin asianomaisefle sopimuspuolelle.

3. Kaikki sopimuspuolet tunnustavat ja ottavat huomioon sopimuspuolten valisten rinnakkaisten
tai vastaavien sopimusten tai yhteisymmarrykseen perustuvien jdijestelyjen taikka vastaavien paitbsten
mukaisen oikeuksien laajennuksen.

4. Edeli 1 ja 3 kohdan osalta sovelletaan triin sopimuksen yleisii mirdiyksii tietojenanto-,
neuvottelu- ja riitojenratkaisumenettelyistS.

5. Jos jolekin sopimuspuolelle muodostuu erilaiset suhteet johonkin kolmanteen maahan, ryhdytin
viipymittS 4 kohdassa tarkoitettuihin neuvotteluihin, joissa kisitelliin eroavuuden vaikutuksia timin
sopimuksen mukaisen tavaroiden vapaan Iiikkuvuuden jatkumisen kannalta. Jos tillainen sopimus,
yhteisymmirrykseen perustuva jirjestely tai piit6s toteutetaan siiti huolimatta, ettA asiasta on edelleen
erimielisyytti yhteis6n ja jonkin sellaisen toisen sopimuspuolen kesken, jota asia koskee, noudatetaan,
miti tinin sopimukscn VII osassa m~iaritdin.
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5 artikla
Kansainvaliset sopimukset

1. Sopimuspuolet sitoutuvat ennen 1 paivii tammikuuta 1995 tulemaan osaUisiksi seuraaviin
teollista, henkistd ja kaupallista omaisuutta koskeviin monenvalisiin sopimuksiin:

a) teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (Tukholman asiakirja, 1967);

b) Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin asiakirja, 1971);

c) kansainvilinen yleissopimus esittivien taiteilijoiden, diAnitteiden valmistajien seka radioyritysten
suojaamisesta (Rooma 1961);

d) tavaramerkkien kansainvdlisesti rekister6innisti tehtyyn Madridin sopimukseen Iiittyvi
lis~p6ytikija (Madrid 1989);

e) Nizzan sopimus tavaroiden ja palvelujen kansainvilisestd luokituksesta tavaramerkkien
rekister6intiS varten (Geneve 1977, muutettu 1979)

f) Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvilisesti tunnustamisesta
patentinhakumenettelyd varten (1980);

g) patenttiyhteisty6sopimus (1984).

2. Irlannin, Norjan ja Suomen osalta Madridin sopimuksen lisdp6ytikirjaan osalliseksi tulemista
koskeva pAivAmndAr on I kohdassa mainitun paivdmAnrdn asemesta 1 paiva tamnikuuta 1996 ja
Islannin osalta vastaavasti 1 paivi tammikuuta 1997.

3. T'im n p6ytikirjan tullessa voinaan sopimuspuolten sisaisen lainsAidann6n on oltava 1 kohdan
a - c alakohdassa mainittujen sopimusten aineellisoikeudellisten mai.rdysten mukainen. Irlannin
sisaisen lainsAdannfn on kuitenkin oltava Bernin yleissopimuksen aineellisoikeudellisten mdi~rysten
mukainen I paiv iAn tammnikuuta 1995 mennessi.

6 artikla
Neuvottelut tullitariffeja ja kauppaa

koskevasta yleissopimuksesta

Sopimuspuolet sopivat kehittiivdnsi tAlli sopimuksella henkisen omaisuuden osalta vahvistettua
jirjestelmidi Uruguayn kierroksen tulosten perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteis6n ja sen
jgsenvaltioiden toimivaltaa henkista omaisuutta koskevissa kysymyksissi.

7 artikla
Keskinainen tietojenvaibto ja yhteiset neuvottelut

Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot kansainvIlisten jirjest6jen puitteissa tapahtuvan
ty6skentelyn sek! benkisti omaisuutta koskevien sopimusten yhteydessa.

Sopimuspuolet sitoutuvat my6s pyynn6sti etukdteen ryhtymiAn neuvotteluihin edelli tarkoitetuissa
puitteissa ja yhteyksissa aloilla, joihin sovelletaan jotakin yhteis6n oikeudessa toteutettua toimenpidetti.
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8 artikla
Siirtymi'nSi&ykset

Sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymd.in neuvotteluihin, jotta ne EFTA-valtiot, joiden etua asia koskee,
voivat t~ydellisesti osallistua tuleviin henkistA omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin, joita yhteis6n
oikeudessa mahdollisesti toteutetaan.

Jos tillaisia toimenpiteiti on toteutettu ennen taman sopimuksen voimaantuloa, neuvottelut
toimenpiteisiin osallistumisesta aloitetaan niin pian kuin mahdollista.

9 artikla
Toimivalta

TImnan p6ytikirjan miiirgykset eivit rajoita yhteis6n ja sen jisenvaltioiden toimivaltaa henkistai
omaisuutta koskevissa kysymyksissa.
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POYTAKIRJA 29
AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

Edistidkseen nuorten Iiikkuvuutta Euroopan talousalueella, sopimuspuolet sopivat lujittavansa
yhteisty6tan amnmatiIisen koulutuksen alalla ja pyrkivansa parantamaan opiskelijoiden mahdolli-
suuksia halutessaan opiskella toisessa ETA-valtiossa. Tssa yhteydessd ne ovat yhti mielti siitd, ett!
opiskelijoiden oleskeluoikeutta koskevat tdmin sopimuksen m~kdykset eivit muuta yksittdisilli
sopimuspuolilla ennen tamin sopimuksen voimaantuloa olevia mahdollisuuksia periA ulkomaalaisilta
opiskelijoilta opiskelumaksuja.
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POYTAkRJA 30
TILASTOALAN YHTEISTYON JARJESTMISTA KOSKEVISTA

ERIYI SM.RAYKSISTA

1. Perustetaan sopimuspuolten kansallisten tilastolaitosten, Euroopan yhteisjen tilastotoimiston
(Eurostat) ja EFTA-valtioiden tilastollisen neuvonantajan toirniston (OSA EFTA) edustajien
konferenssi. Konferenssi ohjaa tilastoyhteisty6tai, kehittSA tilastoyhteisty6ti varten liheisesti yhteis6n
ohjelmiin ja menettelytapoihin yhteensovitettuja ohjelmia ja menettelytapoja seka seuraa niiden
toteuttamista.

2. EFTA-valtiot osaflistuvat tmin sopimuksen voimaantulosta alkaen tilastotietoja koskevien
toimien ensisijaisuutta koskevien suunnitelmien mukaisesti yhteisty6h6n ).

EFTA-valtiot osallistuvat tAllaisen toiminnan rahoittamiseen tamin sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan
a alakohdan ja siihen liittyvien maksusdint6jen mukaisesti.

EFTA-valtiot osallistuvat tAysimAirdisesti kaikkiin EY:n komissiota avustaviin EY:n komiteoihin
tallaisen toiminnan ohjaamisessa ja kehittjnisess , jos kAsiteltAvAt aiheet kuuluvat sopimuksen alaan.

3. OSA EFTA sovittaa yhteen EFTA-valtioiden, t~mIn sopimuksen alaan kuuluviin asioihin Iiittyvat

tilastotiedot ja toimittaa ne Eurostatille. Tietojen sailytys ja kasittely tapahtuu Eurostatissa.

4. Eurostat ja OSA EFrA varmistavat, ettA ETA:n tilastot levitetAin eri kyttAjine ja yleis6lle.

5. EFrA-valtiot vastaavat lisdkustannuksista, joita Eurostatille aiheutuu kyseisistd valtioista tulevien
tietojen tdman sopimuksen mddrdysten mukaisesta sailyttamisestd, kdsittelysti ja levittimisesta. ETA:n
sekakomitea vahvistaa md.arajoin kyseeseen tulevat mirit.

6. Salassapidettlvia tilastotietoja saa kiyttSi ainoastaan tilastotarkoituksiin.

(1) Tails tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia tulevia suunnitelmia, joista on sAAdetty 19 paivini
kesikuuta 1989 annetussa neuvoston piit6slauselmassa 389 Y 0628 (01) ensisijaisten toimenpi-
teiden toteuttamisesta tilastotietojen alalla: Euroopan yhteis6jen tilasto-ohjelma 1989 - 1992
(EYVL N:o C 161, 28.6.1989, s. 1)
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POYTA RJA 31
YHTEISTYOSTA MUILLA KUIN NELJAN VAPAUDEN AIAAN

KUULUVILLA ERITYISALUEILLA

I artikla
Tutkimus ja teknologinen kehittinisty6

1. a) EFTA-valtiot osallistuvat yhteis6n tutkimuksen ja teknologisen kehittlimisty6n puiteohjelman
(1990 - 19 94 )(1) t~ytnt66npanoon tniin sopimuksen voimaantulosta alkaen osallistumalla sen
eri ohjelmiin.

b) EFrA-valtiot osallistuvat a alakohdassa tarkoitetun toiminnan rahoitukseen sopimuksen 82
artiklan I kohdan a alakohdan mukaisesti.

c) EdeHll b alakohdasta johtuu, etti EFTA-valtiot osallistuvat tiysimiirdiisesti kaikkien niiden
yhteis6n komiteoiden tydskentelyyn, jotka avustavat yhteison komissiota edelld mainitun
puiteohjelman ja sen erityisohjelmien johtamisessa tai kehittimisessa.

d) Tutkimuksen ja teknologisen kehittimisty6n alan yhteisty6n erityisen luonteen vuoksi EFTA-
valtioiden edustajat osallistuvat lisiksi tieteen ja tekniikan tutkimuskomitean (CREST) ja muiden
yhteis6n komiteoiden, joiden asiantuntemusta yhteis6n komissio kiyttii hyviksi tai alalla,
ty6h6n, siinA laajuudessa kuin se on tarpeen timan yhteisty6n hyvin toimivuuden kannalta.

2. Islannin osalta 1 kohdan mdridyksii sovelletaan kuitenkin vasta 1 paivlistA tammikuuta 1994
alkaen.

3. Yhteis6n tutkimuksen ja teknologisen kehittimisty6n puiteohjelman (1990 - 1994) alaan kuuluvan
toiminnan arvioinnissa ja suuntaamisessa merkittivAlli tavalla uudelleen sopimuksen tultua voimaan
noudatetaan sopimuksen 79 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyi.

4. Sopimuksella ei rajoiteta toisaalta kahdenvilistS yhteisty6tA yhteisbn tutkimuksen ja teknologisen
kehittimisty6n puiteohjelman (1987 - 19 91)co alalla, eika toisaalta yhteis6n ja EFTA-valtioiden tie-
teellisestg ja tekniikan alan yhteisty6sti tehtyjen kahdenvilisten puitesopimusten soveltamista, sikAli
kuin ne koskevat muuta kuin taman sopimuksen alaan kuuluvaa yhteisty6ti.

0) 390 D 0221: Neuvoston piAt6s 90/221/Euratom, ETY, tehty 23 piini huhtikuuta 1990, (vuodet

1990 - 1994) (EYVL N:o L 117, 8.5.1990, s. 28)

c 387 D 0516: Neuvoston piat6s 87/516/Euratom, ETY, tehty 28 piivini syyskuuta 1987, (EYVL
N:o L 302, 24.10.1987, s. 1)
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2 artikla
Tietopalvelut

ETA:n sekakomitea pdAtta tfman sopimuksen tultua voirnaan niistS ehdoista ja edellytyksistS, joilla
EFTA-valtiot osaUistuvat EY:n neuvoston j~ijempinA mainituilla p,it6ksilli perustettuihin tai naista
pdAtksisti johtuviin ohjelmiin tietopalvelujen alalla:

- 388 D 0524: Neuvoston pdat6s 88/524/ETY, tehty 26 pdiviing heinikuuta 1988, toimintasuunni-
telman laatimisesta tietopalvelujen markkinoiden luomiseksi (EYVL N:o L 288, 21.10.1988, s. 39)

- 389 D 0286: Neuvoston pdit6s 89/286/ETY, tehty 17 pgivini buhtikuuta 1989, innovaation ja
teknologian siirron strategisen ohjelman pfifvaiheen toteuttamisesta yhteis6n tasolla (1989 - 1993)
(Sprint-ohjelma) (EYVL N:o L 112, 25.4.1989, s. 12)

3 artikla
Ymparist6

1. Yhteisty6ti ymparist66n liittyvissA kysymyksissS vahvistetaan yhteis6n toiminnan puitteissa
erityisesti seuraavilla aloilla:

- ympiirist65 koskevat periaate- ja toimintaohjelmat;
- ympirist6nsuojeluvaatimusten yhdentiminen muihin periaatteisiin;
- taloudelliset ja verotukseen Iiittyvit keinot;
- ympirist6i koskevat kysymykset, joilla on rajat ylittAviA vaikutuksia;
- tArkeit alueelliset ja maailmanlaajuiset aiheet, joita kiisitelhidn kansainvAlisissA jirjest6issa.

Yhteisty6 kgsittii muun muassa sann6llisesti pidettivia kokouksia.

2. Tarvittavat pAiit6kset tehdiin mabdollisimman pian tamAn sopimuksen tultua voinaan sen
varmistamiseksi, etti EFTA-valtiot osalistuvat Euroopan ymparistbtoimiston toimintaan yhteis6n
perustettua tAmn jijest6n, sikili kuin tistS ei ole sovittu ennen ttia ajankohtaa.

3. Kun ETA:n sekakomitea on pdattinyt, etti yhteisty6 tapahtuu sopimuspuolten sisl161tAian
samanlaisen tai samankaltaisen rinnakkaislainsidnn6n muodossa, sopimuksen 79 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja menettelytapoja sovelletaan tallaisen lainsiAdAnn6n valmisteluun kyseiselli alalla.

4 artikla
Koulutus, harjoittelu ja nuoriso

1. EFTA-valtiot osaflistuvat tamIn sopimuksen tultua voimaan yhteis6n "Euroopan nuoriso" -
ohjelmaan sopimuksen VI osan mukaisesti.

2. EFTA-valtiot osallistuvat 1 piivisti tammikuuta 1995 alkaen kaikkiin yhteis6n silloin voimassa
oleviin tai hyviksyttyihin koulutusta, harjoittelua ja nuorisoa koskeviin ohjelmiin noudattaen, miti VI
osassa mriiAtAn. Yhteis6n tanan alan ohjelmien suunnittelussa ja kehittixnisessA noudatetaan
sopimuksen voimaantulosta alkaen VI osassa ja erityisesti 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja
menettelytapoja.
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3. EFTA-valtiot osallistuvat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien rahoitukseen sopimuksen 82
artiklan I kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. EFrA-valtiot osallistuvat siitA alkaen, kun yhteisty6 alkaa sellaisissa ohjelmissa, joiden
kustannuksiin ne osaUistuvat sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tiysimngiriisesti
kaikkien sellaisten yhteis6n komiteoiden ty6skentelyyn, jotka avustavat EY:n komissiota naiden
ohjelmien toteuttamisessa ja kehittdunisessi.

5. EFrA-valtiot osallistuvat sopimuksen tultua voimaan tietojenvaihtoon Iiittyviin yhteis6n ei
toimiin, mukaan lukien tarvittaessa asiantuntijoiden yhteydenpito ja kokoukset, seminaarit ja
konferenssit. Sopimuspuolet tekevlt muita tti osin aihee~lisiksi osoittautuvia aloitteita joko ETA:n
sekakomiteassa tai muuUa tavoin.

6. Sopimuspuolet edistavat alueellaan aiheeUista yhteisty6ti toimivaltaisten jgrjest6jen, laitosten ja
muiden toimielinten kesken, kun tA1Il voisi edistii yhteisty6n vahvistamista ja laajenemista. Tdmim
koskee erityisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittimiskeskuksen (CEDEFOP)( ) toimintaan
kuuluvia asioita.

5 artikla
Sosiaalipolitiikka

1. Sosiaalipolitiikan alalla sopimuksen 79 artiklan I kohdassa tarkoitettu vuorovaikutus kdsittAS muun
muassa kokousten pitrimisen, mukaan lukien asiantuntijoiden valisen yhteydenpidon, kaikkien
osapuolten kannalta tArkeiden erityisalojen kysymysten tutkimisen, sopimuspuolten toimintaa koskevien
tietojen vaihtamisen, yhteisty6n tilan arvioinnin ja yhteisen toirninnan, kuten esimerkiksi seminaarien
ja konferenssien, jjestimisen.

2. Sopimuspuolet pyrkivit erityisesti vahvistamaan yhteisty6ti seuraavista sid6ksisti mahdollisesti
johtuvan yhteis6n toiminnan alalla:

- 388 Y 0203: Neuvoston pait6slauselma, annettu 21 pAivAnS joulukuuta 1987, ty6turvallisuudesta,
-bygieniasta ja -terveydesti (EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 3)

t) 375 R 0337: Neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75, annettu 10 pdivini helmikuuta 1975, Euroopan
ammatiUisen koulutuksen kehittimiskeskuksen perustamisesta (EYVL N:o L 39, 13.2.1975, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Helleenien
tasavallan iittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979, s. 99)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 302,
15.11.1985, s. 170)
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- 391 Y 0531: Neuvoston pit6slauselma, annettu 21 piiviini toukokuuta 1991, miesten ja naisten
tasa-arvoisia mahdollisuuksia ty6h6n koskevasta yhteis6n kolmannesta keskipitkln ajan
toimintaohjelmasta (1991 - 1995) (EYVL N:o C 142, 31.5.1991, s. 1)

- 390 Y 0627(06): Neuvoston p~t6slauselma, annettu 29 pivan5 toukokuuta 1990, toixninnasta
pitkiaikaisty6tt6mien avustamiseksi (EYVL N:o C 157, 27.6.1990, s. 4)

- 386 X 0379: Neuvoston suositus 86/379/ETY, annettu 24 heinikuuta 1986, vajaakuntoisten
ty611istinisesti yhteisbn alueena (EYVL N:o L 225, 12.8.1986, s. 43)

- 389 D 0457: Neuvoston ptos 89/457/ETY, tebty 18 paiv.nd beinikuuta 1989, yhteisbn
keskipitkan ajan toimintaohjelmasta taloudellisesti ja sosiaalisesti huono-osaisten yhteiskunnan
ryhmien taloudellisesta ja sosiaalisesta mukauttamisesta (EYVL N:o L 224, 2.8.1989, s. 10).

3. EFTA-valtiot osallistuvat tArnin sopimuksen tultua voimaan yhteisin toiminnan alaan kuuluvaan
vanhuksia koskevaan toimintaanl).

EFTA-valtiot osallistuvat toiminnan rahoitukseen sopimuksen 87 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti.

EFTA-valtiot osallistuvat tfysimr.riisesti sellaisten yhteis6n komiteoiden ty6h6n, jotka avustavat EY:n
komissiota ohjelman toteuttamisessa ja kehittamisess2, Iukuun ottamatta niiden asioiden kgsittelyii,
jotka Iiittyvit yhteisbn varojen jakamiseen yhteis6n jAsenvaltioiden kesken.

4. ErA:n sekakomitea tekee tarvittavat pdAt6kset sopimuspuolten vdlisen yhteisty6n belpottamiseksi
tulevissa ohjelmissa ja yhteisbn sosiaalialan toiminnassa.

o 391 D 0049: Neuvoston pat6s 91/49/ETY, annettu 26 paivanii marraskuuta (EYVL N:o L 28,

2.2.1991, s. 29)
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5. Sopimuspuolet edistdvAt alueellaan aiheeflista yhteisty6td toimnivaltaisten jarjest6jen, laitosten ja
muiden toimielinten kesken silloin, kun tSII edistettsisiin yhteisty6n vahvistamista ja laajenemista.
TAmS koskee erityisesti Euroopan elin- ja ty6olojen kehittimiss~iti6n toimintaan Iiittyvia asioita1 ).

6 artikla
Kuluttajansuoja

1. Kuluttajansuojan alalla sopimuspuolet vahvistavat keskindist5 vuorovaikutustaan kaikin aiheellisin
tavoin sen selvittaniseksi, miid aloilla ja miss5 toiminnassa lM.hempi yhteisty6 voisi edistA niiden
asettamien tavoitteiden saavuttamista.

2. Sopimuspuolet pyrkivit edistindiin yhteisty6ti seuraavista yhteis6n s~id6ksisti mahdollisesti
johtuvan yhteison toiminnan alalla erityisesti kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumisen
varmistamiseksi:

- 389 Y 1122(01): Neuvoston pait6slauselma, annettu 9 marraskuuta 1989, vastaisesta
tArkeysj5rjestyksestA kuluttajansuojapolitiikan uudelleen kiynnistAmisti varten (EYVL N:o C 294,
22.11.1989, s. 1)

- 590 DC 0098: Kolmen vuoden toimintasuunnitelma kuluttajapolitiikasta ETY:ssa (1990 - 1992)

- 388 Y 1117(01): Neuvoston piit6slauselma, annettu 4 marraskuuta 1988, kulutajan
osallistumismahdollisuuksien parantamisesta standardoinnissa (EYVLN:o C 293,17.11.1988, s. 1)

) 375 R 1365: Neuvoston asetus (ETY), N:o 1365/75, annettu 26 piviinA toukokuuta 1975,
Euroopan elin- ja ty6olojen kehitt.missaiti6n luomisesta (EYVL N:o L 139, 30.5.1975, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Helleenien
tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979, s. 111)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiria - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 302,
15.11.1985, s. 170)
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7 artikla
Pienet ja keskisuuret yritykset

1. Yhteisty6ti pienten ja keskisuurten yritysten alalla edistetlidn yhteis6n toiminnassa erityisesti:

- liiketoimintaan kohdistuvien tarpeettomien hallinnollisten, taloudellisten jaoikeudellisten rasitusten
poistamiseksi;

- tietojen antarniseksi yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille niiden kannalta
mahdollisesti tArkeistA toimintaperiaatteista ja ohjelmista sekA niiden avustamiseksi;

- yritysten ja erityisesti Euroopan talousalueen eri osista perisin olevien pienten ja keskisuurten
yritysten vilisen yhteisty6n ja yhti6toveruuden edistimiseksi.

2. Sopimuspuolet pyrkivgt edistimSn erityisesti yhteisty6tS seuraavista yhteis6n sid6ksistA
mahdoUisesti johtuvan yhteis6n toiminnan alalla:

- 388 Y 0727(02): Neuvoston piit6slauselma, annettu 30 pdivAng kesAkuuta 1988
liiketoimintaymparist6n parantamisesta seki toimenpiteisti yhteis6n yritysten, erityisesti pienten
ja keskisuurten yritysten kehittimisen edistimiseksi (EYVL N:o C 197, 27.7.1988, s. 6)

- 389 D 0490: Neuvoston pSit6s 89/490/ETY, tehty 28 pAivIni heinikuuta 1989,
liiketoimintaympirist6n parantamisesta seki yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
kehittimisen edistainisestS yhteis6ssA (EYVL N:o L 239, 16.8.1989, s. 33)

- 389 Y 1007(01): Neuvoston piit6slauselma, annettu 26 pAivana syyskuuta 1989, alihankinnan
kehittimisesta yhteis6ss5 (EYVL N:o C 254, 7.10.1989, s. 1)

- 390 X 0246: Neuvoston suositus, annetiu 28 piivAni toukokuuta 1990, hallinnon yksinkertaista-
mista koskevan toimintaperiaatteen toteuttamisesta jisenvaltioissa pienten ja keskisuurten yritysten
hyviiksi (EYVL N:o L 141, 2.6.1990, s. 55)

- 391 Y 0605: Neuvoston piit6slauselma, annettu 27 plivAni toukokuuta 1991, pienten ja kes-
kisuurten yritysten, mukaan lukien kisity6teollisuus, toimintaohjelmasta (EYVL N:o L 146,
5.6.1991, s. 3)

- 391 D 0319: Neuvoston pait6s 91/319/ETY, tehty 18 piiiviini kesakuuta 1991, yritysten
liiketoimintailmaston parantamiseksi sekA yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
kehitt misen edistAxmiseksi annetun ohjelman muuttamisesta (EYVL N:o L 175, 4.7.1991, s. 32)

3. ETA:n sekakomitea tekee sopimuksen tultua voimaan aiheelliset pdat6kset menettelytavoista, joita
sovelletaan yhteisty6h6n yhteis6n toiminnan alaan kuuluvassa liiketoimintaympdrist6n parantamisesta
seka yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittigmisen edistimisesta yhteis6ssi
annetun neuvoston pdat6ksen tiytnt6npanossa1 ) ja tAhAn liittyviin toimintaan, mukaan lukien
pait6kset EFTA-valtioiden rahoitusosuuksista.

(1) 389 D 0490: Neuvoston paat6s, tehty 28 paivani heinakuuta 1989 (EYVL C 239, 16.8.1989,
s. 33)
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8 artikla
Matkailu

Matkailun alalla sopimuksen 79 artiklan I kohdassa tarkoitetun vuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa
sellaiset alueet ja toiminta, joilla lahemmin yhteisty6n avulla voitaisiin edistdA matkailua ja
matkailuelinkeinon yleisiA toimintaedellytyksil sopimuspuolten alueilla.

9 artikla
Audiovisuaalinen ala

Tarpeelliset plit6kset, joilla varmistetaan EFTA-valtioiden osallistuminen neuvoston pdit6ksellg
90/685/ETY 21 paivalta joulukuuta 1990, Euroopan audiovisuaalisen teollisuuden kehityksen
edistimiseksi annetun toimintaohjelman (MEDIA) (1991 - 1995) toteuttamisesta (EYVL N:o L 380,
31.12.1990, s. 37) perustettuihin ohjelmiin, tehd~in niin pian kuin mahdollista tamn sopimuksen
tultua voimnaan, sik.Ui kuin titi asiaa ei ole jaljestetty ennen tuota ajankohtaa.

10 artikla
Pelastuspalvelu

1. Sopimuspuolet pyrkivit tehostamaan yhteisty6tin yhteisdn toiminnan alalla, joka johtuu neuvos-
ton ja neuvostossa kokoontuneiden jisenvaltioiden edustajien piat6slauselmasta, annettu 13 pdiviini
helmikuuta 1989, yhteis6n yhteisty6n uusista muodoista pelastuspalvelussa (489 Y 0223) (EYVL N:o
C 44, 23.2.1989, s. 3).

2. EFTA-valtiot varmistavat, ettA numero 112 otetaan niiden alueella kayttu6n yhtenaisena Euroopan
hitanumerona yhtenAisen Euroopan hitanumeron kiytt66n ottamisesta 21 paivana hein~ikuuta 1991
tehdyn neuvoston p.Atoksen (391 D 0396) (EYVL N:o L 217, 6.8.1991, s. 31) mukaisesti.
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POYTKJRJA 32
SOPIMUKSEN 82 ARTIKLAN TAYTANTOONPANON TALOUDELLISISTA

YKSITYISKOHDISTA

I artikla
Menettely, joUa mafritell1in EFTA-valtioiden

osallistuminen rahoitukseen

1. Rahoitukseen osallistuminen, joka perustuu siihen, etti EFTA-valtiot osallistuvat yhteis6n
toimintaan, lasketaan seuraavissa kohdissa m55rittyd menettelyi noudattaen.

2. EY:n komissio antaa ETA:n sekakomitealle seuraavat tiedot sekgi niihin liittyvin tarpeellisen
tausta-aineiston viimeistdiin 30 piviind toukokuuta kunakin varainhoitovuonna:

a) alustavassa ehdotuksessa Euroopan yhteis6jen yleiseksi talousarvioksi menojen yhteenvedossa
maksusitoumus- ja maksumA.rirahojen "tiedoksi" esitetyt mdi~rt niiden toiminnan alojen osalta,
joihin EFTA-valtiot osallistuvat, laskettuina 82 artiklassa miir~tylli tavalla;

b) alustavan talousarvioehdotuksen tulojen yhteenvedossa "tiedoksi" esitetyt arviom~idrt rahoi-
tusosuuksista, jotka vastaavat EFTA-valtioiden osallistumista kyseisiin toiminnan aloihin.

3. ETA:n sekakomitea vahvistaa ennen 1 paivas heinikuuta kunakin vuonna, etta 2 kohdassa
tarkoitetut mkriit ovat 82 artiklan mdi.rysten mukaiset.

4. Kun budjettivallan kdyttij5 on hyviiksynyt talousarvion, tarkistetaan seka maksusitoumus- ettA
maksumir rahojen osalta EFTA-valtioiden osallistumista vastaavat, "tiedoksi" esitetyt maarat samoin
kuin rahoitusosuuksien mdirt, jotta ne olisivat 82 artiklan mdirdysten mukaiset.

5. Vilitt6misti sen jlkeen, kun budjettivalan kiyttijS on lopullisesti hyviksynyt yleisen
talousarvion, EY:n komissio antaa ETA:n sekakomitealle tiedot niisti "tiedoksi" tulojen yhteenvedossa
ja menojen yhteenvedossa talousarviossa esitetyistA m5drista, jotka vastaavat EFTA-valtioiden
osalistumista.

ETA:n sekakomitea vahvistaa 15 pdivin mdAirajassa tietojen antamisesta sen, ettA nimi midrdt ovat
82 artiklan mukaiset.

6. EFTA-valtioiden pysyva komitea ilmoittaa I pdiviain tammikuuta mennessa kunakin varainhoi-
tovuonna rahoitusosuuden lopullisen jaon eri EFTA-valtioiden vilill5.

Tiinmi jako sitoo jokaista EFTA-valtiota.

Jos kyseisii tietoja ei anneta 1 piivdiin tammikuuta mennessA, sovelletaan vAliaikaisesti edellisen
vuoden jakoa.
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2 artikla
EFTA-valtioiden rahoitusosuuksien suoritus

1. EY:n komissio pllitti1 EFTA-valtioiden pysyvAn komitean 1 artiklan 6 kohdan miArAysten
mukaisesti antainien tietojen perusteella:

a) varainhoitoasetuksen 1 28 artiklan 1 kohdan nojalla ehdotuksesta vaateeksi, joka vastaa EFTA-
valtioiden osallistumisen mfiArdi ja lasketaan maksusitoumusm~irirahojen perusteella.

Vaadetta koskevan ehdotuksen laatimisella komissio avaa muodollisesti talousarvion kyseisten
momenttien maksusitoumusmiiiirgahat thtA varten laaditun talousarvioryhmittelyn mukaisesti.

Jos talousarviota ei ole hyviiksytty varainhoitovuoden alkaessa, sovelletaan varainhoitoasetuksen
9 artiklaa.

b) varainhoitoasetuksen 28 artiklan 2 kohdan nojalla varoja koskevasta pyynn6sti, joka vastaa
EFTA-valtioiden rahoitusosuuksia ja lasketaan maksum .iirahojen perusteella.

2. Timan jA-jestyksen mukaisesti kukin EFTA-valtio maksaa rahoitusosuutensa kahdessa erissA:

- kuusi kahdestoistaosaa rahoitusosuudesta maksetaan viimeistgin 20 paivini tammikuuta;
- kuusi kahdestoistaosaa rahoitusosuudesta maksetaan viimeistfdn 15 piivini hein~kuuta.

Viimeistaiin 20 plivind tammikuuta maksettavan kuuden kahdestoistaosan era lasketaan kuitenkin sen
miA'In perusteella, joka on esitetty "tiedoksi" alustavan talousarvioehdotuksen tulojen yhteenvedossa;
nun maksetut mgkrit tasataan 15 pivani heinikuuta eriantyvien kahdestoistaosien maksun yhteydesss.

Jos talousarviota ei ole hyviksytty ennen 30 piivii maaliskuuta, my6s toinen maksueri lasketaan
alustavassa talousarvioehdotuksessa "tiedoksi" esitetyn midirin perusteella. Maksut tasataan kolmen
kuukauden kuluttua 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn pAttitnisestii.

EFrA-valtioiden rahoitusosuuksien suorituksia vastaavat hyvitykset avaavat muodollisesti talousarvion
kyseisten m3menttien maksum~rarahat titS varten laaditun talousarvioryhmittelyn mukaisesti, sanotun
kuitenkaan rajoittamnatta varainhoitoasetuksen 9 artiklan soveltamista.

3. Rahoitusosuudet ilmaistaan ja maksetaan ecu-mairiisina.

4. Kukin EFTA-valtio avaa tutA varten keskuspankkiinsa tai muuhun titi tarkoitusta varten
nimeAm.insa laitokseen ecu-mrirlisen tilin EY:n komission lukuun.

5. Jos hyvityksii ei suoriteta 2 kohdassa tarkoitetuissa miAriajoissa 4 kohdassa tarkoitetulle tilille,
EFTA-valtion, jota asia koskee, on maksettava viivistyskorkoa madra, joka vastaa Euroopan
rahapoliittisen yhteisty6rahaston ecu-m.iisisti toimitteistaan eripaivin kuukaudelta perimi,
Euroopan yhteis6jen virallisen lehden C-sarjassa kultakin kuukaudelta julkaistavaa korkokantaa
lisittyni 1,5 prosenttiyksik61Ii.

ti Euroopan yhteis6jen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 pivinA

joulukuuta 1977 (EYVL N:o L 356, 31.12.1977), sellaisena kuin se on muutettuna 13 pdivini
maaliskuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 610/90
(EYVL N:o L 70, 16.3.1990), jiljempin5 varainhoitoasetus
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3 artikla
Tarkistukset toteuttamisen perusteella

1. Sopimuksen 82 artiklan mukaisesti talousarvion kunkin momentin osalta miixittyji EFTA-
valtioiden osailistumisen miirii ei tavallisesti muuteta asianomaisen varainhoitovuoden aikana.

2. EY:n komissio suorittaa, pAttaessddn kunkin varainhoitovuoden (n) tilit, tulo- ja menotilin
laatimisen yhteydess4 tilien tasauksen EFTA-valtioiden osallistumisen osalta ja ottaa tuolloin
huomioon:

- siirtoihin tai lisitalousarvioihin perustuneet muutokset varainhoitovuoden ajalta;

- varainhoitovuoden mdrirahojen lopullisen toteutumisen ottaen huomioon mahdolliset peruutukset
ja siirrot seuraaville vuosille;

- yhteis6n toimintaan liittyvia kustannuksia vastaavat rahamAirit, jotka EFTA-valtiot kattavat erik-
seen tai luontoissuorituksina, esimerkiksi hallinnollisena apuna.

T im tasaus toteutetaan laadittaessa talousarvio seuraavalle vuodeUe (n + 2).

3. Kuitenkin EY:n komissio voi, jos se on poikkeuksellisissa tilanteissa asiaUisesti perusteltua, silti
osin kuin se on tarpeen suhdeluvun toteutumisen turvaamiseksi, ETA:n sekakomitean suostumuksella
pyytiia EFTA-valtioilta ylimAiriisten rahoitusosuuksien suoritusta my6s sen varainhoitovuoden aikana,
jona poikkeama on ilmennyt. Tillaiset ylim.iriiset rahoitusosuudet kirjataan 2 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetuifle tileile ETA:n sekakomitean miiir mini paivdni, jonka on mahdollisuuksien mukaan
oltava sama kuin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tasauksen ajankohta. Naiden kirjausten viiviistyessd
sovelletaan 2 artiklan 5 kohdan miiarayksia.

4. ETA:n sekakomitea hyviksyy tarvittaessa tiydentavit sdinn6t 1 - 3 kohdan tiiytint66npanoa
varten.

T'imi koskee erityisesti sita, miten otetaan huomioon EFTA-valtioiden erikseen tai luontoissuori-
tuksina kattamat, yhteis6n toimintaan liityvia kustannuksia vastaavat rahamiiriit.

4 artikla

Tarkastelu

ETA:n sekakomitea tarkastelee

- 2 artiklan 1 kohdan,
- 2 artiklan 2 kohdan,
- 3 artiklan 2 kohdan sekii
- 3 artiklan 3 kohdan

m!iuiyksii ennen 1 pAiviiS tamnikuuta 1994 ja tekee niihin muutokset, jotka ovat aiheellisia niiden
tiytInt66npanosta saatujen kokemusten seka varainhoitoasetusta tai yleisen talousarvion laatimista
koskevien yhteis6n pit6sten perusteella.
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5 artikia
Toteuttamista koskevat ehdot

1. EFTA-valtioiden osallistumiseen perustuvat mirdrahat kiytetAdn varainhoitoasetuksen slAnn6sten
mukaisesti.

2. Tarjousmenettelyja koskevien saint6jen osalta miirt iAn kuitenkin, ettA tarjouspyynn6t ovat
avoimia seka EY:n jAsenvaltioille ett5 EFTA-valtioille, siltl osin kuin niitg rahoitetaan talousarvion
sellaisilta momenteilta, joihin EFTA-valtiot osallistuvat.

6 artikla
Tietojen antaminen

1. EY:n komissio toimittaa jokaisen vuosineljanneksen lopussa EFTA-valtioiden pysyvalle
komitealle niiden toimintaohjelmien ja toiminnan alojen osalta, joiden rahoitukseen EFTA-valtiot
osallistuvat, kirjanpidostaan otteen, josta ilmenee tilanne toimintaohjelmien ja toiminnan alojen tiytiin-
t66npanon seki tulojen etti menojen osalta.

2. Varainhoitovuoden pdAtyttyi EY:n komissio toimittaa EFTA-valtioiden pysyvalle komitealle
niiden toimintaohjelmien ja toiminnan alojen osalta, joiden rahoitukseen EFTA-valtiot osailistuvat,
tulojen ja menojen tililti seki varainhoitoasetuksen 78 ja 81 artiklan mukaisesti laaditusta taseesta
ilmenevAt tiedot.

3. Yhteis6 toimittaa EFTA-valtioiden pysyvglie komitealle niiden toimintaohjelmien ja toiminnan
alojen osalta, joiden rahoitukseen EFTA-valtiot osallistuvat, sellaiset muut rahoitustiedot, joita ne
voivat kohtuudella pyytaA.

7 artikla
Tarkastus

1. EFTA-valtioiden osailistumista vastaavien tulojen mArittely ja saatavuus seka siti vastaavien
menojen kohdentaminen ja ajoitus tarkastetaan soveltaen Euroopan talousyhteis6n perustamissopimusta,
varainhoitoasetusta sekA asetuksia, joita sovelletaan sopimuksen 76 ja 78 artiklassa tarkoitetuilla aloilla.

2. Toteutetaan aiheelliset yhteis6n ja EFTA-valtioiden tarkastusviranomaisten viliset jarjestelyt
niiden tulojen ja menojen, jotka vastaavat EFTA-valtioiden osaUistumista yhteis6n toimintaan, 1
kohdassa tarkoitetun tarkastuksen helpottamniseksi.

8 artikia
Suhdeluvun laskemisessa huomioon otettava

bruttokansantuotteen (GDP) arvo

1. Sopimuksen 82 artiklassa tarkoitettu markkinahintainen bruttokansantuote saadaan sopimuksen
76 artiklan tdytint66npanon tuloksena julkaistavista tiedoista.

2. Varainhoitovuosien 1993 ja 1994 osalta markkinahintainen bruttokansantuote saadaan kuitenkin
poikkeukselisesti OECD:n vahvistamista tiedoista. ETA:n sekakomitea voi tarvittaessa piSttai, etta
tamin miA'ryksen soveltamista jatketaan yhtena tai useampana seuraavana vuotena.
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POYTAKIRJA 33
VALIMIESMENETrELYSTA

1. Jos riita saatetaan ratkaistavaksi valimiesmenettelyss5, valitaan kolme v~ilimiesti, jolleivdt riidan

osapuolet paiti toisin.

2. Kumpikin riidan osapuoli valitsee yhden v~Jimiehen kolmenkymmenen p~ivin kuluessa.

3. Nin mdirityt viimiehet nimedvit yhden sovittelijan, joka on jonkin muun sopimuspuolen
kansalainen kuin maAirtyt valimiehet. Jos valimiehet eivat pASse asiasta sopimukseen kahden

kuukauden kuluessa siiti, kun heidit on valittu, he valitsevat sovittelijan ETA:n sekakomitean
vahvistamasta seitsemin henkil6n luettelosta. Sekakomitea vahvistaa luettelon ja tarkistaa sita
ty6j5irjestyksensg mukaisesti.

4. Valitystuomioistuin vahvistaa ty6jirjestyksensi, jolleivat sopimuspuolet pSata toisin. Se tekee
pdit6ksensS enemmist61li.
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POYTAKIRJA 34
EFTA-VALTIOIDEN TUOMIOISTUIMIEN MAHDOLLISUUDESTA PYYTAA

EUROOPAN YHTEISOJEN TUOMIOISTUINTA PAATrAMAAN EY:N
SAA.NTOJA VASTAAVIEN ETA-SAANTOJEN TULKINNASTA

I artikla

Jos EFTA-valtion tuomioistuimessa vireilI olevaa asiaa kaisiteltdessA tulee esille kysymys timin
sopimuksen sellaisten mi.&ysten tulkinnasta, jotka ovat sisll61tidn samoja kuin Euroopan yhteisjen
perustamissopimusten mdaixykset, sellaisina kuin ne ovat tAydennettyini tai muutettuina, taikka
mainittujen perustamissopimusten nojalla annettujen said6sten s5innokset, timA tuomioistuin voi, jos
se pitAi sitA tarpeellisena, pyytiA Euroopan yhteis6jen tuomioistuinta piAttamriin kysymyksesti.

2 artikla

EFTA-valtio, joka aikoo kiyttdAi taissa p6ytikirjassa tarkoitettua mahdollisuutta hyvikseen, ilmoittaa
sopimuksen tallettajalle sekA Euroopan yhteis6jen tuomioistuimelle, missli mAirin ja mink menettelyn
mukaisesti tAti p6ytdkirjaa sovelletaan sen tuomioistuimiin.

3 artikla

Sopimuksen tallettaja toimittaa 2 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset sopimuspuolille.
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POYTAKIRJA 35
ETA-SA.NTOJEN TAYTANT6NPANOSTA

Katsoen, etti

tAilI sopimuksella pyritlin toteuttamaan yhteisiin sdAnt6ihin perustuva yhdenmukainen Euroopan
talousalue ilman, ettA mitin sopimuspuolta vaaditaan siirt rn n lains~ddiint6valtaa jollekin Euroopan
talousalueen toimielimene, ja

tIm tavoite on siten toteutettava kansallisten menettelyjen avulla,

Ainoa artikla

Niiti tilanteita varten, joissa tdytint66n pannut ETA-sainn6t ja muut laissa olevat s~inn6kset ovat
mahdollisesti ristiriidassa keskenaiin, EFTA-valtiot sitoutuvat antamaan tarvittaessa lainsdidint6i,
jonka mukaan ETA-saiann6illi on etusija tAllaisissa tilanteissa.

Vol. 1815, 1-31121



United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks

POYTAKIRJA 36
ETA:N PARLAMENTAARISEN SEKAKOMITEAN PERUSSAA N6ST A

1 artikla

ETA:n parlamentaarinen sekakomitea, josta mdii itn sopimuksen 95 artiklassa, jijestetin ja toimii
sopimuksessa ja tassa p6ytakirjassa miityUi tavalla.

2 artikla

ETA:n parlamentaarisessa sekakomiteassa on kuusikymment~ikuusi jdsenti

Euroopan padlamentti ja EFTA-valtioiden parlamentit nimeivit kukin puolestaan ETA:n parlamentaa-
riseen sekakomiteaan yhtA monta jisenti.

3 artikla

ETA:n parlamentaarinen sekakomitea valitsee jiisenistdiin itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan. Komitean puheenjohtajana on vuoden pituisen toimikauden kerrallaan vuorotellen Euroopan
parlamentin nimeirmni jisen ja jonkin EFTA-valtion parlamentin nimearmi jisen.

Komitea valitsee itselleen ty6valiokunnan.

4 artikla

ETA:n parlamentaarinen sekakomitea kokoontuu yleisistuntoonsa kahdesti vuodessa vuoroin yhteis6sss
ja jossakin EFTA-valtiossa. Komitea pdattad jokaisessa istunnossaan seuraavan yleisistunnon paikasta.
Komitea voi kokoontua ylimairiiseen istuntoon, jos komitea tai sen ty6valiokunta niin p55ttii,
ty6jrjestyksessiidn miirityli tavaUa.

5 artikia

ETA:n parlamentaarinen sekakomitea vahvistaa ty6ji'jestyksensi kahden kolmasosan enemmist6lli
komitean jsenisti.

6 artikla

Jisenen nimennyt parlamentti vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat jasenen osallistumisesta ETA:n
parlarnentaarisen sekakomitean ty6skentelyyn.
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POYTAKIRJA 37
LUEFIELOSTA, JOSTA MAARATAAN 101 ARTIKLASSA

1. Elintarvikealan tiedekomitea (komission pAAt6s 74/234/ETY).

2. Farmasian komitea (neuvoston pdAt6s 75/320/ETY).

3. Elginl intlalan tiedekomitea (komission paat6s 81/651/ETY).

4. Uikenteen infrastruktuurikomitea (neuvoston paait6s 78/174/ETY).

5. Siirtoty61iisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta (neuvoston asetus N:o (ETY) 1408/71).

6. Rahanpesua kdsittelevd yhteyskomitea (neuvoston direktiivi 91/308/ETY).

7. Kilpailunrajoituksia ja mdldAavaiii markkina-asemaa kdsittelevd neuvoa-antava komitea
(neuvoston asetus N:o (ETY) 17/62).

8. Keskittymii kisittelevi neuvoa-antava komitea (neuvoston asetus N:o (ETY) 4064/89).
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POYTAKRJA 38
RAHOITUSJARJESTELMASTA

1 artikla

1. RahoitusjA-jestemniin avulla huolehditaan 4 artiklassa mainittujen alueiden kehittimisen ja
rakenteellisen sopeuttamisen taloudellisesta avustamisesta yhtiltA lainojen korkotuen ja toisaalta
suorien avustusten muodossa.

2. EFTA-valtiot rahoittavat rahoitusj~irjestelmin. Ne antavat toimeksiannon Euroopan
investointipankille, joka toteuttaa sen seuraavissa artikloissa maarityUli tavalla. EFTA-valtiot
perustavat rahoitusjd'jestelmikomitean, joka tekee 2 ja 3 artiklassa edellytetyt pdiit6kset korkotukien
ja avustusten osalta.

2 artila

1. Edella 1 artiklassa tarkoitetut korkotuet ovat saatavissa Euroopan investointipankin my6ntinien
lainojen yhteydess , ja ne annetaan mahdollisuuksien mukaan ecu-miilriisii.

2. T"allaisten lainojen korkotuki mirit~i.in kolmeksi prosenttiyksik6ksi vuodessa kiytt~ien
viitekorkona Euroopan investointipankin noudattamia korkokantoja, ja ovat saatavissa kunkin lainan
osalta kymmeneksi vuodeksi.

3. Samansuuruisina lyhennyserinA lyhennettivin piioman takaisinmaksun alkamista edeltaii kahden
vuoden aika, jolta ei peritAi lyhennyksid.

4. EFTAn rahoitusjijestelmnakomitean on hyvdiksyttAvii korkotuet ja EY:n komission on annettava
niistd lausuntonsa.

5. Vuosina 1993 - 1997 samansuuruisina maidrind my6nnettAvien sellaisten lainojen kokonaismii~ri,
joiden osalta voidaan saada I artiklassa tarkoitettua korkotukea, on 1,5 miljardia ecua.

3 artikla

1. Vuosina 1993 - 1997 samansuuruisina masrind i mybnnettiva 1 artiklan mukaisten avustusten
kokonaisrnaiirA on 500 miljoonaa ecua.

2. Euroopan investointipankki suorittaa avustukset edunsaajina olevien EY:n jdisenvaltioiden
esityksen perusteeUa pyydettyiiin EY:n komissiolta lausunnon asiasta ja saatuaan EFTAn rahoitus-
j~irjestelm~ikomitean hyviiksymisen; koko menettelyn ajan komissiolle ja komitealle on annettava tiedot.
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4 artikLa

1. EdellA 1 artiklassa tarkoitettua taloudellista apua annetaan ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, joita
julkiset viranomaiset ja julkiset tai yksityiset yritykset toteuttavat Kreikassa, Irlannin saarella,
Portugalissa ja p6ytiikirjan lisAyksessa luetelluilla Espanjan alueilla. Yhteis6 marari kunkin alueen
osuuden taloudellisen avun kokonaismirAstA ja ilmoittaa tMst EFTA-valtioille.

2. Etusija annetaan hankkeille, joissa painotetaan erityisesti ympdristbi (mukaan lukien kaupun-
kiymparst6n kehittiminen), liikennetti (mukaan lukien iikenteen perusrakenteet) taikka koulutusta
ja harjoittelua. Yksityisten yritysten hankkeiden osalta otetaan erityisesti huomioon pienet ja keskiko-
koiset yritykset.

3. Raboitusjirjestelmilti tukea saavien hankkeiden suurin mahdollinen avustusmikri vahvistetaan
tasolle, joka ei ole ristiriidassa EY:n tAssa suhteessa noudataman politiikan kanssa.

5 artikla

EFTA-valtiot toteuttavat Euroopan investointipankin ja EY:n komission kanssa jarjestelyt, joita
voidaan molemminpuolisesti pit&i aiheellisina rahoitusjirjestelmiin tehokkaan toiminnan varmistami-
seksi. Rahoitusjgijestelmin hallintoon liittyvistA kustannuksista pl~tetAn tissA yhteydessA.

6 artikla

Euroopan investointipankilla on oikeus ottaa tarkkailijana osaa ETA:n sekakomitean kokouksiin, kun
kokouksen asialistala on sellaisia rahoitusjirjestelmlin liittyvii asioita, jotka koskevat Euroopan
investointipankkia.

7 artikla

ETA:n sekakomitea voi tarvittaessa pSittAi tarkemmista mrifyksisti rahoitusjirjestelmin
toteuttamiseksi.
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uSAYS

Luettelo Espanjan alueista, joille voidaan my6ntdi korkotukea ja avustuksia

Andalucia
Asturias
Castilla y Le6n
Castilla-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
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POYTAKIRJA 39
ECUSTA

TAti sopimusta sovellettaessa Ulmaisulla "ecu" tarkoitetaan Euroopan yhteis6jen toimivaltaisten
viranomaisten eculle antamaa mdiritelmdii. Saad~ksissA, joihin viitataan sopimuksen liitteiss, ilmaisu
"Euroopan laskentayksikk6 (ELY)" korvataan ilmaisulla "ecu".
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POYTAKIRJA 40
SVALBARDISTA

1. Ratifioidessaan ETA-sopimuksen Nordan kuningaskunnalla on oikeus olla soveltamatta
sopimusta Svalbardin alueeseen.

2. Jos Noran kuningaskunta kiyttAl hyvlikseen tGtA oikeutta, jatketaan Svalbardiin sovellettavien
voimassa olevien sopimusten, muun muassa Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan
konvention, Euroopan talousyhteis6n ja Norjan kuningaskunnan vi.isen vapaakauppasopimuksen seki
toiselta puolen Euroopan hiili- ja terdsyhteis6n jdsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja terisyhteis6n seka
toiselta puolen Norjan kuningaskunnan vAil A tehdyn vapaakauppasopimuksen soveltamista Svalbardin
alueeseen.
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POYTAkIRJA 41
VOIMASSA OLEVISTA SOPIMUKSISTA

Sopimuspuolet ovat ETA-sopimuksen 120 artiklan maai&ysten mukaisesti sopineet, ettA seuraavien
yht5lt5 Euroopan talousyhteis6i ja toisaalta yhtS tai useampaa EFTA-valtiota sitovien voimassa
olevien kahden- tai monenvilisten sopimusten soveltamista jatketaan ETA-sopimuksen voimaantulon
jalkeen:

29.4.1963/ Kansainvdlinen komissio Reinin saastumiselta suojelemiseksi. Sveitsin
3.12.1976 valaliiton seka EY:n, Saksan liittotasavallan, Ranskan, Luxemburgin ja

Alankomaiden valinen sekasopimus;

3.12.1976 Reinin suojelu kemialliselta saastumiselta. Sveitsin valaliiton seki EY:n,
Saksan liittotasavallan, Ranskan, Luxemburgin ja Alankomaiden vAlinen
sekasopimus;

1.12.1987 YhtiaIt i tgvaLlan tasavallan ja toisaalta Saksan liittotasavallan ja Euroopan
talousyhteis6n vililli tehty sopimus Tonavan altaan vesivarojen hoitoon
liittyvastA yhteisty6sti.

19.11.1991 KiIjenvaihtona tehty It~vallan tasavallan ja Euroopan talousyhteis6n
sopimus yhteis6n p6ytiviinien ja "Landwein'in" saattamisesta Itavallan
alueela markkinoile pulloissa.
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POYTAKIRJA 42
TIErYJA MAATALOUSTUOTrEITA KOSKEVISTA

KAHDENVALISISTA JARJESTELYISTA

Sopimuspuolet kiinnittivit huomiota siihen, etti samanaikaisesti t~mdn sopimuksen kanssa on
allekirjoitettu kahdenv~ijiset sopimukset maataloustuotteiden kaupasta. N1im sopimukset, joilla sopi-
muspuolten aiemmin tekemil sopimuksia kehitetiin edelleen tai tAydennetAin ja jotka lisdksi heijas-
tavat muun muassa niiden yhteistA pyrkimysti edist5A alueidensa vdlisten yhteiskunnallisten ja
taloudellisten erojen kaventarnista, tulevat voimaan viimeistain samaan aikaan kuin t.mi sopimus.
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PIYTAJURJA 43
EY:N JA ITAVALLAN TASAVALLAN VALISESTA

TAVAROIDEN KAUYTAKULJETUSTA MAANTEITSE JA
RAUTATEITSE KOSKEVASTA SOPIMUKSESTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, etti samanaikaisesti t1nmin sopimuksen kanssa on allekirjoitettu
Euroopan yhteis6jen ja ItAvallan tasavallan kahdenvilinen sopimus tavaroiden kauttakuljetuksista
maanteitse ja rautateitse.

Kahdenvifiisen sopimuksen m.Ariykset saavat etusijan suhteessa tWndn sopimuksen mAirdyksiin silti
osin kuin niiden soveltamisala on sama kuin timns sopimuksen ja niin kuin tass sopimuksessa
miAratAin.

Kuusi kuukautta ennen Euroopan yhteisojen ja Itivaflan tasavallan vdlisen tavaroiden kauttakuljetuksia
maanteitse ja rautateitse koskevan sopimuksen pidttymisti tieiikenteen tilannetta tarkastellaan
yhteisesti.
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POYTAKIRJA 44
EY:N JA SVEITSIN VALALIITON VALISESTA

TAVAROIDEN MAANTIE- JA RAUTATIEKU.JETUKSIA
KOSKEVASTA SOPIMUKSESTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, etti samanaikaisesti tLimn sopimuksen kanssa on allekidrjoitettu
Euroopan yhteis6jen ja Sveitsin valaliiton kahdenvilinen sopimus tavaroiden maantie- ja rautatiekul-
jetuksista.

Kahdenvaisen sopimuksen mirkykset saavat etusijan suhteessa tAmW n sopimuksen mdi.ryksiin silti
osin kuin niiden soveltamisala on sama kuin t-nmin sopimuksen ja niin kcuin tissa sopimuksessa
mdgritian.

Kuusi kuukautta ennen Euroopan yhteis6jen ja Sveitsin valaiiton valisen tavaroiden maantie- ja
rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen pSAttymistA tieiikenteen tilannetta tarkastellaan yhteisesti.
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POYTAkGRJA 45
ESPANJAA JA PORTUGALIA KOSKEVISTA SURTYMAKAUSISTA

Sopimnuspuolet katsovat, ettei sopimus vaikuta niihin siirtymiikausiin, jotka on my6nnetty Espanjalle
ja Portugalille niiden Euroopan yhteis6ihin liittymistd koskevassa liittymisasiakirjassa, ja etti na i
siirtym~ikaudet voivat pysyi voimassa my6s sopimuksen voimaantulon jglkeen sopimuksessa itsessaan
mAiityistA siirtymikausista riippumatta.
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POYTAKIRJA 46
YHTEISTYON KEHITTAMISEsTA KALATALOUDEN ALALLA

Sopimuspuolet pyrkivit kehittaian oman kalatalouspolitiikkansa puitteissa sopusointuiselta ja
molemminpuolisesti edulliselta pohjalta yhteisty6tddn niiden tulosten perusteella, jotka saavutetaan
kabden vuoden vAlein pidettAviss! kalatalouden alan yhteisty6ti koskevissa tarkasteluissa. Ensimmiinen
tarkastelu tapahtuu ennen vuoden 1993 pittymistii.
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POYTAMIRJA 47

VIINIA KOSKEVIEN KAUPAN TEKNISTEN ESTEIDEN POISTAMISESTA

Sopimuspuolet sallivat sellaisten alueiltansa periisin olevien viinituotteiden maahantuonnin ja myynnin,
jotka ovat EY:n lainsAidnn6n mukaisia, sellaisena kuin se on t~tA sopimusta sovellettaessa mukautettu
tnin p6ytikiZjan lisyksessi tuotteen m55ritelmisti, enologisista kiiytinn6isti, tuotteiden koostumuk-
sesta seka niiden liikkeelle laskemista ja markkinoille saattamista koskevista yksityiskohdista.

T'dti p6ytikijaa sovellettaessa "peraisin olevien viinituotteiden" katsotaan tarkoittavan "viinituotteita,
joissa kaikki kiytetyt rypdleet tai mitkd tahansa rypilepohjaiset ainesosat ovat kokonaan perisin".

Muun kuin EFTA-valtioiden ja yhteisbn vdlisen kaupan osalta EFTA-valtiot voivat jatkaa kansallisen
IainsAdint6nsA soveltamista.

Niiden s."d6sten osalta, joihin viitataan tindin p6ytdkirjan lisdyksessi, noudatetaan, mitA laaja-alaisista
mukautuksista tehdyssi p6ytdikirjassa 1 mi~iritaan. EFTA-valtioiden pysyva komitea suorittaa p6yti-
kidjassa 1 olevan 4 kohdan d alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitetut tehtavat.
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LISAYS

1. 373 R 2805: Komission asetus (FrY) N:o 2805/73/ETY, annettu 12 pdiv~ng Iokakuuta 1973,
tietyn prosenttim~ir~n rikkidioksidia sisltivi~i, erityisesti ntiiritetyilla alueilla tuotettuja laatu-
valkoviineji seki maahantuotuja laatuvalkoviinej5 koskevan luettelon miiriamisestii, sekA
tietyistl ennen 1 paivUA lokakuuta 1973 tuotettujen viinien rikkidioksidin prosentlimiariia koske-
vista siirtymAsainn6ksista, (EYVL N:o L289, 16.10.1973, s. 21), sellaisena kuin se on muutet-
tuna seuraavilla:

- 373 R 3548: komission asetus (ETY) N:o 3548/73, annettu 21 p~ivaiin joulukuuta 1973
(EYVL N:o L 361, 29.12.1973, s. 35)

- 375 R 2160: komission asetus (ETY) N:o 2160/75, annettu 19 pdivini elokuuta 1975
(EYVL N:o L 220, 20.8.1975, s. 7)

- 377 R 0966: komission asetus (ETY) N:o 966/77, annettu 4 piviingi toukokuuta 1977

(EYVL N:o L 115, 6.5.1977, s. 7)

TM sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtioista per~isin olevat viinit, joita tWnd asetus koskee, kuuluvat edelleen 1 artiklassa
olevan B jakson soveltamisalaan.

2. 374 R 2319: Komission asetus (ETY) N:o 2319/74, annettu 10 paivain syyskuuta 1974, tiettyjen
sellaisten viininviljelyalueiden mdirittdmisestA, jotka voivat tuottaa kokonaisvahvuudeltaan enin-
tiin 17' alkoholia sisltaivii p6ytlviineji (EYVL N:o L 248, 11.9.1974, s. 7)

3. 378 R 1972: Komission asetus (ETY) N:o 1972/78, annettu 16 pdivdnd elokuuta 1978,
enologisia kAytknt6jA koskevista yksityiskohtaisista sAann6ista (EYVL N:o L 226, 17.8.1978,
s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 380 R 0045: komission asetus (ErY) N:o 45/80, annettu 10 pdivind tanmikuuta 1980
(EYVL N:o L 7, 11.1.1980, s. 12)

4. 379 R 0358: Neuvoston asetus (ETY) N:o 358/79, annettu 5 paivang helmikuuta 1979,
yhteis6ssg tuotetuista ja asetuksen (E'Y) N:o 337/79 liitteess5 II olevassa 13 kohdassa miiri-
tellyistA kuohuviineista (EYVL N:o L 54, 5.3.1979, s. 130), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavila:

- 379 R 2383: neuvoston asetus (ETY) N:o 2383/79, annettu 29 pdivind lokakuuta 1979
(EYVL N:o L 274, 31.10.1979, s. 8)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Hellee-
nien tasavallan iittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979, s. 83)

- 380 R 3456: neuvoston asetus (ETY) N:o 3456/80, annettu 22 pdiviinai joulukuuta 1980
(EYVL N:o L 360, 31.12.1980, s. 18)

- 384 R 3686: neuvoston asetus (ElY) N:o 3686/84, annettu 19 pdiviing joulukuuta 1984
(EYVL N:o L 341, 29.12.1984, s. 3)
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- 385 R 3310: neuvoston asetus (ETY) N:o 3310/85, annettu 18 pdivaini marraskuuta 1985
(EYVL N:o L 320, 29.11.1985, s. 19)

- 385 R 3805: neuvoston asetus (ETY) N:o 3805/85, annettu 20 pkiviini joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 367, 31.12.1985, s. 39)

- 389 R 2044: neuvoston asetus (ETY) N:o 2044/89, annettu 19 pdivdng kes~kuuta 1989
(EYVL N:o L 202, 14.7.1989, s. 8)

- 390 R 1328: neuvoston asetus (ET'Y) N:o 1328/90, annettu 14 paivani toukokuuta 1990
(EYVL N:o L 132, 23.5.1990, s. 24)

- 391 R 1735: neuvoston asetus (ETY) N:o 1735/91, annettu 13 paivini kesakuuta 1991
(EYVL N:o L 163, 26.6.1991, s. 9)

5. 383 R 2510: Komission asetus (ETY) N:o 2510/83, annettu 7 paivdni syyskuuta 1983,
haihtuvien happojen pitoisuutta tietyissA viineissi koskevan poikkeuksen saitdmisesti (EYVL
N:o L 248, 8.9.1983, s. 16)

6. 384 R 2394: Komission asetus (ETY) N:o 2394/84, annettu 20 piivAng elokuuta 1984,
ioninvaihtohartseja koskevista edellytyksisti seki v~ikev6imAll. tiivistetyn rypiieen puristemehun
valmistamista koskevista yksityiskohtaisista t~ytint66npanosii.m6ista (EYVL N:o L 224,
21.8.1984, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 R 0888: komission asetus (ETY) N:o 888/85, annettu 2 piivini huhtikuuta 1985
(EYVL N:o L 96, 3.4.1985, s. 14)

- 386 R 2751: komission asetus (ETY) N:o 2751/86, annettu 4 pAiv.n! syyskuuta 1986
(EYVL N:o L 253, 5.9.1986, s. 11)

7. 385 R 3309: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3309/85, annettu 18 pAivainA marraskuuta 1985,
kuohuviinien ja hiiihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittely! koskevista yleisistA saain-
n6istS (EYVL N:o L 320, 29.11.1985, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 R 3805: neuvoston asetus (ETY) N:o 3805/85, annettu 20 piivini joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 367, 31.12.1985, s. 39)

- 386 R 1626: neuvoston asetus (ETY) N:o 1626/86, annettu 6 paiviinA toukokuuta 1986
(EYVL N:o L 144, 29.5.1986, s. 3)

- 387 R 0538: neuvoston asetus (ETY) N:o 538/87, annettu 23 pdivani helmikuuta 1987
(EYVL N:o L 55, 25.2.1987, s. 4)

- 389 R 2045: neuvoston asetus (ETY) N:o 2045/89, annettu 19 pAivani kesikuuta 1989

(EYVL N:o L 202, 14.7.1989, s. 12)

T'ti sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Asetuksen 3 artiklan 4 kohdan ensimmaist. luetelmakohtaa ei sovelleta.
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b) TiydennetAn 5 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

"h) asetuksen (ETY) N:o 358/79 III osastossa tarkoitetun laatukuohuviinin osalta, joka
on periisin:
- Itivallasta: 'QualitAtsschaumwein', 'Qualititssekt'

c) TiydennetAin 6 artiklaa seuraavasti:

5.b lmaisu 'Hauersekt' varataan laatukuohuviineille, jotka vastaavat asetuksessa (ETY)
N:o 358/79 olevan III osaston ja asetuksessa (ETY) N:o 3309/85 olevan 6 artikian
4 kohdan mukaisesti erityisesti m~iritetyilli alueilla tuotettuja laatukuohuviinejg,
edellyttaen, etti:

- ne on tuotettu Itivaflassa
- ne on tuotettu saman viinitarhan rypgleistd, jossa tuottaja tekee viinia

laatukuohuviinien valmistukseen tarkoitetuista rypgleisti
- ne on tuottajan itsensl markkinoile saattamia ja saatavissa sellaisin etiketein

merkittyini, joista ilmenee viinitarha, viinik6ynn6slajike ja valmistusvuosi
- Itivallan sAann6ksissi on niiti koskevaa slintelyii"

8. 385 R 3803: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3803/85, annettu 20 pgivini joulukuuta 1985,
siinn6ksisti, joilla tehdgiln mahdolliseksi espanjalaisten p6ytipunaviinien alkuperiin m~iiri-
minen ja niiden kaupaflisen Iiikkumisen seuraaminen (EYVL N:o L 367, 31.12.1985, s. 36).

9. 385 R 3804: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3804/85, annettu 20 piiv~ni joulukuuta 1985,
luettelosta tietyi11A Espanjan alueiila sijaitsevista viiniviljelmialoista, joila tuotettujen p6ytavii-
nien todellinen alkoholipitoisuus voi olla yhteis6n vaatimuksia alhaisempi (EYVL N:o L 367,
31.12.1985, s. 37).

10. 386 R 0305: Komission asetus (ETY) N:o 305/86, annettu 12 pdivini helmikuuta 1986,
yhteis6sti ennen 1 piiv!ii syyskuuta 1986 perlisin olevien viinien sekai siirtymiikautena maahan-
tuotujen viinien korkeimmasta kokonaisrikkidioksidipitoisuudesta (EYVL N:o L 38, 13.2.1986,
s. 13)

11. 386 R 1627: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1627/86, annettu 6 piving toukokuuta 1986,
sinn6ksisti erityisviinien kuvauksesta alkoholivahvuuden osoittamiseksi (EYVL N:o L 144,
29.5.1986, s. 4)

12. 386 R 1888: Komission asetus (ETY) N:o 1888/86, annettu 18 p~iving kesg.kuuta 1986, tiettyjen
ybteis6sti perlisin olevien ja ennen 1 pgivil syyskuuta 1986 valmistettujen kuohuviinien seka
siirtymikautena maahantuotujen kuohuviinien korkeimmasta kokonaisrikkidioksidipitoisuudesta
(EYVL N:o L 163, 19.6.1986, s. 19)

13. 386 R 2094: Komission asetus (ETY) N:o 2094/86, annettu 3 paiviinii heiniikuuta 1986,
yksityiskohtaisista sddnn6ksistS viinihapon kaiyttanisesti vy6hykkeen A tiettyjen alueiden
erityisesti maaritettyjen viinituotteiden happamuuden alentamiseen (EYVL N:o L 180, 4.7.1986,
s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 386 R 2736: komission asetus (ETY) N:o 2736/86, annettu 3 pliviind syyskuuta 1986
(EYVL N:o L 252, 4.9.1986, s. 15)
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14. 386 R 2707: Komission asetus (ETY) N:o 2707/86, annettu 28 pdiviini elokuuta 1986,
kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyi koskevista yksityiskohtaisista
saann6ksisti (EYVL N:o 246, 30.8.1986, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 386 R 3378: komission asetus (ETY) N:o 3378/86, annettu 4 paivaind marraskuuta 1986
(EYVL N:o L 310, 5.11.1986, s. 5)

- 387 R 2249: komission asetus (ETY) N:o 2249/87, annettu 28 p~ivdn~i heinikuuta 1987
(EYVL N:o L 207, 29.7.1987, s. 26)

- 388 R 0575: komission asetus (ETY) N:o 575/88, annettu I pAivini maaliskuuta 1988
(EYVL N:o L 56, 2.3.1988, s. 22)

- 388 R 2657: komission asetus (ETY) N:o 2657/88, annettu 25 paivini elokuuta 1988
(EYVL N:o L 237, 27.8.1988, s. 17)

- 389 R 0596: komission asetus (ETY) N:o 596/89, annettu 8 pdivaian maaliskuuta 1989
(EYVL N:o L 65, 9.3.1989, s. 9)

- 390 R 2776: komission asetus (ETY) N:o 2776/90, annettu 27 piivdni syyskuuta 1990
(EYVL N:o L 267, 29.9.1990, s. 30)

- 390 R 3826: komission asetus (ETY) N:o 3826/90, annettu 19 pdivInA joulukuuta 1990
(EYVL N:o L 366, 29.12.1990, s. 58)

Tti sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

LiitteessaI I olevaa 1 kohtaa ei sovelleta.

15. 387 R 0822: Neuvoston asetus (ETY) N:o 822/87, annettu 16 pAivind maaliskuuta 1987,
viinikaupan yhteisesti jdjesti-misestd (EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraaviUa:

- 387 R 1390: neuvoston asetus (ETY) N:o 1390/87, annettu 18 paivani toukokuuta 1987
(EYVL N:o L 133, 22.5.1987, s. 3)

- 387 R 1972: neuvoston asetus (ETY) N:o 1972/87, annettu 2 paivini heinikuuta 1987
(EYVL N:o L 184, 3.7.1987, s. 26)

- 387 R 3146: neuvoston asctus (ETY) N:o 3146/87, arettu 19 p;ivdnA Iokakuuta 1987
(EYVL N:o L 300, 23.10.1987, s. 4)

- 387 R 3992: komission asetus (ETY) N:o 3992/87, annettu 23 pdivdn i joulukuuta 1987
(EYVL N:o L 377, 31.12.1987, s. 20)

- 388 R 1441: neuvoston asetus (ETY) N:o 1441/88, annettu 24 paivani toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 132, 28.5.1988, s. 1)

- 388 R 2253: neuvoston asetus (ETY) N:o 2253/88, annettu 19 pdiviinA heinakuuta 1988
(EYVL N:o L 198, 26.7.1988, s. 35)
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- 388 R 2964: neuvoston asetus (EFY) N:o 2964/88, annettu 26 pgivan~i syyskuuta 1988
(EYVL N:o L 269, 29.9.1988, s. 5)

- 388 R 4250: neuvoston asetus (ETY) N:o 4250/88, annettu 21 pdivAnA joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 373, 31.12.1988, s. 55)

- 389 R 1236: neuvoston asetus (ETY) N:o 1236/89, annettu 3 pdiviig toukokuuta 1989

(EYVL N:o L 128, 11.5.1989, s. 31)

- 390 R 0388: neuvoston asetus (ETY) N:o 388/90, annettu 12 piivfini helmikuuta 1990

(EYVL N:o L 42, 16.2.1990, s. 9)

- 390 R 1325: neuvoston asetus (ETY) N:o 1325/90, annettu 14 pdivlnd toukokuuta 1990
(EYVL N:o L 132, 23.5.1990, s. 19)

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ElY) N:o 3577/90, annettu 4 piving joulukuuta 1990
(EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 23)

Titi sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa, 1 artiklan 4 kohdan c alakohtaa, 1 artildan 4 kohdan
e alakohtaa, I artiklan 4 kohdan g alakohtaa ja 1 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa ei
sovelleta.

b) Poiketen asetuksen 1 artiklan 6 kohdasta Sveitsisss viinin myyntivuosi alkaa kunakin

vuonna 1 livin1i heinikuuta ja pa.ittyy seuraavana vuonna 30 pdiviini kesikuuta.

c) Lukuun ottamatta 13 artiklaa, ei I osaston eiki III osaston ja IV osaston m rAyksiA
sovelleta.

d) Itivalta, Sveitsi ja Liechtenstein laativat 13 artiklan periaatteiden mukaisen viinik6ynn6s-
lajikkeiden Iuokitteluj rjestelmfin.

e) Asetuksen 16 artiklan 7 kobdassa ilmaisu "kolmannesta maasta periisin olevan viinin
leikkaaminen' korvataan ilmaisulla "kolmannesta maasta tai EFTA-valtiosta peraisin
olevan viinin leikkaaminen".

f) Itivalta, Sveitsi ja Liechtenstein saavat kukin omalla alueellaan tuottamiensa tuotteiden
osalta soveltaa kansallista ains dAnt6diin niiden kiytint6jen mukaisesti, joita tarkoitetaan
18, 19, 21, 22, 23 ja 24 artiklassa.

g) Asetuksen 20 artiklaa ei sovelleta.

h) Poiketen asetuksen 66 artiklan I kohdasta seuraavissa ItSvallassa erityisten menetelmien
mukaisesti tuotetuissa laatuviineissA saa haihtuvien happojen mair litrassa olla suurempi
kuin 18 mutta ei 22 milliekvivalenttia: 'Ausbruch', 'Beerenauslese', Trockenbeerenauslese',
'Eiswein' ja 'Strohwein'.

i) Asetuksen 70, 75, 76, 80 ja 85 artiklaa ei sovelIeta.

j) Asetuksen 78 artiklaa koskee p6ytAkidrjassa 1 oleva 3 kohta.
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k) TlydennetAiin liitettS I seuraavasti:

a) 'Strohwein': tuote, joka on perAisin It~vallasta ja tuotettu Itivallan viinilain (Os-
terreichisches Weingesetz, 1985) 17 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan slnn6sten
mukaisesti

b) UitteessA I olevan 3 kohdan mukaisesti tuotetun, kdymistilassa olevan rypileen
puristemehun nimitys saa olla

- 'Stun', jos se on pergisin Itivallasta;
- 'Federweiss' tai 'Federweisser', jos se on perdisin SveitsistA tai Liechtenstei-

nista.

Kuitenkin teknisisti syisti todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina voi
poikkeuksenisesti ylitt~ii kolme viidettiosaa alkoholin kokonaispitoisuudesta tila-
vuusprosentteina.

c) Ilmaisua 'afelwein' ja sitA vastaavia, joihin viitataan 13 kohdassa ei saa kiyttdii

viineisti, jotka ovat perdisin ItAvallasta.

1) Uitetta III, V ja VII ei sovelleta.

m) Liitetti IV sovellettaessa Itivallan, Liechtensteinin ja Sveitsin katsotaan kuuluvan viinin-
viljelyvy6hykkeeseen B.

n) Poiketen liitteen VI mirAyksisti:

- Itivalta saa pit~ii voimassa sorbiinihappoa koskevan yleiskienon
- Norja ja Ruotsi saavat pitAd voimassa metaviinihappoa koskevan yleiskiellon
- Itivallasta, Uechtensteinista ja SveitsistA periisin olevia viineji saa kisiteui

hopeakloridilla niiden kunkin maan viinilakien mukaisesti

16. 387 R 0823: Neuvoston asetus (ETY) N:o 823/87, annettu 16 pivini maaliskuuta 1987,
erityisesti milritetyilli alueilla tuotettuja laatuviinej! koskevista erityissinn6ksist.i (EYVL
N:o L 84, 27.3.1987, s. 59), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 R 2043: neuvoston asetus (ETY) N:o 2043/89, annettu 19 paivang kes~kuuta 1989
(EYVL N:o L 202, 14.7.1989, s. 1)

- 390 R 3577: neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/90, annettu 4 pviivini joulukuuta 1990
(EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 23)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

EFTA-valtioista pergisin olevat viinituotteet katsotaan erityisesti mnil-itetyilli alueilla tuotetuiksi
laatuviineiksi ('laatuviini tma.'), jos ne ovat kansallisen lainsiidinn6n mukaisia, jonka on titi
p6ytikijaa sovellettaessa oltava 2 artiklan periaatteiden mukaista.

Kuitenkaan 'laatuviini tma.' eikA muitakaan kuvauksia, joita tarkoitetaan asetuksen 1 artiklan 2
kohdan toisessa alakohdassa, ei saa kUyttAS niisti viineisti.
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Viinili tuottavien EFTA-valtioiden laatimat luettelot laatuviineisti on julkaistava Euroopan
yhteis6jen virallisessa lehdessa.

17. 387 R 1069: Komission asetus (ETY) N:o 1069/87, annettu 15 piiviini huhtikuuta 1987,
yksityiskobtaista mAAr&yksisti alkoholipitoisuuden osoittaniseksi erityisviinien etiket6innissa
(EYVL N:o L 104, 16.4.1987, s. 14)

18. 388 R 3377: Komission asetus (ETY) N:o 3377/88, annettu 28 pAivini lokakuuta 1988, luvan
antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle sallia tietyissli olosubteissa tiettyjen p6ytgviinien
alkoholipitoisuuden lisikohoaminen (EYVL N:o L 296, 29.10.1988, s. 69)

19. 388 R 4252: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4252/88, annettu 21 pdiviind joulukuuta 1988,
yhteis6ssa tuotettujen vAkevien viinien valmistuksesta ja myymisestI (EYVL N:o L 373,
31.12.1988, s. 59), seUaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 1328: asetus (ETY) N:o 1328/90, annettu 14 pdiving toukokuuta 1990 (EYVL N:o
L 132, 25.3.1990, s. 24)

20. 389 R 0986: Komission asetus (ETY) N:o 986/89, annettu 10 pdivini huhtikuuta 1989,
viinituotteiden kuijetusten mukana seuraavista asiakijoista seki asiaan ifittyvien rekisterien
pidosta (EYVL N:o L 106, 18.4.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 R 2600: komission asetus (ETY) N:o 2600/89, annettu 25 pdivanA elokuuta 1989
(EYVL N:o L 251, 29.8.1989, s. 5)

- 390 R 2246: komission asetus (ETY) N:o 2246/90, annettu 31 piiviini heinAkuuta 1990
(EYVL N:o L 203, 1.8.1990, s. 50)

- 390 R 2776: komission asetus (ETY) N:o 2776/90, annettu 27 pAivinS syyskuuta 1990
(EYVL N:o L 267, 29.9.1990, s. 30)

- 391 R 0592: komission asetus (ETY) N:o 592/91, annettu 12 pivani maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 66, 13.3.1991, s. 13)

Titi sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Asetuksen 10 artiklan 4 kohtaa ja 11 osastoa ei sovelleta.

21. 389 R 2202: Komission asetus (ETY) N:o 2202/89, annettu 20 pivini heinikuuta 1989,
ilmaisujen 'leikkaaminen', 'viiniyttdiminen', 'pullottaja' ja 'pullotus' mAiittelemisesti (EYVL N:o
L 209, 21.7.1989, s. 31)

22. 389 R 2392: Neuvoston asetus (EIY) N:o 2392/89, annettu 24 paivaini heinAkuuta 1989, viinien
ja rypileen puristemehun kuvausta ja esittelyi koskevista yleisistA siinn6istl (EYVL N:o L 232,
9.8.1989, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla

- 389 R 3886: neuvoston asetus (ETY) N:o 3886/89, annettu 11 pdiviini joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 378, 27.12.1989, s. 12)
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Tit! sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Itivallasta, Sveitsisti ja Liechtensteinista periisin oleviin viinituotteisiin sovelletaan 11 lu-
vun kuvausta koskevia vaatimuksia I luvun vaatimusten asemesta.

b) Asetuksen 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan vaatimusten mukaisesti nimitysti 'p6ytiviini'
tai Landwein' seki siti vastaavia on kiytettdvg alkuperimaan nimen yhteydessA.

c) Sveitsisti ja Uechtensteinista periisin olevista p6ytiviineisti voidaan kiyttiA ilmaisuja
Landwein', 'Vin de pays' ja 'Vino tipico', jos kyseisissS tuottajavaltioissa on kiyt6ss
mdIrlykset, jotka ovat ainakin seuraavien edellytysten mukaiset:

- erityinen maantieteellinen viitehakemisto
- mdA 'tyt tuotantovaatimukset, erityisesti viinik6ynn6slajikkeista, luonnoUisen alko-

holipitoisuuden vihimmiism55rdsti tilavuusprosentteina seka aistinvaraisista
ominaisuuksista.

23. 389 R 3677: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3677/89, annettu 7 pivd.ni joulukuuta 1989, tiettyjen
maahantuotujen laatuviinien kokonaisalkoholipitoisuudesta tilavuusprosentteina ja kokonais-
happoisuudesta seki asetuksen (ETY) N:o 2931/80 kumoamisesta (EYVL N:o L 360,-9.12.1989,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 2178: neuvoston asetus (ETY) N:o 2178/90, annettu 24 piivdnA heinlikuuta 1990
(EYVL N:o L 198, 28.7.1990, s. 9)

Tit5 sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Asetuksen 1 artiklan I kohdan a alakohtaa ja I artiklan I kohdan c alakohtaa ei sovelleta.

24. 390 R 0743: Komission asetus (ETY) N:o 743/90, annettu 28 pdivini maaliskuuta 1990,
poikkeuksesta er.iden viinien haihtuvien happojen maaiai koskeviin tiettyihin sd4nn6ksiin
(EYVL N:o L 82, 29.3.1990, s. 20)

25. 390 R 2676: Komission asetus (ETY) N:o 2676/90, annettu 17 pAivani syyskuuta 1990,
yhteis6n viinianalyysimenetelmistA (EYVL N:o L 272, 3.10.1990, s. 1)

26. 390 R 3201: Komission asetus (ETY) N:o 3201/90, annettu 16 phivgni lokakuuta 1990, viinien
ja rypileen puristemehujen kuvausta ja esittelyi koskevista yksityiskohtaisista sfiinn6ksisti
(EYVL N:o L 309, 8.11.1990, s. 1)

T'ati sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) UsStin 5 artiklan 3 kohdan ensimmgisen alakohdan toiseen luetelmakohtaan seuraavat
ilmaisut: "Weinhauer" ja "Hauer".

b) Usatian iitteessi I olevaan 4 kohtaan (Itivalta) seuraavat ilmaisut:

"- Strohwein
- Qualitdtswein".
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c) IUsft~in iitteess 1 olevaan 12 kohtaan (Sveitsi) seuraavat ilmaisut:

"- La Gerle
- appellation d'origine control~e
- appellation d'origine".

d) Lisataan IfitteessS II olevan A jakson 17 kohtaan (Sveitsi) seuraava:

"19. Juran kantoni
Paikallisen hallinnollisen alueen nimi:
Buix".

e) Tiydennetiin Ifitetti II seuraavasti:

23. LIECHTENSTEIN

Viinit, joilla on joku seuraavista viininviljelyn alkuperaialueiden nimisti:

- Balzers
- Bendem
- Eschen
- Mauren
- Schaan

- Triesen
- Vaduz

f) TdydennetAn IjitteessA IV olevaa 17 kohtaa (SVEITSI) seuraavasti:

i) taydennet~in vasemmanpuoleista saraketta seuraavilla lajikkeilla:

- Raze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Comalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir

ii) listt~in oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ilmaisu "Humagne blanche" rinnak-
kaisilmaisuna ilmaisulle "Hunagne".

g) Taydennetiin ijitteessi V oleva 2 kohta seuraavasti:

"4. Itivallassa, seuraavat viinit, jotka on tuotettu Burgenlandin, Nieder6sterreichin,
Steiermarkin ja Wienin viininviljelyalueilla:
- Laatuviinit, jotka on valmistettu 'Gewiirztraminer'ista ja Muskat-Ottonel'ista
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch"
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27. 390 R 3220: Komission asetus (ETY) N:o 3220/90, annettu 7 pdivin~i marraskuuta 1990,
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 822/87 saidettyjen tiettyjen enologisten kiytint6jen kiytt6i
koskevista edellytyksisti (EYVL N:o L 308, 8.11.1990, s. 22)

28. 390 R 3825: Komission asetus (ETY) N:o 3825/90, annettu 19 piivA i joulukuuta 1990,
Portugalissa 1 paivastA tammikuuta 1 piiviin syyskuuta 1991 viinialalla sovellettavista siiz-
tyrnitoimenpiteisti (EYVL N:o L 366, 29.12.1990, s. 56)

Titi sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

Asetuksen 2, 4 ja 5 artiklaa ei sovelleta.
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P6YTAKIRJA 48
SOPIMUKSEN 105 JA 111 ARTIKLASTA

Piatokset, jotka ETA:n sekakomitea tekee 105 ja 111 artiklan nojalla, eivit saa vaikuttaa Euroopan
yhteis6jen tuomioistuimen oikeuskaytint66n.
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POYTAKIRJA 49
CEUTASTA JA MELILLASTA

Tuotteet, joita timi sopimus koskee ja jotka ovat perdisin Euroopan talousalueelta, saavat, kun ne
tuodaan Ceutaan tai Melillaan, tulikohtelun, joka on joka suhteessa sama kuin se, jota Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittymisestg Euroopan yhteis6ihin tehdyn liittymisasiakirjan
p6ytikljan 2 mukaan sovelletaan yhteis6n tullialueelta peraisin oleviin tuotteisiin.

EFTA-valtiot takaavat niiden tuotteiden tuonniUe, joita sopimus koskee ja jotka ovat peraisin Ceutasta
tai Melillasta, tuffikohtelun, joka on sama kuin se, joka taataan Euroopan talousalueelta tuotaville ja
sielti periisin oleviUe tuotteille.
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LIITE I

ELAJIAKINTA- JA KASVINSUOJELUASIAT

Luettelo, josta m9ir t in 17 artiklassa

JOHDANTO

Jos saadoksissA, joihin tassa Ifitteessi viitataan, on yhteis6n oikeusjirjestykseUe oninaisia kasitteitS
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjirjestykseUe ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n saad6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieiin,
- viittaukset EY:n jasenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jasenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssa p6ytikirjassa 1 miirtiin, jollei tassa
liitteessa toisin maarata.

ALAKOHTAINEN MUKAUTUS

Sveitsia ja Liechtensteinia pidetain yhtena kokonaisuutena sdid6ksissi, joihin tissi liitteessS viitataan.

I EL NLAA.KINTA

1. a) Suhteita kolmansiin maihin koskevia sAinn6ksia, joihin tassa luvussa viitataan, ei sovelleta.
Kuitenkin sovelletaan seuraavia yleisiai periaatteita:

- sopimuspuolet eivit saa soveltaa kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin edullisempia
miiiiryksii kuin niiti, jotka johtuvat tAman sopimuksen soveltamisesta;

Siiti huolimatta EFTA-valtiot saavat pitSi voimassa hormonaalista tai tyrostaattista
vaikutusta omaavia aineita koskevan kansallisen lainsiidintnsa tuonnissa kolmansista maista
tapahtuvan tuonnin osalta.

- EFTA-valtioiden valisessa tai EFTA-valtion ja Euroopan talousyhteis6n vAlisessi kaupassa
kolmansista maista tuotavien taikka niista kokonaan tai osittain periisin olevien elainten ja
tuotteiden on taytettiva tuojana olevan sopimuspuolen kolmansia maita koskevat mAraykset.

Maasta vievin sopimuspuolen on huolehdittava, etta toimivaltainen viranomainen kussakin
tapauksessa ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, etta tamAn kohdan
m5irayksiA noudatetaan.

b) Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana.

2. Rajatarkastuksia, elainten hyvinvointia ja rahoitusjArjestelyja koskevia niiden sdid6sten sainn6ksia,
joihin tassa luvussa viitataan, ei sovelleta. Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana.
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3. S9idokset, joihin tassa luvussa viitataan, tulevat voimaan 1 piivani tammikuuta 1993. Said6ksia
sovelletaan kuitenkin 1 piivAsti syyskuuta 1993 alkaen, jotta EFTAn valvontaviranomainen voi
ryhtyi tarvittaviin toimenpiteisiin.

4. SAdoksiA, joihin tissa luvussa viitataan, ei sovelIcta Islantiin lukuun otlamatta direktiivejd
91/67/ETY, 91/492/ETY ja 91/493/ETY. Muut sopimuspuolet saavat pitai voimassa Islannin kanssa
kaytavassi kaupassa kolmansia maita koskevat jirjestelynsA aloilla, jotka eivat kuulu saad6sten
soveltamisalaan. Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana.

5. Sen estamatti, etti yhteis6n BSE:ta koskeva lainsiadaWnt otetaan osaksi tatA sopimusta ja kunnes
on pAisty tulokseen kiynnissA olevissa neuvotteluissa, joilla pyritAan paiaiseman EFTA-valtioidcn
osaltalainsAidinn6n soveltamiseen Iiittyviin yleissopimukseen mahdollisimman pian, EFrA-valtiot
saavat soveltaa kansallisia siint6jAin. Ne sitoutuvat kuitenkin soveltamaan puolueettomiin
seikkoihin perustuvia selkeitA kansallisia s55nt6jdin, ketain syjimltti ja ennakoitavissa olevalla
tavalla. T'jlaiset kansalliset m~iiriykset on toimitettava Euroopan talousyhteis611e p6ytAkirjassa 1
olevan 4 kohdan mAiriysten mukaisesti tAmin sopimuksen voimaantuloon mennessii. Euroopan
talousyhteis6 varaa itselleen oikeuden soveltaa samanlaisia mAiriyksiai kunkin EFTA-valtion kanssa
kaytavissa kaupassa. Sopimuspuolet tarkastelevat tilannetta vuoden 1995 aikana.

6. Sen estAmitti, etti yhtcis6n uutta sikojen tautia koskeva lainsiiidint6 otetaan osaksi titi sopimusta
ja kunnes on p5isty tulokseen olevissa neuvotteluissa, joilla pyritiin piisemiin Norjan osalta
kyseisen IainsA Adnn6n soveltamiseen Iiittyviin ylcissopimukscen mahdollisimman pian, Norja saa
soveltaa eliviin sikoihin, tuoreeseen Iihaan, lihatuotteisiin ja sian siemennesteeseen kansallisia
suojamiiriyksiiin, jotka perustuvat tautivapaiden alueiden miirittimiseen. Muut sopimuspuolet
varaavat itselleen oikeuden soveltaa samanlaisia miariyksii Norjan kanssa kiytaviissi kaupassa.
Sopimuspuolet tarkastelevat tilannetta vuoden 1995 aikana.

7. Sen estmitta, etti yhteis6n sisdisessaI lampaan- ja vuohensukuisten eliinten kaupassa noudatetta-
vista eldinten terveyttA koskevista miirayksisti annettu neuvoston direktiivi 91/68/ETY otetaan
osaksi ttdi sopimusta ja kunnes on pAiisty tulokseen kaynnissa olevissa neuvotteluissa, joilla
pyritAin padsemdAn Itavallan, Nojan ja Suomen osalta kyseisen lainsaidann6n soveltamiseen
Iiittyvian yleissopimukseen mahdollisimman pian, nama sopimuspuolet saavat soveltaa kansallisia
marayksian. Muut sopimuspuolet saavat pitii tilli alalla voimassa kolmansia maita koskevan jar-
jestelynsi naiden maiden osalta. Sopimuspuolet tarkastelevat tilannetta vuoden 1995 aikana.

8. Sen estamatti, etti yhteis6n sisaisessd vesiviljeltyjen elainten ja -tuotteiden kaupassa noudatettavista
clainten terveyttA koskevista miarayksisti annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY otetaan osaksi
tatzi sopimusta ja kunnes on piisty tulokseen kAynnissa olevissa neuvotteluissa, joilla pyritin
Islannin, Nojan ja Suomen osalta kyseisen lainsiidinn6n soveltamiseen liittyviin ylcisso-
pimukseen mahdollisimman pian, nimA sopimuspuolet saavat soveltaa kansallista lainsi.idintbiiin
elaviin kalaan ja ayriaisiin seka niiden mitiin ja sukusoluihin, jotka on tarkoitettu kalanviljclyyn
tai -istutuksiin. Muut sopimuspuolet saavat pitaii voimassa kolmansia maita koskevat jirjestelynsi
niiden sopimuspuolten osalta edella mainituilla aloilla. Sopimuspuolet tarkastelevat tilannetta
vuoden 1995 aikana.

9. Suojalauseke

1. a) Euroopan talousyhteis6 ja EFTA-valtio saa kansanterveyteen tai eliinten terveyteen liittyvien
vakavien seikkojen perusteella toteuttaa alueelleen tuotavien elainten tai elaintuotteiden osalta
valiaikaisia suojatoimenpiteita omien menettelyjensi mukaisesti.
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Nama toimenpiteet on annettava viipymAtti tiedoksi kullekin sopimuspuolelle seka EY:n
komissiolle ja EFTAn valvontaviranomaiselle.

b) Neuvottelut tilanteesta on kiytivd 10 vuorokauden kuluessa tiedoksiannosta.

EY:n komissio ja/tai EFTAn valvontaviranomainen toteuttavat toimivaltaansa kuuluvat
tarvittavat toimenpiteet ottaen aiheellisella tavalla huomioon ndiden neuvottelujen tulokset.

2. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen voivat neuvotella misti tahansa elainten
terveytti tai kansanterveyttd koskevasta tilanteesta. Sovelletaan 1 alakohdan b alakohdan
mAiriyksii.

3. a) EY:n komissio toimittaa EFTAn valvontaviranomaiselle kaikki yhteis6n sisdiseen kauppaan
Iiittyvgit suojapiit6kset. Jos EFTAn valvontaviranomainen pitdiA p~At6sti puutteellisena,
sovelletaan 2 alakohdan m.Airiyksii.

b) EFTAn valvontaviranomainen toimitlaa EY:n komissiolle kaikki EFTA-valtioiden vilists
kauppaa koskevat suojapait6kset. Jos komissio pitas pAitoksia puutteellisina, sovclletaan 2
alakohdan miairayksia.

10. Paikalla tapahtuvat tarkastukset

1. EFTAn valvontaviranomainen vastaa EFTA-valtioiden osalta tassi luvussa tarkoitettujen
asiantuntijoiden osallistumista edellyttgvien pistokokeita, tarkastuksia tai erimielisyyksig koske-
vien mgirdysten soveltamisesta.

2. Sovelletaan seuraavia periaatteita:

a) Tarkastukset suoritetaan Euroopan talousyhteis6n ohjelmia vastaavien ohjelmien mukaisesti.

b) EFTAn valvontaviranomaisella on EFTA-valtioissa suoritettavien tarkastusten yhteydessa
oltava rakenne, joka vastaa Euroopan talousyhteis6ssa sovellettavaa.

c) Tarkastuksiin sovelletaan samoja periaatteita.

d) Tarkastajan on oltava riippumaton suhteessa tarkastuksen kohteeseen.

e) Tarkastajien koulutus ja ty6kokemus on oltava tasoltaan toisiinsa rinnastettavat.

f) EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen vaihtavat keskengin tietoja.

g) EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen sovittavat yhteen tarkastusten seurannan.

3. EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen piAttdvat kiinteissA yhteisty6ssa tarvittavista
mriiarayksistii asiantuntijoiden osanottoa edellyttAvien pistokokeita, tarkastuksia ja erimie-
lisyyksia koskevien mdiaraysten taytdnt66n panemiseksi.

4. Pistokokeita, tarkastuksia ja erimielisyyksii koskevat mairaykset, joissa edellytetaan tissA
luvussa tarkoitettujen asiantuntijoiden osanottoa, ovat voimassa vain EFTA-valtioiden
soveltamien s~id6sten tai niiden osien osalta.
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11. Yhteisten vertailulaboratorioiden nimeaminen

Yhteis6n vertailulaboratoriot toimivat kaikkien taman sopimuspuolten vertailulaboratorioina, taman

kuitenkaan rajoittamatta rahoitusvaikutusten ratkaiscmista.

Sopimuspuolet neuvottelevat toimintaedellytysten vahvistamisesta.

12. Eldinaikintialan tiedekomitea

EY:n komissio nimeda EFTA-valtioiden korkean tason tieteenharjoittajien joukosta komission
pi5t6ksen 81/651/ETY ) 3 artiklassa miirttyjen henkil6iden lisaksi kultakin pdit6ksen 2 artiklan
1 kohdassa ja 3 artiklassa tarkoitetulta alalta kaksi henkil6ai, joilla on oikeus osallistua
tiysimdirgisesti eliinlidikintialan tiedekomitean ty6skentelyyn. He eivat osallistu iAnestyksiin ja
heidan kantansa merkitiiiin erikseen p6ytkirjaan.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. PERUSSAADOKSET

1.1. ELAINTEN TERVEYS

1.1.1. Kauppa ja markkinoille saattaminen

Naudat/siat

1. 364 L 0432: Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 p~iivind kesAkuuta 1964, eliinten
terveyteen liittyvisti ongelmista yhteis6n sisisessa nautaelainten ja sikojen kaupassa (EYVL N:o
121, 29.7.1964, s. 1977/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 366 L 0600: neuvoston direktiivi 66/600/ETY, annettu 25 pAivdni lokakuuta 1966 (EYVL N:o
192, 27.10.1966, s. 3294/66)

- 371 L 0285: neuvoston direktiivi 71/285/ETY, annettu 19 paivana heinikuuta 1971 (EYVL
N-o L 179, 9.8.1971, s. 1)

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 76)

- 372 L 0445: neuvoston direktiivi 72/445/ElY, annettu 28 piivindi joulukuuta 1972 (EYVL N:o
L 298, 31.12.1972, s. 49)

- 373 L 0150: neuvoston direktiivi 73/150/ETY, annettu 5 paivana kesskuuta 1973 (EYVL N:o
L 172, 28.6.1973, s. 18)

- 377 L 0098: neuvoston direktiivi 77/98/ETY, annettu 21 paivana joulukuuta 1976 (EYVL N:o
L 26, 31.1.1977, s. 81)

(1) EYVL N:o L 233, 19.8.1981, s. 32
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- 379 L 0109: neuvoston direktiivi 79/109/ETY, annettu 24 paivana tammikuuta 1979 (EYVL
N:o L 29, 3.2.1979, s. 20)

- 379 L 0111: neuvoston direktiivi 79/111/ETY, annettu 24 pivini tammikuuta 1979 (EYVL
N:o L 29, 3.2.1979, s. 26)

- 380 L 0219: neuvoston direktiivi 80/219/ETY, annettu 22 paivani tammikuuta 1980 (EYVL
N:o L 47, 21.2.1980, s. 25)

- 380 L 1098: neuvoston direktiivi 80/1098/ETY, annettu 11 paivani marraskuuta 1989 (EYVL
N:o L 325, 1.12.1980, s. 11)

- 380 L 1274: neuvoston direktiivi 80/1274/ETY, annettu 22 paivini joulukuuta 1980 (EYVL
N:o L 375, 31.12.1980, s. 75)

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/476/ETY, annettu 24 paivini kesakuuta 1981 (EYVL N:o
L 186, 8.7.1981, s. 20)

- 382 L 0061: neuvoston direktiivi 82/61/ETY, annettu 26 paivana tammikuuta 1982 (EYVL N:o
L 29, 6.2.1982, s. 13)

- 382 L 0893: neuvoston direktiivi 82/893/ETY, anncttu 21 paivana joulukuuta 1982 (EYVL N:o
L 378, 31.12.1982, s. 57)

- 383 L 0642: neuvoston direktiivi 83/642/ETY, annettu 12 paiivinai joulukuuta 1983 (EYVL N:o
L 358, 22.12.1983, s. 41)

- 383 L 0646: neuvoston direktiivi 83/646/ETY, annettu 13 paiviinai joulukuuta 1983 (EYVL N:o
L 360, 23.12.1983, s. 44)

- 384 L 0336: neuvoston direktiivi 84/336/ETY, annettu 19 piivinai kesikuuta 1984 (EYVL N:o
L 177, 4.7.1984, s. 22)

- 384 L 0643: neuvoston direktiivi 84/643/ETY, annettu 11 piiivAnii joulukuuta 1984 (EYVL N:o
L 339, 27.12.1984, s. 27)

- 384 L 0644: neuvoston direktiivi 84/644/ETY, annettu 11 pgivani joulukuuta 1984 (EYVL N:o
L 339, 27.12.1984, s. 30)

- 385 L 0320: neuvoston direktiivi 85/320/ETY, annettu 12 paivana kesAkuuta 1985 (EYVL N:o
L 168, 28.6.1985, s. 36)

- 385 L 0586: neuvoston direktiivi 85/586/ETY, annettu 20 paivaiin joulukuuta 1985 (EYVL N:o
L 372, 31.12.1985, s. 44)

- 387 D 0231: neuvoston p5At6s 87/231/ETY, tehty 7 piivAni huhtikuuta 1987 (EYVL N:o
L 99, 11.4.1987, s. 18)

- 387 L 0489: neuvoston direktiivi 87/489/ETY, annettu 22 paivAna syyskuuta 1987 (EYVL N:o
L 280, 3.10.1987, s. 28)
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- 388 L 0406: neuvoston direktiivi 88/406/ETY, annettu 14 paivana kesakuuta 1988 (EYVL N:o
L 194, 22.7.1988, s. 1)

- 389 L 0360: neuvoston direktiivi 89/360/ETY, annettu 30 paivAna toukokuuta 1989 (EYVL
N:o L 153, 6.6.1989, s. 29)

- 389 D 0469: komission pAAt6s 89/469/ETY, tehty 28 piivAnA heinakuuta 1989 (EYVL N:o
L 225, 3.8.1989, s. 51)

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 paivAna joulukuuta 1989 (EYVL N:o
L 395, 30.12.1989, s. 13)

- 390 L 0422: neuvoston direktiivi 90/422/ETY, annettu 26 piivinA kesikuuta 1990 (EYVL N:o
L 224, 18.8.1990, s. 9)

- 390 L 0423: neuvoston direktiivi 90/423/ETY, annettu 26 paivAni kesikuuta 1990 (EYVL N:o
L 224, 18.8.1990, s. 13)

- 390 L 0425: neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 pAivani kesikuuta 1990 (EYVL N:o
L 224, 18.8.1990, s. 29)

- 391 D 0013: komission pAit6s 91/13/ETY, tehty 17 pAiviind joulukuuta 1990 (EYVL N:o L 8,
11.1.1991, s. 26)

- 391 D 0177: komission pdit6s 91/177/ETY, tehty 26 pAivana maaliskuuta 1991 (EYVL N:o
L 86, 6.4.1991, s. 32)

TAtA sopimusta sovellettaessa dircktiivii koskevat scuraavat mukautukset:

a) Lisdtdiin alueita koskevaan 2 artiklan o kohtaan scuraava:

"- Itavalta: "Bundesland"
- Suomi: "UAni/lAn"
- Norda: "Fylke"
- Ruotsi: "L.n"
- Sveitsi/Uechtenstein: "Kanton/Canton/Cantone" ja Liechtenstein"

b) Direktiivin 4 artiklan b kohtaa ei sovelleta. Uusia siidksia annetaan tAssA sopimuksessa
mAirittyA menettelyA noudattaen.

c) Korvataan 10 artiklan 2 kohdan viimeisessd virkkeessA piivimirit "1 paiva heinakuuta 1991"
ja "1 pAivii tammikuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta vastaavasti piivimdrilli "1 pdivd
tammikuuta 1993" ja "I piivA heinAkuuta 1993".

d) Lisataan liitteessA B olevaan 12 kohtaan viralliset tuberkuliinitestauksesta vastaavat valtion
laitokset seuraavasti:

I'm) Itavalta: Bundesanstalt fur Tierscuchenbekaimpfung, M6dling

n) Suomi: Veterinacrinstituttet, Oslo
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NorJa:

Ruotsi:

q) Sveitsi/Liechtenstein:

e) Listdan liitteessa C olevaan 9
laitokset seuraavasti:

"m) Itavalta:

n) Suomi:

Veterinacrinstituttet, Oslo

Veterinarinstitutet, Uppsala (National Veterinary Institut)

Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittelhausern"

kohtaan virallisesta antigeenitestauksesta vastaavat julkiset

Bundesanstalt fur Tierseuchenbekimpfung, M6dling

Veterinacrinstituttet, Oslo

o) Norda: Veterinwrinstituttet, Oslo

p) Ruotsi: Statens veterinirrnedicinska anstalt, Uppsala

q) Sveitsi/Uechtenstein: Institut ffir Veterinir-Bakteriologie, Bern"

f) Listiin liitteessA F olevaan

mallin I alaviitteeseen 4,
mallin II alaviitteeseen 5,
mallin III alaviitteeseen 4 ja
malin IV alaviitteeseen 5 tiedot eldinliikintiviranomaisista seuraavasti:

"m) ItAvalta: Amtstierarzt

n) Suomi: KunnanelIlkdri/Kaupungineliinliikcri/l ninelinl a5kari
Kommunalveterinair/Stadsveterinr/l.nsveterinr

o) Nora: Distriktsveterinaer

p) Ruotsi: Grinsveterinir/Distriktsveterinir

q) Sveitsi/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vdtirinaire de controle/Veterinario di
controllo"

g) UsatAin liitteess5 G olevan A osan 2 kohtaan viralliset laitokset seuraavasti:

"m) Itivalta: Bundesanstalt fur Tierseuchenbekimpfung, M6dling

n) Suomi: Valtion elainlaiketieteellinen laitos, Helsinki/Statens
Veterinarrnedicinska anstalt, Helsingfors

o) NorJa: Veterin-rinstituttet, Oslo

p) Ruotsi:

q) Sveitsi/Uechtenstein:

Statens veterinarmedicinska anstalt, Uppsala

Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittelhiusern"
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Lampaat/vuohet

2 391 L 0068: Ncuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 pdivini tammikuuta 1991, eliintcn
tcrveytti koskevista vaatimuksista yhteisbn sisisessi lampaiden ja vuohien kaupassa (EYVL N:o
L 46, 19.2.1991, s. 19)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"Tilalla tarkoitetaan voimassa olevien kansallisten miAraysten mukaista maatilaa tai myyjdn
tiluksia, jotka sijaitsevat EY:n jasenvaltion tai EFTA-valtion alueella ja jossa sAinn6llisesti
pidetaan naudan- ja siansukuisia eliimi5, lampaita ja vuohia, elivii siipikarjaa ja kotieliimini
pidettAvii kaniineja, seki eliinten terveytta koskevista kysymyksisti 26 piiviina kesAkuuta
1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY(2) 2 artiklan a alakohdassa tilaa, jota
tarkoitetaan elavien hevoselainten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin
osalta."

b) Korvataan 2 artiklan 9 kohta seuraavasti:

"HyvaksytyllA myyntipaikalla tai kerAilypaikalla tarkoitetaan muuta paikkaa kuin tilaa, jossa
lampaan tai vuohensukuisia elaimii myydiAn, ostetaan ja/tai kootaan yhteen tai lastataan ja
joka on neuvoston direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 7 kohdan mukainen ja on hyviksytty."

c) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"on tunnistettava ja rekister6itivi siten, etta tila, josta ne ovat periisin tai jonka kautta ne
kulkevat, taikka keskus tai organisaatio pystytdin jAljittamiin. EFTA-valtioiden on
tunnistamista varten sovitettava jAirjestelmansa yhteen EY:n vastaavan jdrjestelmin kanssa".

EFTA-valtioiden on I pdivi~in syyskuuta 1993 mennessa toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, etti yhteisbn sisiisessd kaupassa sovellettava tunnistamis- ja rekiste-
rointijirjestelmd Iaajennetaan koskemaan my6s elainten liikkuvuutta niiden alueella. Kansal-
liset tunnistamis- tai rekister6intijirjestelmit on annettava tiedoksi EFTAn valvontavi-
ranomaiselle ennen I pdivii heinikuuta 1993.

d) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmAinen luetelmakohta seuraavasti:

" Lampaan- ja vuohensukuiset eliimet, joita on mahdollisesti teurastettava sellaisia tauteja
koskevan kansallisen hivittdimisohjelman mukaisesti, joita ei tarkoiteta seuraavassa luettelossa
eiki tdindin direktiivin liitteessa B olevassa I luvussa:

- suu- ja sorkkatauti
- klassinen sikarutto
- afrikkalainen sikarutto
- swine vesicular -tauti
- Newcastlen tauti
- karjarutto

(2) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42
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- pienten mirehtijiiin rutto
- vesicular stomatitis -tauti
- bluetongue-tauti
- afrikkalainen hevosrutto
- virusperlinen hevosen enkefalomyeliitti
- Teschenin tauti
- avian influenza
- lammas- ja vuohirokko
- lumpy skin -tauti
- Rift Valley -kuume
- naudan tarttuva keuhkorutto."

e) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- lampaan- ja vuohensukuiset eldimet, joita ei niiden omalla alueella voida piti5 kaupan
terveydellisistA tai eliinten terveyteen liittyvisti syisti."

f) Korvataan 6 artiklan b kohdan i alakohdan ensimmdinen luetelmakohta seuraavasti:

"- tilalla tehdiin s~inn6llisesti virallisia elainlaakintaviranomaisten tarkastuksia seuraavia
vaatimuksia noudattaen:

Rajoittamatta virkaeldinlaakarille tAssa sopimuksessa mairkttyjS valvontatehtavia, toimivaltai-
sen viranomaisen on suoritettava tarkastuksia tiloilla, hyvAksytyilli myyntipaikoilla ja
kerailypaikoilla seka keskuksissa ja laitoksissa varmistaakseen, ett5r myyntiin tarkoitetut
elaimet ja tuotteet ovat timan direkiivin vaatimusten mukaisia ja tayttavat erityisesti 4
artiklan 1 kohdan a alakohdassa mairityt tunnistamista ja rekister6intii koskevat edellytykset
ja lis.ksi niiden mukana on oltava maarApaikkaan asti tiss direktiivissa s5idetty terveys-
todistus."

g) Korvataan 8 artiklan 2 kohdan viimeisessA lauseessa tarkoitetut piviiimArt "1 paiva
tammikuuta 1992" ja "1 paivA heindikuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta piiviimirillA
"1 paivii tammikuuta 1993" ja "1 paiva heinikuuta 1993".

h) Direktiivin 10 artiklaa ei sovelleta.

i) Korvataan liitteessa A olevan 2 luvun D kohdan 2 alakohdan ensimmiinen lause seuraavasti:

" I paivaan syyskuuta asti muilta kuin I kohdassa tarkoitetuilta tiloilta peraisin olevat
lampaan- ja vuohensukuiset elAimet, edellyttaen, etta ne tayttavat seuraavat vaatimukset:"

j) Korvataan lite C seuraavasti:

"Bruselloosi (B. melitensis) testit"

Jotta tila voitaisiin luokitella bruselloosivapaaksi, eliimet on testattava bruselloosin (B.
melitensis) varalta kiyttien joko Rose Bengal -menetelmid tai komplementtifiksaatiomenetel-
mas seuraavissa I ja 2 alakohdassa esitetyII tavalla taikka jotakin muuta menetelmid, joka
hyvaksytain tdman direktiivin 15 artiklassa sAidettyA menettelya noudattaen. Komplementti-
fiksaatiomenetelmai kAytetSiin testattaessa yksittdisi5 eldimii.
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1. Rose Bengal -testi

Rose Bengal -testia voidaan kayttdA tutkittaessa lamnas- ja vuohitiloja sen selvittamiseksi,
voidaanko ne luokitella virallisesti bruselloosivapaiksi tai bruselloosivapaiksi.

2. Komplementtifiksaatiotesti

a) Komplementtifiksaatiotestia on kaytettava aina, kun testataan yksittdisii elaimii.

b) Komplementtifiksaatiotestia voidaan kayttaa testattaessa lammas- ja vuohitiloja sen
selvittmiseksi, voidaanko ne luokitella virallisesti bruselloosivapaiksi tai brusel-
loosivapaiksi.

Jos enemmin kuin 5 % tilan eliimistA reagoi positiivisesti Rose Bengal -testissa, on jokainen
elin tilalla testattava lisaksi komplementtifiksaatiomenetelmlla.

Seerumista saatua tulosta, joka on 20 ICFT yksikk6Wml tai suurempi, on pidettavA
positiivisena reaktiona komplementtifiksaatiotestiss.

Kaytettyjen antigeenien on oltava kansallisen laboratorion hyvdksymii ja niiden on oltava
standardisoituja toista kansainvilistA standardi anti-brucella abortus-seerumia vastaan."

k) Uitteessi E olevaa
mallia I, mallissa Ill olevaa b kohtaa ja mallissa V olevan e kohdan kolmatta luetelmakohtaa,
mallia II, mallissa III olevaa b kohtaa ja mallin V f kohdan kolmatta luetelmakohtaa,
mallia III, mallissa Ill olevaa b kohtaa ja mallin V i kohdan kolmatta luetelmakohtaa ei
sovelleta.

Hevoselliimet

3. 390 L 0426: Neuvoston direktiivi 90/426/ETY, annettu 26 paivana kesikuuta 1990, elainten
terveytti koskevista vaatimuksista elivien hevoselainten liikkuvuuden ja kolmansista maista
tapahtuvan tuonnin osalta (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta.

b) isatAin liitteessA C olevaan alaviitteeseen 1:

"Itiivalta: Arntstierarzt

Suomi: Kunnaneliinlikiri/Kaupungin eliinlIAkiri/I.,ininelainl5A5kri
Kommunalveterinir/Stadsveterinir/Lnsveterinir

Nora: Distriktsveterinaer

Ruotsi: Grinsveterindr eller distriksveterinir

Sveitsi/Iiechtenstein: Kontrolltierarzt/Vdt~rinaire de control/Veterinario di controllo"
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Siipikaralsiftosmunat

4. 390 L 0539: Neuvoston direktiivi 90/539/ETY, annettu 15 paivanA lokakuuta 1990, eliinten
terveyttA koskevista vaatimuksista yhteis6n sis~isessi siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja
tuonnissa kohnansista maista (EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6)

TAtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan ensimmgiisessd virkkeessg pgivdmdiarA "1 pAivi heinAkuuta
1991" EFTA-valtioiden osalta piivimAiirlli "1 paiva tammikuuta 1993".

b) Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista varten sovelletaan komission
asetuksessa (ETY) 1868/77 ') olevia m.AirayksiA merkinn6istA. Naiden miriysten sovelta-
misessa kgytetiiin EFTA-valtioista seuraavia lyhennyksii:

AT Itavalta
F1 Suomi
NO Nora
SE Ruotsi
CH tai FL Sveitsi/Uechtenstein

c) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa pAivimAirit "1 paivi heinAkuuta 1991" ja "1
paiva tammikuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta paiv imirillA "1 paiva tammikuuta 1993"
ja "1 paivd heinAkuuta 1993".

d) Korvataan 14 artiklan 2 kohdan viimeisess virkkeessa piivimiirdt "1 piivi heinikuuta 1991"
ja "1 paivi tammikuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta p~iivimdirillA "I paivg tammikuuta
1993" ja "1 piivi heinikuuta 1993".

e) Direktiivin 29 artiklaa ei sovelleta.

f) Direktiivin 30 artiklaa ei sovelleta.

g) Lis~t5n liitteeseen I lintujen tauteja tutkivat vertailulaboratoriot:

"ItAvalta: Bundesanstalt fur VirusseuchenbekAmpfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

Suomi: Valtion eliinldiaketieteellinen laitos, Helsinki/Statens
veterinamedicinska anstalt, Helsingfors

Nora: Veterinerinstututtet, Oslo

Ruotsi: Statens veterinarmedicinska anstalt, Uppsala

Sveitsi/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fur Viruskrankheiten und Immunop-
rophylaxe, Mittelhausern"

o EYVL N:o L 209, 17.8.1977, s. 1
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h) Liitteessa II olevan I luvun 2 kohdan viittausta ETY:n asetukseen 2782/75 ei sovelleta.

Vesiviljely

5. 391 L 0067: Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 piivini tammikuuta 1991, eliinten
tcrveytti koskevista edellytyksistA saatettaessa vesiviljeltyji eliimid ja tuotteita markkinoille
(EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1)

TMi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 16 artiklaa ei sovelleta.

Naudan alkiot

6. 389 L 0556: Neuvoston direktiivi 89/556/ETY, annettu 25 piivin5 syyskuuta 1989, eliinten
terveytta koskevista vaatimuksista yhteis6n sisaisessi naudansukuisten kotielainten alkioiden
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EYVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0425: neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 pAivana kesakuuta 1990 (EYVL
N:o L 224, 18.8.1990, s. 29)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 14 artiklaa ei sovelleta.

Naudan siemenneste

7. 388 L 0407: Neuvoston direktiivi 88/407/ETY, annettu 14 piivina kesakuuta 1988, elainten
terveytta koskevista vaatimuksista yhteis6n sisaisessa naudansukuisten kotielainten pakastetun
siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL N:o L 194, 22.7.1988, s. 10), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 390 L 0120: neuvoston direktiivi 90/120/ETY, annettu 5 pAivina maaliskuuta 1990 (EYVL
N:o L 71, 17.3.1990, s. 37)

- 390 L 0425: neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 paivana kesikuuta 1990 (EYVL
N:o L 224, 18.8.1990, s. 29)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 15 artiklaa ei sovelleta.
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Sian siemenneste

8. 390 L 0429: Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 piivAni kesikuuta 1990, eliintcn
terveyttA koskevista vaatimuksista yhteis6n sisiiisessa siansukuisten kotieliinten siemennesteen
kaupassa ja tuonnissa (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 62)

T'ti sopimusta sovellettaessa direltiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 6 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

b) Direktiivin 14 artiklaa ei sovelleta.

c) Direktiivin 15 artiklaa ei sovelleta.

Tuore liha

9. 372 L 0461: Neuvoston direktiivi 72/461/ETY, annettu 12 piivini joulukuuta 1972, elinten
terveytta koskevista seikoista yhteis6n sisaisessA tuoreen lihan kaupassa (EYVL N:o L 302,
31.12.1972, s. 24), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 377 L 0098: neuvoston direktiivi 77/98/ETY, annettu 21 p iiviina joulukuuta 1976 (EYVL N:o
L 26, 31.1.1977, s. 81)

- 380 L 0213: neuvoston direktiivi 80/213/ETY, annettu 22 piivdnA tammikuuta 1980 (EYVL
N:o L 47, 21.2.1980, s. 1)

- 380 L 1099: neuvoston direktiivi 80/1099/ETY, annettu 11 piiviini marraskuuta 1980 (EYVL
N:o L 325, 1.12.1980, s. 14)

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/476/ETY, annettu 24 piivini kesakuuta 1981 (EYVL
N:o L 186, 8.7.1981, s. 20)

- 382 L 0893: neuvoston direktiivi 82/893/ETY, annettu 21 piivina joulukuuta 1982 (EYVL
N:o L 378, 31.12.1982, s. 57)

- 383 L 0646: neuvoston direktiivi 83/646/ETY, annettu 13 paivana joulukuuta 1983 (EYVL
N:o L 360, 23.12.1983, s. 44)

- 384 L 0336: neuvoston direktiivi 84/336/ETY, annettu 19 pAivini kesakuuta 1984 (EYVL
N:o L 177, 4.7.1984, s. 22)

- 384 L 0643: neuvoston direktiivi 84/643/ETY, annettu 11 paivzina joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 339, 27.12.1984, s. 27)

- 385 L 0322: neuvoston direktiivi 85/322/ETY, annettu 12 piivina kesikuuta 1985 (EYVL
N:o L 168, 28.6.1985, s. 41)

- 387 L 0064: neuvoston direktiivi 87/64/ETY, annettu 30 paivna joulukuuta 1986 (EYVL N:o
L 34, 5.2.1987, s. 52)
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- 387 D 0231: neuvoston pdatos 87/231/ETY, tehty 7 pdivnAn huhtikuuta 1987 (EYVL N:o
L 99, 11.4.1987, s. 18)

- 387 L 0489: neuvoston direktiivi 87/489/ETY, annettu 22 pdivin5 syyskuuta 1987 (EYVL
N:o L 280, 3.10.1987, s. 28)

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 paivani joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

- 391 L 0266: neuvoston direktiivi 91/266/ETY, annettu 21 pAivini toukokuuta 1991 (EYVL
N:o L 134, 29.5.1991, s. 45)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat scuraavat mukautukset:

a) Korvataan 5 artiklan I kohdan maininta "Ifitteessa I oleva IX luku" maininnalla "Ijitteessa I
oleva XI luku".

b) Korvataan 8 a artiklan 2 kohdassa ilmaus "Neuvoston direktiivin 89/662/ETY 9 artikla"
ilmauksella "ETA-sopimuksen Ifitteessa I olevan I luvun 9 kohta".

c) Direktiivin 13 artiklan a kohtaa ei sovelleta. Uusia sidbksii annetaan tassa sopimuksessa

mAd ittyi menettelyi noudattaen.

d) Direktiivin 15 artiklaa ei sovelleta.

e) Us~ti n liitteessA olevan 2 kohdan 3 luetelmakohtaan:

"EFTA"

Siipikarjan liha

10. 391 L 0494: Neuvoston direktiivi 91/494/ETY, annettu 26 piivAni kesikuuta 1991, elainten
terveyttA koskevista vaatimuksista yhteis6n sisaisess tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja
tuonnissa kolmansista maista (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 6 artiklaa ei sovelleta.

Lihavalmisteet

11. 380 L 0215: Neuvoston direktiivi 80/215/ETY, annettu 22 piiving tammikuuta 1980, elainten
terveytti koskevista vaatimuksista yhteis6n sisaisessa lihatuotteiden kaupassa (EYVL N:o L 47,
21.2.1980, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1100: neuvoston direktiivi 80/1100/ETY, annettu 11 piivini marraskuuta 1980 (EYVL
N:o L 325, 1.12.1980, s. 16)

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/476/ETY, annettu 24 piivini kesikuuta 1981 (EYVL
N:o L 186, 8.7.1981, s. 20)
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- 385 L 0321: neuvoston direktiivi 85/321/ETY, annettu 12 paivanS kesakuuta 1985 (EYVL
N:o L 168, 28.6.1985, s. 39)

- 387 L 0491: neuvoston direktiivi 87/491/ETY, annettu 22 paivina syyskuuta 1987 (EYVL
N:o L 279, 2.10.1987, s. 27)

- 388 L 0660: neuvoston direktiivi 88/660/ETY, annettu 19 pdivna joulukuuta 1988 (EYVL
N:o L 382, 31.12.1988, s. 35)

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 paivana joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 7 a artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu "Neuvoston direktiivin 89/662/ETY 9 artikla"
ilmaisulla "ETA-sopimuksen liitteess I olevan I luvun 9 kohta".

b) Direktiivin 10 artiklaa ei sovelleta. Uusia saad6ksia annetaan tissA sopimuksessa miiirattyai
menettelyA noudattaen.

c) Direktiivin 15 artiklaa ei sovelleta.

1.1.2 Torduntatoimenpiteet

Suu- ja sorkkatauti

12. 385 L 0511: Neuvoston direktiivi 85/511/ETY, annettu 18 paivdn! marraskuuta 1985, yhteis6n
toimenpiteisti suu- ja sorkkataudin torjumiseksi (EYVL N:o L 315, 26.11.1985, s. 11), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0423: neuvoston direktiivi 90/423/ETY, annettu 26 piivdnA kesakuuta 1990 (EYVL

N:o L 224, 18.8.1990, s. 13)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviS koskevat scuraavat mukautukset:

a) Lisatan liitteeseen A hyvaksytyt laitokset seuraavasti:

Julkiset:

"Im) Itavalta: Bundesanstalt fur Viruseuchenbekampfung bei Haustieren, Wien

n) Suomi:

o) Norja: Veterinwrinstituttet i Oslo

p) Ruotsi: Statens Veterinirmedicinska anstalt, Uppsala

q) Sveitsi/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fur Viruskrankheiten und Immunprophylaxe,
Mitteifhusem"

Yksityiset: Ei mitRAn."
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b) Usataan liitteeseen B seuraavat tiedot kansallisista vcrtailulaboratorioista:

"m) ItAvalta: Bundesanstalt fiir VirusseuchenbekAmpfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

n) Suomi: Statens veterinaere Institut for virusforskning, Lindholm,

Denmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

o) Noja: Statens veterinare Institut for virusforskning, Lindholm,
Denmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

p) Ruotsi: Statens veterinarmedicinska anstalt, Uppsala

q) Sveitsi/Liechtenstein: Eidgenbssisches Institut fur Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittelhausern"

13. 390 L 0423: Neuvoston direktiivi 90/423/ETY, annettu 26 pAivana kesakuuta 1990, yhteis6n
toimenpiteistA suu- ja sorkkataudin torjumiseksi annetun direktiivin 85/511/ETY, elainten
terveyteen liittyvisti ongelmista yhteis6n sis~isessN nautaelainten ja sikojen kaupassa annetun
direktiivin 64/432/ETY seka terveytti ja eliinlaakintaa koskevista tarkastusongelmista nauta-
elainten ja sikojen seka tuoreen lihan tai lihatuotteiden tuonnissa kolmansista maista annetun
direkijivin 72/462/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 13)

Klassinen sikarutto

Neuvoston 13 piivAna joulukuuta 1990 antamaa piit6sta 90/678/ETY, jolla vahvistetaan tietyt yhteis6n
alueet joko virallisesti sikarutosta vapaaksi tai sikarutosta vapaaksi, on muutettu ja sen vuoksi siti ei
oteta kaytt66n EFTA-valtioissa. Uusia tata koskevia yhteis6n saadoksiA kiisitellaiin timan sopimukscn
m~iriyksii noudattaen.

14. 380 L 0217: Neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22 paivi'ni tammikuuta 1980, yhteisbn
toimenpiteisti klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVLN:o L47, 21.2.1980, s. 11), seilaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1274: neuvoston direktiivi 80/1274/ETY, annettu 22 paivana joulukuuta 1980 (EYVL
N:o L 375, 31.12.1980, s. 75)

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/476/ETY, annettu 24 paivini kesakuuta 1981 (EYVL
N:o L 186, 8.7.1981, s. 20)

- 384 L 0645: neuvoston direktiivi 84/645/ETY, annettu 11 paivAni joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 339, 27.12.1984, s. 33)

- 385 L 0586: neuvoston direktiivi 85/586/ETY, annettu 20 paivina joulukuuta 1985 (EYVL
N:o L 372, 31.12.1985, s. 44)
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- 387 L 0486: neuvoston direktiivi 87/486iETY, annettu 22 paivina syyskuuta 1987 (EYVL
N:o L 280, 3.10.1987, s. 21)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivi5 koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisdtAin liitteeseen 1I sikaruton vertailulaboratoriot seuraavasti:

"m) Itavalta: Bundesanstalt fur Viruseuchenbekimpfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

n) Suomi: Statens veterinare Institut for virusforskning, Lindholm,
Denmark

o) Norja: Statens veterinaere Institut for virusforskning, Lindholm,
Denmark

p) Ruotsi: Statens veterinirmedicinska anstalt, Uppsala

q) Sveitsi/Liechtenstein: Eidgen6ssischcs Institut fur Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, Mittclhiusern"

b) EFTA-valtioiden on liitteen III soveltamista varten luotava p6ytdkirjan I mukaista
jarjestelmia vastaava tietojenanto- ja ilmoitusjdrjestelmi, joka yhteensovitetaan EY:n jarjes-
telmdin.

1 1.3 Elaintauteja koskevat ilmoitukset

15. 382 L 0894: Neuvoston direktiivi 82/894iETY, anncttu 21 piivina joulukuuta 1982, elaintaudeista
ilmoittamisesta yhteis6ssi (EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 58), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 389 D 0162: komission piit6s 89/162/ETY, tehty 10 piivina helmikuuta 1989 (EYVL N:o
L 61, 4.3.1989, s. 48)

- 390 D 0134: komission pAitbs 90/134/ETY, tehty 6 piivana maaliskuuta 1990 (EYVL N:o
L 76, 22.3.1990, s. 23)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtioiden on luotava p6ytikirjan 1 mukaista jirjestelmA vastaava tietojenanto- ja ilmoi-
tusjdrjestelmi, joka yhteensovitetaan piipiirteittiin EY:n jArjestelm5in (ADNS) ennen 1 pivii
syyskuuta 1993.

16. 384 D 0090: Komission piit6s 84/90/ETY, tehty 3 pAivni helmikuuta 1984, neuvoston
direktiivin 82/894/ETY nojalla tehtavien elaintauti-ilmoitusten koodin muodosta (EYVL N:o
L 50, 21.2.1984, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 D 0163: komission piitos 89/163/ETY, tehty 13 piivini helmikuuta 1989 (EYVL N:o
L 61, 4.3.1989, s. 49)
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T~ta sopimusta sovellettaessa direktiiviN koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtioiden on luotava p6ytikirjan 1 mukaista jrjestelmdi vastaava tietojenanto- ja ilmoi-
tusjaijestelmi, joka yhteensovitetaan pdgpiirteittiin EY:n j~rjestelmiAn (ADNS) ennen 1 piivii
syyskuuta 1993.

17. 390 D 0442: Komission piit6s 90/442/ETY, tehty 25 pAivanli heinakuuta 1990, elaintauti-
ilmoitusten koodeista (EYVL N:o L 227, 21.8.1990, s. 39)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtioiden on luotava p6ytikirjan 1 mukaista jirjestelmAi vastaava tietojenanto- ja ilmoi-
tusjArjestelmi, joka yhteensovitetaan piipiirteittin EY:n jirjestelmaiin (ADNS) ennen 1 piiviai
syyskuuta 1993.

1.2 KANSANTERVEYS

Tuore Iiha

18. 364 L 0433: Neuvoston direktiivi 64/433/ETY, annettu 26 p5ivini kesAkuuta 1964, terveytta
koskevista ongelmista yhteison sisaisessa tuoreen lihan kaupassa (EYVL N:o 121, 29.7.1964,
s. 2012), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0497: neuvoston direktiivi 91/497/ETY, annettu 29 paivAnd heinakuuta 1991 (EYVL
N:o L 268, 24.9.1991, s. 69)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivin sainn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 4 artiklan A kohdan ensimmaisess5 virkkeessa piviimiAirat "1 paivista tammikuuta
1993" ja "31 paivinA joulukuuta 1991" EFTA-valtioiden osalta tissa jiirjestyksessa
pdiivr imrillA "1 pdivAst5 syyskuuta 1993" ja "31 p~iivini joulukuuta 1992".

b) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan i luctclmakohta seuraavasti:

"jossa, sen estm5itti, mit koskce seuraavassa lucteltuja tauteja:

- suu- ja sorkkatauti
- klassinen sikarutto
- afrikkalainen sikarutto
- swine vesicular -tauti
- Newcastlen tauti
- karjarutto
- pienten mirehtijiiin rutto
- vesicular stomatitis -tauti
- bluetongue-tauti
- afrikkalainen hevosrutto
- virusperAinen hevosen enkefalomyeliitti
- Teschenin tauti
- avian influenza
- lamias- ja vuohirokko
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- lumpy skin -tauti
- Rift Valley -kuume
- naudan tarttuva keukorutto

jokin seuraavassa luetelluista taudeista on todettu:

- yleistynyt aktinobasilloosi tai aktinomykoosi
- pernarutto tai ritinarutto
- yleistynyt tuberkuloosi
- yleistynyt lymfadeniitti
- rakdtauti
- raivotauti
- jaykkikouristus
- akuutti salmonelloosi
- akuutti bruselloosi
- sikaruusu
- botulismi
- septikemia, pyemia, toksemia tai viremia;

c) Sovellettaessa 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa noudatetaan kolmansista maista tuotavista
sioista peraisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta (Trichinella spiralis) 21 paivanA
joulukuuta 1976 annettua neuvoston direktiivia 77/96/ETY(4 ) .

d) EFTAn pysyvi komitea tekee 6 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi tarvittavat EFTA-valtioita
koskevat pAit6kset ennen I piivdia syyskuuta 1993.

e) Korvataan 10 artiklan 1 kohdan kuudcnnen alakohdan viimeisessa virkkeessa ilmaisu "Muille
jasenvaltioille ja komissiolle on ilmoitcttava" ilmaisulla "Muille jisenvaltioille, EFTAn
valvontaviranomaiselle ja EY:n komissiolle on ilmoitettava".

f) Korvataan 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa p5ivamiAri "l paivana heinakuuta 1991"
piiviim irllAi "1 paivana tammikuuta 1993".

g) Direktiivin 18 artiklaa ei sovelleta.

h) Korvataan liitteess5 I olevan VI luvun 26 kohdan b alakohdassa ilmaisu "eliinten hyvinvointia
koskevia yhteis6n s5Ant6ji" ilmaisulla "elainten hyvinvointia koskevaa kansallista lain-
sAdant69".

(4) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67
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i) Sovellettaessa IfitteessA I olevan VIII luvun 42 kohdan A alakohdan 3 luetelmakohdan
kolmatta alakohtaa noudatetaan kolmansista maista tuotavista sioista peraisin olevan tuoreen
lihan trikiinitutkimuksesta (Trichinella spiralis) 21 paivana joulukuuta 1976 annetun neuvoston
direktiivin 77/96/ETY(5) iitteess5 I olevan I osan mddrayksid.

j) Listiin liitteessa I olevan XI luvun 50 kohdan a alakohdan ensimmaiseen luetelmakohtaan
seuraava:

"- AT - FI - NO - SE - CH - FL"

k) Lisitiin liitteessa I olevan XI luvun 50 kohdan a alakohdan toiseen luetelmakohtaan ja b
alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava ilmaisu:

"EFTA"

19. 391 L 0498: Neuvoston direktiivi 91/498/ETY, annettu 29 paivana heinakuuta 1991, valiaikaisten
ja rajoitettujen poikkeuksien my6ntamisen edellytyksistd tuoreen lihan tuotantoa ja kaupan
pitamista koskevista yhteis6n erityisista terveysmdarayksista (EYVL N:o L268, 24.9.1991, s 105)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 2 artiklan I kohdassa ilmaisu "paivamdira, jolloin timi direktiivi annetaan
tiedoksi" EFTA-valtioiden osalta ilmaisulla "1 paivana tammikuuta 1993".

b) Korvataan 2 artiklan 2 kohdassa:

- ensimmAisessa alakohdassa piivAmSAri "1 p5iivan huhtikuuta 1992" EFTA-valtioiden
osalta piiv.AmrAi1iA "I pSiviin huhtikuuta 1993",

- neljinnessi alakohdassa p~iivimiuiri "1 pdivi heingkuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta
piivimiir5II "1 pdivii heinikuuta 1993",

- viidennessi alakohdassa piivimA.iri "1 paiviin tammikuuta 1993" EFTA-valtioiden osalta
"piivim5ir I i 1 piiviin syyskuuta 1993".

20. 371 L 0118: Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, annettu 15 pdivini helmikuuta 1971, terveytt5
koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa (EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 375 L 0431: neuvoston direktiivi 75/431/ETI, annettu 10 piivna heindkuuta 1975 (EYVL
N:o L 192, 24.7.1975, s. 6)

- 378 L 0050: neuvoston direktiivi 78/50/ETY, annettu 13 paivana joulukuuta 1977 (EYVL N:o
L 15, 19.1.1978, s. 28)

- 380 L 0216: neuvoston direktiivi 80/216/ETY, annettu 22 piivdni tammikuuta 1980 (EYVL
N:o L 47, 21.2.1980, s. 8)

s EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67
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- 380 L 0879: komission direktiivi 80/879/ETY, annettu 3 piivdna syyskuuta 1980 (EYVL N:o
L 251, 24.9.1980, s. 10)

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/4761ETY, annettu 24 paivana kesakuuta 1981 (EYVL
N:o L 186, 8.7.1981, s. 20)

- 384 L 0642: neuvoston direktiivi 84/642/ETY, annettu 11 paivana joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 339, 27.12.1984, s. 26)

- 385 L 0324: neuvoston direktiivi 85/324/ETY, annettu 12 paivana kesAkuuta 1985 (EYVL
N:o L 168, 28.6.1985, s. 45)

- 385 L 0326: neuvoston direktiivi 85/326/ETY, annettu 12 paivana kesAkuuta 1985 (EYVL
N:o L 168, 28.6.1985, s. 48)

- 387 R 3805: neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/87, annettu 15 paivana joulukuuta 1987
(EYVL N:o L 357, 19.12.1987, s. 1)

- 388 L 0657: neuvoston direktiivi 88/657/ETY, annettu 14 pdivind joulukuuta 1988 (EYVL
N:o L 382, 31.12.1988, s. 3)

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 piivana joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

- 390 D 0484: komission piatbs 90/484/ETY, tehty 27 paivana syyskuuta 1990 (EYVL N:o
L 267, 29.9.1990, s. 45)

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 paivinA joulukuuta 1990 (EYVL N:o
L 353, 17.12.1990, s. 48)

- 391 L 0494: neuvoston direktiivi 91/494/ETY, annettu 26 pMivin kes.kuuta 1991 (EYVL
N:o L 268, 24.9.1991, s. 35)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivin sann6ksia koskevat seuraavat mukautuksct:

a) Korvataan 5 artiklan I kohdan neljannen alakohdan viimeisessa virkkeessi ilmaisu "on
ilmoitettava muille jgsenvaltioille ja komissiolle" ilmaisulla "on ilmoitettava muille
jasenvaltiolle, EFTAn valvontaviranomaiselle ja EY:n komissiolle".

b) Direktiivin 19 artiklaa ei sovelleta.

c) LisAtin liitteessA I olevan X luvun 44 kohdan 1 alakohdan a alakohdan ensimmiiseen
luetelmakohtaan seuraavasti:

"- AT - FI - NO - SE - CH - FL

d) Lis~tiiin iitteessA I olevan X luvun 44 kohdan 1 alakohdan a luetelmakohdan kolmanteen
luetelmakohtaan seuraava ilmaisu:

"EFTA"
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Lihavalmisteet

21. 377 L 0099: Neuvoston direktiivi 77/99/ETY, annettu 21 piivini joulukuuta 1976, terveytt
koskevista kysymyksistA yhteis6n sisAisessa lihatuotteiden kaupassa (EYVL N:o L 26, 31.1.1977,
s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0476: neuvoston direktiivi 81/476/ETY, annettu 24 piiviini kesakuuta 1981 (EYVL
N:o L 186, 8.7.1981, s. 20)

- 385 L 0327: neuvoston direktiivi 85/327/ETY, annettu 12 pdivini keslkuuta 1985 (EYVL
N:o L 168, 28.6.1985, s. 49)

- 385 L 0586: neuvoston direktiivi 85/586/ETY, annettu 20 piivkn5 joulukuuta 1985 (EYVL
N:o L 372, 31.12.1985, s. 44)

- 387 R 3805: neuvoston asetus (ETY) N:o 3805/87, annettu 15 piivini joulukuuta 1987
(EYVL N:o L 357, 19.12.1987, s. 1)

- 388 L 0658: neuvoston direkijivi 88/658/ETY, annettu 14 piivanai joulukuuta 1988 (EYVL
N:o L 382, 31.12.1988, s. 15)

- 389 L 0227: neuvoston direktiivi 89/227/ETY, annettu 21 pAivini maaliskuuta 1989 (EYVL
N:o L 93, 6.4.1989, s. 25)

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 piivinA joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivin saiinn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 7 artiklan I kohdan kolmannen alakohdan viimcisess virkkeess5 ilmaisu "on
ilmoitettava muille jAsenvaltioille ja komissiolle" ilmaisulla "on ilmoitettava muille
jisenvaltiolle, EFTAn valvontaviranomaiselle ja EY:n komissiolle".

b) Direktiivin 24 artiklaa ei sovelleta.

c) ListiAn iitteessa A olevan VI luvun 39 kohdan a alakohdan i alakohdan ensimmaiseen

luetelmakohtaan:

"-AT - FI - NO - SE - CH - FL"

d) Ustiin liitteessi A olevan VI luvun 39 kohdan a alakohdan 1 alakohdan toiseen
luetelmakohtaan seuraava ilmaisu:

"EFTA"

Jauhettu liha

22. 388 L 0657: Neuvoston direktiivi 88/657/ETY, annettu 14 piiivini joulukuuta 1988, jauhetun
lihan, vahemmin kuin 100 grammaa painavien lihapalojen ja lihavalmisteiden tuotantoa ja kaupan
pitimista koskevista vaatimuksista seka direktiivien 64/433/ETY, 71/118/ETY ja 72/462/ETY
muuttamisesta (EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:
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- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 paivani joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivin sdAnnoksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 7 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen alku seuraavasti "Muille jisenvaltiolle,
EFTAn valvontaviranomaiselle ja EY:n komissiolle on ilmoitettava".

b) Direktiivin 18 artiklaa ei sovelleta.

Munavalmisteet

23. 389 L 0437: Neuvoston direktiivi 89/437/ETY, annettu 20 piivdnA kesAkuuta 1989, hygienia- ja
terveysongelmista munavalmisteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N:o L 212,
22.7.1989, s. 87), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 p~iviini joulukuuta 1989 (EYVL

N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

Tiit sopimusta sovellettaessa direktiivin s~Anniksii koskevat scuraavat mukautukset:

a) Korvataan 2 artiklan ensimmainen lause scuraavasti:

"TAssS direktiivissa tarkoitetaan:

- munilla kuorellisia kananxmunia, jotka soveltuvat sellaisenaan ihmisravinnoksi tai
elintarviketeollisuuden klytt66n, lukuun ottamatta koneellisesti haudottuja munia, jotka
eivit tMyti seuraavia vaatimuksia:

a) ne on merkitty ennen haudontakoneeseen asettanista,
b) ne eivit ole hedelmoitettyja ja ne ovat ehdottomasti kirkkaita lipivalaistaessa,
c) ilmatila on enintin 9 mm syvA,
d) ne eivAt ole olleet haudontakoneessa pidempi~in kuin kuusi paiviai,
e) niita ei ole kisitelty antibiooteilla,
f) neon tarkoitettu kgytettgviksi past6roitujen munavalmisteiden teolliseen valmistukseen.

Teolisuusmunilla tarkoitetaan muita kuin edelli olevassa luetelmakohdassa tarkoitettuja
kuorellisia kananmunia.

Seuraavia miAritelmid sovelletaan my6s:"

b) Korvataan 2 artiklan 11 kohta seuraavasti:

"11) markkinoiUe saattamisella: munavalmisteiden liikkeeseen laskemista, jolla tarkoitetaan
niiden pitfimistli myynti5 varten tai asettamista myyntiin, tarjoamista myytivAksi,
myyntii, toimittamista tai mita tahansa markkinoille saattamisen muotoa.

c) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan viimeisen virkkeen alku seuraavasti "Muille
jasenvaltiolle, EFTAn valvontaviranomaiselle ja EY:n komissiolle on ilmoitettava".
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d) Direktiivin 17 artiklaa ei sovelleta.

e) Korvataan liitteessa olevan IV luvun 1 kohta scuraavasti:

"1) Munavalmisteiden valmistukseen kdytettivIt munat on pakattava pakkaukseen, joka on
seuraavien mAirAysten mukainen:

a) i) Pakkauksen ja sen sisalla kiytettivdn pakkausmateriaalin on oltava iskunkestd-
v~i, kuivaa, puhdasta ja ehjii ja valmistettu materiaalista, joka suojelee munia
vierailta hajuilta seka laadun alentumisriskilta.

ii) Munien kuljetukseen ja jakeluun kiytettivi5 pakkauslaatikoita ja niiden sisalla
kiytettivAi pakkausmateriaalia ei saa kiyttAA uudelleen, efleivAt ne ole uuden-
veroisia ja t~iyti 1 kohdan teknisiSi vaatimuksia. Uudelleen kiytettivisS5 laati-
koissa ei saa olla miti~in aikaisempia merkint6jg, jotka voivat aiheuttaa se-
kaannusta.

iii) Rasioita ei saa kiytiii uudelleen.

b) i) Munat on s~ilytettivi puhtaissa ja kuivissa tiloissa vierailta hajuilta suojattuna.

ii) Munat on kuljetuksen ja varastoinnin aikana sdilytettavi puhtaina, kuivina ja
suojattuina vierailta hajuilta sekd tehokkaasti suojattava iskuilta sekii s55n ja
valon vaikutuksilta.

iii) Munat on varastossa ja kuljetuksen aikana suojattava limp6tilavaihteluilta."

f) Lisidtin liitteess olevan XI luvun 1 kohdan i alakohdan ensimmiiseen luetelmakohtaan
seuraava:

"/AT/F/NO/SE/CH/FL"

g) Usati~in liitteessi olevan XI luvun 1 kohdan i alakohdan toiseen luetelmakohtaan ja ii
alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan seuraava ilmaisu:

"EFTA"

Kalatuotteet

24. 391 L 0493: Neuvoston direktiivi 91/493/ETY, annettu 22 paivana heinikuuta 1991, terveytta
koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N:o
L 268, 24.9.1991, s. 15)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivin s5inn6ksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 7 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessa piivamiirat "31 paivn5 joulukuuta 1991"
ja "1 paivda heinikuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta piivdmiirilla "31 paivana joulukuuta
1992" ja "1 paivAi huhtikuuta 1993".

b) Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta.
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c) Sovellettaessa Ifitteessd olevan V luvun II osan 1 kohtaa noudatetaan neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3796/81 2 artiklan nojalla vahvistettuja yhteisii vaatimuksia tuotteiden kaupan
pitamisesti.

Nilvidiset

25. 391 L 0492: Neuvoston direktiivi 91/492/ETY, annettu 15 paivana heinakuuta 1991, terveyttA
koskevista vaatimuksista elavien kaksikuoristen simpukoiden tuotannossa ja saattamisessa
markkinoille (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 1)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivin s~innbksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 5 artiklan I kohdan a alakohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessi piivimairit
"31 paivdnd joulukuuta 1991" ja "1 paivid heinikuuta 1992" EFTA-valtioiden osalta
piivdmdAriII "31 paivana joulukuuta 1992" ja "1 paivii huhtikuuta 1993".

b) Direktiivin 7 artiklaa ei sovelleta.

Hormonit

26. 381 L 0602: Neuvoston direktiivi 81/602/ETY, anncttu 31 paivana heinAkuuta 1981, tiettyjen
hormonaalista ja kaikkien tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltamisesta (EYVL N:o
L 222, 7.8.1981, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0358: neuvoston direktiivi 85/358/ETY, annettu 16 pAivana heinikuuta 1985 (EYVL
N:o L 191, 23.7.1985, s. 46)

27. 385 L 0358: Neuvoston direktiivi 85/358/ETY, annettu 16 p iviinii heinakuuta 1985, tiettyjen
hormonaalista ja kaikkien tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden kieltamisesta annetun
direktiivin 81/602/ETY tiydentAmisestd (EYVL N:o L 191, 23.7.1985, s. 46), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0146: neuvoston direktiivi 88/146/ETY, annettu 7 paivana maaliskuuta 1988 (EYVL
N:o L 70, 16.3.1988, s. 16)

28. 388 L 0146: Neuvoston direktiivi 88/146/ETY, annettu 7 paivana maaliskuuta 1988, tiettyjen
hormonaalista vaikutusta omaavien aineiden kayt6n kieltamisesta kotielaintuotannossa (EYVL N:o
L 70, 16.3.1988, s. 16)

Jadmat

29. 386 L 0469: Neuvoston direktiivi 86/469/ETY, annettu 16 pdiviin~i syyskuuta 1986, elaimissa ja
tuoreessa lihassa olevien jdimien tutkimisesta (EYVL N:o L 275, 26.9.1986, s. 36)

TtA sopimusta sovellettaessa direkijivin saannbksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 2 artiklassa viittaus "direktiivin 85/649/ETY" viittauksella "direktiivin
88/146/ETY".
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b) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan ensimmaisessa virkkecssa5 pMivamari "31 paiviin toukokuuta
1987" EFTA-valtioiden osalta pAivdim rWrl "I paivaiain tammikuuta 1993".

c) Korvataan 4 arliklan 3 kohdan kolmannessa virkkeessa piivamiirS "30 pai,in syyskuuta
1987" EFTA-valtioiden osalta pAivim55r5lla "1 paivSin syyskuuta 1993".

d) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan ensimmiiisessa virkkeessa paivamsi ra "16 paivanai syyskuuta
1986" EFTA-valtioiden osalta piivimAArIllI "1 pliiviin~i tammikuuta 1993".

BST

30. 390 D 0218: Neuvoston pgit6s 90/218/ETY, tehty 25 piiviinA huhtikuuta 1990, naudan
somatotropiinin (BST) antamisesta (EYVL N:o L 116, 8.5.1990, s. 27)

1.3 SEKALAISTA

Maito

31. 385 L 0397: Neuvoston direktiivi 85/397/ETY, annettu 5 paivana elokuuta 1985, terveytt5 ja
elainten terveytt5 koskevista ongelmista yhteis6n sisaisessi limp6kasitellyn maidon kaupassa
(EYVL N:o L 226, 24.8.1985, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 D 0159: komission pAat6s 89/159/ETY, tehty 21 piivind helmikuuta 1989 (EYVL N:o
L 59, 2.3.1989, s. 40)

- 389 D 0165: komission pdt6s 89/165/ETY, tehty 22 piiviini helmikuuta 1989 (EYVL N:o
L 61, 4.3.1989, s. 57)

- 389 L 0662: neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 pdivana joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 395, 30.12.1989, s. 13)

Tatc sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat scuraavat mukautukset:

a) Sovellettaessa IiitteessA A olevan VIII luvun 4 kohtaa noudatetaan viittausta neuvoston
direktiiviin 79/112/ETY(6) .

b) Lisdtdtn liitteessa A olevan VIII luvun 4 kohdan c alakohtaan seuraava ilmaisu:

"EFTA"

(6) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1
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Eldinjate, taudinaiheuttajat

32. 390 L 0667: Neuvoston direktiivi 90/667/ETY, annettu 27 paivana marraskuuta 1990,
cliiniAkintisdinnoistd eldinjitteen havittAinisessa, kasittelyssa ja markkinoille saattamisessa seka
taudinaiheuttajien ehkdisemisestA elain- ja kalaperaisissa rehuissa seki direktiivin 90/425/ETY
muuttamisesta (EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ilmaisut "Yhteis6n lainsiidann6n" ja "Yhteis6n
sainn6ksissS" EFTA-valtioiden osalta ilmaisuilla "Asianomaisen EFTA-valtion kansallisen
lainsSidann6n".

b) Direktiivin 7 artiklan iii kohtaa ei sovelleta.

c) Direktiivin 13 artiklaa ei sovelleta.

Liikeaineita sisaltvdt rehut

33. 390 L 0167: Neuvoston direktiivi 90/167/ETY, anncttu 26 paivana maaliskuuta 1990, liakkciti
sisaltivien rehujen valmistusta, markkinoille saattamista ja kiytt6o koskevista vaatimuksista
yhteisbssA (EYVL N:o L 92, 7.4.1990, s. 42)

TitA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmaisessa virkkeessi maininta "15
artiklan 1 alakohdan ensimmaiisessi luetelmakohdassa saidettyd paiv mairiA" EFrA-valtioi-
den osalta ilmaisulla "1 pgiivini huhtikuuta 1993".

b) Direktiivin 11 artiklaa ei sovelleta.

Kaniinin ja tarhatun riistan liha

34. 391 L 0495: Neuvoston direktiivi 91/495/ETY, annettu 27 pAivAna marraskuuta 1990,
kansanterveytti ja eliinten terveyttA koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan
tuotannossa ja saattamisessa markkinoille (EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 41)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskevat seuraavat mukautukset:

a) Sovellettaessa 6 artiklan 1 kohdan viimeistA alakohtaa noudatetaan kolmansista maista
tuotavista sioista peraisin olevan tuoreen lihan trikiinitutkimuksesta (Trichinella spiralis) 21
paiviin joulukuuta 1976 annettua neuvoston direktiivii 77/96/ETY (7).

( EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 67
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b) Korvataan 6 artiklan 2 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa ilmaisu "neuvoston direktiivissA
74/577/ETY" ilmaisulla "sovellettavassa kansallisessa lainsiaidinnossi".

c) Direktiivin 16 artiklaa ei sovelleta.

d) Direktiivin 21 artiklaa ei sovelleta.

e) Lisatiain liitteessa I olevan III luvun 11 kohdan 1 alakohdan a alakohdan ensimmdiseen
luetelmakohtaan:

"AT, FI, NO, SE, CH, FL

f) Usdtiin liitteess I olevan III luvun 11 kohdan 1 alakohdan a luetelmakohdan ensimmaiseen
luetelmakohtaan seuraava ilmaisu:

"EFTA"

Keskinainen avunanto

35. 389 L 0608: Neuvoston direktiivi 89/608/ETY, annettu 21 paivanA marraskuuta 1989,
jdsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinaisesta avunannosta seka jisenvaltioiden ja komission
yhteisty6stA eliinlid.kintii ja kotielainjalostusta koskevan IainsSdinn6n oikean soveltamisen
varmistamiseksi (EYVL N:o L 351, 2.12.1989, s. 34)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtiot luovat vastaavan yhteisty6jdrjestelmAn, joka toimii tlamn direktiivin sainnosten
mukaisesti ja joka yhteensovitetaan EY:n jirjestelmdAn.

1.4 KOTIELAINJALOSTUS

Naudat

36. 377 L 0504: Neuvoston direktiivi 77/504/ETY, annettu 25 piivini heinikuuta 1977, puhdasrotui-
sista jalostusnaudoista (EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 379 L 0268: neuvoston direktiivi 79/268/ETY, annettu 5 p5ivana maaliskuuta 1979 (EYVL
N:o L 62, 13.3.1979, s. 5)

- 385 L 0586: neuvoston direktiivi 85/586/ETY, annettu 20 piivn5 joulukuuta 1985 (EYVL
N:o L 372, 31.12.1985, s. 44)

- 391 L 0174: neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 paivana maaliskuuta 1991 (EYVL
N:o L 85, 5.4.1991, s. 37)

Siat

37. 388 L 0661: Neuvoston direktiivi 88/661/ETY, annettu 19 pivAnii joulukuuta 1988, jalostussikoi-
hin sovellettavista kotielainjalostuksen standardeista (EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 36)
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Lampaat ja vuohet

38. 389 L 0361: Neuvoston direktiivi 89/361/ETY, annettu 30 paivina toukokuuta 1989, puhdasrotui-
sista jalostuslampaista ja -vuohista (EYVL N:o L 153, 6.6.1989, s. 30)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Korvataan 5 artiklassa sana "Komissio" ilmaisulla "EY:n komissio, kun on kysymys EFTA-
valtioista ja EFTAn valvontaviranomainen, kun on kysymys EFTA-valtioista".

Hevoselaimet

39. 390 L 0427: Neuvoston direktiivi 90/427/ETY, annettu 26 piivini kesakuuta 1990, jalostusta ja
polveutumista koskevista edellytyksista yhteis6n sisAisessS hevoselainten kaupassa (EYVL N:o
L 224, 18.8.1990, s. 55)

40. 390 L 0428: Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 kesikuuta 1990, kilpailuihin
tarkoitettujen hevoseldinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksista (EYVL N:o
L 224, 18.8.1990, s. 60)

Puhdasrotuiset elaimet

41. 391 L 0174: Neuvoston direktiivi 91/174/ETY, annettu 25 paivAni maaliskuuta 1991,
kotieliinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten elainten kaupassa
ja direktiivien 77/504/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 37)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 1 artiklan ilmaisua "perustamissopimuksen liitteessd II tarkoitettuja", ei sovelleta.

2 TA YTANTOONPANOSAA.6DKSET

2.1 ELAINTEN TERVEYS

42. 373 D 0053: Komission piit6s 73/53/ETY, tehty 26 pAiviind helmikuuta 1973, jasenvaltioiden
suojatoimenpiteistA swine vesicular -tautia vastaan (EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 43)

43. 385 D 0445: Komission pdSt6s 85/445/ETY, tehty 31 piivini heinakuuta 1985, tietyisti eliinten
terveytti koskevista toimenpiteista nautaelainten tarttuvan leukoosin osalta (EYVL N:o L 260,
2.10.1982, s. 18)

44. 389 D 0091: Komission piitbs 89/91/ETY, tehty 16 piivAn5 tammikuuta 1989, tarttuvan
nautaelAinten leukoosin tordumiseen tarkoitettujen eliinten terveytti koskevien listakuiden
soveltamisluvan my6ntamisestA Espanjan kuningaskunnalle jalostus- tai tuotantotarkoituksiin
tuotujen nautojen osalta (EYVL N:o L 32, 3.3.1989, s. 37)

45 390 D 0552: Komission pAt6s 90/552/ETY, tchty 9 pdivana marraskuuta 1990, afrikkalaisen
hcvosruton tartunta-alueen rajoista (EYVL N:o L 313, 13.11.1990, s. 38)

Vol. 1815, 1-31121



348 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1994

46. 390 D 0553: Komission paitos 90/553/ETY, tchty 9 piiviina marraskuuta 1990, afrikkalaista
hevosruttoa vastaan rokotettujen hevoselainten tunnistamismerkist5 (EYVL N.o L 313,
13.11.1990, s. 40)

47. 391 D 0093: Komission piit6s 91/93/ETY, tehty 11 paivana helmikuuta 1991, vuoden
mA drajasta, jonka aikana Portugali saa lahettii afrikkalaisen hevosruton tartunta-alueeksi
katsotulta alueelta tiettyjA hevoseliimii (EYVL N:o L 50, 23.2.1991, s. 27)

48. 388 D 0397: Komission piit6s 88/397/ETY, tehty 12 paivn5 heinakuuta 1988, neuvoston
direktiivin 85/511/ETY 6 artiklan soveltamisesta annettujen jisenvaltioiden miiriysten yhteen-
sovittamisesta (EYVL N:o L 189, 20.7.1988, s. 25)

49. 389 D 0531: Neuvoston pat6s 89/531/ETY, tehty 25 paivana syyskuuta 1989, vertailulaboratori-
on nimeamisesta ja laboratorion tehtdvien miirittimisestA suu- ja sorkkatautiviruksen
tunnistamiseksi (EYVL N:o L 279, 28.9.1989, s. 32)

50. 391 D 0042: Komission pditos 91/42/ETY, tehty 8 paivana tammikuuta 1991, neuvoston
direktiivin 90/423/ETY 5 artiklan mukaisesti suu- ja sorkkataudin torjumiseksi laadittavia
varautumissuunnitelmia (EYVL N:o L 23, 29.1.1991, s. 29)

51. 381 D 0859: Neuvoston piit6s 81/859/ETY, tehty 19 pdiivini lokakuuta 1981, yhteyslaboratorion
nimeamisesta klassista sikaruttoa varten ja sen toiminnasta (EYVL N:o L 319, 7.11.1981, s. 20)

52. 387 D 0065: Neuvoston p.Aitos 87/65/ETY, tehty 19 piiviini tammikuuta 1987, yhteyslaboratorion
nimeimisesti klassista sikaruttoa varten ja sen toiminnasta tehdyssa pit6ksessi 81/859/ETY
m5 r5tyn toimenpiteen kestoajan pidentamisesta (EYVL N:o L 34, 5.2.1987, s. 54)

53. 383 D 0138: Komission pgit6s 83/138/ETY, tehty 25 paivina maaliskuuta 1983, tietyista
afrikkalaisen sikaruton leviamisen ehkiiisya koskevista toimenpiteista (EYVL N:o L 93, 13.4.1983,
s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 383 D 0300: komission pdiAt6s 83/300/ETY, tehty 8 paivn5 kesAkuuta 1983 (EYVL N:o
L 160, 18.6.1983, s. 44)

- 384 D 0343: komission plit6s 84/343/ETY, tehty 18 piivani kesiikuuta 1984 (EYVL N:o
L 180, 7.7.1984, s. 38)

54. 389 D 0021: Neuvoston pdAt6s 89/21/ETY, tehty 14 plivdni joulukuuta 1988, afrikkalaista
sikaruttoa koskevista kielloista poikkearnisesta tietyillii Espanjan alueilla (EYVL N:o L 9,
12.1.1989, s. 24), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 D 0112: konission piit6s 91/112/ETY, tehty 12 piivini helmikuuta 1991 (EYVL N:o
L 58, 5.3.1991, s. 29)

55. 390 D 0208: Komission piit6s 90/208/ETY, tehty 18 paivanA huhtikuuta 1990, tarttuvaan naudan
keuhkoruttoon liittyvista tietyista suojatoimenpiteista Espanjassa (EYVL N:o L 108, 28.4.1990,
s. 102)

56. 391 D 0052: Komission p5it6s 91/52/ETY, tehty 14 piiivinii tammikuuta 1991, tarttuvaan naudan
keuhkoruttoon Iiittyvisti tietyista suojatoimenpiteista Portugalissa (EYVL N:o L 34, 6.2 1991,
s. 12)
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57. 391 D 0056: Komission paat6s 91/56/ETY, tehty 21 pA~ivan tammikuuta 1991, tarttuvaan naudan
keuhkoruttoon Ifittyvista tietyisti suojatoimenpiteistA Italiassa (EYVL N o L 35, 7.2.1991, s 29)

58. 389 D 0469: Komission pdAtbs 89/469/ETY, tehty 28 paivana heinikuuta 1989, BSE:hen
liittyvista tietyista suojatoimenpiteista Yhdistyneessa kuningaskunnassa (EYVL N:o L 225,
3.8.1989, s. 51), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 390 D 0059: komission pAitbs 90/59/ETY, tehty 7 paivana helmikuuta 1990 (EYVL N:o
L 41, 15.2.1990, s. 23)

- 390 D 0261: komission pddt6s 90/261/ETY, tehty 8 piivgn5 kesakuuta 1990 (EYVL N:o
L 146, 9.6.1990, s. 29)

59. 390 D 0200: Komission p55t6s 90/200/ETY, tehty 9 paivini huhtikuuta 1990, tiettyja kudoksia
ja elimii koskevista lisdvaatimuksista BSE:n osalta (EYVL N:o L 105, 25.4.1990, s. 24), sel-
laisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 D 0261: komission pii.t6s 90/261/ETY, tehty 8 piiviinii kesikuuta 1990 (EYVL N:o
L 146, 9.6.1990, s. 29)

60. 391 D 0237: Komission piit6s 91/237/ETY, tehty 25 piiviin5 huhtikuuta 1991, uuteen sikojen
tautiin Iiittyvist5 lis5-suojatoimenpiteisti (EYVL N:o L 106, 26.4.1991, s. 67), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavalla:

- 391 D 0332: komission pgitos 91/332/ETY, tehty 8 paivana heinakuuta 1991 (EYVL N:o
L 183, 9.7.1991, s. 15)

2.2 KANSANTERVEYS

61. 384 D 0371: Komission piAt6s 84/371/ETY, tehty 3 phivind heinikuuta 1984, direktiivin
64/433/ETY 5 artiklan a kohdassa tarkoitetun tuoreen lihan erityismerkin ominaisuuksista
(EYVL N:o L 196, 26.7.1984, s. 46)

62. 385 D 0446: Komission pdit6s 85/446/ETY, tehty 18 pivdna syyskuuta 1985, yhteis6n sisaiseen
tuoreen lihan kauppaan Iiittyvistd paikalla tehtivistgi tarkastuksista (EYVL N:o L 260, 2.10.1985,
s. 19), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 D 0136: komission paiit6s 89/136/ETY, tehty 8 phiivini helmikuuta 1989 (EYVL N:o
L 49, 21.2.1989, s. 36)

- 390 D 0011: komission piSt6s 90/11/ETY, tehty 20 pdiivindi joulukuuta 1989 (EYVL N:o L 7,
10.1.1990, s. 12)

63. 390 D 0515: Komission pAitAs 90/515/ETY, tehty 26 piivini syyskuuta 1990, raskasmetallien
ja arsenikin jdiimien havaitsemiseksi kaytettivisti vertailumenetelmista (EYVL N:o L 268,
18 10.1990, s. 33)

64. 387 D 0266: Komission paitas 87/266/ETY, tehty 8 pdivinA toukokuuta 1987, henkil6st6n ISki-
rintarkastuksia koskevan Alankomaiden esittaman suunnitelman antamien takuiden riittivyyden
hyviksymisestd (EYVL N:o L 126, 15.5.1987, s. 20)
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65. 390 D 0514: Komission piit6s 90/514/ETY, tehty 25 paivn5 syyskuuta 1990, henkilost6n
laakirintarkastuksia koskevan Tanskan esittamn suunnitelman antamien takuiden riittivyyden
hyvaksymisesta (EYVL N:o L 286, 18.10.1990, s. 29)

66. 389 D 0610: Komission patbs 89/610/ETY, tehty 14 paivini marraskuuta 1989, jaamien
havaitsemiseksi kaytettavista vertailumenetelmista jakansallisten vertailulaboratorioiden luettelosta
(EYVL N:o L 351, 2.12.1989, s. 39)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

LUs~tAin liitteeseen 11 seuraavat kansalliset vertailulaboratoriot:

Vertailulaboratorio

Bundesanstalt fur Tierseuchenbekimpfung,
M6dling

Valtion elainlhaketieteellinen laitos, Helsinki/
Statens veterinArmedicinska anstalt, Helsingfors

Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos/
Statens kontrollanstalt for mj6lkprodukter,
Helsingfors

Norges Veteriner hoeyskole/ Veterinerinstituttet,
Oslo

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus Oslo

Bavarian Animal Health Service, Grub

Statens livsmedelverk, Uppsala

Bundesamt fur Veterin5rwesen, Sektion Chemie,
Liebefeld

Jaamien ryhmit

kaikki ryhmiat

kaikki ryhmat

ryhma A III (a,b)
ryhma B I1 (c)

ryhmA A I (b);
B I (a,f);
B 11; A II

ryhma A I (a, c),

A 11

ryhmi B I (b)

kaikki ryhmAt

kaikki ryhmat

67. 380 L 0879: Komission direktiivi 80/879/ETY, annettu 3 pdivini syyskuuta 1980, tuoreen
siipikarjan lihan suurten pakkausten terveysmerkinnAsti (EYVL N:o L 251, 24.9.1980, s. 10)

68. 383 L 0201: Komission direktiivi 83/201/ETY, annettu 12 p~ivini huhtikuuta 1983, neuvoston
direktiivin 77/99/ETY soveltamista koskevista poikkeuksista muita elintarvikkeita ja ainoastaan
pienii prosenttimaariii lihaa tai lihatuotteita sisaltavien tuotteiden osalta (EYVL N:o L 112,
28.4.1983, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 383 L 0577: komission direktiivi 83/577/ETY, annettu 15 paivini marraskuuta 1983 (EYVL
N:o L 334, 29.11.1983, s. 21)
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69. 387 D 0410: Komission pit6s 87/410/ETY, tehty 14 pAivanA heinikuuta 1987, hormonaalista
ja tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden jaamien mddritysmenetelmista (EYVL N:o L 223,
11.8.1987, s. 18)

70. 389 D 0153: Komission paat6s 89/153/ETY, tehty 13 piivinA helmikuuta 1989, jiimitarkastuksia
varten otettujen nAytteiden vastaavuudesta elainten ja niiden alkuperitilojen suhteen (EYVL N:o
L 59, 2.3.1989, s. 33)

71. 389 D 0358: Komission pait6s 89/358/ETY, tchty 23 pAivana toukokuuta 1989, toimenpiteisti
neuvoston direktiivin 85/358/ETY 8 artiklan soveltamiseksi (EYVL N:o L 151, 3.6.1989, s. 39)

72. 389 D 0187: Neuvoston pdiat6s 89/187/ETY, tehty 6 paivana maaliskuuta 1989, eliimissi ja
tuoreessa lihassa olevien jiimien tarkastusta koskevassa direktiivissi 86/469/ETY sdiidettyjen
yhteis6n vertailu!aboratorioiden toimivallasta ja toimintaedellytyksisti (EYVL N:o L 66,
10.3.1989, s. 37)

73. 388 L 0299: Neuvoston direktiivi 88/299/ETY, annettu 17 piivind toukokuuta 1988, direktiivin
88/146/ETY 7 artiklassa tarkoitettujen elainten, joille on annettu tiettyja hormonaalista vaikutusta
omaavia aineita, ja niiden lihan kaupasta (EYVL N:o L 128, 21.5.1988, s. 36)

2.3 SEKALAISTA

74. 389 L 0362: Komission direktiivi 89/362/ETY, annettu 26 pAivind toukokuuta 1989, maidon-
tuotantotilojen yleisistA hygieniavaatimuksista (EYVL N:o L 156, 8.6.1989, s. 30)

75. 389 L 0384: Neuvoston direktiivi 89/384/ETY, annettu 20 paivana kesakuuta 1989, direktiivin
85/397/ETY liitteessa A vahvistetun kasittelematt6man maidon jiAtymispisteen noudattamisen
varmistamiseksi suoritettavia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista menettelyista (EYVL N:o
L 181, 28.6.1989, s. 50)

76. 391 D 0180: Komission p5it6s 91/180/ETY, tehty 14 paivnA helmikuuta 1991, tietyista
raakamaidon ja lamp6kasitellyn maidon analyysi- ja testausmenetelmisti (EYVL N:o L 93,
13.4.1991, s. 1)

2.4 KOTIELINJALOSTUS

77. 384 D 0247: Komission paat6s 84/247/ETY, tehty 27 paivana huhtikuuta 1984, puhdasrotuisten
jalostusnautojen kantakirjoja yllipitavien tai perustavien jalostajien jirjest6jen ja yhdistysten
tunnustamisen perusteista (EYVL N:o L 125, 12.5.1984, s. 58)

78. 384 D 0419: Komission pdAt6s 84/419/ETY, tehty 19 piiviini heindkuuta 1984, nautojen
kantakirjaan merkitsemisen perusteista (EYVL N:o L 237, 5.9.1984, s. 11)

79. 386 D 0130: Komission platos 86/130/ETY, tehty 11 piivind maaliskuuta 1986, puhdasrotuisten
jalostusnautojen yksil6tuloksen seurantamenetelmisti ja jalostusarvon arviointimenetelmistS
(EYVL N:o L 101, 17.4.1986, s. 37)

80. 386 D 0404: Komission pAit6s 86/404/ETY, tehty 29 paivand heinikuuta 1986, puhdasrotuisten
jalostusnautojen polveutumistodistuksessa esitett~ivistA niytteisti ja tiedoista (EYVL N:o L 233,
20.8.1986, s. 19)
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81. 387 L 0328: Neuvoston direktiivi 87/328/ETY, annettu 18 paivana kesikuuta 1987, puhdasrotuis-
ten jalostusnautojen jalostustarkoituksiin hyvaksymisesta (EYVL N:o L 167, 26.6.1987, s. 54)

82. 388 D 0124: Komission pI.t6s 88/124/ETY, tehty 21 piiviini tammikuuta 1988, puhdasrotuistcn
jalostusnautojen siemennesteen ja alkioiden polveutumistodistusten malleista ja todistuksiin
merkittivist5 tiedoista (EYVL N:o L 62, 8.3.1988, s. 32)

83. 389 D 0501: Komission pi~Atbs 89/501/ETY, tehty 18 paivng heinakuuta 1989, puhdasrotuisten
jalostussikojen kantakirjoja perustavien tai yilipitivien jalostajien yhdistysten jajalostusjrjest6jen
hyvdksymisen ja valvonnan perusteista (EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 19)

84. 389 D 0502: Komission pfiit6s 89/502/ETY, tehty 18 piivng heinikuuta 1989, puhdasrotuisten
jalostussikojen kantakirjaan merkitsemisen perusteista (EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 21)

85. 389 D 0503: Komission pSit6s 89/503/ETY, tehty 18 piivni heinakuuta 1989, puhdasrotuisten
jalostussikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksesta (EYVL N:o L 247,
23.8.1989, s. 22)

86. 389 D 0504: Komission pAtbs 89/504/ETY, tehty 18 paiiviind heindkuuta 1989, risteytettyjen
jalostussikojen rekistereiti perustavien ja yllipitvien jalostajien yhdistysten, jalostusjirjest6jen
ja yksityisten yritysten hyvdksymisen ja valvonnan perusteista (EYVL N:o L 247, 23.8.1989,
s. 31)

87. 389 D 0505: Komission pat6s 89/505/ETY, tehty 18 paivana heingkuuta 1989, risteytettyjen
jalostussikojen rekistereihin merkitsemisen perusteista (EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 33)

88. 389 D 0506: Komission pdit6s 89/506/ETY, tehty 18 paiivinai heinakuuta 1989, risteytettyjen
jalostussikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksesta (EYVL N:o L 247,
23.8.1989, s. 34)

89. 389 D 0507: Komission pAitos 89/507/ETY, tehty 18 paivana heinakuuta 1989, puhdasrotuisten
ja risteytettyjen jalostussikojen yksil6tulosten seurannan ja jalostusarvon arvioinnin menetelmista
(EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 43)

90. 390 L 0118: Neuvoston direktiivi 90/118/ETY, annettu 5 paiivina maaliskuuta 1990, puhdasro-
tuisten jalostussikojen jalostukseen hyvAksymisesta (EYVL N:o L 71, 17.3.1990, s. 34)

91. 390 L 0119: Neuvoston direktiivi 90/119/ETY, annettu 5 pdivdn5 maaliskuuta 1990, risteytettyjen
jalostussikojen jalostukseen hyvAksymisestA (EYVL N:o L 71, 17.3.1990, s. 36)

92. 390 D 0254: Komission p5it6s 90/254/ETY, tehty 10 piivini toukokuuta 1990, puhdasrotuisten
jalostuslampaiden ja -vuohien kantakiroja perustavien ja yllapitavien jalostajien jairest6jcn ja
yhdistysten hyviksymisen perusteista (EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 30)

93. 390 D 0255: Komission piit6s 90/255/ETY, tehty 10 piivind toukokuuta 1990, puhdasrotuisten
jalostuslampaiden ja -vuohien kantakirjaan merkitsemisen perusteista (EYVL N:o L 145,
8.6.1990, s. 32)

94. 390 D 0256: Komission p5t6s 90/256/ETY, tchty 10 paivang toukokuuta 1990, puhdasrotuisten
jalostuslampaiden ja -vuohien yksil6tulosten seurannan ja jalostusarvon arvioinnin menetelmistA
(EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 35)
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95. 390 D 0257: Komission pdit6s 90i257/ETY, tehty 10 paivAna toukokuuta 1990, puhdasrotuisten
jalostuslampaiden ja -vuohien jalostukseen hyvAksymisen ja niiden siemennesteen, munasolujen
ja alkioiden kayttImisen perusteista (EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 38)

96. 390 D 0258: Komission piat6s 90/258/ETY, tehty 10 paivn5 toukokuuta 1990, puhdasrotuisten
jalostuslampaiden ja -vuohien, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kotielainjalostusta
koskevista todistuksista (EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 39)

3 SAA.DOKSET, JOTKA EFTA-VALTIOIDEN JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN

ON OTETrAVA AIHEELLISELLA TAVALLA HUOMIOON

3.1 ELAINTEN TERVEYS

97. 379 D 0837: Komission pl~t6s 79/837/ETY, tehty 25 pivin syyskuuta 1979, tarkastusmenetel-
mistA nautakarijojen virallisesti luomistaudista vapaan aseman sailyttimiseksi Tanskassa (EYVL
N:o L 257, 12.10.1979, s. 46)

98. 380 D.0775: Komission I5t6s 80/775/ETY, tehty 25 piivanii heinikuuta 1980, tarkastusmentel-
mistS nautakaijojen virallisesti luomistaudista vapaan aseman sailyttimiseksi Saksan liittotasaval-
Ian tietyilli alueilla (EYVL N:o L 224, 27.8.1980, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 389 D 0031: komission pit6s 89/31/ETY, tehty 21 phivanA joulukuuta 1988 (EYVL N:o
L 15, 19.1.1989, s. 20)

- 390 D 0029: komission paat6s 90/29/ETY, tehty 10 paivini tammikuuta 1990 (EYVL N'o
L 16, 20.1.1990, s. 34)

99. 380 D 0984: Komission pdit6s 80/984/ETY, tehty 2 paivAnA lokakuuta 1980, tarkastusmenetel-
mista nautakarjojen virallisesti tuberkuloosista vapaan aseman siilyttAmiseksi Tanskassa (EYVL
N:o L 281, 25.10.1980, s. 31)

100. 388 D 0267: Komission plitos 88/267/ETY, tehty 13 paivanj huhtikuuta 1988, luomistautia
koskevien serologisten tarkastusten aikaviilisti tietyilli Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla
(EYVL N:o L 107, 28.4.1988, s. 51)

3.2 KANSANTERVEYS

101. 388 D 0196: Komission piit6s 88/196/ETY, tehty 18 phivAnA helmikuuta 1988, Yhdistyneen
kuningaskunnan esittimiin hormnonijiamien tarkastusta koskevan suunnitelman hyviksymisesta
(EYVL N:o L 94, 12.4.1988, s. 22)

102. 388 D 0197: Komission pAit6s 88/197/ETY, tehty 18 paivini helmikuuta 1988, Tanskan
esittimin hormonijiiimien tarkastusta koskevan suunnitelman hyviksymisesti (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 23)

103. 388 D 0198: Komission pat6s 88/198/ETY, tehty 18 piiviini helmikuuta 1988, Saksan
liittotasavallan esittAimin hormonijiiimien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisestai
(EYVL N:o L 94, 12.4.1988, s. 24)

Vol. 1815, 1-31121



354 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks

104. 388 D 0199: Komission pIAt6s 88/199/ETY, tehty 18 piivini helmikuuta 1988, Italian esittairnin

hormoniji miien tarkastusta koskevan suunnitelman hyviksymisesta (EYVL N:o L 94, 12.4.1988,
s. 25)

105. 388 D 0200: Komission p5iat6s 88/200/ETY, tehty 18 piivin5i helmikuuta 1988, Belgian
esittdimn hormonij~Amien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvAksymisestai (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 26)

106. 388 D 0201: Komission paatos 88/201/ETY, tchty 18 pAivana helmikuuta 1988, Espanjan
esittdmin hormonijiimien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisesti (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 27)

107. 388 D 0202: Komission paiiit6s 88/202/ETY, tehty 18 pAivini helmikuuta 1988, Irlannin
esittimin hormonijiimien tarkastusta koskevan suunnitelman hyviksymisesta (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 28)

108. 388 D 0203: Komission piat6s 88/203/ETY, tehty 18 pAivinA helmikuuta 1988, Ranskan
esittiman hormonijiiamien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisesta (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 29)

109. 388 D 0204: Komission paat6s 88/204/ETY, tehty 18 paivdnd helmikuuta 1988, Luxemburgin
esitaman hormonijai.imien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisest5 (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 30)

110. 388 D 0205: Komission pait6s 88/205/ETY, tehty 18 piivini helmikuuta 1988, Helleenien
tasavallan esittamAn hormonijiimien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisesta (EYVL
N-o L 94, 12.4.1988, s. 31)

111. 388 D 0206: Komission paat6s 88/206/ETY, tehty 18 paivana helmikuuta 1988, Alankomaiden
esittAmdn hormonijdmien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisesti (EYVL N:o L 94,
12.4.1988, s. 32)

112. 388 D 0240: Kornission piit6s 88/240/ETY, tehty 14 piivind maaliskuuta 1988, Portugalin
esittamdn hormonijAdmien tarkastusta koskevan suunnitelman hyvaksymisesta (EYVL N:o L 105,
26.4.1988, s. 28)

113. 389 D 0265: Komission piSt6s 89/265/ETY, tehty 30 piivini maaliskuuta 1989, Espanjan
esittaman muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jAimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyvAksymisesta (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 20)

114. 389 D 0266: Komission pditus 89/266/ETY, tehty 30 paivana maaliskuuta 1989, Tanskan
esittdmdn muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jiimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyvdksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 21)

115. 389 D 0267: Komission piat6s 89/267/ETY, tehty 30 paivana maaliskuuta 1989, Italian
esitti nan muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jiimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyviksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 22)

116. 389 D 0268: Komission piit6s 89/268/ETY, annettu 30 piivina maaliskuuta 1989, Ranskan
esittaiamn muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden j55mien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyviksymisestd (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 23)
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117. 389 D 0269: Komission pSatos 89/269/ETY, tehty 30 piivini maaliskuuta 1989, Belgian
esittamAn muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jdimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyvaksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 24)

118. 389 D 0270: Komission pAit6s 89/270/ETY, tehty 30 pAivAni maaliskuuta 1989, Saksan
Iiittotasavallan esittiman muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden j~inien tarkastusta
koskevan suunnitelman hyvaksymisestd (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 25)

119. 389 D 0271: Komission pait6s 89/271/ETY, tehty 30 piivani maaliskuuta 1989, Portugalin
esittAmAn muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jiimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyvdksymisesta (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 26)

120. 389 D 0272: Komission piAtbs 89/272/ETY, tehty 30 paivina maaliskuuta 1989, Luxemburgin
esittiman muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jiimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyviksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 27)

121. 389 D 0273: Komission piit6s 89/273/ETY, tehty 30 piivini maaliskuuta 1989, Alankomaiden
esittimin muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden j~imien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyviksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 28)

122. 389 D 0274: Komission piitbs 89/274/ETY, tehty 30 piivAni maaliskuuta 1989, Yhdistyneen
kuningaskunnan esittnimdn muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jHimien tarkastusta
koskevan suunnitelman hyviiksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 29)

123. 389 D 0275: Komission piitbs 89/275/ETY, tebty 30 pdivani maaliskuuta 1989, Kreikan
esittimiin muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jiAimien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyviksymisesta (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 30)

124. 389 D 0276: Komission pit6s 89i276/ETY, annettu 30 paivani maaliskuuta 1989, Irlannin
esittiimn muiden kuin hormonaalisesti vaikuttavien aineiden jgAmien tarkastusta koskevan
suunnitelman hyvaksymisesti (EYVL N:o L 108, 19.4.1989, s. 31)

4 SAA.DOS, JOHON SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETrAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivit huomiota seuraavan sdid6ksen sisalt66n:

125. 389 X 0214: Komission suositus 89/214/ETY, tehty 24 helmikuuta 1989, yhteis6n sisaisti
kauppaa varten hyvaksytyisti tuoreen lihan tuotantolaitoksissa suoritettavissa tarkastuksissa
noudatettavista sadnn6isti (EYVL N:o L 87, 31.3.1989, s. 1)

II REHUT

1. Sen estmuitti, mita saadetadin sdid6ksissa, joihin tassa luvussa viitataan, Sveitsi ja Liechtenstein
ottavat kAytt66n kyseisten sdid6sten mukaisesti lemmikkieliinten ruokia koskevan kansallisen
lains aidnn6n viimeistAiin 1 paivani tammikuuta 1995. Sveitsi ja Liechtenstein eivAt kiellA sSAddsten
mukaisten tuotteiden saattamista markkinoille.

2. Tass Iiitteessa mainittujen saad6sten mukaisista rehuista saataviin eliinperiisiin tuotteisiin ei saa
kohdistaa minkiAnlaisia tissA luvussa miaratyisti jaijestelyistA johtuvia kaupanrajoituksia.
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SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

Lisaaineet

1 370 L 0524: Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 pSivinii marraskuuta 1970, rehujen
lisaaineista (EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 373 L 0103: neuvoston direktiivi 73/103/ETY, annettu 28 pAivana huhtikuuta 1973 (EYVL
N:o L 124, 10.5.1973, s. 17)

- 384 L 0587: neuvoston direktiivi 84/587/ETY, annettu 30 pAivani kesakuuta 1984 (EYVL
N:o L 319, 8.12.1984, s. 13)

- 387 L 0153: neuvoston direktiivi 87/153/ETY, annettu 16 pAivind helmikuuta 1987 (EYVL
N:o L 64, 7.3.1987, s. 19)

- 391 L 0248: komission direktiivi 91/248/ETY, anncttu 12 pAivana huhtikuuta 1991 (EYVL
N:o L 124, 18.5.1991, s. 1)

- 391 L 0249: komission direktiivi 91/249/ETY, annettu 19 pAivAna huhtikuuta 1991 (EYVL
N:o L 124, 18.5.1991, s. 43)

- 391 L 0336: komission direktiivi 91/336/ETY, annettu 10 pgivni huhtikuuta 1991 (EYVL
N:o L 185, 11.7.1991, s. 31)

EFTA-valtiot ryhtyvit noudattamaan direktiivin sdinn6ksia 1 piivistd tammikuuta 1993 alkaen,
jollei seuraavista edellytyksisti muuta johdu:

- EFTA-valtiot saavat pitii voimassa kasvunsidteiti koskevan kansallisen lainsiid.nt6ns.
Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana;

- EFTA-valtiot saavat soveltaa kansallista lainsiiiidiint6ain, joka liittyy muihin liitteess4 I
tarkoitettuihin lisaaineisiin 31 piivA.dn joulukuuta 1994 asti.

Siita huolimatta,

- Suomi saa pit5a voimassa antibiootteja koskevan kansallisen lainsSaddnt6nsA. Sopimuspuolet
tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana;

- Islanti saa
- pitAi voimassa antibiootteja koskevan kansallisen lainsiidant6nsA. Sopimuspuolet tarkaste-

levat asiaa vuoden 1995 aikana,
- soveltaa hapettumisen estoaineita, aromiaineita ja ruokahalua kiihdyttAvia aineita seka,

pigmentit mukaan lukien, v~riaineita koskevaa kansallista lainsiidiint6gn 31 pivAin
joulukuuta 1995 asti,

- Nora saa
- pit5A voirnassa antibiootteja, kokkidiostaatteja ja muita IiAkkeenkaltaisia aineita, saiil6ntaan

kiytettiviA rikkihappoa ja suolahappoa seka kasvunsiiiteenA kaytettavan, hivenaineet-
ryhmiiin kuuluvaa kuparia koskevan kansallisen Jains55ddnt6nsii. Sopimuspuolet tarkastele-
vat asiaa vuoden 1995 aikana,
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- soveltaa kansallista lainsiddA6ntnsg vitamiineihin, niiden esiasteisiin ja kemiallisesti tark-
kaan md.Ariteltyihin, samalla tavoin vaikuttaviin aineisiin 31 paivAan joulukuuta 1994 asti.
Sopimuspuolet voivat sopia ajanjakson pidentAmisesta,

- Ruotsi saa pitAA voirnassa antibiootteja, kokkidiostaatteja ja muita Iaakkeenkaltaisia aineita
seki sifl6ntaian kAytettivAd muurahaishappoa koskevan kansallisen lainsadAnt6nsi. Sopimus-
puolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana.

TAti sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskevat seuraavat mukautukset:

Direktiivin 4 ja 5 artiklan soveltamista varten,

- EFTA-valtiot toimittavat 1 paivaan tammikuuta 1993 mennessa direktiiviss5 87/153/ETY
sdadettyjen ohjeiden mukaan laaditut asiakirjat lisaaineista, jotka on hyvdksytty EFTA-
valtioissa, mutta ei yhteis6n alueella.

Asiakirjat ja selvitykset on tarpeen mukaan toimitettava ainakin englanninkielisina. LisAksi,
julkaisemista varten on toimitettava asiakirjojen ja selvitysten sisaltamasta keskeisesta tiedosta
englannin-, ranskan- ja saksankielilli lyhyt yhteenveto.

- EFTA-valtioiden my6ntAmisti kansallisista Juvista on pAStettava 23 artiklassa saadetyn
menettelyn mukaisesti ennen 1 paivdi tammikuuta 1995. EFTA-valtiot saavat alueellaan
markkinoille saatettavien tuotteiden osalta pitAi voimassa my6nnetyt kansalliset luvat, kunnes
Euroopan talousyhteis6 on plittinyt asiasta.

2. 387 L 0153: Neuvoston direktiivi 87/153/ETY, annettu 16 pfivnAn helmikuuta 1987, elainten
ravinnossa IUytettivien lisSaineiden arviointia koskevien ohjeiden antamisesta (EYVL N:o L 64,
7.3.1987, s. 19)

Suoraan kaytettavat rehut ja rehuseokset

3. 377 L 0101: Neuvoston direktiivi 77/101/ETY, annettu 23 paivinii marraskuuta 1976, rehujen
pitamisesta kaupan (EYVL N:o L 32. 3.2.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0372: neuvoston direktiivi 79/372/ETY, annettu 2 paivana huhtikuuta 1979 (EYVL N:o
L 86, 6.4.1979, s. 29)

- 379 L 0797: ensimmiinen komission direktiivi 79/797/ETY, annettu 10 paiviina elokuuta
1979 (EYVL N:o L 239, 22.9.1979, s. 53)

- 380 L 0510: toinen komission direktiivi 80/510/ETY, annettu 2 paivana toukokuuta 1980
(EYVL N:o L 126, 21.5.1980, s. 12)

- 382 L 0937: kolmas komission direktiivi 82/937/ETY, annettu 21 paivAna joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 383, 31.12.1982, s. 11)

- 386 L 0354: neuvoston direktiivi 86/354/ETY, annettu 21 paivina heinakuuta 1986 (EYVL
N:o L 212, 2.8.1986, s. 27)

- 387 L 0234: komission direktiivi 87/234/ETY, annettu 31 piivdni maaliskuuta 1987 (EYVL
N:o L 102, 14.4.1987, s. 31)
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- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 paivani joulukuuta 1990 (EYVL N:o

L 353, 17.12.1990, s. 48)

Sen estamdtta, mit direktiivissa sdidetiin,

- Ruotsi saa pitii voimassa lihajauhoa ja muita neuvoston direktiivin 90/667/ETY 3 artiklassa
tarkoitettuja riskialttiista aineista valmistettuja tuotteita koskevan kansallisen lainsidSdnt6nsi.

Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana,

- Sveitsi ja Liechtenstein saavat pitAS voimassa maapahkinoiden kieltamista koskevan

kansallisen lainsiidant6nsa 31 paiviin joulukuuta 1994 asti.

4. 379 L 0373: Neuvoston direktiivi 79/373/ETY, annettu 2 paiviina huhtikuuta 1979, rehuseosten

pitAmisesti kaupan (EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 380 L 0509: ensimmainen komission direktiivi 80/509/ETY, annettu 2 piivand toukokuuta
1980 (EYVL N:o L 126, 21.5.1980, s. 9)

- 380 L 0695: toinen komission direktiivi 80/695/ETY, annettu 27 pdivini kesAkuuta 1980

(EYVL N:o L 188, 22.7.1980, s. 23)

- 382 L 0957: kolmas komission direktiivi 82/957/ETY, annettu 21 pdivdni joulukuuta 1982

(EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 46)

- 386 L 0354: neuvoston direktiivi 86/354/ETY, annettu 21 piivAnd heinikuuta 1986 (EYVL
N:o L 212, 2.8.1986, s. 27)

- 387 L 0235: komission direktiivi 87/235/ETY, annettu 31 piivini maaliskuuta 1987 (EYVL

N:o L 102, 14.4.1987, s. 34)

- 390 L 0044: neuvoston direktiivi 90/44/ETY, annettu 22 paivinii tammikuuta 1990 (EYVL
N:o L 27, 31.1.1990, s. 35)

Sen estamAtta, mita direktiivissi s~adetaiin,

- Ruotsi saa pitAi voimassa lihajauhoa ja muita neuvoston direktiivin 90/667/ETY 3 arliklassa
tarkoitettuja riskialttiista aineista valmistettuja tuotteita koskevan kansallisen lains~fidint6nsi.
Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana.

- Sveitsi ja Liechtenstein saavat pitii voimassa maapghkin6iden kieltAmists koskevan
kansallisen lains~iiidintnsi 31 piviiin joulukuuta 1994 asti.

5. 380 L 0511: Komission direktiivi 80/511/ETY, annettu 2 pdivina toukokuuta 1980, rehuseosten

markkinoille saattamisen sallimisesta sulkemattomissa pakkauksissa tai saili6issi (EYVL N:o
L 126, 21.5.1980, s. 14)

6. 382 L 0475: Komission direktiivi 82/475/ETY, annettu 23 piiviinii kesakuuta 1982, lemmik-
kielAinten rehuseosten etiketeissa kaytettavista ainesryhmisti (EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 27),

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
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- 391 L 0334: komission direktiivi 91/334/ETY, annettu 6 paivini kesfkuuta 1991 (EYVL N:o

L 184, 10.7.1991, s. 27)

- 391 L 0336: komission direktiivi 91/336/ETY, annettu 10 piivinA kesakuuta 1991 (EYVL

N:o L 185, 17.7.1991, s. 27)

7. 386 L 0174: Komission direktiivi 91/357/ETY, annettu 9 piivini huhtikuuta 1986, siipikarjan

rehuseosten energia-arvon laskentamenetelmasta (EYVL N:o L 130, 6.5.1986, s. 53)

8. 391 L 0357: Komission direktiivi 91/357/ETY, annettu 13 paivana kesakuuta 1991, muiden

elainten kuin lemmikkieliinten rehuseosten etiketeissa kaytettavista ainesryhmista (EYVL N:o

L 193, 17.7.1991, s. 34)

Bioproteiinit ja samankaltaiset aineet

9. 382 L 0471: Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 paivana kesikuuta 1982, tietyista

elainten ruokinnassa kiytettavistA tuotteista (EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 8), sellaisena kuin

se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0509: toinen komission direktiivi 85/509/ETY, annettu 6 paivana marraskuuta 1985

(EYVL N:o L 314, 23.11.1985, s. 25)

- 386 L 0530: komission direktiivi 86/530/ETY, annettu 28 piivin i lokakuuta 1986 (EYVL

N:o L 312, 7.11.1986, s. 39)

- 388 L 0485: komission direktiivi 88/485/ETY, annettu 26 pAivini heinakuuta 1988 (EYVL

N:o L 239, 30.8.1988, s. 36)

- 389 L 0520: komission direktiivi 89/520/ETY, annettu 6 paivina syyskuuta 1989 (EYVL N:o

L 270, 19.9.1989, s. 13)

- 390 L 0439: komission direktiivi 90/439/ETY, annettu 24 piivina heinakuuta 1990 (EYVL

N:o L 227, 21.8.1990, s. 33)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat scuraavat mukautukset:

Direktiivin soveltamista varten,

- EFTA-valtiot toimnittavat viimeistaan I pAiviini tammikuuta 1993 direktiivissi 87/153/ETY
saadettyjen ohjeiden mukaan laaditut asiakirat, jotka koskevat niitS Iiitteessa olevassa 1.1 ja

1.2 kohdassa mikro-organismiryhmiin kuuluvia tuotteita, jotka on hyvaksytty EFTA-

valtioissa, mutta ei yhteis6n alueella.

Asiakirat on toimitettava ainakin englanninkielisini. Lisaksi on toimitettava julkaisemista
varten asiakirjojen ja selvitysten sisAltimisti keskeisesta tiedosta englannin, ranskan- ja

saksankielilli lyhyt yhteenveto.

- EFTA-valtioiden my6ntamista kansallisista luvista on piitettivd ennen 1 paivii tammikuuta

1995 13 artiklassa saidetyn menettelyn mukaisesti. EFTA-valtiot saavat pitdi voimassa

alueellaan kaupan pidettaville tuotteille my6nnetyt kansalliset luvat, kunnes Euroopan talous-

yhteis6 on pAAttanyt asiasta.
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10. 383 L 0228: Neuvoston direktiivi 83/228/ETY, annettu 18 piivAna huhtikuuta 1983, ohjeista
clainten ruokinnassa kiytettAvien tiettyjen tuotteiden arvioimiseksi (EYVL N:o L 126, 13.5.1983,
s. 23)

11. 385 D 0382: Komission piitbs 85/382/ETY, tehty 10 pAivna heinikuuta 1985, n-alkaaneilla
kasvatetuista Candida-hiivoista saatavien valkuaistuotteiden kAyton kieltamisesta rehuissa (EYVL
N:o L 217, 14.8.1985, s. 27)

Mdaritys- ja tarkastusmenetelmat

12. 370 L 0373: Neuvoston direktiivi 70/373/ETY, annettu 20 paivand heinakuuta 1970, yhteis6n
naytteenotto- ja miiritysmenetelmista rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 170,
3.8.1970, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 372 L 0275: neuvoston direktiivi 72/275/ETY, annettu 20 paivana heinakuuta 1972 (EYVL
N:o L 171, 29.7.1972, s. 39)

13. 371 L 0250: Ensimmainen komission direktiivi 71/250/ETY, annettu 15 paivana kesakuuta 1971,
yhteis6n mddritysmenetelmistd rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 155, 12.7.1971,
s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 30 piivini heind.kuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

14. 371 L 0393: Toinen komission direktiivi 71/393/ETY, annettu 18 paivana marraskuuta 1971,
yhteis6n mndditysmenetelmristi rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L279, 20.12.1971,
s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 373 L 0047: komission direktiivi 73/47/ETY, annettu 5 pAivana joulukuuta 1972 (EYVL N:o
L 83, 30.3.1973, s. 35)

- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 30 paivain heinakuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: komission direktiivi 84/4/ETY, annettu 20 paivAnA joulukuuta 1983 (EYVL N:o
L 15, 18.1.1984, s. 28)

15. 372 L 0199: Kolmas komission direkiivi 72/190/ETY, annettu 27 piivAni huhtikuuta 1972,
yhtcis6n miibritysmcnctelmist5 rehujcn virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 123, 29.5.1972,
s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 10 piivana heinakuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: komission direktiivi 84/4/ETY, annettu 20 paivana joulukuuta 1983 (EYVL N:o
L 15, 18.1.1984, s. 28)

16. 373 L 0046: Neljas komission direktiivi 73/46/ETY, annettu 5 paivana joulukuuta 1972, yhteison
miiritysmenetelmista rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 21),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:
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- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 20 paivini joulukuuta 1983 (EYVL
N:o L 15, 18.1.1984, s. 28)

17. 374 L 0203: Viides komission direktiivi 74/203/ETY, annettu 25 pAivanA maaliskuuta 1974,
yhteis6n miAritysmenetelmisti rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 108, 22.4.1974,
s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 30 paivAna heinakuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

18. 375 L 0084: Kuudes komission direktiivi 75/84/ETY, annettu 20 piivini joulukuuta 1974,
yhteis6n m~iritysmenetelmistA rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 246, 29.8.1981,
s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 30 pAivina heinikuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

19. 376 L 0371: Ensimminen komission direktiivi 76/371/ETY, annettu 1 pgivinA maaliskuuta 1976,
yhteis6n niytteenottomenetelmisti rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 102,
15.4.1976, s. 1)

20. 376 L 0372: Seitsemas komission direktiivi 76/372/ETY, annettu 1 piivana maaliskuuta 1976,
yhteis6n miaritysmenetelmista rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 102, 15.4.1976,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 30 piivana heinakuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

21. 378 L 0633: Kahdeksas komission direktiivi 78/633/ETY, annettu 15 pliviini kesdkuuta 1978,
yhteis6n mdaritysmenetelmistA rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 206, 29.7.1978,
s. 43), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 38i L 0680: komission direktiivi 81/680/ETY, annettu 30 piivini heinikuuta 1981 (EYVL
N:o L 246, 29.8.1981, s. 32)

- 384 L 0004: komission direktiivi 84/4/ETY, annettu 20 paivana joulukuuta 1983 (EYVL N:o
L 15, 18.1.1984, s. 28)

22. 381 L 0715: Yhdeksas komission direktiivi 81/715/ETY, annettu 31 piivana heinikuuta 1981,
yhteis6n miiritysmenetelmisti rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 257, 10.9.1981,
s. 38)

23. 384 L 0425: Kymmenes komission direktiivi 84/425/ETY, annettu 25 paivini heinikuuta 1984,
yhteison miiritysmenetelmisti rehujen virallista tarkastusta varten (EYVL N:o L 238, 6.9.1984,
s. 34)
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Haitalliset aineet ja tuotteet

24. 374 L 0063: Neuvoston direktiivi 74/63/ETY, annettu 17 paivani joulukuuta 1973, suurimmista
saliituista haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoisuuksista rehuissa (EYVL N:o L 38, 11.2.1974,
s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 376 L 0934: komission direktiivi 79/934/ETY, annettu 1 paivani joulukuuta 1976 (EYVL N:o
L 364, 31.12.1976, s. 20)

- 380 L 0502: neuvoston direktiivi 80/502/ETY, annettu 6 paivana toukokuuta 1980 (EYVL
N:o L 124, 20.5.1980, s. 17)

- 383 L 0381: kolmas komission direktiivi 83/381/ETY, annettu 28 paivana heinakuuta 1983
(EYVL N:o L 222, 13.8.1983, s. 31)

- 386 L 0299: neljas komission direktiivi 86/299/ETY, annettu 3 piivind kesAkuuta 1986
(EYVL N:o L 189, 11.7.1986, s. 40)

- 386 L 0354: neuvoston direktiivi 86/354/ETY, annettu 21 paivand heinAkuuta 1986 (EYVL
N:o L 212, 2.8.1986, s. 27)

- 387 L 0238: komission direktiivi 87/238/ETY, annettu 1 piivin5 huhtikuuta 1987 (EYVL
N:o L 110, 25.4.1987, s. 25)

- 387 L 0519: komission direkijivi 87/519/ETY, annettu 19 paivna lokakuuta 1987 (EYVL
N:o L 304, 27.10.1987, s. 38)

- 391 L 0126: komission direktiivi 91/126/ETY, annettu 13 paivana helmikuuta 1991 (EYVL
N:o L 60, 7.3.1991, s. 16)

- 391 L 0132: neuvoston direktiivi 91/132/ETY, annettu 4 pAivini maaliskuuta 1991 (EYVL
N:o L 66, 13.3.1991, s. 16)

Sen estddtt, miti direktiivissi sdidetgin, Ruotsi saa pitii voimassa aflatoksiinia koskevan
kansallisen lainsiiddnt6nsa. Sopimuspuolet tarkastelevat asiaa vuoden 1995 aikana.

III KASVINSUOJELUASIAT

Niiden sdAd6sten sAinn6ksii, joihin tissa luvussa viitataan ja jotka liittyvit suhteisiin kolmansiin
maihin ja rajavalvontaan, ei sovelleta.

SIEMENET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1 PERUSTEKSTIT

1. 366 L 0400: Neuvoston direktiivi 66/400/ETY, annettu 14 paivani kesAkuuta 1966, juurikkaiden
siementen pitzimisesti kaupan (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2290/66), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

Vol. 1815, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 363

- 369 L 0061: neuvoston direktiivi 69/61/ETY, annettu 18 pAivana helmikuuta 1969 (EYVL
N:o L 48, 26.2.1969, s. 4)

- 371 L 0162: neuvoston direktiivi 71/162/ETY, annettu 30 pAivana maaliskuuta 1971 (EYVL
N:o 1 87, 17.4.1971, s. 24)

- 372 L 0274: neuvoston direktiivi 72/274/ETY, annettu 20 paivana heinakuuta 1972 (EYVL
N:o L 171, 29.7.1972, s. 37)

- 372 L 0418: neuvoston direktiivi 72/418/ETY, annettu 6 paivna joulukuuta 1972 (EYVL N:o
L 287, 26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: neuvoston direktiivi 73/438/ETY, annettu 11 paivana joulukuuta 1973 (EYVL
N:o L 356, 27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: neuvoston direktiivi 75/444/ETY, annettu 26 piivind kesikuuta 1975 (EYVL
N:o L 196, 26.7.1975, s. 6)

- 376 L 0331: ensimmainen komission direktiivi 76/331/ETY, annettu 29 paivana maaliskuuta
1973 (EYVL N:o L 83, 30.3.1976, s. 34)

- 378 L 0055: neuvoston direktiivi 78/55/ETY, annettu 19 paivn5 joulukuuta 1977 (EYVL N:o
L 16, 20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0692: neuvoston direktiivi 78/692/ETY, annettu 25 piivina heinakuuta 1978 (EYVL
N:o L 236, 26.8.1978, s. 13)

- 387 L 0120: komission direktiivi 87/120/ETY, annettu 14 pAivana tammikuuta 1987 (EYVL
N:o L 49, 18.2.1987, s. 39)

- 388 L 0095: komission direktiivi 88/95/ETY, annettu 8 pAivandi tammikuuta 1988 (EYVL N:o
L 56, 2.3.1988, s. 42)

- 388 L 0332: neuvoston direktiivi 88/332/ETY, annettu 13 paivani kesikuuta 1988 (EYVL
N:o L 151, 17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 paivand kesikuuta 1988 (EYVL
N:o L 187, 16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 piivAnA joulukuuta 1990 (EYVL N:o
L 353, 17.12.1990, s. 48)

2. 366 L 0401: Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 piivitni kesikuuta 1966, rehukasvien
siementen pitAmisesta kaupan (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2298/66), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekd Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 76)

- 378 L 0055: neuvoston direktiivi 78/55/ETY, annettu 19 piiviini joulukuuta 1977 (EYVL N:o

L 16, 20.1.1978, s. 23)
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- 378 L 0386: ensimmiinen neuvoston direktiivi 78/386/ETY, annettu 18 piivini huhtikuuta
1978 (EYVL N:o L 113, 25.4.1978, s. 1)

- 378 L 0692: neuvoston direktiivi 78/692/ETY, annettu 25 pAivana kesAkuuta 1978 (EYVL
N:o L 236, 26.8.1978, s. 13)

- 378 L 1020: neuvoston direktiivi 78/1020/ETY, annettu 5 pgivdn5 joulukuuta 1978 (EYVL
N:o L 350, 14.12.1978, s. 27)

- 379 L 0641: komission direktiivi 79/641/ETY, annettu 27 piivArni kesakuuta 1979 (EYVL
N:o L 183, 19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: neuvoston direktiivi 79/692/ETY, annettu 24 piivini heinakuuta 1979 (EYVL
N:o L 205, 13.8.1979, s. 1)

- 380 L 0754: komission direktiivi 80/754/ETY, annettu 17 paivana heingkuuta 1980 (EYVL
N:o L 207, 9.8.1980, s. 36)

- 381 L 0126: komission direktiivi 81/126/ETY, annettu 16 paivana helmikuuta 1981 (EYVL
N:o L 67, 12.3.1981, s. 36)

- 382 L 0287: komission direktiivi 82/287/ETY, annettu 13 paivAnA huhtikuuta 1982 (EYVL

N:o L 131, 13.5.1982, s. 24)

- 385 L 0038: komission direktiivi 85/38/ETY, annettu joulukuussa 1984 (EYVL N:o L 16,
19.1.1985, s. 41)

- 385 D 0370: komission pdit6s 85/370/ETY, tehty 8 pAivdan heinikuuta 1985 (EYVL N:o
L 209, 6.8.1985, s. 41)

- 386 D 0153: komission p~iiit6s 86/153/ETY, tehty 25 pdiviini maaliskuuta 1986 (EYVL N'o

L 115, 3.5.1986, s. 26)

- 386 L 0155: neuvoston direktiivi 86/155/ETY, annettu 22 paivana huhtikuuta 1986 (EYVL
N:o L 118, 7.5.1986, s. 23)

- 387 L 0120: komission direktiivi 87/120/ETY, annettu 14 paivana tammikuuta 1987 (EYVL
N:o L 49, 18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0480: komission direktiivi 87/480/ETY, annettu 9 pdivani syyskuuta 1987 (EYVL N:o
L 273, 26.9.1987, s. 43)

- 388 L 0332: neuvoston direktiivi 88/332/ETY, annettu 13 paivAna kesiikuuta 1988 (EYVL
N:o L 151, 17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 piivdtn kesdkuuta 1988 (EYVL
N:o L 187, 16.7.1988, s. 31)

- 389 L 0100: komission direktiivi 89/100/ETY, annettu 20 pivaina tammikuuta 1989 (EYVL
N:o L 38, 10.2.1989, s. 36)

Vol. 1815, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks 365

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 paivana joulukuuta 1990 (EYVL N:o
L 353, 17.12.1990, s. 48)

Sen estmimdtt, mitA direktiivissA sSidetian:

a) Suomi saa sallia alueellaan 31 piivdni joulukuuta 1996 pAittyvdna ajanjaksona, jolleivat
sopimuspuolet toisin sovi,
- pitAa kaupan sellaisia alueellaan tuotettuja siemenia, jotka eivat tAytd Euroopan talousyh-

teis6n asettamia vaatimuksia itavyyden osalta,
- pitAA kaupan minkd tahansa lajin "kauppasiemenet"/"handelsutside" -luokan siemenii,

sellaisena kuin mddritelhian voimassa olevassa Suomen lainsAadann6ssA.

b) Norda saa sallia alueellaan 31 pAivana joulukuuta 1996 p~idttyviing ajanjaksona, jolleivat
sopimuspuolet toisin sovi, pitai kaupan sellaisia alueellaan tuotettuja siemenia, jotka eivAt
tiyti Euroopan talousyhteis6n asettamia vaatimuksia itAvyyden osalta.

3. 366 L 0402: Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 paiviinA kesAkuuta 1966, viljakasvien
siementen pit~misesti kaupan (EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 369 L 0060: neuvoston direktiivi 69/60/ETY, annettu 18 paivana helmikuuta 1969 (EYVL
N:o L 48, 26.2.1969, s. 1)

- 371 L 0162: neuvoston direktiivi 71/162/ETY, annettu 30 pAivAnA maaliskuuta 1971 (EYVL
N:o L 87, 17.4.1971, s. 24)

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sek5 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 76)

- 372 L 0274: neuvoston direktiivi 72/274/ETY, annettu 20 piivAnd heindkuuta 1972 (EYVL
N:o L 171, 29.7.1972, s. 37)

- 372 L 0 418: neuvoston direktiivi 72/418/ETY, annettu 6 piivani joulukuuta 1972 (EYVL
N:o L 287, 26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: neuvoston direktiivi 73/438/ETY, annettu 11 pdiivina joulukuuta 1973 (EYVL
N:o L 356, 27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: neuvoston direktiivi 75/444/ETY, annettu 26 paivAnai kesAkuuta 1975 (EYVL
N:o L 196, 26.7.1975, s. 6)

- 378 L 0055: neuvoston direktiivi 78/55/ETY, annettu 19 paivana joulukuuta 1977 (EYVL N:o
L 16, 20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0387: ensimmlinen komission direktiivi 78/387/ETY, annettu 18 piivAnd huhtikuuta
1978 (EYVL N:o L 113, 25.4.1978, s. 13)

- 378 L 0692: neuvoston direktiivi 78/692/ETY, annettu 25 piiviins heinAkuuta 1978 (EYVL
N:o L 236, 26.8.1978, s. 13)
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- 378 L 1020: neuvoston direktiivi 78/1020/ETY, annettu 5 p~iiviina joulukuuta 1978 (EYVL
N:o L 350, 14.12.1978, s. 27)

- 379 L 0641: komission direktiivi 79/641/ETY, annettu 27 paivand kesikuuta 1979 (EYVL
N:o L 183, 19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: neuvoston direktiivi 79/692/ETY, annettu 24 pdivan5 heinakuuta 1979 (EYVL
N:o L 205, 13.8.1979, s. 1)

- 381 L 0126: komission direktiivi 81/126/ETY, annettu 16 paiiviina helmikuuta 1981 (EYVL
N:o L 67, 12.3.1981, s. 36)

- 386 D 0153: komission pit6s 86/153/ETY, tehty 25 pAiviing maaliskuuta 1986 (EYVL N:o
L 115, 3.5.1986, s. 26)

- 386 L 0155: neuvoston direktiivi 86/155/ETY, annettu 22 pAivgn5 huhtikuuta 1986 (EYVL
N:o L 118, 7.5.1986, s. 23)

- 386 L 0320: komission direktiivi 86/320/ETY, annettu 20 paivinai kesakuuta 1986 (EYVL
N:o L 200, 23.7.1986, s. 38)

- 387 L 0120: komission direktiivi 87/120/ETY, annettu 14 pivinA tammikuuta 1987 (EYVL
N:o L 49, 18.2.1987, s. 39)

- 388 L 0332: neuvoston direktiivi 88/332/ETY, annettu 13 pAivAng kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 151, 17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 paivana kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 187, 16.7.1988, s. 31)

- 388 L 0506: komission direktiivi 88/506/ETY, annettu 13 paivAna syyskuuta 1988 (EYVL
N:o L 274, 6.10.1988, s. 44)

- 389 D 0101: komission pdt6s 89/101/ETY, tehty 20 paivana tammikuuta 1989 (EYVL N:o
L 38, 10.2.1989, s. 37)

- 389 L 0002: komission direktiivi 89/2/ETY, annettu 15 joulukuuta 1988 (EYVL N:o L 5,
7.1.1989, s. 31)

- 390 L 0623: komission direktiivi 90/623/ETY, annettu 7 marraskuuta 1990 (EYVL N:o
L 333, 30.11.1990, s. 65)

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 paivinA joulukuuta 1990 (EYVL N:o

L 353, 17.12.1990, s. 48)

Sen estAmdtti, mit direktiivissa sdddetian:

a) Suomi saa sallia alueellaan 31 paiviina joulukuuta 1996 p5ittyvdnA ajanjaksona, jolleivit
sopimuspuolet toisin sovi
- pitii kaupan sellaisia kauran, ohran, vehndn ja rukiin siemenii, jotka eivat tdyti tassa

direktiivissi sdadettyjA vaatimuksia "varmennettujen siementen" -luokan sukupolvien
enimmAislukumariin osalta ("valiosiemen"/"elitutsdde"),
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- pitAi kaupan sellaisia alueellaan tuotettuja siemenid, jotka eivAt tdytd Euroopan talousyh-
teis6n vaatimuksia itdvyyden osalta,

- pitas kaupan minka tahansa lajin "kauppasiemenet"/"handelsutsade" -luokan siemenia
sellaisena kuin se miiritellaan voimassa olevassa Suomen lainsiidAnn6ssi.

b) Nodja saa sallia alueellaan 31 paivana joulukuuta 1996 paittyvna ajanjaksona, jolleivt
sopimuspuolet muuta sovi, pitaS kaupan sellaisia alueellaan tuotettuja siemeniA, jotka eivat
tayta Euroopan talousyhteis6n vaatimuksia itavyyden osalta.

4. 369 L 0208: Neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 30 pSivAni kesakuuta 1969, 81jy- ja
kuitukasvien siementen pitAmisesta kaupan (EYVL N:o L 169, 10.7.1969, s. 3)

- 371 L 0162: neuvoston direktiivi 69/208/ETY, annettu 20 paivana maaliskuuta 1971 (EYVL
N.o L 87, 17.4.1971, s. 24)

- 372 L 0274: neuvoston direktiivi 72/274/ETY, annettu 20 piivina heinakuuta 1972 (EYVL
N:o L 171, 29.7.1972, s. 37)

- 372 L 0418: neuvoston direktiivi 72/418/ETY, annettu 6 paivind joulukuuta 1972 (EYVL N:o
L 287, 26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: neuvoston direktiivi 73/438/ETY, annettu 11 paivana joulukuuta 1973 (EYVL
N:o L 356, 27.12.1973, s. 79)

- 375 L 0444: neuvoston direktiivi 75/444/ETY, annettu 26 paivini kesikuuta 1975 (EYVL
N:o L 196, 26.7.1975, s. 6)

- 378 L 0055: neuvoston direktiivi 78/55/ETY, annettu 19 piivnd joulukuuta 1988 (EYVL N:o
L 16, 20.1.1978, s. 23)

- 378 L 0388: ensimmdinen komission direktiivi 78/388/ETY, annettu 18 piivini huhtikuuta
1978 (EYVL N:o L 113, 25.4.1978, s. 20)

- 378 L 0692: neuvoston direktiivi 78/692/ETY, annettu 25 pivaini heinikuuta 1978 (EYVL
N:o L 236, 26.8.1978, s. 13)

- 378 L 1020: neuvoston direktiivi 78/1020/ETY, annettu 5 pAivina joulukuuta 1978 (EYVL
N:o L 350, 14.12.1978, s. 27)

- 379 L 0641: komission direktiivi 79/641/ETY, annettu 27 paivina 1979 (EYVL N:o L 183,
19.7.1979, s. 13)

- 380 L 0304: komission dircktiivi 80/304/ETY, annettu 25 paivana helrnikuuta 1980 (EYVL
N:o L 68, 14.3.1980, s. 33)

- 381 L 0126: komission direktiivi 81/126/ETY, annettu 16 paivana hclmikuuta 1981 (EYVL
N:o L 67, 12.3.1981, s. 36)

- 382 L 0287: komission direktiivi 82/287/ETY, anncttu 13 paivanA huhtikuuta 1982 (EYVL
N:o L 131, 13.5.1982, s. 24)
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- 382 L 0727: neuvoston direktiivi 82/727/ETY, anncttu 25 piivn5 lokakuuta 1982 (EYVL
N:o L 310, 6.11.1982, s. 21)

- 382 L 0859: komission dircktiivi 82/859/ETY, anncttu 2 paivana joulukuuta 1982 (EYVL N.o
L 357, 18.12.1982, s. 31)

- 386 L 0155: ncuvoston dircktiivi 86/155/ETY, anncttu 22 paivina huhtikuuta 1986 (EYVL
N:o L 118, 7.5.1986, s. 23)

- 387 L 0120: komission dircktiivi 87/120/ETY, anncttu 14 paiviini tammikuuta 1987 (EYVL

N:o L 49, 18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0480: komission dircktiivi 87/480/ETY, anncttu 9 paivina syyskuuta 1987 (EYVL N:o

L 273, 26.9.1987, s. 43)

- 388 L 0332: neuvoston dircktiivi 88/332/ETY, annettu 13 piivana kcsakuuta 1988 (EYVL

N:o L 151, 17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: ncuvoston dircktiivi 88/380, annettu 13 paivana kcsakuuta 1988 (EYVL N:o
L 187, 16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: ncuvoston dircktiivi 90/654/ETY, anncttu 4 piivana joulukuuta 1990 (EYVL N:
L 353, 17.12.1990, s. 48)

5. 370 L 0457: Neuvoston direktiivi 70/457/ETY, annettu 29 paivanj syyskuuta 1970, viljclykasvi-
lajicn yIciscsti lajikeluettclosta (EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 1), sellaiscna kuin se on
muutettuna scuraavilla:

- 372 L 0418: ncuvoston direktiivi 72/418/ETY, anncttu 6 p~iivini joulukuuta 1972 (EYVL N:o
L 287, 26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: ncuvoston dircktiivi 73/438/ETY, anncttu 11 piivana joulukuuta 1973 (EYVL
N:o L 356, 27.12.1973, s. 79)

- 376 D 0687: komission p5iit6s 76/687/ETY, tchty 30 paivani kcsAkuuta 1976 (EYVL N:o
L 235, 26.8.1976, s. 21)

- 378 D 0122: komission pataits 78/122/ETY, tchty 28 pSivani joulukuuta 1977 (EYVL N:o
L 41, 11.2.1978, s. 34)

- 379 D 0095: komission pait6s 79/95/ETY, tehty 29 paivAna joulukuuta 1978 (EYVL N:o

L 22, 31.1.1979, s. 21)

- 379 L 0692: neuvoston direktiivi 79/692/ETY, annettu 24 paivAni heindkuuta 1979 (EYVL

N:o L 205, 13.8.1979, s. 1)

- 379 L 0697: neuvoston direktiivi 79/967/ETY, annettu 12 paivini marraskuuta 1979 (EYVL
N:o L 293, 20.11.1979, s. 16)

- 381 D 0436: komission pidt6s 81/436/ETY, tehty 8 pliviind toukokuuta 1981 (EYVL N:o
L 167, 24.6.1981, s. 29)
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- 381 D 0888: komission p~iiit6s 81/888/ETY, tehty 19 piivani lokakuuta 1981 (EYVL N:o
L 324, 12.11.1981, s. 28)

- 382 D 0041: komission pdat6s 82/41/ETY, tehty 29 pdivdn~i joulukuuta 1981 (EYVL N:o
L 16, 22.1.1982, s. 50)

- 383 D 0297: komission pidtbs 83/297/ETY, tehty 6 pdivAna kesdkuuta 1983 (EYVL N:o
L 157, 15.6.1983, s. 35)

- 386 L 0155: neuvoston direktiivi 86/155/ETY, annettu 22 paivani huhtikuuta 1986 (EYVL
N:o L 118, 7.5.1986, s. 23)

- 388 L 0380: neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 paivana kesdkuuta 1988 (EYVL
N:o L 187, 16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 paivana joulukuuta 1990 (EYVL N:o
L 353, 17.12.1990, s. 48)

Sen estmditt, miti direktiivissi s55detiin:

- sopimuspuolet laativat yhteisesti sopimuksen voimaantultua yleisen lajikeluettelon, johon
sisaltyvit my6s ne EFTA-valtioiden lajikkeet, jotka ovat saidoksessd olevien vaatimusten
mukaisia. Ne pyrkivit saamaan tallaisen yleisen luettelon valmiiksi 31 piividn joulukuuta
1995 mennessA,

- EFTA-valtiot soveltavat kansallisia lajikeluetteloita siihen asti, kunnes yhdessd laadittu
luettelo tulee voimaan.

6. 370 L 0458: Neuvoston direktiivi 70/458/ETY, annettu 29 pdivini syyskuuta 1970, vihannesten
siementen pitdinisesti kaupan (EYVL N:o L 225, 12.10.1970, s. 7), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 371 L 0162: neuvoston direktiivi 71/162/ETY, annettu 30 piivini maaliskuuta 1971 (EYVL
N:o L 87, 17.4.1971, s. 24)

- 372 L 0274: neuvoston direktiivi 72/274/ETY, annettu 20 pdivani hein~ikuuta 1972 (EYVL

N:o L 171, 29.7.1972, s. 37)

- 372 L 0418: neuvoston direktiivi 72/418/ETY, annettu 6 piivini joulukuuta 1972 (EYVL N:o
L 287, 26.12.1972, s. 22)

- 373 L 0438: neuvoston direktiivi 73/438/ETY, annettu 11 pAiviing joulukuuta 1973 (EYVL
N:o L 356, 27.12.1973, s. 79)

- 376 L 0307: neuvoston direktiivi 76/307/ETY, annettu 15 paivana maaliskuuta 1976 (EYVL
N:o L 72, 18.3.1976, s. 16)

- 378 L 0055: neuvoston direktiivi 78/55/ETY, annettu 19 pivana joulukuuta 1977 (EYVL N:o
L 16, 20.1.1978, s. 23)
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- 378 L 0692: neuvoston direktiivi 78/692/ETY, annettu 25 p~ivii.n heinikuuta 1978 (EYVL
N:o L 236, 26.8.1978, s. 13)

- 379 D 0355: komission pSit6s 79/355/ETY, tehty 20 piiving maaliskuuta 1979 (EYVL N:o
L 84, 4.4.1979, s. 23)

- 379 L 0641: komission direktiivi 79/641/ETY, annettu 27 paivinai kesakuuta 1979 (EYVL
N:o L 183, 19.7.1979, s. 13)

- 379 L 0692: neuvoston direktiivi 79/692/ETY, annettu 24 paivng heinAkuuta 1979 (EYVL
N:o L 205, 13.8.1979, s. 1)

- 379 L 0967: neuvoston direktiivi 79/967/ETY, annettu 12 paiivinai marraskuuta 1979 (EYVL
N:o L 293, 20.11.1979, s. 16)

- 381 D 0436: komission pi5t6s 81/436/ETY, tehty 9 paivana toukokuuta 1981 (EYVL N:o
L 167, 24.6.1981, s. 29)

- 381 D 0888: komission paat6s 81/888/ETY, tehty 19 paiiviing lokakuuta 1981 (EYVL N:o
L 324, 12.11.1981, s. 28)

- 387 L 0120: komission direkijivi 87/120/ETY, annettu 14 pAivana tammikuuta 1987 (EYVL
N:o L 49, 18.2.1987, s. 39)

- 387 L 0481: komission direktiivi 87/481/ETY, annettu 9 paivana syyskuuta 1987 (EYVL N:o

L 273, 26.9.1987, s. 45)

- 388 L 0332: neuvoston direktiivi 88/332/ETY, annettu 13 piivinai kesdkuuta 1988 (EYVL
N:o L 151, 17.6.1988, s. 82)

- 388 L 0380: neuvoston direktiivi 88/380/ETY, annettu 13 paivnS kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 187, 16.7.1988, s. 31)

- 390 L 0654: neuvoston direktiivi 90/654/ETY, annettu 4 paivana joulukuuta 1990 (EYVL N:o
L 353, 17.12.1990, s. 48)

7. 372 L 0168: Komission direktiivi 72/168/ETY, annettu 14 paivina huhtikuuta 1972, vihanneslaji-
en ominaisuuksista ja vihimmiisedellytyksista lajiketarkastusta varten (EYVL N:o L 103,
2.5.1972, s. 6)

8. 372 L 0180: Komission direktiivi 72/180/ETY, annettu 14 paivana huhtikuuta 1972, viljelykasvi-
lajien ominaisuuksista ja vihimm~iisedellytyksisti lajiketarkastusta varten (EYVL N:o L 108,
8.5.1972, s. 8)

9. 374 L 0268: Komission direktiivi 74/268/ETY, annettu 2 paivan5 toukokuuta 1974, "avena
fatuan" esiintymisesta rehukasvien ja viljakasvien siemenissa (EYVL N:o L 141, 24.5.1974,
s. 19), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 378 L 0511: komission direktiivi 78/511/ETY, annettu 24 pdivdini toukokuuta 1978 (EYVL
N:o L 157, 15.6.1978, s. 34)
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10. 375 L 0502: Komission direktiivi 75/502/ETY, annettu 25 paivana heinakuuta 1985, niittynurmi-
kan (poa pratensis L) siementen kaupan pitamisen rajoittamisesta virallisesti varmennettuihin
siemeniin "perussiemeniin" tai "varmennettuihin siemeniin" (EYVL N:o L 228, 29.8.1975, s. 23)

11. 380 D 0755: Komnission piit6s 80/755/ETY, tehty 17 paivana heinikuuta 1980, viljakasvien
siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvasti suoraan pakkaukseen painamisen hyvak-
symisesta (EYVL N:o L 207, 9.8.1980, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 D 0109: komission piit6s 81/109/ETY, tehty 10 paivana helmikuuta 1981 (EYVL N:o
L 64, 11.3.1981, s. 13)

12. 381 D 0675: Komission pdat6s 81/675/ETY, tehty 28 paivAna heinakuuta 1981, tiettyjen
sulkemismenetelmien vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY,
66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoittamiksi "kertakiytt6isiksi sulkemismenetelmiksi"
(EYVL N:o L 246, 29.8.1981, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 386 D 0563: komission piitbs 86/563/ETY, tehty 12 paivini marraskuuta 1986 (EYVL N:o
327, 22.12.1986, s. 50)

13. 386 L 0109: Komission direktiivi 86/109/ETY, annettu 27 pAivini helmikuuta 1986, tiettyjen
rehu-, 61jy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitamisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on
virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi" (EYVL N:o L 93,
8.4.1986, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 L 0424: komission direktiivi 89/424/ETY, annettu 30 paivAna kesakuuta 1989 (EYVL
N:o L 196, 12.7.1989, s. 50)

- 391 L 0376: komission direktiivi 91/376/ETY, annettu 25 piivini kesikuuta 1991 (EYVL
N:o L 203, 26.7.1991, s. 108)

14. 387 D 0309: Komission piitbs 87/309/ETY, tehty 2 piivini kesikuuta 1987, tiettyjen rehukasvi-
en siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvisti suoraan pakkaukseen painamisen
hyvAksymisestA (EYVL N:o L 155, 16.6.1987, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

- 388 D 0493: komission pit6s 88/493/ETY, tehty 8 pAivana syyskuuta 1988 (EYVL N:o
L 261, 21.9.1988, s. 27)

15. 389 L 0014: Komission direktiivi 89/14/ETY, annettu 15 paivini joulukuuta 1988, vihanncsten
sicmcntcn pitdmiscsti kaupan annetun neuvoston dircktiivin 70/458/ETY liittccss I vahvistctuissa
kasvuston ctiisyyksid koskcvissa edellytyksissd tarkoitetuista pinaatin ja punajuurcn lajikcryhmista
(EYVL N:o L 8, 11.1.1989, s. 9)

16. 389 D 0374: Komission piit6s 89/374/ETY, tchty 2 paiivani kesakuuta 1989, maariaikaiscn
kokccn jadijestdmisesti viljakasvicn sicmcnten pitAmiscstd kaupan annctun neuvoston direktiivin
66/402/ETY mukaiscsti kasvustojcn ja ruishybridien sicmentcn laatua koskevien vaatimusten
luomiscksi (EYVL N:o L 166, 16.6.1989, s. 66)
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17. 389 D 0540: Kornission piit6s 89/540/ETY, tchty 22 paiviinai syyskuuta 1989, mafrdaikaistcn
siemcntcn ja lisdysainciston kaupan pitamistA koskevan kokccn j5rjestimisesti (EYVL N:o L 286,
4.10.1989, s. 24)

18. 390 D 0639: Komission pait6s 90/639/ETY, tchty 12 paivana marraskuuta 1990, piat6kscssa
89/7/ETY Iuctcltujcn vihanncslajicn lajikkcista polvcutuvicn lajikkcidcn nimist5 (EYVL N:o

L 348, 12.12.1990, s. 1)

3 S A.DOKSET, JOTKA EFTA-VALTIOIDEN JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN
ON AIHEELLISELLA TAVALLA OTETTAVA HUOMIOON

19. 370 D 0047: Komission p55tbs 70/47/E=Y, tchty 22 paivana joulukuuta 1980, poikkcusluvan
my6ntamisesta Ranskan tasavallallc vclvollisuudcsta sovcltaa neuvoston 14 psivina kcsakuuta
1966 rchukasvien ja viljakasvicn siemcntcn pitamiscsta kaupan anncttuja dircktiivcja ticttyihin
lajeihin (EYVL N:o L 13, 19.1.1970, s. 26), scllaiscna kuin sc on muutctuna scuraavalla:

- 380 D 0301: komission pdatos 80/301/ETY, tchty 25 paivana hclmikuuta 1980 (EYVL N:o
L 191, 15.7.1974, s. 27)

20. 373 D 0083: Ncuvoston piadt6s 73/83/ETY, tchty 26 paivana maaliskuuta 1973, Tanskan, Irlannin
ja Yhdistyncen kuningaskunnan sicmcnviljclmilla suoritettavicn viljclystarkastustcn vastaavuudcsta
(EYVL N:o L 106, 20.4.1973, s. 9), scllaiscna kuin sc on muutctluna scuraavalla:

- 374 D 0350: ncuvoston piit6s 74/350/ETY, tchty 27 paivini kcsAkuuta 1974 (EYVL N:o
L 191, 15.7.1974, s. 27)

21. 373 D 0188: Komission piit6s 73/188/ETY, tchty 4 pSivinj kesikuuta 1973, poikkeusluvan
mybntimiscsta Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyncclle kuningaskunnalle velvolli-

suudesta sovcltaa vihannesten sicmentcn pitamiscstd kaupan 29 piivani syyskuuta 1970 anncttua
neuvoston dircktiiviii tiettyihin lajcihin (EYVL N:o L 194, 16.7.1973, s. 16)

22. 374 D 0005: Komission piit6s 74/5/ETY, tchty 6 pdivani joulukuuta 1973, poikkeusluvan
my6ntamiscstA Tanskan kuningaskunnalle vclvollisuudesta sovcltaa viljakasvicn sicmcntcn
pitimiscsti kaupan 14 p~iivani kesikuuta 1966 annettua neuvoston dircktiivii ticttyihin lajcihin
(EYVL N:o L 12, 15.1.1974, s. 13)

23 374 D 0269: Komission pidt6s 74/269/ETY, tchty 2 paivAna toukokuuta 1974, tiettyjen
jiscnvaltioiden oikeuttamisesta antanaan ankarampia sadnn6ksii "avena fatuan" esiintymisesti
rchukasvien ja viljakasvien siemenissi (EYVL N:o L 141, 24.5.1974, s. 20), sellaisena kuin se
on rnuutettuna seuraavalla:

- 378 D 0512: komission pAitos 78/512/ETY, tehty 24 piivind toukokuuta 1978 (EYVL N:o
157, 15.6.1978, s. 35)

24. 374 D 0358: Komission piat6s 74/358/ETY, tehty 13 iaivani kes.kuuta 1974, poikkeusluvan
my6ntimisesti Irlannille velvollisuudesta soveltaa vihannesten siementen pitimisestd kaupan 29
paivna syyskuuta 1970 annettua neuvoston direktiivii tiettyihin lajeihin (EYVL N:o L 196,
19.7.1974, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 D 0209: komission pAit6s 90/209/ETY, tehty 19 pOiviind huhtikuuta 1990 (EYVL N:o
L 108, 28.4.1990, s. 104)
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25. 374 D 0360: Komission pSAt6s 74/360/ETY, tehty 13 piiviini kesakuuta 1974, poikkeusluvan
my6ntAmisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle velvollisuudesta soveltaa 61jy- ja kuitukasvien
pitAmisesta kaupan 30 piiviind kesakuuta 1969 annettua neuvoston direktiivii tiettyihin lajeihin
(EYVL N:o L 196, 19.7.1974, s. 18)

26. 374 D 0361: Komission pgat6s 74/361/ETY, tehty 13 paivAna kesAkuuta 1974, poikkeusluvan
my6ntAmisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle velvollisuudesta soveltaa viljakasvien siementen
pitaimisestA kaupan 14 paivdna kesaikuuta 1966 annettua neuvoston direktiivii tiettyihin lajeihin
(EYVL N:o L 196, 19.7.1974, s. 19)

27 374 D 0362: Komission piAt6s 74/362/ETY, tehty 13 piivani kesakuuta 1974, poikkeusluvan
myontamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle velvollisuudesta soveltaa rehukasvien siementen
pitamisesta kaupan 14 paivana kesikuuta 1966 annettua neuvoston direktiivii tiettyihin lajeihin
(EYVL N:o L 196, 19.7.1974, s. 20)

28. 374 D 0366: Komission piit6s 74/366, tehty 13 paivana kesAkuuta 1974, valiaikaisen oikeuden
myontamisesti Ranskan tasavallalle kieltii "SIM" kiipi6leikkopapulajikkeen siementen pitaminen
kaupan Ranskassa (EYVL N:o L 196, 19.7.1974, s. 24)

29. 374 D 0367: Komission piit6s 74/367, tehty 13 paivana kesikuuta 1974, valiaikaisen oikeuden
my6ntimisesti Ranskan tasavallalle kieltaii "DUSTOR" kiipi61eikkopapulajikkeen siementen
pitAiminen kaupan Ranskassa (EYVL N:o L 196, 19.7.1974, s. 24)

30. 374 D 0491: Komission pdat6s 74/491/ETY, tehty 17 pdivini syyskuuta 1974, poikkeusluvan
my6ntimisestd Tanskan kuningaskunnalle velvollisuudesta soveltaa 61jy- ja kuitukasvien
siementen kaupan pitamisesta 30 piivini kesakuuta 1969 annettua neuvoston direktiivii tiettyihin
lajeihin (EYVL N:o L 267, 3.10.1974, s. 18)

31 374 D 0531: Komission piitos 74/531/ETY, tehty 16 piivini lokakuuta 1974, Alankomaiden
kuningaskunnan oikeuttamisesta antamaan ankarampia sdinn6ksii "avena fatuan" esiintymisestd
viljakasvien siemenissA (EYVL N:o L 299, 7.11.1974, s. 13)

32. 374 D 0532: Komission pAt6s 74/532/ETY, tehty 16 pdivinA Iokakuuta 1974, poikkeusluvan
my6nt~rmisestS Irlannille velvollisuudesta soveltaa rehukasvien siementen pit~nisesti kaupan 14
pAivini kesA.kuuta 1966 annettua neuvoston direktiivii ja viljakasvien siementen pitimisestA
kaupan 30 piivini kesikuuta 1969 annettua neuvoston direktiivii tiettyihin lajeihin (EYVL N:o
L 299, 7.11.1974, s. 14)

33. 375 D 0577: Komission piit6s 75/577/ETY, tehty 30 paivanA kesAkuuta 1975, oikeuden
my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen ja taimien
pitimisti kaupan (EYVL N:o L 253, 30.9.1975, s. 41)

34. 375 D 0578: Komission piit6s 75/578/ETY, tehty 30 pAivana kesikuuta 1975, oikeuden
my6ntimisesti Luxemburgin suurherttuakunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden
siementen pitnimisti kaupan (EYVL N:o L 253, 30.9.1975, s. 45), sellaisena kuin se on muutettu-
na seuraavalla:

- 378 D 0285: komission pait6s 78/285/ETY, tehty 22 paivani helmikuuta 1978 (EYVL N:o
L 74, 16.3.1978, s. 29)
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35. 375 D 0752: Komission pdit6s 75/752/ETY, tehty 20 piivAnA marraskuuta 1975, poikkeusluvan
my6ntdmisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle velvoflisuudesta soveltaa neuvoston direktiiviii
70/458/ETY tiettyihin vihanneslajeihin (EYVL N:o L 319, 10.12.1975, s. 12)

36. 376 D 0219: Komission pd.t6s 76/219/ETY, tehty 30 piiiviini joulukuuta 1975, oikeuden
my6ntdmisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen tai
lisAysaineiston pitAmista kaupan (EYVL N:o L 46, 21.1.1976, s. 30)

37. 376 D 0221: Komission pgAt6s 76/221/ETY, tehty 30 pAivind joulukuuta 1975, oikeuden
my6ntdmisest5 Luxemburgin suurherttuakunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden
siementen tai lis~ysaineiston pitimisti kaupan (EYVL N:o L 46, 21.2.1976, s. 33)

38. 376 D 0687: Komission p.Ait6s 76/687/ETY, tehty 30 paiiviini kesakuuta 1976, oikeuden
my6ntamisestA Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitAmista kaupan (EYVL N:o 235, 26.8.1976, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 378 D 615: komission pSitbs 78/615/ETY, tehty 23 paivAnd kesakuuta 1978 (EYVL N:o
L 198, 22.7.1978, s. 12)

39. 376 D 0688: Komission pdit6s 76/688/ETY, tehty 30 pdiving kesakuuta 1976, oikeuden
my6ntAmisesta Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 235, 26.8.1976, s. 24)

40. 376 D 0689: Komission piit6s 76/689/ETY, tehty 30 piiiviinii kesAkuuta 1976, oikeuden
my6ntamisesta Luxemburgin suurherttuakunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden
siementen pitamisti kaupan (EYVL N:o L 235, 26.8.1976, s. 27)

41. 376 D 0690: Komission piatbs 76/690/ETY, tehty 30 pdivdni kesdkuuta 1976, oikeuden
my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitiimista
kaupan (EYVL N:o L 235, 26.8.1976, s. 29)

42. 377 D 0147: Komission piAt6s 77/147/ETY, tehty 29 paivana joulukuuta 1976, oikeuden
my6ntdmisesti Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitimisti kaupan (EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 66)

43. 377 D 0149: Komission piitbs 77/149/ETY, tehty 29 pdivin5 joulukuuta 1976, oikeuden
my6ntimisest~i Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 70)

44. 377 D 0150: Komission pAitos 77/150/ETY, tehty 29 piivdni joulukuuta 1976, oikeuden
my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tietyn viljakasvilajikkeen pitImisti kaupan (EYVL
N:o L 47, 18.2.1977, s. 72)

45. 377 D 0282: Komission p.Ait6s 77/282/ETY, tehty 30 pdivnii maaliskuuta 1977, oikeuden
my6ntamisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitAmisti
kaupan (EYVL N:o L 95, 19.4.1977, s. 21)

46. 377 D 0283: Komission pIit6s 77/283/ETY, tehty 30 piiviinli maaliskuuta 1977, oikeuden
my6ntinisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitiimisti kaupan (EYVL N:o L 95, 19.4.1977, s. 23)
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47. 377 D 0406: Komission pait6s 77/406/ETY, tehty I p~ivdnd kesakuuta 1977, oikeuden
my6ntamisestA Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitimistA kaupan (EYVL N:o L 148, 16.6.1977, s. 25)

48. 378 D 0124: Komission p~i~it6s 78/124/ETY, tehty 28 piivini joulukuuta 1977, oikeuden
my6ntamisesta Luxemburgin suurherttuakunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden
siementen pitimisti kaupan (EYVL N:o L 41, 11.2.1978, s. 38)

49. 378 D 0126: Komission piit6s 78/126/ETY, tchty 28 paivana joulukuuta 1977, oikeuden
my6ntamisestA Saksan Iiittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitAmisti kaupan (EYVL N:o L 41, 11.2.1978, s. 41)

50 378 D 0127: Komission piAt6s 78/127/ETY, tchty 28 pAivAnA joulukuuta 1977, oikeuden
my6ntamisesta Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 41, 11.2.1978, s. 43)

51. 378 D 0347: Komission pdatos 78/347/ETY, tehty 30 pdivand maaliskuuta 1978, oikeuden
my6ntimisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitaimista kaupan (EYVL N:o L 99, 12.4.1978, s. 26)

52. 378 D 0348: Komission pAit6s 78/348/ETY, tehty 30 pAivana maaliskuuta 1978, oikeuden
my6ntAmisestd Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamisti
kaupan (EYVL N:o L 99, 12.4.1978, s. 28)

53. 378 D 0349: Komission piat6s 78/349/ETY, tehty 30 pdivdni maaliskuuta 1978, oikeuden
my6ntamisesta Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitAmista kaupan (EYVL N:o L 99, 12.4.1978, s. 30)

54. 379 D 0092: Komission p.Ait6s 79/92/ETY, tehty 29 pdiv~inA joulukuuta 1978, oikeuden
my6ntimisesti Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitimisti kaupan (EYVL N:o L 22, 31.1.1979, s. 14)

55. 379 D 0093: Komission pidt6s 79/93/ETY, tehty 29 piivind joulukuuta 1978, oikeuden
my6ntamisesta YhdistyneeUe kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamisti kaupan (EYVL N:o L 22, 31.1.1979, s. 17)

56. 379 D 0094: Komission pit6s 79/94/ETY, tehty 29 paivin5 joulukuuta 1978, oikeuden
my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilaj ikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 22, 31.1.1979, s. 19)

57. 379 D 0348: Komission pAit6s 79/348/ETY, tehty 14 paivani maaliskuuta 1979, oikeuden
myontimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitaimista
kaupan (EYVL N:o L 84, 4.4.1979, s. 12)

58. 379 D 0355: Komission pait6s 79/355/ETY, tehty 20 paivinai maaliskuuta 1979, poikkeusluvan
my6nt misesti Tanskan kuningaskunnalle velvoflisuudesta soveltaa vihannesten siementen
pitimisestA kaupan (29 pdivini syyskuuta 1970) annettua neuvoston direktiivii 70/458/ETY
tiettyihin lajeihin (EYVL N:o L 84, 4.4.1979, s. 23)
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59. 380 D 0128: Komission piit6s 80/128/ETY, tehty 28 piivana joulukuuta 1979, oikeuden
my6ntdmisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamista kaupan (EYVL N:o L 29, 6.2.1980, s. 35)

60. 380 D 0446: Komission pAatbs 80/446/ETY, tehty 31 piiivanA maaliskuuta 1980, oikeuden
my6ntamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamistii kaupan (EYVL N:o L 110, 29.4.1980, s. 23)

61. 380 D 0512: Komission pOatbs 80/512/ETY, tehty 2 paivand toukokuuta 1980, oikeuden
my6ntimisesti Tanskan kuningaskunnalle, Saksan Iiittotasavallalle, Luxemburgin suurherttuakun-
nalle, Alankomaiden kuningaskunnalle sekA Yhdistyneelle kuningaskunnalle olla soveltamatta
rehukasvien siementen pit.misesti kaupan annetussa neuvoston direktiivissa 66/401/ETY
sadettyjen edellytyksiA cuscutan siementen m5iritykseen tarvittavan nAytteen painon osalta
(EYVL N:o L 126, 21.5.1980, s. 15)

62. 380 D 1359: Komission piiiit6s 80/1359/ETY, tehty 30 paivana joulukuuta 1980, oikeuden
my6ntimisestA Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamist5 kaupan (EYVL N:o L 384, 31.12.1980, s. 42)

63. 380 D 1360: Komission pdAt6s 80/1360/ETY, tehty 30 piiviini joulukuuta 1980, oikeuden
my6ntamisestA Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 384, 31.12.1980, s. 44)

64. 380 D 1361: Komission p~gt6s 80/1361/ETY, tehty 30 pai.,dnA joulukuuta 1980, oikeuden
my6ntimisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitimistA kaupan (EYVL N:o L 384, 31.12.1980, s. 46)

65. 381 D 0277: Komission paigt6s 81/277/ETY, tehty 31 piivini maaliskuuta 1981, oikeuden
my6ntimisesti Ranskan tasavallalle tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen tai lisaysaineiston
pitimistA kaupan (EYVL N:o L 123, 7.5.1981, s. 32)

66. 381 D 0436: Komission pdat6s 81/436/ETY, tehty 8 piivAnA toukokuuta 1981, oikeuden
my6nt~misesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle pidenti5 tiettyjen viljely- ja vihanneskasvila-
jikkeiden hyviiksymisen voimassaoloaikaa (EYVL N:o L 167, 24.6.1981, s. 29)

67. 382 D 0041: Komission padt6s 82/41/ETY, tehty 29 paivana joulukuuta 1981, oikeuden
my6ntmisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitimistA kaupan (EYVL N:o L 16, 22.1.1982, s. 50)

68. 382 D 0947: Komission p~iiit6s 82/947/ETY, tchty 30 piiviindi joulukuuta 1982, oikeuden
my6ntamisestS Yhdistynccllc kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamist, kaupan (EYVL N:o L 383, 31.12.1982, s. 23), scllaiscna kuin se on muutettuna
scuraavalla:

- 388 D 0625: Komission pdatos 88/625/ETY, tehty 8 p~iivdnd joulukuuta 1988 (EYVL N:o
L 347, 16.12.1988, s. 74)

69. 382 D 0948: Komission pddt6s 82/948/ETY, tehty 30 pdiviini joulukuuta 1982, oikeuden
my6ntamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa viljelykasvien tiettyjen lajikkeiden
siementen tai lisaysaineiston pitamisti kaupan (EYVL N:o L 383, 31.12.1982, s. 25)
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70. 382 D 0949: Komission pdiit6s 82/949/ETY, tehty 30 piivini joulukuuta 1982, oikeuden
my6ntamisesta Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamisti
kaupan (EYVL N:o L 383, 31.12.1982, s. 27)

71. 384 D 0019: Konission pait6s 84/19/ETY, tchty 22 piivani joulukuuta 1983, oikeuden
mny6ntimisestdi Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 18, 21.1.1984, s. 43)

72. 384 D 0020: Komission p5i5itbs 84/20/ETY, tehty 22 pdiivini joulukuuta 1983, oikeuden
my6ntamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamista kaupan (EYVL N:o L 18, 21.1.1984, s. 45)

73. 384 D 0023: Komission pait6s 84/23/ETY, tehty 22 pdivindi joulukuuta 1983, oikeuden
mybnt-misesta Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljclykasvilajikkeiden siementen
pitamista kaupan (EYVL N:o L 20, 25.1.1984, s. 19)

74. 385 D 0370: Komission pziat6s 85/370/ETY, tehty 8 piivina heinikuuta 1985, oikeuden
myontamisest5 Alankomaille arvioida poa pratensiksen apomiktisten, uniklonaalisten lajikkeiden
osalta myos siemen- ja taimitestauksen perusteella neuvoston direktiivin 66/401/ETY liitteessa
11 vahvistettujen lajikepuhtautta koskevien vaatimusten tiyttymista (EYVL N:o L 209, 6.8.1985,
s. 41)

75. 385 D 0623: Komission pi~at6s 85/623/ETY, tehty 16 piivana joulukuuta 1985, oikeuden
mybntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitimisti
kaupan (EYVL N:o L 379, 31.12.1985, s. 18)

76. 385 D 0624: Komission piitos 85/624/ETY, tehty 16 pA~ivan joulukuuta 1985, oikeuden
myontamisesta Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitAmista kaupan (EYVL N:o L 379, 31.12.1985, s. 20)

77. 386 D 0153: Komission piit6s 86/153/ETY, tehty 25 paivn5 maaliskuuta 1986, poikkeusluvan
my6ntamisesta Kreikalle velvollisuudesta soveltaa rehukasvien siementen, viljakasvien siementen
sekA 61jy- ja kuitukasvien siementen pitamisesti kaupan annettuja neuvoston direktiiveja
66/401/ETY, 66/402/ETY ja 69/208/ETY tiettyihin lajeihin (EYVL N:o L 115, 3.5.1986, s. 26)

78. 387 D 0110: Komission pddts 87/II0/ETY, tehty 22 piiv-ni joulukuuta 1986, oikeuden
myontamisesta Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamista kaupan (EYVL N:o L 48, 17.2.1987, s. 27)

79. 387 D 0111: Komission pAit6s 87/111/ETY, tehty 22 piivina joulukuuta 1986, oikeuden
my6ntAmisesti Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamistA kaupan (EYVL N:o L 48, 17.2.1987, s. 29)

80. 387 D 0448: Komission pddt6s 87/448/ETY, tehty 31 pliivAna heinakuuta 1987, oikeuden
my6ntimisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen
pitamisti kaupan (EYVL N:o L 240, 22.8.1987, s. 39)

81. 389 D 0078: Komission pit6s 89/78/ETY, tehty 29 paivAna joulukuuta 1988, tiettyjen
viljelykasvilajikkeiden siementen kaupan vapauttamisesta Portugalin ja muiden jisenvaltioiden
viilli (EYVL N:o L 30, 1.2.1989, s. 75)
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82. 389 D 0101: Komission paat6s 89/101/ETY, tehty 20 pdivinii tammikuuta 1989, poikkeusluvan
my6ntlimisesti Belgialle, Tanskalle, Saksalle, Espanjalle, Irlannille, Luxemburgille ja
Yhdistyneelle kuningaskunnalle velvollisuudesta soveltaa tiettyjen lajien osalta rehukasvien,
viljakasvien, 6]jy- ja kuitukasvien seka vihannesten siementen pit~imisesti kaupan annettuja
neuvoston direkiivejAi 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY (EYVL N:o L 38,
10.2.1989, s. 37)

83. 389 D 0421: Komission piit6s 89/421/ETY, tehty 22 paivAna kesikuuta 1989, oikeuden
my6nt~imisestA Helleenien tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitamista
kaupan (EYVL N:o L 193, 8.7.1989, s. 41)

84. 389 D 0422: Komission piAtbs 89/422/ETY, tehty 23 piivina kesikuuta 1989, oikeuden
my6ntimisestA Saksan Iiittotasavallalle rajoittaa tietyn viljelykasvilajikkeen siementen pitimistA
kaupan seka pS.At6ksen 89/77/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 193, 8.7.1989, s. 43)

85. 390 D 0057: Komission p5it6s 90/57/ETY, tehty 24 piiivnA tammikuuta 1990, tiettyjen
viljelykasvilajikkeiden siementen kaupan vapauttamisesta Portugalin ja muiden jasenvaltioiden
valilla (EYVL N:o L 40, 14.2.1990, s. 13)

86. 390 D 0209: Komission p~its 90/209iETY, tehty 19 paivanA huhtikuuta 1990, poikkeusluvan
my6ntAmisestii jasenvaltioille velvollisuudesta soveltaa tiettyihin lajeihin vihannesten siementen
pitamisesta kaupan annetun neuvoston direktiivin 70/458/ETY s55nn6ksia, piit6sten 73/122/ETY
ja 74/358/ETY muuttamisesta seki piit6ksen 74/363/ETY kumoamisesta (EYVL N:o L 108,
28.4.1990, s. 104)

87. 391 D 0037: Komission piitos 91/37/ETY, tehty 20 piivana joulukuuta 1990, oikeuden
my6ntamisesta Saksan liittotasavallalle ja Helleenien tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvila-
jikkeiden siementen pitAmistS kaupan sekA tiettyjen p55t6sten, joilla my6nnetddn Saksan
liittotasavallalle oikeus rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden pitaimisti kaupan, muuttamisesta
(EYVL N:o L 18, 24.1.1991, s. 19)
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