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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:

Volumes 1793 and 1794: Spanish
Volumes 1795 and 1796: Danish
Volumes 1797 and 1798: German
Volumes 1799 and 1800: Greek
Volumes 1801 and 1802: English
Volumes 1803 and 1804: French
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Volumes 1807 and 1808: Italian
Volumes 1809 and 1810: Dutch
Volumes 1811 and 1812: Norwegian
Volumes 1813 and 1814: Portuguese
Volumes 1815 and 1816: Finnish
Volumes 1817 and 1818: Swedish

Les volumes 1793 A 1818 renferment les textes de l'Accord sur 1'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
Volumes 1817 et 1818: su6dois
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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. VIn).

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 SECRPTARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secr6tariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dO etre enregistr6 mais ne 'a pas 6t6 ne pourra invoquer ledit traitd ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un r~glement destind A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du riglement, vol. 859, p. LX).

Le terme < trait6 > et l'expression < accord international > n'ont 6t6 d6finis ni dans la Charte ni dans
le riglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adoptAe A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
l'Article 102. I1 s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sentd 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 considi re donc que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne confrent pas b un instrument la qualit6 de< trait6 > ou d'< accord international > si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conf~rent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cueil ont 6t6 6tablies par le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
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(continued - suite)

MULTILATERAL

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

Protocol adjusting the above-mentioned Agreement (with an-
nex and final act). Concluded at Brussels on 17 March
1993

Authentic texts: Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Ice-
landic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Finnish and Swedish.

Registered by the Council of the European Union on 1 August 1994.

MULTILATERAL

Accord sur l'espace 6conomique europ6en (avec protocoles,
annexes, acte final et proces-verbal de rectification du
15 juillet 1993). Conclu 'a Porto le 2 mai 1992

Protocole portant adaptation de l'Accord susmentionne (avec
annexe et acte final). Conclu AN Bruxelles le 17 mars 1993

Textes authentiques : espagnol, danois, allemand, grec, anglais, fran!ais,

islandais, italien, n46erlandais, norv,6gien, portugais, finnois et sudois.

Enregistr, par le Conseil de l'Union europeenne le Ier aoat 1994.
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LIITE II

TEKNISET MAARAYKSET, STANDARDIT, TESTAUS JA VARMENTAMINEN

Luettelo, josta maiir Atiiin 23 artiklassa

JOHDANTO

Jos sdad6ksissA, joihin tAssa liitteess4 viitataan, on yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisia kIcsitteitA
tai jos niissS viitataan yhteis6n oikeusjd'jestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n saad6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatctaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssa p6ytikirjassa I mtiirdtdn, jollei tAssS
Hiitteessa toisin mAirata.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Viittaukset Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen 30 ja 36 taikka 30 - 36 artiklaan korvataan
viittauksilla sopimuksen 11 ja 13 taikka 11 - 13 seka tapauksen mukaan 18 artiklaan.

I. MOOTrORIAJONEUVOT

EFTA-valtiot saavat 1 piiviiAn tammikuuta 1995 saakka soveltaa kansallista lains.AdantAAn, mukaan
lukien mahdollisuus kieltAS kaikkien moottorien kaasupdist6ihin ja dieselmoottorien hiukkaspiistbihin
seka meluun Iiittyvilla perusteilla sellaisten kyseisten direktiivien soveltamisalaan kuuluvien
moottoriajoneuvojen rekisterbinti, myynti, liikkeelle laskeminen tai kaytt6, jotka tAyttivit direktiiveissA
70/157/ETY, 70/220/ETY, 72/306/ETY ja 88/77/ETY, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina,
sSadetyt vaatimukset ja jotka on tyyppihyviiksytty direktiivin 70/156/ETY vaatimusten mukaisesti.
EFTA-valtiot voivat jatkaa kansallisen lainsiidiint6nsi soveltamista 1 pivaista tammikuuta 1995,
mutta niiden on sallittava vapaa liikkuvuus yhteis6n sinn6st6n mukaisesti. Tehtaess ehdotuksia
yhteis6n sgAnn6st6n ("acquis communautaire") muuttamiseksi, ajan tasalle saattamiseksi, laajentami-
seksi tai muuksi kehittiimiseksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissa noudatetaan taman
sopimuksen pit6ksentekoa koskevia yleisii m55rayksiA.

EFTA-valtiot eivit ennen 1 piivii tammikuuta 1995 saa antaa ETY-tyyppihyvaksyntiA koko
ajoneuvoille, tai erityisten direktiivien todistuksia jirjestelmille, osille tai erillisille teknisille yksik6ille
ensimmiisen kohdan soveltamisalaan kuuluvien direktiivien mukaisesti.

Vol. 1816, 1-31121
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SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 370 L 0156: Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 pAivanA helmikuuta 1970,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen tyyppihyvAksyntii koskevan jAsenvaltioiden
lainsidinn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 115)

- 378 L 0315: neuvoston direktiivi 78/315/ETY, annettu 21 paivAna joulukuuta 1977
(EYVL N:o L 81, 28.3.1978, s. 1)

- 378 L 0547: neuvoston direktiivi 78/547/ETY, annettu 12 paivana kesakuuta 1978 (EYVL
N:o L 168, 26.6.1978, s. 39)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 108)

- 380 L 1267: neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, annettu 16 paivana joulukuuta 1980
(EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 34)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista lehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan iittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N.o
L 302, 15.11.1985, s. 211)

- 387 L 0358: neuvoston direktiivi 87/358/ETY, annettu 25 paivana kesakuuta 1987 (EYVL
N:o L 192, 11.7.1987, s. 51)

- 387 L 0403: neuvoston direktiivi 87/403/ETY, annettu 25 paivana kesakuuta 1987,
moottoriajoneuvojen ja niiden perAvaunujen tyyppihyvaksyntli koskevan jisenvaltioiden
lainsAAdann6n lahentamisesta annetun direktiivin 70/156/ETY ijitteen I tiydentamisestA
(EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 44)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

LisAtiin 2 artiklan a alakohtaan seuraavat luetelmakohdat:

Itivallan iainsiiddnn6ssi "Typengenehmigung"
- Suomen lains adnn6ssA "tyyppihyv~iksyntdi"/"typgodkinnande"
- Islannin lains~idann6ssA "ger6arvi6urkenning"
- Liechtensteinin lainsidiinn6ssi "Typengenehmigung"
- Norjan lainsidAnn6ssi "typegodkjenning"
- Ruotsin lainsiidiinn6ssi "typgodkiinnande"
- Sveitsin lainsHiidinn6ssi "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del

tipo"".

Vol. 1816, 1-31121
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2. 370 L 0157: Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 piivdnd helmikuuta 1970,
moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakoji,,jestelm" koskevan jasenvaltioiden lainsid-
dann6n hihentimnisestA (EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekd Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 115)

- 373 L 0350: komission direktiivi 73/350/ETY, annettu 7 paivana marraskuuta 1973
(EYVL N:o L 321, 22.11.1973, s.33)

- 377 L 0212: neuvoston direktiivi 77/212/ETY, annettu 8 pdivdnA maaliskuuta 1977
(EYVL N:o L 66, 12.3.1977, s. 33)

- 381 L 0334: komission direktiivi 81/334/ETY, annettu 13 piiviini huhtikuuta 1981
(EYVL N:o L 131, 18.5.1981, s. 6)

- 384 L 0372: komission direktiivi 84/372/ETY, annettu 3 paivAna heinakuuta 1984 (EYVL
N:o L 196 26.7.1984, s. 47)

- 384 L 0424: neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3 piivdnf syyskuuta 1984 (EYVL
N:o L 238, 6.9.1984, s. 31)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 211)

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 paivana heinakuuta 1989
(EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usitin liitteessi II olevaan 3.1.3 kohtaan Iiittyviiin alaviitteeseen seuraava:
"A= Itavalta, CH = Sveitsi, FL = Liechtenstein, IS =Islanti, N = Norja, S = Ruotsi, SF =

Suomi".

b) Lisatiin Ijitteen IV tyyppihyvaksynnin antavan maan tunnuskirjainta/-kirjaimia koskevaan
alaviitteeseen seuraava:
"A = Itivalta, CH = Sveitsi, FL = Liechtenstein, IS = Islanti, N = Norda, S = Ruotsi,
SF = Suomi".

3. 370 L 0220: Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, annettu 20 psivini maaliskuuta 1970, mootto-
riajoneuvojen ottomoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupSAst6jen vihentamistA
koskevan jisenvaltioiden lainsiadann6n lhihentamisesta (EYVL N:o L 76, 6.4.1970, s. 1), sel-
laisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekii Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 115)

Vol. 1816, 1-31121
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374 L 0290: neuvoston direktiivi 74/290/ETY, annettu 28 piiviind toukokuuta 1974
(EYVL N:o L 159, 15.6.1974, s. 61)

377 L 0102: komission direktiivi 77/102/ETY, annettu 30 paivani marraskuuta 1976
(EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 32)

378 L 0665: komission direktiivi 78/665/ETY, annettu 14 piivinA heinikuuta 1978
(EYVL N:o L 223, 14.8.1978, s. 48)

383 L 0351: neuvoston direktiivi 83/351/ETY, annettu 16 piivini kesdkuuta 1983 (EYVL
N:o L 197, 20.7.1983, s. 1)

388 L 0076: neuvoston direktiivi 88/76/ETY, annettu 3 paivina joulukuuta 1987 (EYVL
N:o L 36, 9.2.1988, s. 1)

388 L 0436: neuvoston direktiivi 88/436/ETY, annettu 16 paivand kesAkuuta 1988 (EYVL
N:o L 214, 6.8.1988, s. 1)

389 L 0458: neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18 piivanA heinAkuuta 1989
(EYVL N:o L 226, 3.8.1989, s. 1)

389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 paivana heinakuuta 1989
(EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)

391 L 0441: neuvoston direktiivi 91/441/ETY, annettu 26 piivini kesAkuuta 1991 (EYVL
N:o L 242, 30.8.1991, s. 1)

4. 370 L 0221: Neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 pAivin5 maaliskuuta 1970,
moottoriajoneuvojen ja niiden perdvaunujen polttonestesAili6ita ja alleajosuojia koskevan
jdisenvaltioiden lainsidinn6n lihentfimisesti (EYVL N:o L 76, 6.4.1970, s. 23), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, lrlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 116)

- 379 L 0490: komission direktiivi 79/490/ETY, annettu 18 pdivdinAi huhtikuuta 1979
(EYVL N:o L 128, 26.5.1979, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna komission direk-
tiivi IA 81/333/ETY, annettu 13 pivina huhtikuuta 1981

- 381 L 0333: kornission direktiivi 81/333/ETY, annettu 13 piiva n huhtikuuta 1981
(EYVL N:o L 131, 18.5.1981, s. 4)

5. 370 L 0222: Neuvoston direktiivi 70/222/ETY, annettu 20 piivana maaliskuuta 1970,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen takarekisterikilpien asentamiselle ja kiinnittAmiselle
varattavaa tilaa koskevan jisenvaltioiden lainsiddnn6n lbihentdmisesti (EYVL N:o L 76,
6.4.1970, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 116)

Vol. 1816, 1-31121
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6. 370 L 0311: Neuvoston direktiivi 70/311/ETY, annettu 8 paivana kesAkuuta 1970, moottoriajo-
neuvojen ja niiden perivaunujen ohjauslaitteita koskevan jisenvaltioiden IainsAidinn6n
Iahentimisesta (EYVL N:o L 133, 18.6.1970, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraa-
valla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 116)

7. 370 L 0387: Neuvoston direktiivi 70/387/ETY, annettu 27 piivini heinakuuta 1970,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen ovia koskevan jisenvaltioiden lainsadAdnn6n
lahentamisesta (EYVL N.o L 176, 10.8.1970, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 116)

8. 370 L 0388: Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 paivind heiniikuuta 1970,
moottoriajoneuvojen animerkinantolaitteita koskevan jasenvaltioiden lainsiidann6n lahentami-
sesta (EYVL N:o L 176, 10.8.1970, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 116)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 108)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 212)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

LisatAin liitteessa I olevassa 1.4.1 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"IS Islanti, 12 Itivalta, FL Liechtenstein, 16 Norja, 5 Ruotsi, 17 Suomi, 14 Sveitsi".

9. 371 L 0127: Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 pgiviini maaliskuuta 1971,
moottoriajoneuvojen taustapeileja koskevanjAsenvaltioiden Iains55dann6n lihentarmisesti (EYVL
N:o L 68, 22.3.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 116)

- 379 L 0795: komission direktiivi 79/795/ETY, annettu 20 paivini heinikuuta 1979
(EYVL N:o L 239, 22.9.1979, s. 1)
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- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakida -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 385 L 0205: komission direktiivi 85/205/ETY, annettu 18 paivan5 helmikuuta 1985
(EYVL N:o L 90, 29.3.1985, s. 1)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 212)

- 386 L 0562: komission direktiivi 86/562/ETY, annettu 6 paivana marraskuuta 1986
(EYVL N:o L 327, 22.11.1986, s. 49)

- 388 L 0321: komission direktiivi 88/321/ETY, anncttu 16 paivana toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 147, 14.6.1988, s. 77)

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Us tAin liitteessS II olevan 2 lisayksen 4.2 kohdan tunnusnumeroiden luetteloon seuraava.

"IS Islanti, 12 ItAvalta, FL Liechtenstein, 16 Noja, 5 Ruotsi, 17 Suomi, 14 Sveitsi".

10. 371 L 0320: Neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 piivinA heinakuuta 1971, tiettyjen
ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden pcrAvaunujen jarrulaitteita koskevan jasenval-
tioiden lainsWAdinn6n lihentimisestii (EYVL N:o L 202 6.9.1971, s. 37), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 118)

- 374 L 0132: komission direktiivi 74/132/ETY, annettu 11 pdivini helmikuuta 1974
(EYVL N:o L 74, 19.3.1974, s. 7)

- 375 L 0524: komission direktiivi 75/524/ETY, annettu 25 piivina heinakuuta 1975
(EYVL N:o L 236, 8.9.1975, s. 3)

- 379 L 0489: komission direktiivi 79/489/ETY, annettu 18 piivdnd huhtikuuta 1979
(EYVL N:o L 128, 26.5.1979, s. 12)

- 385 L 0647: komission direktiivi 85/647/ETY, annettu 23 pdiivdni joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 380, 31.12.1985, s. 1)

- 388 L 0194: komission direktiivi 88/194/ETY, annettu 24 piiviinii maaliskuuta 1988
(EYVL N:o L 92, 9.4.1988, s. 47)
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11. 372 L 0245: Neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 paivnAi kesakuuta 1972, ottomootto-
rilla varustettujen moottoriajoneuvojen radiohdiri6iden vaimennusta koskevan jisenvaltioiden
lainsAadann6n lfihentAmisesti (EYVL N:o L 152, 6.7.1972, s. 15), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 piiviind heinakuuta 1989
(EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)

12. 372 L 0306: Neuvoston direktiivi 72/306/ETY, annettu 2 piivanA elokuuta 1972, ajoneuvojen
dieselmoottoreiden pA.iist6jen vdhentdmiseksi toteutettavia toimenpiteiti koskevan jisenvaltioiden
lainsaidnn6n lAhentimisesti (EYVL N:o L 190, 20.8.1972, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 paivana heinikuuta 1989
(EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)

13. 374 L 0060: Neuvoston direktiivi 74/60/ETY, annettu 17 pdivang joulukuuta 1973, moottoriajo-
neuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisaiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden
sijoittelu, katto, kattoluukku, selkinojat ja istuimien takaosat) koskevan jdsenvaltioiden
lainsaidnn6n lihentarmisesta (EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 2), sellaisena kuin se on muutet-
tuna seuraavalla:

- 378 L 0632: komission direktiivi 78/632/ETY, annettu 19 paivana toukokuuta 1978

(EYVL N:o L 206, 29.7.1978, s. 26)

14. 374 L0061: Neuvoston direktiivi 74/61/ETY, annettu 17 piivd njoulukuuta 1973, moottoriajo-
neuvojen luvattoman kiyt6n estavid laitteita koskevan lainsdiidAnnon l1hentamisestd (EYVL N:o
L 38, 11.2.1974, s. 22)

15. 374 L 0297: Neuvoston direktiivi 74/297/ETY, annettu 4 pdivin5 kesikuuta 1974, moottoriajo-
neuvojen sisavarusteita koskevan jisenvaltioiden lainsAAddnn6n lahentamisestA (ohjausmekanis-
min toiminta t6rmaystilanteessa) (EYVL N:o L 165, 20.6.1974, s. 16)

16. 374 L 0408: Neuvoston direktiivi 74/408/ETY, annettu 22 piivini heindkuuta 1974,
mootoriajoneuvojen sisustusta (istuimien ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan
jAsenvaltioiden lainsAfdinn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 221, 12.8.1974, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavalla:

- 381 L 0577: neuvoston direktiivi 81/577/ETY, annettu 20 pfivdn5i heinakuuta 1981
(EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 34)

17. 374 L 0483: Neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 piiviing syyskuuta 1974,
moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jAsenvaltioiden lainsdiadann6n lihentamisesta
(EYVL N:o L 266, 2.10.1974, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0488: neuvoston direktiivi 79/488/ETY, annettu 18 pfivfnS huhtikuuta 1979
(EYVL N:o L 128, 26.5.1979, s. 1)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 212)
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Thti sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Usatiain IiitteessA I olevan 3.2.2.2 kohtaan Iiittyvtin alaviitteeseen seuraava:

"IS Islanti, 12 ItAvalta, FL Liechtenstein, 16 Norja, 5 Ruotsi, 17 Suomi, 14 Sveitsi".

18. 375 L 0443: Neuvoston direktiivi 75/443/ETY, annettu 26 paivAnA kesAkuuta 1975,
moottoriajoneuvojen nopeudenmittaus- ja peruutuslaitteita koskevan jAsenvaltioiden lainsdii-
d~inn6n Iiihentfamisestai (EYVL N:o L 196, 26.7.1975, s. 1)

19. 376 L 0114: Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 plivAna joulukuuta 1975,
moottoriajoneuvojen ja niiden perivaunujen lakisaiteisii kilpiA ja merkint6jA seka niiden sijaintia
ja kiinnitysmenetelm55 koskevan jisenvaltioiden lains~iddnn6n lihentdimisesti (EYVL N:o L
24, 30.1.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0507: komission direktiivi 78/507/ETY, annettu 19 p~iiviin~i toukokuuta 1978
(EYVL N:o L 155, 13.6.1978, s. 31)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidra -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Usatiiin Iiitteessa olevan 2.1.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"IS Islanti, 12 Itavalta, FL Uechtenstein, 16 Norja, 5 Ruotsi, 17 Suomi, 14 Sveitsi".

20. 376 L 0115: Neuvoston direktiivi 76/115/ETY, annettu 18 pivani joulukuuta 1975,
moottoriajoneuvojen turvav6iden kiinnityspisteiti koskevan jiisenvaltioiden lainsiAdann6n
lIhentimisesti (EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0575: neuvoston direktiivi 81/575/ETY, annettu 20 pAivAnA heind.kuuta 1981
(EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 30)

- 382 L 0318: komission direktiivi 82/318/ETY, annettu 2 paivini huhtikuuta 1982 (EYVL
N:o L 139, 19.5.1982, s. 9)

21. 376 L 0756: Neuvoston direktiivi 76/756/ETY, annettu 27 paivnai heindkuuta 1976,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta
koskevan jisenvaltioiden lainsaidnn6n l1hentimisest! (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 0233: komission direktiivi 80/233/ETY, annettu 21 paivani marraskuuta 1979
(EYVL N:o L 51, 25.2.1980, s. 8)
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- 382 L 0244: komission direktiivi 82/244/ETY, annettu 17 pAivinA maaliskuuta 1982
(EYVL N:o L 109, 22.4.1982, s. 31)

- 383 L 0276: neuvoston direktiivi 83/276/ETY, annettu 26 piivdnA toukokuuta 1983
(EYVL N:o L 151, 9.6.1983, s. 47)

- 384 L 0008: komission direktiivi 84/8/ETY, annettu 14 piivina joulukuuta 1983 (EYVL
N:o L 9, 12.1.1984, s. 24)

- 389 L 0278: komission direktiivi 89/278/ETY, annettu 28 piivdnA maaliskuuta 1989
(EYVL N:o L 109, 20.4.1989, s. 38)

22. 376 L 0757: Neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 piivini heinakuuta 1976,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen heijastimia koskevan jisenvaltioiden lainsidnn6n
lahentimisestA (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavifla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

TAtU sopimusta sovellettaessa direktiivid koskee seuraava mukautus:

Usgtidn liitteessa III olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itavalta
FL Uechtenstein
16 Norda
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

23. 376 L 0758: Neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 piivini heinAkuuta 1976,
moottoriajoneuvojen ja niiden perivaunujen iArivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia seki
jarruvalaisimia koskevan jisenvaltioiden lainsidAnn6n lahentamisesti (EYVL N:o L 262,
27.9.1976, s. 54), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)
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- 389 L 0516: komission direktiivi 89/516/ETY, annettu 1 piivini elokuuta 1989 (EYVL
N:o L 265, 12.9.1989, s. 1)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

LisitAin liitteessA III olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 ItAvalta
FL Liechtenstein
16 Norda
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

24. 376 L 0759: Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 pAivana heinakuuta 1976,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen suuntavalaisimia koskevan jasenvaltioiden lain-
sadAnn6n lahentaimisesti (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0277: komission direktiivi 89/277/ETY, annettu 28 piivani maaliskuuta 1989
(EYVL N:o L 109, 20.4.1989, s. 25)

Tit sopimusta sovellettaessa direktiivig koskee seuraava mukautus:

isftiiiin liitteess I11 olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 It~valta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

25. 376 L 0760: Neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 paivini hein~.kuuta 1976,
moottoriajoneuvojen ja niiden peravaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jAsen-
valtioiden lains~idinn6n ldhentmisestg (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 85), sellaisena kuin
sc on muutettuna seuraavilla:

1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

Vol 1816, 1-31121



14 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Lisataiin liitteessA I olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 ItAvalta
FL Liechtenstein
16 Nora
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

26. 376 L 0761: Neuvoston direktiivi, annettu 27 paivAna heinakuuta 1976, moottoriajoneuvojen
kauko- tai lIivalaisimina toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan
jasenvaltioiden lainsidinn6n ldhentimisestd (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 96), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0517: komission direktiivi 89/517/ETY, annettu 1 p~iiviini elokuuta 1989 (EYVL
N:o L 265, 12.9.1989, s. 15)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Lisdtd.an Iiitteessd VI olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itvalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

27. 376 L 0762: Neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 paivina hein-kuuta 1976,
moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jisenvaltioiden lain-
sidnn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 122), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)
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1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

LisdtiAn liitteessA 11 olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itavalta
FL Liechtenstein
16 Norda
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

28. 377 L 0389: Neuvoston direktiivi 77/389/ETY, annettu 17 piiivina toukokuuta 1977,
moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jisenvaltioiden lainsSidinn6n lahentamisestA
(EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 41)

29. 377 L 0538: Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 piivinA kesAkuuta 1977,
moottoriajoneuvojen ja niiden perivaunujen takasumuvalaisimia koskevan jdsenvaltioiden
lainsAidiinn6n lihentimisestii (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 60), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0518: komission direktiivi 89/518/ETY, annettu 1 pAivanA elokuuta 1989 (EYVL
N:o L 265, 12.9.1989, s. 24)

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Lisdtdiin liitteessS 11 olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itavalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".
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30. 377 L 0539: Neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 pdivinA kesa.kuuta 1977,
moottoriajoneuvojen ja niiden perivaunujen peruutusvalaisimia koskevan jisenvaltioiden
lainsAadinn6n 15hentimisesti (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 72), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Lisdtiin IiitteessA II olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 ItAvalta
FL Uechtenstein
16 Noja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

31. 377 L 0540: Neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 piivdni kesikuuta 1977,
moottoriajoneuvojen pysak6intivalaisimia koskevan jdsenvaltioiden lainsiidinn6n lIhentfimisest~i
(EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 83), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Lisitiiin liitteessA IV olevaan 4.2 kohtaan seuraava:

"IS Isianti
12 Itivalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

Vol. 1816. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks 17

32. 377 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 paivani kesaikuuta 1977,
moottoriajoneuvojen turvav6ita ja turvajariestelmiA koskevan jAsenvaltioiden lainsAadinn6n
lIhentdimisesti (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 95), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 381 L 0576: neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20 paivina heinakuuta 1981
(EYVL N:o L 209, 29.7.1981, s. 32)

- 382 L 0319: komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2 paivina huhtikuuta 1982 (EYVL
N:o L 139, 19.5.1982, s. 17)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

- 390 L 0628: komission direktiivi 90/628/ETY, annettu 30 paivana lokakuuta 1990 (EYVL
N:o L 341, 6.12.1990, s. 1)

Sopimuspuolet saavat I p~iviin heinAkuuta 1997 saakka kieltii saattamasta markkinoille M,-,
M2- ja M3-1uokan ajoneuvoja, joiden turvavy6t tai turvalaitejijestelmAt eivat tayta direktiivissd
77/541/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivilla 90/628/ETY, slidettyjii
vaatimuksia, mutta ne eivit saa kieltii saattamasta markkinoille n~iiden vaatimusten mukaisia
ajoneuvoja. EFTA-valtiot saavat antaa nAiden direktiivien mukaisia ETY-tyyppihyvaksynt6ja
vasta siiti ajankohdasta alkaen, josta ne soveltavat kyseisia direktiivejA kokonaisuudessaan.

TAta sopimusta sovellettaessa direktjiviii koskee seuraava mukautus:

Lisdtiin liitteess5 III olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

"lS Islanti
12 Itlivalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

33. 377 L 0649: Neuvoston direktiivi 77/649/ETY, annettu 27 piivini syyskuuta 1977,
moottoriajoneuvojen kuljettajien ndk6kenttii koskevan jisenvaltioiden lainsAAdlinn6n lahentini-
sestai (EYVL N:o L 267, 19.10.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0643: komission direktiivi 81/643/ETY, annettu 29 piivnii heinAkuuta 1981
(EYVL N:o L 231, 15.8.1981, s. 41)

- 388 L 0366: komission direktiivi 88/366/ETY, annettu 17 paivani toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 181, 12.7.1988, s. 40)
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34. 378 L 0316: Neuvoston direktiivi 78/316/ETY, annettu 21 pAiviini joulukuuta 1977,
moottoriajoneuvojen sisAIi kdytettivii varusteita (hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien
kuvatunnuksia) koskevan jdsenvaltioiden 1ains~iiidnn6n 15hentdmisestA (EYVL N:o L 81,
28.3.1978, s. 3)

35. 378 L 0317: Neuvoston direkiiivi 78/317/ETY, annettu 21 piivini joulukuuta 1977,
moottoriajoneuvojen lasipintojen huurteen- ja sumunpoistoj~rjestelmii koskevan jisenvaltioiden
lainsiidAnn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 81, 28.3.1978, s. 27)

36. 378 L 0318: Neuvoston direktiivi 78/318/ETY, annettu 21 piivini joulukuuta 1977,
moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjirjestelmid koskevan jasenvaltioiden lains5idnn6n
lihentAmisesti (EYVL N:o L 81, 28.3.1978, s. 49)

37. 378 L 0548: Neuvoston direktiivi 78/548/ETY, annettu 12 piivini kesakuuta 1978,
moottoriajoneuvojen matkustajatilan lammityslaitteita koskevan jdisenvaltioiden lains5Sdinn6n
Iahentdmisesti (EYVL N:o L 168, 26.6.1978, s. 40)

38. 378 L 0549: Neuvoston direktiivi 78/549/ETY, annettu 12 piivdni kesikuuta 1978,
moottoriajoneuvojen lokasuojia koskevan jisenvaltioiden lains5idainn6n lahentamisestA
(EYVL N:o L 168, 26.6.1978, s. 45)

39. 378 L 0932: Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 pdivini lokakuuta 1978, moottoriajo-
neuvojen istuimien niskatukia koskevan jisenvaltioiden lainsiidann6n lIhentdmisesta (EYVL
N:o L 325, 20.11.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

TitM sopimusta sovellettaessa direktiivil koskee seuraava mukautus:

List~in IiitteessS VI olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 I Avalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".
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40. 378 L 1015: Neuvoston direktiivi 78/1015/ETY, annettu 23 piivdnd marraskuuta 1978,
moottoripy6rien sallittua melutasoa ja pakojirjestelmSi koskevan jisenvaltioiden lainsiidann6n

15hentArmisestA (EYVL N:o L 349, 13.12.1978, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraa-

villa:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan

kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

- 387 L 0056: neuvoston direktiivi 87/56/ETY, annettu 18 piivdnA joulukuuta 1986 (EYVL

N:o L 24, 27.1.1987, s. 42)

- 389 L 0235: neuvoston direktiivi 89/235/ETY, annettu 13 pdivini maaliskuuta 1989
(EYVL N:o L 98, 11.4.1989, s. 1)

EFTA-valtiot saavat I piiv~iin tammikuuta 1995 saakka soveltaa kansallista lainssdaiint6iin,
mukaan lukien mahdollisuus kielt i melutasoon ja pakojdrjestelmiAn liittyvilla perusteilla
sellaisten kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvien moottoripy6rien rekister6inti, myynti,

liikkeelle laskeminen tai kaytt6, jotka tiyttivat direktiivissi 78/1015/ETY, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna, s5idetyt vaatimukset. EFTA-valtiot saavat jatkaa kansallisen lain-

s~idint6ns5 soveltamista 1 pgivisti tammikuuta 1995, mutta niiden on sallittava vapaa
liikkuvuus yhteis6n siAnn6st6n mukaisesti. TehtAessa ehdotuksia yhteis6n sginn6st6n ("acquis

communautaire") muuttamiseksi, ajan tasalle saattamiseksi, laajentamiseksi tai muuksi kehittami-
seksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissa noudatetaan tAmin sopimuksen
pait6ksentekoa koskevia yleisii miiriyksii.

EFTA-valtiot eivAt ennen 1 pdivii tammikuuta 1995 saa antaa direktiivin mukaisia todistuksia.

Tata sopimusta sovellettaessa dircktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lis~tidn 2 artiklaan seuraavat luetelmakohdat:

ltivallan lainsiiidinn6ssi "Typengenehmigung"
- Suomen lainsAidinn6ssi "tyyppihyviksynti"/"typgodkainnande"
- Islannin lainsAdInn6ssA "ger6arvi6urkenning"
- Liechtensteinin lainsaid~inn6ssi "Typengenehmigung"
- Norjan lainsWIdinn6ssA "typegodkjenning"
- Ruotsin lains idinn6ssi "typgodkinnande"
- Sveitsin lainsiadinn6ssi "Typengenehmigung"/"approbation dutype"/"approvazione

del tipo"'.
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b) UsAtAiin liitteessa II olevaan 3.1.3 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itavalta
FL Liechtenstein
16 Nora
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

41. 380 L 0780: Neuvoston direktiivi 80/780/ETY, annettu 22 piivdnd heiniikuuta 1980,
kaksipy6riisten sivuvaunullisten tai sivuvaunuttomien moottoriajoneuvojen taustapeilejd ja niiden
asennusta koskevan jisenvaltioiden lainsAidnn6n 15hentimisestd (EYVL N:o L 229, 30.8.1980,
s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1272: neuvoston direktiivi 80/1272/ETY, annettu 22 piivA n joulukuuta 1980
(EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 73)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

LisAtAAn 8 artiklaan seuraavat luetelmakohdat:

"- ItAvallan lainsiidiinn6ssi "Typengenehmigung"
- Suomen lainsaadann6ssA "tyyppihyviksynti"/"typgodkiinnande"
- Islannin lainsidinn6ssA "ger6arvi6urkenning"
- Uechtensteinin lainsAldAnn6ssi "Typengenehmigung"
- Noran lainsiAdinn6ssA "typegodkjenning"
- Ruotsin lainsiidinn6ssi "typgodkinnande"
- Sveitsin lainsiidinn6ssi "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del

tipo"'.

42. 380 L 1268: Neuvoston direktiivi 80/1268/ETY, annettu 16 pAivini joulukuuta 1980,
moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevan jAsenvaltioiden lainsiiidainn6n lihentimi-
sesti (EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 paivAni heinakuuta 1989
(EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)

43. 380 L 1269: Neuvoston direktiivi 80/1269/ETY, annettu 16 paiviina joulukuuta 1980,
moottoriajoneuvojen moottorien tehoa koskevan jisenvaltioiden lainsadnn6n lihentamisestA
(EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 46), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 388 L 0195: komission direktiivi 88/195/ETY, annettu 24 pAivini maaliskuuta 1988
(EYVL N:o L 92, 9.4.1988, s. 50)

- 389 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17 piivana heinikuuta 1989
(EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)
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44. 388 L 0077: Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 paiivAna joulukuuta 1987, ajoneuvojen
dieselmoottoreiden ilman pilaanturnista aiheuttavien kaasupiast6jen vAhentAmistA koskevan
jAsenvaltioiden lainsSiddnn6n lahentAmisesta (EYVL N:o L 36, 9.2.1988, s. 33)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Lisatain liitteessa I olevaan 5.1.3 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itivalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

45. 389 L 0297: Neuvoston direktiivi 89/297/ETY, annettu 13 paivana huhtikuuta 1989,
moottoriajoneuvojen ja niiden perivaunujen sivusuojia koskevan jasenvaltioiden lains55dAnnon
]Ihentamisesti (EYVL N:o L 124, 5.5.1989, s. 1)

SAA.DOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETrAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittlivt huomiota seuraavien sidbsten sisalt66n:

46. 377 Y 0726(01): Neuvoston pSAt6slauselma, annettu 29 pdivAna kesAkuuta 1977, henkil6autoja
koskevasta koko ajoneuvon ETY-tyyppihyviksynnistA (EYVL N:o C 177, 26.7.1977, s. 1)

47. C1281/881s.9: Kbmission ilmoitus aikaisemmin muussa jAsenvaltiossa rekister6ityjen ajoneuvojen
tyyppihyv~iksynti- ja rekister6intimenettelysta (EYVL N:o C 281, 4.11.1988, s. 9)

II. MAATALOUS- JA METSATRAKTORIT

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 374 L 0150: Neuvoston direktiivi 74/150/ETY, annettu 4 piivdni maaliskuuta 1974, py6rill!
varustettujen maatalous- ja. metsatraktoreiden tyyppihyviiksynti koskevan jiisenvaltioiden
IainsiddAnn6n liihentdmisesti (EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0694: neuvoston direktiivi 79/694/ETY, annettu 24 l~iviini heindkuuta 1979
(EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 17)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 17)

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 paivind joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)
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1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 212)

388 L 0297: neuvoston direktiivi 88/297/ETY, annettu 3 piivana toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 52)

Tt sopimusta sovellettaessa direktiivi~i koskee seuraava mukautus:

Lisdtin 2 artiklan a alakohtaan seuraavat luetelmakohdat:

Itvallan lainsdinn6ss! "Typengenehmigung"
- Suomen lainsiadann6ssA "tyyppihyvaksynti"/"typgodkinnande"
- Islannin lains5idinn6ssd "ger6arvi6urkenning"
- Liechtensteinin lainsidAnnbssi "Typengenehmigung"
- Norjan lainsdiAdinn6ssi "typegodkjenning"
- Ruotsin lainsiadann6ssa "typgodkannande"
- Sveitsin lains.AidAnn6ssi "Typengenehmigung"/"approbation du type"/"approvazione del

tipo"".

2. 374 L 0151: Neuvoston direktiivi 74/151/ETY, annettu 4 pdivini maaliskuuta 1974, py6rilli
varustettujen maatalous- ja metsAtraktoreiden tiettyjd osia ja ominaisuuksia koskevan jisen-
valtioiden lainsid.nn6n lihentl-misesti (EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 25), sellaisena kuin se

on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 piivini joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0410: komission direktiivi 88/410/ETY, annettu 21 piivdni kesikuuta 1988 (EYVL
N:o L 200, 26.7.1988, s. 27)

3. 374 L 0152: Neuvoston direktiivi 74/152/ETY, annettu 4 piiivini maaliskuuta 1974, pybrilli
varustettujen maatalous- ja metsAtraktoreiden suurinta suunniteltua nopeutla ja kuormalavoja
koskevan jisenvaltioiden iainsAiidinn6n lAhentimisesta (EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 33),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0890: neuvoston direkijivi 82/890/ETY, annettu 17 piiviini joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0412: komission direktiivi 88/412/ETY, annettu 22 piiviini kesgkuuta 1988 (EYVL
N:o L 200, 26.7.1988, s. 31)

4. 374 L 0346: Neuvoston direktiivi 74/34.6/ETY, annettu 25 p5ivind kesikuuta 1974, pybrilla
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden taustapeileji koskevan jisenvaltioiden lainsAi-
dlinn6n ldhentimisest1i (EYVL N:o L 191, 15.7.1974, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 piivani joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

Vol. 1816, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 23

5. 374 L 0347: Neuvoston direktiivi 74/347/ETY, annettu 25 pdivinai kesakuuta 1974, pyorilli
varustettujen maatalous- ja metsatraktoreiden nakyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimia koskevan
jasenvaltioiden lainsigdnn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 191, 15.7.1974, s. 5), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 1073: komission direktiivi 79/1073/ETY, annettu 22 piiviind marraskuuta 1979
(EYVL N:o L 331, 27.12.1979, s. 20)

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 piivini joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

6. 375 L 0321: Neuvoston direktiivi 75/321/ETY, annettu 20 paiivini toukokuuta 1975, py6rillai
varustettujen maatalous- ja metsgtraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jisenvaltioiden lain-
saidAnn6n lIhentimisesti (EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 24), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 piivgni joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0411: komission direktiivi 88/411iETY, annettu 21 paivanA kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 200, 26.7.1988, s. 30)

7. 375 L 0322: Neuvoston direktiivi 75/322/ETY, annettu 20 piiviing toukokuuta 1975, py6rilla
varustettuihin maatalous- ja metsitraktoreihin asennettujen kipinisytytysmoottoreiden aiheutta-
mien radiohiiri6iden poistamista koskevan jasenvaltioiden IainsAidinn6n lihentiimisestA (EYVL
N:o L 147, 9.6.1975, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 paivind joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

8. 376 L 0432: Neuvostfn direktiivi 76/432/ETY, annettu 6 paiviini huhtikuuta 1976, py6rilli
varustettujen maatalous- 'ja metsAtraktoreiden jarrulaitteita koskevan jisenvaltioiden lainsii-
dinn6n lihentimnisesti (EYVL N:o L 122, 8.5.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
scuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 piivinai joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

9. 376 L 0763: Neuvoston direktiivi 76/763/ETY, annettu 27 piivani heindkuuta 1976, py6riLlii
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jasenvaltioiden
lainsiiidi.nn6n lahentdimisesti (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 135), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 paivina joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)
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10. 377 L 0311: Neuvoston direktiivi 77/311/ETY, annettu 29 paivdni maaliskuuta 1977, py6rilli
varustettujen maatalous- ja metsdtraktoreiden kuljettajalle kantautuvan dAnen tasoa koskevan
jascnvaltioiden lainsadnnon lahentAmisesta (EYVL N:o L 105, 28.4.1977, s. 1), sellaisena kuin
sc on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 paivana joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

11. 377 L 0536: Neuvoston direktiivi 77/536/ETY, annettu 28 paivana kesakuuta 1977, py6rilla
varustettuihin maatalous- ja metsatraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita
koskevan jisenvaltioiden lainsaadnn6n ldhentamisesta (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

- 389 L 0680: neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21 pAivana joulukuuta 1989

(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 26)

TAtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Us~tain liitteeseen VI seuraava:

"IS Islanti
12 ItAvalta
FL Uechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

12. 377 L 0537: Neuvoston direktiivi 77/537/ETY, annettu 28 paivana kesikuuta 1977, py6rilla
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden dieselmoottoreiden pdAst6jen viihentiimiseksi
toteutettavia toimenpiteiti koskevan j.senvaltioiden lainsiidann6n lahentamisesta (EYVL N:o
L 220, 29.8.1977, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 piiving joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

13. 378 L 0764: Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 pIivaiin heinikuuta 1978, py6rilli
varustettujen maatalous- tai metsitraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jisenvaltioiden
lains§Adinn6n lihent'nijsesti (EYVL N:o L 255, 18.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)
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382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 paivana joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

383 L 0190: komission direktiivi 83/190/ETY, annettu 28 paivana maaliskuuta 1983
(EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 13)

1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

388 L 0465: komission direktiivi 88/465/ETY, annettu 30 paiv~na kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 228, 17.8.1988, s. 31)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivig koskee seuraava mukautus:

Usataan Ijitteessa I] olevaan 3.5.2.1 kohtaan seuraava:

"IS Islanti
12 Itdvalta
FL Uechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

14. 378 L 0933: Neuvoston direktiivi 78/933/ETY, annettu 17 paivdnA Iokakuuta 1978, pybrilla
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta
koskevan jisenvaltioiden IainsgadAnn6n lhent~imisestai (EYVL N:o L 325, 20.11.1978, s. 16),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 pdivini joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

15. 379 L 0532: Neuvoston direktiivi 79/532/ETY, annettu 17 piivdn5 toukokuuta 1979, py6rilli
varustettujen maatalous- ja metsatraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyp-
pihyviksyntai koskevan jisenvaltioiden lainsaadann6n Idhentaimisestii (EYVL N:o L 145,
13.6.1979, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 pdivanSi joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

16. 379 L 0533: Neuvoston direktiivi 79/533/ETY, annettu 17 piiv~nd toukokuuta 1979, py6rillI
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden kytkentAlaitteita ja peruutusta koskevan jisen-
valtioiden lainsAidainn6n llhentimisesti (EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 20), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 paivand joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)
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17. 379 L 0622: Neuvoston direktiivi 79/622/ETY, annettu 25 paivAni kesikuuta 1979, py6rilli
varustettuihin maatalous- tai metsitraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita
(staattiset testit) koskevan jAsenvaltioiden lainsAidAnnon lIhentaiisesti (EYVL N:o L 179,
17.7.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0953: komission direktiivi 82/953/ETY, annettu 15 paivani joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 386, 31.12.1982, s. 31)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0413: komission direktiivi 88/413/ETY, annettu 22 paivana kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 200, 26.7.1988, s. 32)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Lisataadn liitteeseen VI seuraava:

"IS Islanti
12 Itivalta
FL Uechtenstein
16 Norda
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

18. 380 L 0720: Neuvoston direktiivi 80/720/ETY, annettu 24 piivini kesAkuuta 1980, py6rilli
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden ohjaustilaa, pSAsyi ohjauspaikalle seka ovia ja
ikkunoita koskevan jisenvaltioiden lainsAidinn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 194, 28.7.1980,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 pdiivinA joulukuuta 1982
(EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 388 L 0414: komission direktiivi 88/414/ETY, annettu 22 piivini kesikuuta 1988 (EYVL
N:o L 200, 26.7.1988, s. 34)

19. 386 L 0297: Neuvoston direktiivi 86/297/ETY, annettu 26 pAivana toukokuuta 1986, py6rilli
varustettujen maatalous- ja metsitraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan
jisenvaltioiden lainsiidinn6n lihentimisestd (EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 19)

20. 386 L 0298: Neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 paivinA toukokuuta 1986,
kapearaiteisten py6rilli varustettujen maatalous- ja metsAtraktoreiden takaosaan kaatumisen
varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 26), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0682: neuvoston direktiivi 89/682/ETY, annettu 21 pAivini joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 29)
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Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

lUsAtaiin Ifitteeseen VI seuraava:

"IS Islanti
12 Itvalta
FL Liechtenstein
16 Norda
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

21. 386 L 0415: Neuvoston direktiivi 86/415/ETY, annettu 24 paivana heinakuuta 1986, py6rilli
varustettujen maatalous- ja metsAtraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista,
toiminnasta ja merkitsemisesta (EYVL N:o L 240, 26.8.1986, s. 1)

22. 387 L 0402: Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 paivAna kesakuuta 1987,
kapearaiteisiin py6rilli varustettuihin maatalous- ja metsitraktoreihin kuljettajan istuimcn eteen
kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0681: neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21 pAiviini joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 27)

Tit sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Listiiin liitteeseen VII seuraava:

"IS Islanti
12 Itivalta
FL Liechtenstein
16 Norja
5 Ruotsi
17 Suomi
14 Sveitsi".

23. 389 L 0173: Neuvoston dircktiivi 89/173/ETY, annettu 21 pSivana joulukuuta 1988, pybrilli
varustettujen maatalous- ja metsditraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin ijittyvain
jisenvaltioiden lainsAidann6n lahentamisesta (EYVL N:o L 67, 10.3.1989, s. 1)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisAtdn liitteessA III A olevaan 5.4.1 kohtaan liittyvain alaviitteeseen 1 seuraava:

"IS Islanti, 12 ItAvalta, FL Liechtenstein, 16 Nora, 5 Ruotsi, 17 Suomi, 14 Sveitsi".

b) Lisatdin Iiitteess5 V olevassa 2.1.3 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"IS Islanti, 12 Itivalta, FL Liechtenstein, 16 Norija, 5 Ruotsi, 17 Suomi, 14 Sveitsi".
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III. NOSTO- JA KASITrELYLArrEET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

373 L 0361: Neuvoston direktiivi 73/361/ETY, annettu 19 pAivang marraskuuta 1973, vaijerien,
ketjujen ja koukkujen varmentamista ja merkitsemista koskevan jisenvaltioiden 1ainsiiadAnn6n
lihentimisesti (EYVL N:o L 335, 5.12.1973, s. 51), sellaisena kuin se on muutettuna seuraaval-
la:

- 376 L 0434: komission direktiivi 76/434/ETY, annettu 13 piivana huhtikuuta 1976
(EYVL N:o L 122, 8.5.1976, s. 20)

2. 384 L 0528: Neuvoston direktiivi 84/528/ETY, annettu 17 piivinA syyskuuta 1984, nostolaittei-
siin ja mekaanisiin kiisittelylaitteisiin liittyvii yleisii miirdyksid koskevan jisenvaltioiden
lainsSidinn6n liihentamisesta (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 72), sellaisena kuin se on muu-
tettuna seuraavilla:

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 pdivina joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 382 31.12.1988 s. 42)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Lisitaan liitteessA I olevassa 3 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"A Itivalta, CH Sveitsi, FL Liechtenstein, IS Islanti, N Nouja, S Ruotsi, SF Suomi".

3. 384 L 0529: Neuvoston direktiivi 84/529/ETY, annetu 17 paivani syyskuuta 1984, sahk6lla
toimivia hisseji koskevan jasenvaltioiden lainsidainn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 300,
19.11.1984, s. 86), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 386 L 0312: komission direktiivi 86/312/ETY, annettu 18 paivanA kesakuuta 1986 (EYVL
N:o L 196, 18.7.1986, s. 56)

- 390 L 0486: neuvoston direktiivi 90/486/ETY, annettu 17 plivaini syyskuuta 1990
(EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 21)

4. 386 L 0663: Neuvoston direktiivi 86/663/ETY, annettu 22 paivin5 joulukuuta 1986,
itseliikkuvia teollisuustrukkeja koskevan jisenvaltioiden lains5idinn6n lihentimisestai
(EYVL N:o L 384, 31.12.1986, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0240: komission direktiivi 89/240/ETY, annettu 16 piivini joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 100, 12.4.1989, s. 1)
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IV. KOTITALOUSKONEET

SA ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

379 L 0530: Neuvoston direktiivi 79/530/ETY, annettu 14 pdiviini toukokuuta 1979,
kodinkoneiden energiankulutuksen osoittamisesta merkinnoin (EYVL N:o L 145, 13.6.1979,
S. 1)

2. 379 L 0531: Neuvoston direktiivi 79/531/ETY, annettu 14 piivini toukokuuta 1979,
kodinkoneiden energiankulutuksen osoittamisesta merkinn6in annetun direktiivin 79/530/ETY
soveltamisesta sdhkbuuneihin (EYVL N:o L 145, 13.6.1979, s. 7), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen (EYVL N:o L 302, 15.11.1985,
s. 227)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisAtiAn liitteessA I olevaan 3.1.1 kohtaan seuraava:

"'sdhk6uuni', suomeksi (FI)
Irafmagnsbokunarofn', islanniksi (IS)
'elektrisk stekeovn', norjaksi (N)
'elektrisk ugn', ruotsiksi (S)".

b) LisAtiin IiitteessA I olevaan 3.1.3 kohtaan seuraava:

"'kiyttOtilavuus', suomeksi (FI)
In ,tanlegt rjmi', islanniksi (IS)
'nyttevolum', norjaksi (N)
'nyttovolum', ruotsiksi (S)".

c) Ustiin IiitteessA I olevaan 3.1.5.1 kohtaan seuraava:

"'esilammityskulutus 200 *C:een', suomeksi (FI)
'forhitunarnotkun i 200 *C, islanniksi (IS)
'energiforbruk ved oppvarming til 200 *C, norjaksi (N)
'energif6rbrukning vid uppvirmning till 200 *C, ruotsiksi (S)
'vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 *C:ssa)', suomeksi (FI)
'jafnst66unotkun (ein klukkustund vi6 200 *C)', islanniksi (IS)
Ienergiforbruk for A opprettholde en bestemt temperatur (en time pi 200 *C)', norjaksi (N)
'energif6rbrukning f6r att uppritthilla en temperatur (pA 200 *C i en timme)', ruotsiksi (S)
'KOKONAISKULUTUS', suomeksi (FI)
'ALLS', islanniksi (IS)
rOTALT", norjaksi (N)

TOTALT, ruotsiksi (S)".
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d) Lisgtin Iitteessi I olevaan 3.1.5.3 kohtaan seuraava:

"'puhdistusvaiheen kulutus', suomeksi (FI)
'hreinsilotunotkun', islanniksi (IS)
'energiforbruk for en rengioringsperiode', norjaksi (N)
'energif6rbrukning vid en reng6ringsprocess', ruotsiksi (S)".

e) Us~tiin seuraavat liitteet:

LirTE 1 (h)
(piirrokset ja suomenkieliset mukautukset)

urE 11 (i)
(piirrokset ja islanninkieliset mukautukset)

LIITE 11(j)
(piirrokset ja norjankieliset mukautukset)

LUTE 11 (k)
(piirrokset ja ruotsinkieliset mukautukset)

3. 386 L 0594: Neuvoston direktiivi 86/594/ETY, annettu 1 pAivini joulukuuta 1986, kodinkonei-
den tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta (EYVL N:o L 344, 6.12.1986, s. 24)

V. KAASULAfITEET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

378 L 0170: Neuvoston direktiivi 78/170/ETY, annettu 13 piivini helmikuuta 1978,
tilalimmittlimiseen ja kuuman veden tuottamiseen kiytettavien iimm6nkehittimien suoritus-
kyvysta uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa sekA I-np6eristyksesti
ja kuuman talousveden jakeluputkien erist.misesta uusissa muissa kuin teollisuusrakennuksissa
(EYVL N:o L 52, 23.2.1978, s. 32)(0

2. 390 L 03%: Neuvoston direktiivi 90/396/ETY, annettu 29 p5ivana kesdkuuta 1990, kaasumaisia
polttoaineita kiytAvi5 laitteita koskevan jisenvaltioiden 1ains5idinn6n Ihentdimisesti (EYVL
N:o L 196, 26.7.1990, s. 15)

() Lueteltu tassa vain tiedoksi; sovellettaessa katso energiaa koskeva lite IV.
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VI. RAKENNUSKONEET JA -LAITTEET

SAA.DOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 379 L 0113: Neuvoston direktiivi 79/113/ETY, annettu 19 piivAna joulukuuta 1978,
rakennuskoneiden ja -laitteiden melupdiAst6jen miiirittamistd koskevan jiisenvaltioiden lainsAa-
d~.nn6n lihentimisest~i (EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 381 L 1051: neuvoston direktiivi 81/1051/ETY, annettu 7 joulukuuta 1981 (EYVL N:o
L 376, 30.12.1981, s. 49)

- 385 L 0405: komission direktiivi 85/405/ETY, annettu 11 piivdnd heinAkuuta 1985
(EYVL N:o L 233, 30.8.1985, s. 9)

2. 384 L 0532: Neuvoston direktiivi 84/532/ETY, annettu 17 paivA n syyskuuta 1984, rakennusko-
neisiin ja -laitteisiin Iiittyvii yleisii mAirayksia koskevan jasenvaltioiden lainsidAnnbn
lahentamisesta (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 111), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 paivana joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 382 31.12.88 s. 42)

3. 384 L 0533: Neuvoston direktiivi 84/533/ETY, annettu 17 paivana syyskuuta 1984,
kompressorien sallittua Ainitehotasoa koskevan jAsenvaltioiden lainsAAdinn6n lahentamisesta
(EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 123), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0406: komission direktiivi 85/406/ETY, annettu 11 pAivana heinAkuuta 1985
(EYVL N:o L 233, 30.8.1985, s. 11)

4. 384 L 0534: Neuvoston direktiivi 84/534/ETY, annettu 17 paivanA syyskuuta 1984,
torninosturien sallittua iiinitehotasoa koskevan jasenvaltioiden lainsaiAdannon lahentamisesta
(EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 130), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla.

- 387 L 0405: neuvoston direktiivi 87/405/ETY, annettu 25 piivini kesakuuta 1987 (EYVL
N:o L 220, 8.8.1987, s. 60)

5. 384 L 0535: Neuvoston direktiivi 84/535/ETY, annettu 17 paivana syyskuuta 1984, hitsaus-
generaattorien sallittua adnitehotasoa koskevan jisenvaltioiden lainsaidannon lahentAmisesta
(EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 142), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0407: komission direktiivi 85/407/ETY, annettu 11 paivnd heinakuuta 1985
(EYVL N:o L 233, 30.8.1985, s. 16)

6. 384 L 0536: Neuvoston direktiivi 84/536/ETY, annettu 17 piivn5 syyskuuta 1984, voima-
generaattorien sallittua iiinitehotasoa koskevan jasenvaltioiden lainsiiiidinn6n lahentaimisesta
(EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 149), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0408: komission direktiivi 85/408/ETY, annettu 11 piivnii heinhikuuta 1985
(EYVL N:o L 233, 30.8.1985, s. 18)

Vol. 1816, 1-31121



United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traites

7. 384 L 0537: Neuvoston direktiivi 84/537/ETY, annettu 17 paivn5 syyskuuta 1984, konekiyt-
tbisten kasin kannateltavien betoninmurskaimien ja kivihakkujen sallittua Ainitehotasoa koskevan
jasenvaltioiden lainsSiddnn6n lihentimisestS (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 156), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0409: komission direktiivi 85/409/ETY, annettu 11 pdivinA heinAkuuta 1985
(EYVL N:o L 233, 30.8.1985, s. 20)

8. 386 L 0295: Neuvoston direktiivi 86/295/ETY, annettu 26 livinii toukokuuta 1986, tiettyihin
rakennuskoneisiin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (ROPS) koskevan jisenvaltioi-
den lainsdi~dann6n lihentimisestd (EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 1)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivi5 koskee seuraava mukautus:

Lisatdin liitteessS IV suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"A ltavalta, CH Sveitsi, FL Liechtenstein, IS Islanti, N Nora, S Ruotsi, SF Suomi".

9 386 L 0296: Neuvoston direktiivi 86/296/ETY, anncttu 26 pdivsnA toukokuuta 1986, tiettyihin
rakennuskoneisiin putoavien esineiden varalta asennettuja suojarakenteita (FOPS) koskevan
jasenvaltioiden lainsd.adann6n lahentamisesta (EYVL N:o L 186, 8.7.1986, s. 10)

Taiit sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

LisatAiin liitteen IV suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"A ItAvalta, CH Sveitsi, FL Liechtenstein, IS Islanti, N Nora, S Ruotsi, SF Suomi".

10. 386 L 0662: Neuvoston direktiivi 86/662/ETY, annettu 22 pdivdnS joulukuuta 1986,
hydraulikaivureiden, k6ysikiytt6isten kaivureiden, puskutraktoreiden, kuormaajien ja kaivu-
rikuormaajien aiheuttaman melun rajoittamisesta (EYVL N:o L 384, 31.12.1986, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0514: komission direktiivi 89/514/ETY, annettu 2 paivanS elokuuta 1989 (EYVL
N:o L 253, 30.8.1989, s. 35)

SA ADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittgvt huomiota seuraavien s55d6sten sisdIt66n:

11. Komission tiedonanto yhdenmukaistetuista rakennuskoneiden melun mittausmenetelmisti.
(Annettu 3.1.1981)

12. 386 X 0666: Neuvoston suositus 86/666/ETY, annettu 22 pdivdnA joulukuuta 1986, olemassa
olevien hotellien paloturvallisuudesta (EYVL N:o L 384, 31.12.1986, s. 60)
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VII. MUUT KONEET

SAA.DOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 384 L 0538: Neuvoston direktiivi 84/538/ETY, annettu 17 piivdni syyskuuta 1984, ruohonleik-
kureiden sallittua Winitehotasoa koskevan jisenvaltioiden lains&Addnn6n IhihentAnisestii (EYVL
N:o L 300, 19.11.1984, s. 171), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 387 L 0252: komission direktiivi 87/252/ETY, annettu 7 pAivanA huhtikuuta 1987 (EYVL
N:o L 117, 5.5.1987, s. 22)

- 388 L 0180: neuvoston direktiivi 88/180/ETY, annettu 22 pdivAni maaliskuuta 1988
(EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 69)

- 388 L 0181: neuvoston direktiivi 88/181/ETY, annettu 22 paiiviina maaliskuula 1988
(EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 71)

VIII. PAINEASTIAT

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

375 L 0324: Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 paivand toukokuuta 1975, aerosoleja
koskevan jisenvaltioiden lainsiidnn6n lAhentdmisesti (EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 40)

2. 376 L 0767: Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 pdivinti heinakuuta 1976,
paineastioiden yleisia sinn6ksii sekd paineastioiden tarkastusmenetelmiA koskevan jAsenvalti-
oiden lainsSiddnn6n MihentimisestA (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 153), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 213)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 pdivnAn joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 382, 31.12.1988 s. 42)

TitA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Lisatdin Iiitteessi I olevan 3.1 kohdan ensimmAisen luetelmakohdan ja liitteessA II olevan
3.1.1.1.1 kohdan ensimmaisen luetelmakohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"A Itavalta, CH Sveitsi, FL Liechtenstein, IS Islanti, N Norda, S Ruotsi, SF Suomi".
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3. 384 L 0525: Neuvoston direktiivi 84/525/ETY, annettu 17 piivini syyskuuta 1984, saumattomia
teraskaasupulloja koskevan jisenvaltioiden Iainsaaddnn6n lahentaimisesta (EYVL N:o L 300,
19.11.1984, s. 1)

4. 384 L 0526: Neuvoston direktiivi 84/526/ETY, annettu 17 paivana syyskuuta 1984, seostetusta
tai seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jisenvaltioi-
den lainsiAdann6n lihentamisesta (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 20)

5. 384 L 0527: Neuvoston direktiivi 84/527/ETY, annettu 17 paiivani syyskuuta 1984,
jasenvaltioiden seostamattomasta terdksesti valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan
jasenvaltioiden lainsiiddnn6n Ibentimisesti (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 48)

6. 387 L 0404: Neuvoston direktiivi 87/404/ETY, annettu 25 kesakuuta 1987, yksinkertaisia
paineastioita koskevan jasenvaltioiden lainsiidinn6n yhdenmukaistamisesta (EYVL N:o L 220,
8.8.1987, s. 48), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0488: neuvoston direktiivi 90/488/ETY, annettu 17 paivina syyskuuta 1990
(EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 25)

S.ADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNiTETIAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivit huomiota seuraavan s~id6ksen sisalt66n:

7. 389 X 0349: Komission suositus 89/349/ETY, annettu 13 piivina huhtikuuta 1989, aerosoliteol-
lisuuden kloorifluorihiilivetyjen vahent5misesti (EYVL N:o L 144, 27.5.1989, s. 56)

IX. MITAUSLAITIEET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 371 L 0316: Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 paivana heinikuuta 1971,
mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmii koskeviin yleisiin sdinn6ksiin liittyvdn
jasenvaltioiden lainsi~idinn6n idhentamisestA (EYVL N:o L 202, 6.9.1971, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 118)

- 372 L 0427: neuvoston direktiivi 72/427/ETY, annettu 19 piivina joulukuuta 1972
(EYVL N:o L 291, 28.12.1972, s. 156)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 383 L 0575: neuvoston direktiivi 83/575/ETY, annettu 26 paivni lokakuuta 1983 (EYVL
N:o L 332, 28.11.1983, s. 43)
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- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 212)

- 387 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25 pdivanA kesikuuta 1987 (EYVL
N:o L 192 11.7.87 s. 43)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 paivana joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 382 31.12.1988, s. 42)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usatdin liitteessa I olevan 3.1 kohdan ensimmAisessi luetelmakohdassa ja Iiitteessa 1I
olevan 3.1.1.1 kohdan a alakohdan ensimmaiisessa luetelmakohdassa suluissa olevaan
tekstiin seuraava:

"A Itavalta, CH Sveitsi, FL Uechtenstein, IS Islanti, N Notja, S Ruotsi, SF Suomi".

b) Tiiydenneti.n liitteessd II olevassa 3.2.1 kohdassa tarkoitettuja piirroksia tunnusten A,
CH, FL, IS, N, S, SF edellyttWaiilli kirjaimilla.

2. 371 L 0317: Neuvoston direktiivi 71/317/ETY, annettu 26 pdivni heinikuuta 1971, viidesti
50:een kilogrammaan olevia sdrmi6miisid ja yhdesti grammasta 10:een kilogrammaan olevia
lieri6maisia kauppapunnuksia koskevan jdsenvaltioiden lains~i~ddnn6n lahent .misestS (EYVL
N:o L 202, 6.9.1971, s. 14)

3. 371 L 0318: Neuvoston direktiivi 71/318/ETY, annettu 26 paivinai heindkuuta 1971, kaasun
tilavuusmittareita koskevan jisenvaltioiden lainsi5dinn6n iahentaimisesti (EYVL N:o L 202,
6.9.1971, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 374 L 0331: komission direktiivi 74/331/ETY, annettu 12 piiviing kesAkuuta 1974 (EYVL
N:o L 189, 12.7.1974, s. 9)

- 378 L 0365: komission direktiivi 78/365/ETY, annettu 31 piivini maaliskuuta 1978
(EYVL N:o L 104, 18.4.1978, s. 26)

- 382 L0623: komission direktiivi 82/623/ETY, annettu 1 paiviina heinakuuta 1982 (EYVL
N:o L 252, 27.8.1982, s. 5)

4. 371 L 0319: Neuvoston direktiivi 71/319/ETY, annettu 26 paivand heinikuuta 1971, muiden
nesteiden kuin veden mittareita koskevan jisenvaltioiden lainsiidAnn6n I.hentirnisestai (EYVL
N:o L 202, 6.9.1971, s. 32)

5. 371 L 0347: Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 piivdng lokakuuta 1971, viljan
hehtolitrapainon mittaamista koskevan jdsenvaltioiden lainsiidinn6n lahentAmisestA (EYVL N:o
L 239, 25.10.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakitia - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 119)
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1 79 H: iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 212)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviS koskee seuraava mukautus:

a) Usgtiiin 1 artiklan a kohdan sulkujen valiin seuraava:

"EY hehtolitrapaino' (suomeksi)
EB hektolitrapyngd' (islanniksi)
'EF hektolitervekt' (norjaksi)
'EG hektolitervikt' (ruotsiksi)".

6. 371 L 0348: Neuvoston direktiivi 71/348/ETY, annettu 12 piivin lokakuuta 1971, muiden
nesteiden kuin veden mittareiden lis1aitteita koskevan jisenvaltioiden lainsdiidinn6n
Ibentiimisesti (EYVL N:o L 239, 25.10.1971, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 119)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakizia -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 1 85 1: Iiittymisebdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 212)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

lisdtiin Iiitteen IV luvun 4.8.1 jakson loppuun seuraava:

"10 Groschen (ItAvalta)
10 penni/10 penni (Suomi)
10 aurar (Islanti)
1 Rappen (Liechtenstein)
10 ore (Norja)
I 6re (Ruotsi)
1 Rappen/1 centime/1 centesimo (Sveitsi)".
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7. 371 L 0349: Neuvoston direktiivi 71/349/ETY, annettu 12 piivind lokakuuta 1971,
laivatankkien kalibrointia koskevan jisenvaltioiden lainsAadAnn6n lihentamisesta (EYVL N:o
L 239, 25.10.1971, s. 15)

8. 373 L 0360: Neuvoston direktiivi 73/360/ETY, annettu 19 paivana marraskuuta 1973, muita
kuin itsetoimivia vaakoja koskevan jasenvaltioiden Iainsdadannon Iahentdmisesti (EYVL N:o
L 335, 5.12.1973, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 376 L 0696: komission direktiivi 76/696/ETY, annettu 27 paivana heinakuuta 1976
(EYVL N:o L 236, 27.8.1976, s. 26)

- 382 L 0622: komission direktiivi 82/622/ETY, annettu 1 paivAna heinikuuta 1982 (EYVL
N:o L 252, 27.8.1982, s. 2)

- 390 L 0384: neuvoston direktiivi 90/384/ETY, annettu 20 paivana kesdkuuta 1990, muita
kuin itsetoimivia vaakoja koskevan jasenvaltioiden lainsiadann6n yhdenmukaistamisesta
(EYVL N:o L 189, 20.7.1990, s. 1)

9. 373 L 0362: Neuvoston direktiivi 73/362/ETY, annettu 19 paivani marraskuuta 1973,
materiaalisia pituusmittoja koskevan jdsenvaltioiden lainsidnn6n lhentamisesta (EYVL N:o
L 335, 5.12.1973, s. 56), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0629: neuvoston direktiivi 78/629/ETY, annettu 19 piivind kesAkuuta 1978 (EYVL
N:o L 206, 29.7.1978, s. 8)

- 385 L 0146: komission direktiivi 85/146/ETY, annettu 31 piivina tammikuuta 1985
(EYVL N:o L 54, 23.2.1985, s. 29)

10. 374 L 0148: Neuvoston direktiivi 74/148/ETY, annettu 4 piivini maaliskuuta 1974, yhdesti
milligrammasta 50 kilogrammaan olevia tasmapunnuksia koskevan jisenvaltioiden Iainsddnn6n
1ihentimisesti (EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 3)

11. 375 L 0033: Neuvoston direktiivi 75/33/ETY, annettu 17 paivanA joulukuuta 1974, kylmi-
vesimittareita koskevan jasenvaltioiden lainsaidnn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 14,
20.1.1975, s. 1)

12. 375 L 0106: Neuvoston direktiivi 75/106/ETY, annettu 19 paivanA joulukuuta 1974, tiettyjen
nesteiden pakkaamista valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jasenvaltioiden
lains~iidiinn6n lIhentdmisestS (EYVL N:o L 42, 15.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettu-
na seuraavilla:

- 378 L 0891: komission direktiivi 78/891/ETY, annettu 28 piivdng syyskuuta 1978
(EYVL N:o L 311, 4.11.1978 s. 21)
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- 379 L 1005: neuvoston direktiivi 79/1005/ETY, annettu 23 paivinA marraskuuta 1979
(EYVL N:o L 308, 4.12.1979, s. 25)

- 385 L 0010: neuvoston direktiivi 85/10/ETY, annettu 18 paivanA joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 4, 5.1.1985, s. 20)

- 388 L 0316: neuvoston direktiivi 88/316/ETY, annettu 7 pAivini kesakuuta 1988 (EYVL
N:o L 143, 10.6.1988, s. 26)

- 389 L 0676: neuvoston direktiivi 89/676/ETY, annettu 21 paiviinii joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 18)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Uitteessi III olevassa 1 kohdan a alakohdassa mainittuja tuotteita saa 31 paivaan
joulukuuta 1996 asti myydA palautettavissa pakkauksissa seuraavin pakkaustilavuuksin-

Sveitsissa ja Uechtensteinissa: 0,7 litraa
Ruotsissa: 0,7 litraa
Norjassa: 0,35 - 0,7 Iitraa
Itivallassa: 0,7 litraa

Norjassa saa liitteessi III olevassa 3 kohdan a alakohdassa mainittuja tuotteita myyda 31
paivian joulukuuta 1996 asti palautettavissa pakkauksissa 0,35 - 0,7 litran pakkaus-
tilavuuksin.

Ruotsissa saa IjitteessA III olevassa 4 kohdassa mainittuja tuotteita myyda 31 psiivs.an
joulukuuta 1996 asti palautettavissa pakkauksissa 0,375 - 0,75 litran pakkaustilavuuksin.

Norjassa saa IiitteessA IMl olevan 8 kohdan a ja b alakohdassa mainittuja tuotteita myydi
31 pdivAan joulukuuta 1996 asti palautettavissa pakkauksissa 0,35 litran pakkaustila-
vuuksin.

Ensimm.isestA pliviist. tammikuuta 1993 lukien EFTA-valtioiden on taattava direktiivin
75/106, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, vaatimusten mukaisesti myytAvien
tuotteiden vapaa liikkuvuus.
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b) Korvataan liitteen III vasen sarake seuraavasti:

Nestemiiset tuotteet

1. a) Tuoreista rypaleistA valmistettu viini; tuore rypdlemehu, jonka kayminen on kes-
keytetty lisiinMllA alkoholia, seka viini, joka on valmistettu kaymAtt6mastA rypi-
lemehusta sekoittamalla siihen alkoholia, Iukuun ottamatta viineji, jotka sisaltyvat
CCT:n alanimikkeisiin 22.05 A ja B / HS-alanimikkeisiin 2204 10, 2204 21 ja
2204 29 seki lik66riviineji (CCT:n alanimike 22.05 C:sta / HS-nimike 2204:sta);
ryp liemehu, joka kAy tai jonka kAyminen on keskeytetty muuUa tavoin kuin
alkoholia lis i.diA (CCT:n nimike 22.04 / HS-alanimike 2204 30)

b) 'Keltaiset' viinit, joista on oikeus kiyttai seuraavia alkuperimerkint6j5: 'C6tes du
Jura', 'Arbois', 'LEtoile' ja 'Chiteau-Chalon'

c) Muut kayneet juomat, jotka eivAt ole kuohuvia, esimerkiksi siideri, pa-iryna-viini ja
sima (CCl':n alanimike 22.07 B 11 / HS-alanimike 2206 00)

d) Vermutit ja muut tuoreista rypdleistS valmistetut juomat, jotka on maustettu
aromaattisilla uutteilla (CCT:n nimike 22.06 / HS-nimike 2205); likb6riviinit
(CCT:n alanimike 22.05 C:sta / HS-nimike 2204:std)

2. a) - Kuohuviinit (CCT:n alanimike 22.05 A / HS-alanimike 2204 10)

- Muu kuin alanimikkeessA 2204 10 tarkoitettu viini, joka on pakattu sitein tai
kiinnikkein tuetulla "samppanjakorkilla" suljettuihin pulloihin, seka viini,
joka on muulla tavoin pakattu niin, etta se on vihintaiiin yhden baarin, mutta
vihemmxin kuin kolmen baarin ylipaineessa, mitattuna 20 *C:n lamp6tilassa
(CCT:n alanimike 22.05 B / HS-alanimikkeet 2204 21:stdi ja 2204 29:sti)

b) Muut kiyneet, kuohuvat juomat, esimerkiksi siideri, pAarynAviini ja sima
(CCr:n alanimike 22.07 B 1 / HS-nimike 2206 00)

3. a) Maltaista valmistettu olut (CCT':n nimike 22.03 / HS-nimike 2203 00)
lukuun ottamatta hapanolutta

b) Hapanolut, queuze

4. Vakevat alkoholijuomat (muut kuin CCT:n nimikkeeseen 22.08 / HS-nimikkeeseen 2207
kuuluvat); lik66rit ja muut tislatut juomat; alkoholivalmisteseokset (tunnetaan nimelli
'vikev6idyt uutteet'), jotka on tarkoitettu juomien valmistukseen (CCT:n nimike 22.09 /
HS-nimike 2208)

5. Etikka ja etikkakorvikkeet (CCT:n nimike 22.10 / HS-nimike 2209 00)
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6. Oliivi6ljyt (CCT:n alanimike 15.07 A / HS-alanimikkeet 1509 10 ja 1509 90 sekA HS-
nimike 1510), muut ravintobljyt (CCT:n alanimike 15.07 D I1 / HS-nimikkeet 1507 ja
1508 seka nimikkeet 1511 - 1517)

7. - Maito, tuore, tiivistAmrit6n ja makeuttamaton (CCT:n nimike 04.01:st5 /HS-nimike
0401), ei kuitenkaan jugurtti, kefiiri, viili, hera tai muu kiynyt tai hapatettu maito

- Maitopohjaiset juomat (CCI':n alanimike 22.02 B / HS-alanimikkeet 0403 10:stA
ja 0304 90:sti)

8. a) Vesi, my6s kivennaisvesi ja hiilihapotettu vesi (CCT:n nimike 22.01 / HS-nimike
2201)

b) Limonadi, maustettu kivennaisvesi ja maustettu hiilihapotettu vesi seka muut
alkoholittomat juomat, jotka eivat sisalli maitoa tai maitorasvoja (CCT:n alanimike
22.02 A / HS-nimike 2202), eivAt kuitenkaan hedelma- ja vihannesmehut, jotka
sisAltyv~it CCT:n nimikkeeseen 22.07 / HS-nimikkeeseen 2209, eivAtkA tiivisteet

c) Juomat, jotka luokitellaan alkoholittomiksi aperitiiveiksi

9. Hedelmamehut (my6s rypalemehu) tai vihannesmehut, my6s sokeria sisaltivAt, jotka eivat
ole kiyneiti eivgtki sisAllI alkoholia, ja jotka sisaltyvat CCT:n alanimikkeeseen
20.07 BiHS-nimike 2009, hedelmanektari (hedelmamehuja ja tiettyja vastaavia valmisteita
koskevan jdsenvaltioiden IainsSadAnn6n lahentamisesta 17 paivn marraskuuta 1975
annettu neuvoston direktiivi 75/726/ETY) (1)

() EYVL N:o 311, 1.12.1975, s. 40

13. 375 L 0107: Neuvoston direktiivi 75/107/ETY, annettu 19 paivAna joulukuuta 1974,
mitta-astioina kiiytettiviA pulloja koskevan jasenvaltioiden lainsiiadannon lahentaimisesta (EYVL
N:o L 42, 15.2.1975 s. 14)

14. 375 L 0410: Neuvoston direktiivi 75/410/ETY, annettu 24 piivdn5 kesakuuta 1975, jatkuvasti
summaavia vaakoja koskevan jisenvaltioiden lains~.adinn6n lihentgmisestdi (EYVL N:o L 183,
14.7.1975, s. 25)

15. 376 L 0211: Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 pivanii tammikuuta 1976, tiettyjen
tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa tzytt6A
koskevan jdsenvaltioiden lains1idinn6n lihentdmisest5 (EYVL N:o L 46, 21.2.1976 s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 378 L 0891: komission direktiivi 78/891/ETY, annettu 28 paivAna syyskuuta 1978
(EYVL N:o L 311, 4.11.1978 s. 21)
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16. 376 L 0764: Neuvoston direktiivi 76/764/ETY, annettu 27 piivini heinAkuuta 1976, maksi-
minAyt611A varustettuja kciinisii lasisia elohopealamp6mittareita koskevan jisenvaltioiden
Iainsg.dddnn6n lahentimisestA (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 139), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 383 L 0128: neuvoston direktiivi 83/128/ETY, annettu 28 piivdni maaliskuuta 1983
(EYVL N:o L 91, 9.4.1983, s. 29)

- 384 L 0414: komission direktiivi 84/414/ETY, annettu 18 paivini heinikuuta 1984
(EYVL N:o L 228, 25.8.1984, s. 25)

17. 376 L 0765: Neuvoston direktiivi 76/765/ETY, annettu 27 pAivdni heindkuuta 1976,
alkoholometrejA ja alkoholohydrometreja koskevan jasenvaltioiden lainsgidinn6n lihentimisesti
(EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 143), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0624: komission direktiivi 82/624/ETY, annettu 1 paivana heinakuuta 1982 (EYVL
N:o L 252, 27.8.1982, s. 8)

18. 376 L 0766: Neuvoston direktiivi 76/766/ETY, annettu 27 paivini heinakuuta 1976,
alkoholipitoisuustaulukoita koskevan jisenvaltioiden lainsiidiinn6n l hentamisestii (EYVL N:o
L 262, 27.9.1976, s. 149)

19. 376 L 0891: Neuvoston direktiivi 76/891/ETY, annettu 4 paivana marraskuuta 1976,
sahk6energiamittareita koskevan jisenvaltioiden lainsadinnfn lahentamisesta (EYVL N:o L
336, 4.12.1976, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0621: komission direktiivi 82/621/ETY, annettu 1 paivana heinikuuta 1982 (EYVL
N:o L 252, 27.8.1982, s. 1)

20. 377 L 0095: Neuvoston direktiivi 77/95/ETY, annettu 21 paivana joulukuuta 1976, taksimitta-
reita koskevan jisenvaltioiden lainsidnn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 59)

21. 377 L 0313: Neuvoston direktiivi 77/313/ETY, annettu 5 piivini huhtikuuta 1977, muiden
nesteiden kuin veden mittauslaitteistoja koskevan jisenvaltioiden lainsisidinn6n lihentimisesti
(EYVL N:o L 105, 28.4.1977, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0625: komission direktiivi 82/625/ETY, annettu 1 piviindi heindkuuta 1982 (EYVL
N:o L 252, 27.8.1982, s. 10)

22. 378 L 1031: Neuvoston direktiivi 78/1031/ETY, annettu 5 paivana joulukuuta 1978, itsetoimivia
erottelu- ja luokitteluvaakoja koskevan jdsenvaltioiden lainsiddAnn6n lihentamisestA (EYVL N:o
L 364, 27.12.1978, s. 1)

23. 379 L 0830: Neuvoston direktiivi 79/830/ETY, annettu 11 piivinii syyskuuta 1979, kuuma-
vesimittareita koskevan jisenvaltioiden IainsiAdiinn6n lihentimisestd (EYVL N:o L 259,
15.10.1979, s. 1)
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24. 380 L 0181: Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20 piiving joulukuuta 1979,
mittayksikk6ji koskevan jisenvaltioiden lainsdiiidinn6n lIhentimisesti ja direktiivin 71/354/ETY
kumoamisesta (EYVL N:o L 39, 15.2.1980, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0001: neuvoston direktiivi 85/1/ETY, annettu 18 paivin~i joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 11)

- 387 L 0355: neuvoston direktiivi 87/355/ETY, annettu 25 pgivana kesdkuuta 1987 (EYVL
N:o L 192, 11.7.1987, s. 46)

- 389 L 0617: neuvoston direktiivi 89/617/ETY, annettu 27 paivanA marraskuuta 1989
(EYVL N:o L 357, 7.12.1989, s. 28)

25. 380 L 0232: Neuvoston direkiivi 80/232/ETY, annettu 15 paivdng tammikuuta 1980, erliden
valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellism5irien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia
koskevan jdsenvaltioiden lainsiiddnn6n lihentamisesta (EYVL N:o L 51, 25.2.1980, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 386 L 0096: neuvoston direktiivi 86/96/ETY, annettu 18 piviinai maaliskuuta 1986
(EYVL N:o L 80, 25.3.1986, s. 55)

- 387 L 0356: neuvoston direktiivi 87/356/ETY, annettu 25 paivana kesAkuuta 1987 (EYVL
N:o L 192, 11.7.1987, s. 48)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan Iiitteessa I oleva 1 - 1.6 kohta seuraavalla:

"1. PAINON MUKAAN MYYTAVAT ELINTARVIKKEET (grammoina)

1.1 Voi (CCT:n nimike 04.03 / HS-nimike 0405 00), emulgoitu margariini tai muut
kuin elginrasvat ja kasvisrasvat (kevytlevitteet)
125 - 250 - 500 - 1000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2 Tuorejuustot, Iukuun ottamatta 'petits suisses' ja samalla tavoin valmistetut juustot
(CCT:n alanimike 04.04:sta E I c / HS-alanimike 0406 10)
62.5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3 P6ytA- ja keittosuola (CCT:n alanimike 25.01 A / HS-nimike 2501)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4 Hienokiteiset sokerit, punaiset tai ruskeat sokerit, makeissokerit
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 -

5000
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1.5 Viljavalmisteet (lukuun ottamatta pikkulasten ruokia)

1.5.1 Jauhot, rouheet, hiutaleet seki kauraryynit ja muut karkeat viljajauhot, kaurahiuta-
leet (lukuun ottamatta 1.5.4 kohdassa tarkoitettuja valmisteita)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500(') -5 000 - 10 000

1.5.2 Makaronivalmisteet (CCT:n alanimike 19.03/ HS-nimike 1902)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3 Riisi (CCT:n nimike 10.06 / HS-nimike 1006) 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 -
2 500- 5 000

1.5.4 Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravintovalmisteet
(esim. riisimurot, maissihiutaleet ja vastaavat valmisteet) (CCr:n nimike 19.05 /
HS-nimike 1904)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6 Kuivatut kasvikset (CCT:n nimike 07.05/ HS-nimikkeet 0712 - 0713) (2), kuivatut
hedelmat (CCT:n nimikkeet tai alanimikkeet 08.01:sta, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 /
HS-nimikkeet 0803:sta, 0804:st5, 0805:sti, 0806:sta, 0813:sta)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(1) Ei koske kaurajauhoja ja kaurahiutaleita
(2) Lukuun ottamatta perunoita ja kuivattuja kasviksia"

b) Korvataan liitteessa I oleva 4 kohta seuraavalla:

"4. KAYTIOVALMIIT MAALIT JA LAKAT (my6s liuottimia sisaltavit); CCT:n
alanimike 32.09 A If / HS-nimike 3208, 3209, 3210 paitsi dispergoidut pigmentit
ja liuokset) (millilitroina)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 -

5 000 - 10 000"

c) Korvataan liitteessd I oleva 6 kohta seuraavalla:

"6. PUHDISTUSVALMISTEET
(kiinteAt ja jauheet grammoina, nesteet ja tahnat millilitroina) muun muassa nahan
ja jalkineiden, puun ja lattianpdallysteiden, uunien ja metallien, my6s autojen,
puhdistukseen tarkoitetut valmisteet, ikkunoiden ja peilien, my6s autojen
ikkunoiden ja peilien, puhdistukseen tarkoitetut valmisteet (CCT:n nimike 34.05 /
HS-nimike 3405); kotitalouskiytt66n tarkoitetut tahranpoistoaineet, tarkit ja viirit
(CCT:n alanimikkeet 38.12 A ja 32.09 C / HS-alanimikkeet 3809 10 ja
3212 90:sti), kotitalouskdytt66n tarkoitetut hy6nteismyrkyt (CCT:n nimike
38.11:stA /HS-nimike 3808 10), kattilakiven poistoaineet (CCr:n nimike 34.02:sta
/ HS-nimikkeet 3401:std, 3402:sta), kotitalouskgiytt66n tarkoitetut raikasteet (CCr:n
nimike 33.06 B / HS-alanimikkeet 3307 20, 3307 41 ja 3307 49), muuhun
kuin IAikintAkliytt66n tarkoitetut desinfioimisaineet
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 -

2 000 - 5 000 - 10 000"
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d) Korvataan liitteessa I oleva 7 kohta seuraavalla:

"7. KOSMETIIKKA: KAUNEUS- JA TOALETTIVALMISTEET (CCT:n alanimik-
keet 33.06 A ja B / HS-nimikkeet 3303, 3307:sti) (kiinteat ja jauheet grammoina,
nesteet ja tahnat millilitroina)"

e) Korvataan liitteessd I olevat 8 - 8.4 kohdat seuraavalla:

"8. PESUAINEET

8.1 Kiinteit toaletti- ja kotitaloussaippuat (grammoina) (CCT:n nimike 34.01:sti I HS-
alanimikkeet 3401 1l:sta ja 3401 19:stii)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Nestesaippuat (grammoina) (CCT:n nimike 34.01 / HS-nimike 3401 (20))
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Saippuahiutaleet ja -rakeet ym. (grammoina) (CCT:n nimike 34.01:sti i HS-
alanimike 3401 20:sta
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Nestemiiset pesu-, puhdistus- ja hankausaineet ja muut apuaineet (CCT:n nimike
34.02 / HS-nimike 3402) ja hypokloriittivalmisteet (lukuun ottamatta 6 kohdassa
tarkoitettuja valmisteita) (millilitroina)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (1) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 -

5 000 -6 000 -7 000 - 10 000

() Ainoastaan hypokloriiteille"

26. 386 L 0217: Neuvoston direktiivi 86/217/ETY, annettu 26 paivAna toukokuuta 1986,
moottoriajoneuvojen rengaspainemittareita koskevan jasenvaltioiden lains~Adinn6n lMhen-
tAmisestA (EYVL N:o L 152, 6.6.1986, s. 48)

27. 390 L 0384: Neuvoston direktiivi 90/384/ETY, annettu 20 paivanA kesakuuta 1990,
ei-itsetoimivia vaakoja koskevan jisenvaltioiden Iains5Adinn6n lihentamisesti (EYVL N:o L
189, 20.7.1990, s. 1)

SAA.DOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITErrA A HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittAvt huomiota seuraavien s5id6sten sisAlt66n:

28. 376 X 0223: Komission suositus jdsenvaltioidle 76/223/ETY, annettu 5 paivAna helmikuuta
1976, patentteja koskevissa yleissopimuksissa tarkoitetuista mittayksik6istA (EYVL N:o L 43,
19.2.1976, s. 22)

29. C/64/73/s. 26: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 64, 6.8.1973, s. 26)
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30. C/29/74/s. 33: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 29, 18.3.1974, s. 33)

31. C/108/74/s. 8: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 108, 18.9.1974, s. 8)

32. C/50/75/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 50, 3.3.1975, s. 1)

33. C/66/76/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 66, 22.3.1976, s. 1)

34. C/247/76/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 247, 20.10.1976, s. 1)

35. C/298/76/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 298, 17.12.1976, s. 1)

36. C/9/77/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 9, 13.1.1977, s. 1)

37. C/53/77/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 53, 3.3.1977, s. 1)

38. C/176/77/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 176, 25.7.1977, s. 1)

39. C/79/78/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 79, 3.4.1978, s. 1)

40. C/221/78/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o
C 221, 18.9.1978, s. 1)

41. C/47/79/s. 1: Komission tiedonanto neuvoston direktiivin 71/316iETY mukaisesti (EYVL N:o
C 47, 21.2.1979, s. 1)

42. C/194/79/s. 1: Komission tiedonanto mittauslaitteiden tyyppihyvdksyntdA koskevan neuvoston
direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 194, 31.7.1979, s. 1)

43. C/40/80/s, 1: Komission tiedonanto mittauslaitteiden tyyppihyvd.ksyntdi. koskevan neuvoston
direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 40, 18.2.1980, s. 1)

44. C/349/80/s. 1: Komission tiedonanto mittauslaitteiden tyyppihyviksyntAS koskevan neuvoston
direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 349, 31.12.1980, s. 1)

45. C/297/81/s. 1: Komission tiedonanto mittauslaitteiden tyyppihyviksyntH koskevan neuvoston
direktiivin 71/316/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 294, 16.11.1981, s. 1)
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X. SAH KOLAITEET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 373 L 0023: Neuvoston direktiivi 73/23/ETY, annettu 19 paivindi helmikuuta 1973, tietyllI
jAnnitealueelia toimivia s.hk61aitteita koskevan jasenvaltioiden lainsgiidann6n ahentamisesta
(EYVL N:o L 77, 26.3.1973, s. 29)

Islanti, Ruotsi ja Suomi noudattavat direktiivin s~ann6ksiA viimeistiAn 1 paivAsta tammikuuta
1994.

2. 376 L 0117: Neuvoston direktiivi 76/117/ETY, annettu 18 piivnAn joulukuuta 1975,
rajilhdysvaarallisissa tiloissa kiytettiviA sihk61aitteita koskevan jisenvaltioiden lainsAidAnn6n
1hihentimisesti (EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 45)

3. 379 L 0196: Neuvoston direktiivi 79/196/ETY, annettu 6 piivini helmikuuta 1979,
rajahdysvaarallisissa tiloissa kgytettivi5, tietyn tyyppisellI suojauksella varustettuja sahko1aitteita

koskevan jgsenvaltioiden lainsidann6n lahentAmisesta (EYVL N:o L 43, 20.2.1979, s. 20),

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 384 L 0047: komission direktiivi 84/47/ETY, annettu 16 piivana tammikuuta 1984
(EYVL N:o L 31, 2.2.1984, s. 19)

- 388 L 0571: komission direktiivi 88/571/ETY, annettu 10 paivana marraskuuta 1988
(EYVL N:o L 311, 17.11.1988, s. 46)

- 388 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21 paivna joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 42)

- 390 L 0487: neuvoston direktiivi 90/487/ETY, annettu 17 paivni syyskuuta 1990

(EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 23)

4. 382 L 0130: Neuvoston direktiivi 82/130/ETY, annettu 15 pAivini helmikuuta 1982,
rijdhdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille aittiissa kaivoksissa kAytettaviA sAhkolaitteita koske-
van jisenvaltioiden lainsidinnbn 1hentimisestd (EYVL N:o L 59, 2.3.1982, s. 10), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 388 L 0035: komission direktiivi 88/35/ETY, annettu 2 pAivinA joulukuuta 1987 (EYVL
N:o L 20, 26.1.1988, s. 28)

- 391 L 0269: komission direktiivi 91/269/ETY, annettu 30 piiivina huhtikuuta 1991
(EYVL N:o L 134, 29.5.1991, s. 51)

5. 384 L 0539: Neuvoston direktiivi 84/539/ETY, annettu 17 pAivin5 syyskuuta 1984, 5idkinnissd
tai ellinlAiikinnissA kiytettivii sihk6laitteita koskevan jAsenvaltioiden lainsdiidinn6n lahenta-
misesti (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 179)

6. 389 L 0336: Neuvoston direktiivi 89/336/ETY, annettu 3 piivini toukokuuta 1989, sshk6mag-
neettista yhteensopivuutta koskevan jdsenvaltioiden IainsAidinn6n lhentamisesta (EYVL N:o

L 139, 23.5.1989, s. 19)
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7. 390 L 0385: Neuvoston direktiivi 90/385/ETY, annettu 20 paivAnA kesAkuuta 1990, aktiivisia
implantoitavia liikinnillisili laitteita koskevan jasenvaltioidcn lainsiidinnbn Ilghentimisestai
(EYVL N:o L 189, 20.7.1990, s. 17)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITEITAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivat huomiota seuraavien siid6sten sisalt66n:

8. C/184/79/s. 1: Komission tiedonanto tietylli jinnitealueella toimivia sahk6laitteita koskevan
jisenvaltioiden lainsiAdAnn6n lihentamisestli 19 paivina helmikuuta 1973 annetun neuvoston
direktiivin 73/23/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 184, 23.7.1979, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- C/26/80/s. 2: muutos komission tiedonantoon (EYVL N:o C 26, 2.2.1980, s. 2)

9. C/107/80/s. 2: Komission tiedonanto tietylliI jinnitealueella toimivia sdhk6laitteita koskevan
jasenvaltioiden lainsAddiinn6n lIhentimisesti 19 paiviini helmikuuta 1973 annetun neuvoston
direktiivin 73/23/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 107, 30.4.1980, s. 2)

10. C/199/80/s. 2: Kolmas komission tiedonanto tietyilli jinnitealueilla toimivia sahk6laitteita
koskevan jisenvaltioiden lainsaiidann6n lahentamisesta 19 paivand helmikuuta 1973 annetun
neuvoston direktiivin 73/23/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 199, 5.8.1980, s. 2)

11. C/59/82/s. 2: Komission tiedonanto, annettu 15 paivini joulukuuta 1981, tietylla jannitealueella
toimivia sdhk6laitteita koskevan jasenvaltioiden lainsidMAnn6n lihentAmisesti 19 paivini
helmikuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 73/23/ETY - "pienjinnitedirektiivin" -
toiminnasta (EYVL N:o C 59, 9.3.1982, s. 2)

12. C/235/84/s. 2: Neljis komission tiedonanto tietylla jannitealueella toimivia sahk61aitteita
koskevan jdsenvaltioiden lainsiadnn6n lahentAmisesti 19 pAivanA helmikuuta 1973 annetun
neuvoston direktiivin 73/23/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 235, 5.9.1984, s. 2)

13. C/166/85/s. 7: Viides komission tiedonanto tietylla jannitealueella toimivia sahk6laitteita
koskevan jisenvaltioiden IainsAAddnn6n lahentamisestA 19 paivana helmikuuta 1973 annetun
neuvoston direktiivin 73/23/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 166, 5.7.1985, s. 7)

14. C/168/88/s. 5: Komission tiedonanto tietyllI jannitealueella toimivia sahk6laitteita koskevan
jisenvaltioiden lainsaddinn6n lAhentimisesta 19 paivini helmikuuta 1973 annetun neuvoston
direktiivin 73/23/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 168, 27.6.1988, s. 5)

15. C/46/81/s. 3: Komission tiedonanto rajahdysvaarallisissa tiloissa kaytettavia shk6laitteita
koskevan jasenvaltioiden lainsdAdinn6n lahentamisestA 18 paivAna joulukuuta 1975 annetun
neuvoston direktiivin 76/117/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 46, 5.3.1981, s. 3)

16. C/149/81/s. 1: Komission tiedonanto rajahdysvaarallisissa tiloissa kiytettivii sahkblaitteita
koskevan jisenvaltioiden lainsAidinn6n lihentaimisestd 18 paivani joulukuuta 1975 annetun
neuvoston direktiivin 76/117/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 149, 18.6.1981, s. 1)
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17. 382 X 0490: Komission suositus 82/490/ETY, annettu 6 pdivgni heinikuuta 1982, rijdihdysvaa-
rallisissa tiloissa kiytettfivi~i sfihk6laitteita koskevan jasenvaltioiden lainsailidinnon lIhentimisestd
18 pAivani joulukuuta 1975 annetussa neuvoston direktiivissa 76/117/ETY tarkoitetuista
vaatimustenmukaisuustodistuksista (EYVL N:o L 218, 27.7.1982, s. 27)

18. C/328/82/s. 2: Ensimmiinen komission tiedonanto rijihdysvaarallisissa, tietyn tyyppiselli
suojauksella varustetuissa tiloissa kiytettivii sihk61aitteita koskevan jdsenvaltioiden
IainsiAdinn6n liihentiimisestai 6 paivina helmikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin
79/196/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 328, 14.12.1982, s. 2) ja lite (EYVL N:o C 328A,
14.12.1982, s. 1)

19. C/356183/s. 20: Toinen komission tiedonanto rij1hdysvaaraIIisissa, tietyn tyyppisellI
suojauksella varustetuissa tiloissa kiytettaviA s~hk61aitteita koskevan jasenvaltioiden
lainsiidinn6n lhihentinisesti 6 paivani helmikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin
79/196/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 356, 31.12.1983, s. 20) ja lite (EYVL N:o C 356A,
31.12.1983, s. 1)

20. C/194/86/s. 3: Komission tiedonanto rijihdysvaarallisissa tiloissa kiytettivil shkb1aitteita
koskevan jAsenvaltioiden lainsiidnn6n lihentdmisesti 18 pAiviini joulukuuta 19775 annetun
neuvoston direktiivin 76/117/ETY mukaisesti (EYVL N:o C 194, 1.8.1986, s. 3)

21. C/311/87/s. 3: Komission tiedonanto sihk6laitteiden kiytt6i rijihdysvaara~lisissa tiloissa
kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa koskevan jisenvaltioiden lainsigdinn6n lihentfimisesti 15
paivini helmikuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/130/ETY mukaisesti (EYVL N:o C
311, 21.11.1987, s. 3)

XI. TEKSTIILIT

SAADQKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 371 L 0307: Neuvoston direktiivi 71/307/ETY, annettu 26 pivini heinikuuta 1971,tekstiilien
nimityksii koskevan jisenvaltioiden lainsidAnn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 185, 16.8.1971,
s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraaviUa:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustarnissopimusten muutoksista tehty asiakidja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-rlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 118)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten rnuutoksista tehty asiakiija -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 109)

- 383 L 0623: neuvoston direktiivi 83/623/ETY, annettu 25 piivini marraskuuta 1983
(EYVL N:o L 353, 15.12.1983, s. 8)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 219)
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- 387 L 0140: komission direktiivi 87/140/ETY, annettu 6 paivinai helmikuuta 1987
(EYVL N:o L 56, 26.2.1987, s. 24)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Lisdtdiin 5 artiklan I kohtaan seuraava:

"- uusi villa
- ny ull
- ren ull
- kamull"

2. 372 L 0276: Neuvoston direktiivi 72/276/ETY, annettu 17 phivini heinikuuta 1972, kahden
tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyji kvantitatiivisia analyysimenetelmii koskevan
jisenvaltioiden lainsiidinn6n lihentlaisesti (EYVL N:o L 173, 31.7.1972, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0076: komission direktiivi 79/76/ETY, annettu 21 pdivini joulukuuta 1978 (EYVL
N:o L 17, 24.1.1979, s. 17)

- 381 L 0075: neuvoston direktiivi 81/75/ETY, annettu 17 piivnAi helmikuuta 1981
(EYVL N:o L 57, 4.3.1981, s. 23)

- 387 L 0184: komission direktiivi 87/184/ETY, annettu 6 pAivAnA helmikuuta 1987
(EYVL N:o L 75, 17.3.1987, s. 21)

3. 373 L 0044: Neuvoston direktiivi 73/44/ETY, annettu 26 pAivini helmikuuta 1973, kolmen
tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisii analyysimenetelmii koskevan jAsen-
valtioiden lainsAAdAnn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 83, 30.3.1973, s. 1)

4. 375 L 0036: Neuvoston direktiivi 75/36/ETY, annettu 17 paivanA joulukuuta 1974, tekstiilien
nimityksii koskevan jisenvaltioiden lains5idannon lahentamisest annetun direktiivin
71/307/ETY tAydentimisesti (EYVL N:o L 14, 20.1.1975, s. 15)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivat huomiota seuraavien siid6sten sisalt66n:

5. 387 X 0142: Komission suositus 87/142/ETY, annettu 6 piivAna helmikuuta 1987, eriiistii
menetelmisti muiden kuin kuituaineiden poistamiseksi ennen kuitusekoitteiden kvantitatiivista
analyysia (EYVL N:o L 57, 27.2.1987, s. 52)

6. 387 X 0185: Komission suositus 87/185/ETY, annettu 6 piivanai helmikuuta 1987, kvantitatiivi-
sista analyysi- menetelmisti akryyli-, modakryyli, kloro- ja trivinyylikuitujen tunnistamiseksi
(EYVL N:o L 75, 17.3.1987, s. 28)
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XII. ELINTARVIKKEET

EY:n komissio nimitti EFTA-valtioiden tieteellisesti erittain pitevistd henkil6istj ainakin yhden
henkil6n, joka on lasnii elintarvikealan tiedekomiteassa ja jolla on oikeus ilmaista ndkemyksensai sielli.
Hinen kantansa merkitAin erikseen p6ytikirjaan.

EY:n komission on riittivin ajoissa ilmoitettava hd.neIle komitean kokouksen ajankohta ja toimitettava
hanelle asiaa koskevat tiedot.

S, ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

362 L 2645: Neuvoston direktiivi 62i2645/ETY, annettu 23 piivini lokakuuta 1962,
elintarvikkeissa sallittuja viriaineita koskevan jisenvaltioiden lainsiAdinn6n lihentAmisesti
(EYVL N:o L 115, 11.11.1962, s. 2645/62), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavifa:

- 365 L 0469: neuvoston direktiivi 65/469/ETY, annettu 25 paivinA lokakuuta 1965 (EYVL
N:o P 178, 26.10.1965, s. 2793/65)

- 367 L 0653: neuvoston direktiivi 67/653/ETY, annettu 24 piiivana lokakuuta 1967 (EYVL
N:o P 263, 30.10.1967, s. 4)

- 368 L 0419: neuvoston direktiivi 68/419/ETY, annettu 20 piivnd joulukuuta 1968
(EYVL N:o L 309, 24.12.1968, s. 24)

- 370 L 0358: neuvoston direktiivi 70/358/ETY, annettu 13 piivana heinakuuta 1970
(EYVL N:o L 157, 18.7.1970, s. 36)

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 120)

- 376 L 0399: neuvoston direktiivi 76/399/ETY, annettu 6 paivaii huhtikuuta 1976 (EYVL
N:o L 108, 26.4.1976, s. 19)

- 378 L 0144: neuvoston direktiivi 78/144/ETY, annettu 30 pAivAna tammikuuta 1978
(EYVL N:o L 44, 15.2.1978, s. 20)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 381 L 0020: neuvoston direktiivi 81/20/ETY, annettu 20 pAivina tammikuuta 1981
(EYVL N:o L 43, 14.2.1981, s. 11)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 piivani joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)
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2. 364 L 0054: Neuvoston direktiivi 64/54/ETY, annettu 5 piivini marraskuuta 1963, elintarvik-
keissa sallittuja siil6ntiaineita koskevan jasenvaltioiden lains"adann6n 1IhentdimisestS (EYVL
N:o 12, 27.1.1964, s. 161/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 371 L 0160: neuvoston direktiivi 71/160/ETY, annettu 30 paivana maaliskuuta 1971
(EYVL N:o L 87, 17.4.1971, s. 12)

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 121)

- 372 L 0444: neuvoston direktiivi 72/444/ETY, annetiu 26 paivfini joulukuuta 1972
(EYVL N:o L 298, 31.12.1972, s. 48)

- 374 L 0062: neuvoston direktiivi 74/62/ETY, annettu 17 paivana joulukuuta 1973 (EYVL
N:o L 38, 11.2.1974, s. 29)

- 374 L 0394: neuvoston direktiivi 74/394/ETY, annettu 22 paivana heinAkuuta 1974
(EYVL N:o L 208, 30.7.1974, s. 25)

- 376 L 0462: neuvoston direktiivi 76/462/ETY, annettu 4 pAivAna toukokuuta 1976
(EYVL N:o L 126, 14.5.1976, s. 31)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 381 L 0214: neuvoston direktiivi 81/214/ETY, annettu 16 pdivana maaliskuuta 1981
(EYVL N:o L 101, 11.4.1981, s. 10)

- 383 L 0636: neuvoston direktiivi 83/636/ETY, annettu 13 pAivinA joulukuuta 1983
(EYVL N:o L 357, 21.12.1983, s. 40)

- 384 L 0458: neuvoston direktiivi 84/458/ETY, annettu 18 piiiviini syyskuuta 1984
(EYVL N:o L 256, 26.9.1984, s. 19)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 paivani joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimustenmuutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 215)

- 385 L 0585: neuvoston direktiivi 85/585/ETY, annettu 20 pAivAna joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 43)
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3. 365 L 0066: Neuvoston direktiivi 65/66/ETY, annettu 26 pdiviini tammikuuta 1965,
clintarvikkeissa sallittujen sail6ntiaineiden crityisistS puhtausvaatimuksista (EYVL N:o 22
9.2.1965, s. 373), scllaisena kuin sc on muutettuna scuraavilla:

- 367 L 0428: neuvoston direktiivi 67/428/ETY, annettu 27 piivind kesakuuta 1967 (EYVL
N:o 148, 11.7.1967, s. 10)

- 376 L 0463: neuvoston direktfivi 76/463/ETY, annettu 4 pivin! toukokuuta 1976
(EYVL N:o L 126, 14.5.1976, s. 33)

- 386 L 0604: neuvoston direktiivi 86/604/ETY, annettu 8 piivAnd joulukuuta 1986 (EYVL
N:o L 352, 13.12.1986, s. 45)

4. 367 L 0427: Neuvoston direktiivi 67/427/ETY, annettu 27 piivini kesAkuuta 1967, tiettyjen
sitrushedelmien pintakisittelyaineiden kiyttanisesti ja kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten
valvontatutkimusmenetelmien kaiyttAmisesta sitrushedelmille (EYVL N:o L 148, 11.7.1967)

5. 370 L 0357: Neuvoston direktiivi 70/357/ETY, annettu 13 piivini heinakuuta 1970,
elintarvikkeissa sallittuja hapettumisenestoaineita koskevan jasenvaltioiden lainsi5ddnn6n
lihentamisestd (EYVL N:o L 157, 18.7.1970, s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan hiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 121)

- 378 L 0143: neuvoston direktiivi 78/143/ETY, annettu 30 piivdnd tammikuuta 1978
(EYVL N:o L 44, 15.2.1978, s. 18)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisdihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 381 L 0962: neuvoston direktiivi 81/962/ETY, annettu 24 piivind marraskuuta 1981
(EYVL N:o L 354, 9.12.1981, s. 22)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 piivinA joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 215)

- 387 L 0055: neuvoston direktiivi 87/55/ETY, annettu 18 plivanii joulukuuta 1986 (EYVL
N:o L 24, 27.1.1987, s. 41)
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6. 373 L 0241: Neuvoston direktiivi 73/241/ETY, annettu 24 piivin5 heinakuuta 1973,
elintarvikkeena kiytettgvii kaakao- ja suklaatuotteita koskevan jisenvaltioiden lainsSAddnn6n
lahentamisestii (EYVL N:o L 228, 16.8.1973, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 374 L 0411: neuvoston direkijivi 74/411/ETY, annettu I pSivAna elokuuta 1974 (EYVL
N:o L 221, 12.8.1974, s. 17)

- 374 L 0644: neuvoston direktiivi 74/644/ETY, annettu 19 paivanS joulukuuta 1974
(EYVL N:o L 349, 28.12.1974, s. 63)

- 375 L 0155: neuvoston direktiivi 75/155/ETY, annettu 4 paivinSi maaliskuuta 1975
(EYVL N:o L 64, 11.3.1975, s. 21)

- 376 L 0628: neuvoston direktiivi 76/628/ETY, annettu 20 piiviinai heinAkuuta 1976
(EYVL N:o L 223, 16.8.1976, s. 1)

- 378 L 0609: neuvoston direktiivi 78/609/ETY, annettu 29 paivini kesakuuta 1978 (EYVL
N:o L 197, 22.7.1978, s. 10)

- 378 L 0842: neuvoston direktiivi 78/842/ETY, annettu 10 pAivanA lokakuuta 1978 (EYVL
N:o L 291, 17.10.1978, s. 15)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 380 L 0608: neuvoston direktiivi 80/608/ETY, annettu 30 paiviini kesakuuta 1980 (EYVL
N:o L 170, 3.7.1980, s. 33)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annetu 19 pAivana joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan iittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216)

- 389 L 0344: neuvoston direktiivi 89/344/ETY, annettu 3 piivdni toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 19)

7. 373 L 0437: Neuvoston direktiivi 73/437/ETY, annettu 11 piivini joulukuuta 1973, tiettyja
elintarvikkeena kaytettavia sokereita koskevan jisenvaltioiden IainsiAddnn6n lIhentimisestA
(EYVL N:o L 356, 27.12.1973, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
S. 110)
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- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hiitlyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216)

8. 374 L 0329: Neuvoston direktiivi 74/329/ETY, annettu 18 piivini kesi.kuuta 1974, elintarvik-
keissa sallittuja emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytel6imisaineita koskevan jisen-
valtioiden lainsAiidnn6n lhentamisesta (EYVL N:o L 189, 12.7.1974, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0612: neuvoston direktiivi 78/612/ETY, annettu 29 piivind kesikuuta 1978 (EYVL
N:o L 197, 22.7.1978, s. 22)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 380 L 0597: neuvoston direktiivi 80/597/ETY, annettu 29 piivini toukokuuta 1980
(EYVL N:o L 155, 23.6.1980, s. 23)

- 385 L 0006: neuvoston direktiivi 85/6/ETY, annettu 19 paiviinii joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 21)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 piivand joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 1 85 I: Ifittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216)

- 386 L 0102: neuvoston direktiivi 86/102/ETY, annettu 24 piivingi maaliskuuta 1986
(EYVL N:o L 88, 3.4.1986, s. 40)

- 389 L 0393: neuvoston direktiivi 89/393/ETY, annettu 14 piivAni kesakuuta 1989 (EYVL
N:o L 186, 30.6.1989, s. 13)

9. 374 L 0409: Neuvoston direktiivi 74/409/ETY, annettu 22 piivdnA heinakuuta 1974, hunajaa
koskevan jisenvaltioiden lainsiidann6n yhdenmukaistamisesta (EYVL N:o L 221, 12.8.1974,
s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216)
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10. 375 L 0726: Neuvoston direktiivi 75/726/ETY, annettu 17 paivdni marraskuuta 1975,
hedelmdmehuja ja tiettyjA vastaavia valmisteita koskevan jdsenvaltioiden lainsaadnn6n
lhentaxnisestd (EYVL N:o L 311, 1.12.1975, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna seuraa-
villa:

- 379 L 0168: neuvoston direktiivi 79/168/ETY, annettu 5 pAivAna helmikuuta 1979
(EYVL N:o L 37, 13.2.1979, s. 27)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 381 L 0487: neuvoston direktiivi 81/487/ETY, annettu 30 piiiviini heinakuuta 1981
(EYVL N:o L 189, 11.7.1981, s. 43)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216 ja 217)

- 389 L 0394: neuvoston direktiivi 89/394/ETY, annettu 14 pAivAna kesakuuta 1989 (EYVL

N:o L 186, 30.6.1989, s. 14)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Usaa.in 3 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"(f) hedelmamehuissa 'Must' yhdessa kAytetyn hedelman nimen (ruotsiksi) kanssa."

11. 376 L 0118: Neuvoston direktiivi 76/118/ETY, annettu 18 piivini joulukuuta 1975, tiettyja
osittain tai kokonaan kuivattuja elintarvikkeena kaytettavia sail6ttyjii maitoja koskevan jasenval-
tioiden lainsiidAnn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 49), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0630: neuvoston direktiivi 78/630/ETY, annettu 19 piivana kesakuuta 1978 (EYVL
N:o L 206, 29.7.1978, s. 12)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11 1979,
s. 110)

- 383 L 0635: neuvoston direktiivi 83/635/ETY, annettu 13 piivani joulukuuta 1983
(EYVL N:o L 357, 21.12.1983, s. 37)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216 ja 217)
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TitMi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavalla:

"Tanskassa 'flodepulver', Saksassa ja Itivallassa 'Rahmpulver' ja 'Sahnepulver, Ruotsissa
'GrAddpulver', Islannissa 'ni6urseydd nmj61k', Suornessa 'kermajauhe/grgddpulver' ja Norjassa
'flotepulver' osoittamaan liitteessi olevan 2 kohdan d alakohdassa miriteltyi tuotetta".

12. 376 L 0621: Neuvoston direktiivi 76/621/ETY, annettu 20 pdivdini heinkuuta 1976,
elintarvikkeena sellaisenaan kiiytettivissa 61jyissd ja rasvoissa sekd elintarvikkeissa, joihin on
lisatty 61jyA ja rasvoja, sisAtimain erukahapon enimmaispitoisuuden mdiittimisesti (EYVL N:o
L 202, 28.7.1976, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiria -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 216)

13. 376 L 0895: Neuvoston direktiivi 76/895/ETY, annettu 23 paiviini marraskuuta 1976, hedelmien
ja vihannesten torjunta-ainejidmien enimmiAismiarien vahvistamisesta (EYVL N:o L 340,
9.12.1976, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 380 L 0428: komission direktiivi 80/428/ETY, annettu 28 piivdnA maaliskuuta 1980
(EYVL N:o L 102, 19.4.1980, s. 26)

- 381 L 0036: neuvoston direktiivi 81/36/E=, annettu 9 piivana helmikuuta 1981 (EYVL
N:o L 46, 19.2.1981, s. 33)

- 382 L 0528: neuvoston direktiivi 82/528/ETY, annettu 19 pAivAna heindkuuta 1982
(EYVL N:o L 234, 9.8.1982, s. 1)

- 388 L 0298: neuvoston direktiivi 88/298/ETY, annettu 16 pSivind toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 53)

- 389 L 0186: neuvoston direktiivi 89/186/ETY, annettu 6 paivana maaliskuuta 1989
(EYVL N:o L 66, 10.4.1989, s. 36)
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TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

Korvataan lite I seuraavasti:

"Lite I
Luettelo I artiklassa tarkoitetuista tuotteista

HS-nimike CCT:n Kuvaus
tai -ala- nimike
nimike

0704 07.01.B Kaalit, kukkakaalit ja ruusukaalit, tuoreena tai jiihdytet-
tyind

0709 70 07.01 C Pinaatti, tuoreena tai jadhdytettynai

0709 90:sta, 07.01 D Salaattivihannekset, mukaan lukien endiivi ja sikuri tuo-
0705 reena tai jAahdytettynA

0709 90:st5 07.01 E Lehtijuurikkaat ja artisokka, tuoreena tai jAihdytettyn5

0708 07.01 F Palkokasvit kuorittuina tai kuorimattomina, tuoreena tai
jgihdytettynA

0706 07.01 G Porkkanat, tumipsit, punajuuret, pukinparta, selleri, retiisit
ja vastaavat syotAvit juurivihannekset, tuoreena tai jgAh-
dytettynA

0703 10, 07.01 H Sipulit, salottisipulit ja valkosipulit, tuoreena tai
0703 20 jiihdytettyni

0703 90 07.01 IJ Purjot ja muut sipulimaiset kasvit, tuoreena tai jAihdytet-

tyni

0709 20 07.01 K Parsat, tuoreena tai jAihdytettynd

0709 10 07.01 L Artisokat, tuoreena tai jAighdytettynA

0702 07.01 M Tomaatit, tuoreena tai j~iahdytettyni

0709 90:sti 07.01 N Oliivit, tuoreena tai jiihdytettyni

0709 90:sti 07.01 0 Kapris, tuoreena tai jAAhdytettyni

0707 07.01 P Kurkut ja pikkukurkut, tuoreena tai jiihdytettynA
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0709 51, 07.01 Q Sienet ja tryffelit, tuoreena tai jiihdytettyni
0709 52

0709 90:std 07.01 R Fenkoli, tuoreena tai jdAhdytettynA

0709 60:stA 07.01 S Paprika, tuoreena tai jddhdytettyna

0709:stA 07.01 T Muut vihannekset ja juurikasvit, tuoreena tai jd.hdytet-
tynA

0710:stA 07.02:sta Vihannekset, keittdmatt6mit, jidtyneet

0801:sta, 08.01:sti Taatelit, banaanit, kookospahkinat, Brasilian pAhkinAt ja
0803:sta, cashewpihkinitde), avokadot, mangot, guavahedelmat ja
0804:sti mangostanit, tuoreina, kuorittuina

0805:sta 08.02:sta Sitrushedelmat, tuoreet (l)

0804:sti 08.03:sta Viikunat, tuoreet (

0806:sta 08.04:stA Viinirypaleet, tuoreet m1

0802:sta 08.05:sti Pihkinat, muut kuin ne, jotka kuuluvat nimikkeeseen
N:o 08.01, tuoreina 1 , kuorellisina tai kuorittuina

0808 08.06 Omenat, pairynat ja kvittenit, tuoreinal)

0809 08.07 Kivelliset hedelmat, tuoreina 1

0810:sti, 08.08 Marjat, tuoreinal)

0807 20

0810:sti, 08.09 Muut hedelmat, tuoreina )

0807 10

0811:sta 08.10:sta Hedelmat, keittimitt6mat, jotka on sailotty pakastamalla
ktyttti aimttn i sokeria"

(1) J~idhdytettyj5i hedelii kgisitelldidn samalla tavoin kuin tuoreita.
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14. 377 L 0436: Neuvoston direktiivi 77/436/ETY, annettu 27 piiviin kesikuuta 1977,
kahviuutteita ja sikuriuutteita koskevan jisenvaltioiden lainsiidannbn lIhentdimisesti (EYVL N:o
L 172, 12.7.1977, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittynisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 110)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L

302, 15.11.1985, s. 217)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 p5iving joulukuuta 1984 (EYVL

N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 385 L 0573: neuvoston direktiivi 85/573/ETY, annettu 19 paivana joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 22)

15. 378 L 0142: Neuvoston direktiivi 78/142/ETY, annettu 30 paivana tammikuuta 1978,
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia vinyylikloridimonomeeria sisaltAvii tarvikkeita

koskevan jasenvaltioiden lainsiidiinn6n lAhentamisesta (EYVL N:o L 44, 15.2.1978, s. 15)

16. 378 L 0663: Neuvoston direktiivi 78/663/ETY, annettu 25 piiivinii heinAkuuta 1978,
elintarvikkeissa sallittujen emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytel6imisaineiden
erityisista puhtausvaatimuksista (EYVL N:o L 223, 14.8.1978, s. 7), sellaisena kuin se on

muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0504: neuvoston direktiivi 82/504/ETY, annettu 12 paivana heinAkuuta 1982
(EYVL N:o L 230, 5.8.1982, s. 35)

- 390 L 0612: komission direktiivi 90/612/ETY, annettu 26 piivin5i lokakuuta 1990 (EYVL
N:o L 326, 24.11.1990, s. 58)

17. 378 L 0664: Neuvoston direktiivi 78/664/ETY, annettu 25 paivana heinAkuuta 1978,

elintarvikkeissa sallittujen hapettumisenestoaineiden erityisistA puhtausvaatimuksista (EYVL N:o

L 223, 14.8.1978, s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0712: neuvoston direktiivi 82/712/ETY, annettu 18 paiviini lokakuuta 1982 (EYVL

N:o L 297, 23.10.1982, s. 31)

18. 379 L 0112: Neuvoston direktiivi 79/112/ETY, annettu 18 paiviini joulukuuta 1978, kuluttajalle
myytdv~iksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkint6ji, esillepanoa ja mainontaa koskevan
jasenvaltioiden lainsfidiinn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1), sellaisena kuin

se on muutettuna seuraavilla:

1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 17)
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- 1 85 I: iittymischdoista ja perustamissopimustcn muutoksista tchty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 218)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 pivinA joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 386 L 0197: neuvoston direktiivi 86/197/ETY, annettu 26 pAivini toukokuuta 1986
(EYVL N:o L 144, 29.5.1986, s. 38)

- 389 L 0395: neuvoston direktiivi 89/395/ETY, annettu 14 paivini kesAkuuta 1989 (EYVL
N:o L 186, 30.6.1989, s. 17)

- 391 L 0072: komission direktiivi 91/72/ETY, annettu 16 pSiv.ni tamnikuuta 1991
(EYVL N:o L 42, 15.2.1991, s. 27)

Elintarvikkeita, joihin on tehty merkinnit ennen tamin sopimuksen voimaantuloa ja silloin
voimassa olevan EFTA-valtioiden kansallisen IainsAidinn6n mukaisesti, saa saattaa EFTA-
valtioiden omille markkinoille I poiivAin tammikuuta 1995 asti.

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisatdin 5 artiklan 3 kohtaan seuraava:

"- suomeksi 'steilytetty, kisitelty ionisoivalla sateilylli'
- islanniksi 'geisla, me6h6ndla6 me6 j6nandi geislun'
- norjaksi 'bestrilt, behandlet med inoiserende str~iing'
- ruotsiksi bestrAlad, behandlad med joniserande strAining'".

b) Direktiivin 9 artiklan 6 kohdassa CN-koodeja 2206 00 91, 2206 00 93 ja 2206 00 99
vastaa harmonoidun jlrjestelmln nimike 2206

c) Lis AtAin 9 a artiklan 2 kohtaan seuraava:

"- suomeksi viimeinen kiytt6ajankohta'
- islanniksi 'si6asti neysludagur'
- norjaksi 'holdbar tir
- ruotsiksi 'sista f6rbrukningsdagen'".

d) Direktiivin 10 a artiklassa tariffin nimikkeiti 22.04 ja 22.05 vastaa harmonoidun
jdljestelm.n nimike 2204.

19. 379 L 0693: Neuvoston direktiivi 79/693/ETY, annettu 24 paivAn.1 heiniikuuta 1979,
hedelmnlhilloja, hyytel6iti ja marmeladeja sekA kastanjasosetta koskevan jsenvaltioiden
lainsgAdinn6n lihentamisestA (EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 5), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1276: neuvoston direktiivi 80/1276/MrY, annettu 22 paivAnA joulukuuta 1980
(EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 77)
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- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 217)

- 388 L 0593: neuvoston direktiivi 88/593/ETY, annettu 18 paivanA marraskuuta 1988
(EYVL N:o L 318, 25.11.1988, s. 44)

20. 379 L 0700: Komission direktiivi 79/700/ETY, annettu 24 heinlikuuta 1979, yhteis~n
niytteenottomenettelyisti hedelmien ja vihannesten torjunta-ainej~iimien virallisessa tarkas-
tuksessa (EYVL N:o L 207, 15.8.1979, s. 26)

21. 379 L 0796: Ensimminen komission direktiivi 79/796/ETY, annettu 26 piivafin heingkuuta
1979, tiettyjen elintarvikkeena kiytettivien sokereiden analyysimenetelmist A (EYVL N:o L 239,
22.9.1979, s. 24)

22. 379 L 1066: EnsimmAinen komission direktiivi 79/1066/ETY, annettu 13 piivinA marraskuuta
1979, yhteison analyysimenetelmisti kahviuutteiden ja sikuriuutteiden tarkastamiseksi (EYVL
N:o L 327, 24.12.1979, s. 17)

23. 379 L 1067: EnsimmAisen komission direktiivi 79/1067/ETY, annettu 13 piivana marraskuuta
1979, yhteison analyysimenetelmistd tiettyjen osittain tai kokonaan kuivattujen elintarvikkeeksi
tarkoitettujen maitosfilykkeiden tarkastamiseksi (EYVL N:o L 327, 24.12.1979, s. 29)

24. 380 L 0590: Komission direktiivi 80/590/ETY, annettu 9 piiviin~i kesakuuta 1980, elintarvikkci-
den kanssa kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin liitettavista tunnuksesta (EYVL N:o L 151,
19.6.1980, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 217)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usatian liitteen otsikkoon seuraava:

"LuITE" (suomeksi)
"VIDAUKI" (islanniksi)
"VEDLEGG" (norjaksi)
"BILAGA" (ruotsiksi).

b) Ustidn litteen tekstiin seuraava:

"tunnus" (suomeksi)
"merki" (islanniksi)
"symbol" (norjaksi)
"symbol" (ruotsiksi).

25. 380 L 0766: Komission direktiivi 80/766/ETY, annettu 8 piiviini heinikuuta 1980, yhteison
analyysimenetelmisti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden sisaltaman
vinyylikloridimonomeeripitoisuuden virallista tarkastamista varten (EYVL N:o L 213, 16.8.1980,
s. 42)
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26. 380 L 0777: Neuvoston direktiivi 80/777/ETY, annettu 15 paivAna heinAkuuta 1980, luontaisten
kivenniisvesien hy6dyntanistS ja markkinoille saattamista koskevan jAsenvaltioiden
lainsadAnn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 380 L 1276: neuvoston direktiivi 80/1276/ETY, annettu 22 paivAna joulukuuta 1980
(EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 77)

- 385 L 0007: neuvoston direktiivi 85/7/ETY, annettu 19 pdivini joulukuuta 1984 (EYVL
N:o L 2, 3.1.1985, s. 22)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan hiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 217)

27. 380 L 0891: Komission direktiivi 80/891/ETY, annettu 25 pdivinii heinakuuta 1980, yhteis6n
analyysimenetelmisti elintarvikkeena sellaisenaan kiytettAvien tai elintarvikkeisiin lis~ttyjen
61jyjen ja rasvojen sisaltAman erukahappopitoisuuden miarittamiseksi (EYVL N:o L 254,
27.9.1980, s. 35)

28. 381 L 0432: Komission direktiivi 81/432/ETY, annettu 29 paivina huhtikuuta 1981, yhteis6n
analyysimenetelmastii tarvikkeista elintarvikkeisiin siirtyvan vinyylikloridin virallista tarkas-
tamista varten (EYVL N:o L 167, 24.6.1981, s. 6)

29. 381 L 0712: Ensimmainen komission direktiivi 81/712/ETY, annettu 28 p~ivini heinakuuta
1981, yhteis6n analyysimenetelmista tarkastettaessa tiettyjen elintarvikelisaaineiden puhtausvaa-
timustenmukaisuutta (EYVL N:o L 257, 10.9.1981, s. 1)

30. 382 L 0711: Neuvoston direktiivi 82/711/ETY, annettu 18 paivana lokakuuta 1982, elintarvik-
keiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisaltimien ainesosien siirtymisen
tarkastamiseksi tarvittavista perussiinnoksisti (EYVL N:o L 297, 23.10.1982, s. 26)

31. 383 L 0229: Neuvoston direktiivi 83/229/ETY, annettu 25 paivanA huhtikuuta 1983,
regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehtyja, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia tarvikkeita koskevan jisenvaltioiden lainsaaddnn6n lahentimisesta (EYVL N:o L 123,
11.5.1983, s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 386 L 0388: komission direktiivi 86/388/ETY, annettu 23 pAivind heinikuuta 1986
(EYVL N:o L 228, 14.8.1986, s. 32)

32. 383 L 0417: Neuvoston direktiivi 83/417/ETY, annettu 25 pAivdnA heinakuuta 1983,
elintarvikkeina kaytettdvid tiettyjd laktoproteiineja (kaseiineja ja kaseinaatteja) koskevan
jAsenvaltioiden lainsAaddnn6n lihentamisestA (EYVL N:o L 237, 26.8.1983, s. 25), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 217)
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33. 383 L 0463: Komission direktiivi 83/463/ETY, annettu 22 pAivAna heinAkuuta 1983,
viiliaikaisten toimenpiteiden kAytt66n ottamisesta tiettyjen ainesosien ilmoittamiseksi kuluttajalle
tarkoitettujen elintarvikkeiden merkinn6issi (EYVL N:o L 255, 15.9.1983, s. 1)

34. 384 L 0500: Neuvoston direktiivi 84/500/ETY, annettu 15 pgivAnA lokakuuta 1984, elintarvik-
keiden kanssa kosketuksiin joutuvia keraamisia tarvikkeita koskevan jAsenvaltioiden lainsai-
d~nn6n lMhentliisesti (EYVL N:o L 277, 20.10.1984, s. 12)

Nora ja Ruotsi noudattavat direktiivin siiinn6ksig 1 paivasta tammikuuta 1995 alkaen.

35. 385 L 0503: Ensimmiinen komission direktiivi 85/503/ETY, annettu 25 pdiviinii lokakuuta
1985, sy6tAvien kaseiinien ja kaseinaattien analyysimenetelmista (EYVL N:o L 308, 20.11.1985,
s. 12)

36. 385 L 0572: Neuvoston direktiivi 85/572/ETY, annettu 19 piivdni joulukuuta 1985,
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisdtAimien ainesosien
siirtymisen tarkastamiseen kiytettivistA simulanteista (EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 14)

37. 385 L 0591: Neuvoston direktiivi 85/591/ETY, annettu 20 pAivana joulukuuta 1985,
elintarvikkeiden tarkastuksessa tarvittavien yhteis6n nAytteenottomenettelyjen ja analyysi-
menetelmien kiytt66n ottamisesta (EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 50)

38. 386 L 0362: Neuvoston direktiivi 86/362/ETY, annettu 24 paivanS heinakuuta 1986, viijojen
torjunta-ainej3.mien enimmiism~iristA (EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 37), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0298: neuvoston direktiivi 88/298/ETY, annettu 16 pdivAnd toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 53)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Korvataan lite I seuraavasti:

"Liite I

HS-nimike CCT:n Tavara
nimike

1001:st5 10.01:sts VehnS
1002 10.02 Ruis
1003 10.03 Ohra
1004 10.04 Kaura
1005:sta 10.05:sts Maissi
1006:sta 10.06:sta Paddy-riisi
1007:std 10.07:stA Tattari, hirssi, muut viljanjyvit, durra, ruisvehnS ja

muut viljat"
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39. 386 L 0363: Neuvoston direktiivi 86/363/ETY, annettu 24 livgna heinAkuuta 1986,
elainkunnasta periisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainej~aimien
cnimmaismAlrien vahvistamisesta (EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 43)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Korvataan lite I seuraavasti:

"Lite I

HS-nimike CCT:n Tavara
tai -ala- nimike
nimike

Hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin, nautael~imen,
sian, lampaan ja vuohen liha ja sy6tivit osat, tuoreet,
jiihdytetyt tai jiidytetyt

Siipikarjan liha (ts. kanalinnut, ankat, hanhet, kalkkunat
ja helmikanat) seka niiden sy6tavit osat (paitsi maksa),
tuore, j5ihdytetty tai jdidytetty

Siipikarjan maksa, tuore, jigdytetty, jidhdytetty, suolattu
tai suolavedessa

Muu kesykyyhkysten, kesyjen kanien ja riistan liha ja
sy6tavat efiimenosat, tuoreet, jdihdytetyt tai j5idytetyt

Sianrasva ja siipikarjan rasva, tuoreet, jiihdytetyt, jiA-
dytetyt, suolatut, suolavedessi, kuivatut tai savustetut

Iiha ja sy6tivit elimenosat (paitsi siipikarjan maksa)
suolatut, suolavedess5, kuivatut tai savustetut

Maito ja kerma, tuore, tiivistimat6n ja makeutusainetta
sisaltamat6n

Maito ja kerma, s~il6tty, tiivistetty tai makeutusainetta
sisaltavi

02.01:sti

02.02

02.03

02.04:stS

02.05:sti

02.06

04.01

04.02

0201,
0202,
0203,
0204,
0205,
0206

0207:sti

0207 31,
0207 39:std,
0207 50
0210 90:stg

0208 10,
0208 90:st!

0209

0210

0401:sti,
0403:sta,
0404:sti

0401:stii,
0402,
0403:sta,
0404:stA
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0405 04.03 Voi

0406 04.04 Juusto ja viili

0407:stg, 04.05:stS Linnunmunat ja munakeltuaiset, tuoreet, kuivatut tai
0408:sta muuten siil6tyt, makeutusainetta sislt~vAt tai sisalti-

mitt6mlt, paitsi haudottaviksi tarkoitetut munat sekA
muut kuin ravinnoksi tarkoitetut munat ja munankel-
tuaiset

1601, 16.01 Lihasta, sy6tivisti elIimenosista tai elIimen verestA
1902 20:sti valmistetut makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet

0210 90:sta, 16.02 Muut lihavalmisteet tai -sdilykkeet tai sy6tivista
1602, elaimenosista tehdyt valmisteet tai sailykkeet"
1902 20:stA

40. 386 L 0424: Ensimmiinen komission direktiivi 86/424/ETY, annettu 15 paivana heinakuuta
1986, sy6tavien kaseiinien ja kaseinaattien naytteenottomenetelmistA kemiallista analyysiA varten
(EYVL N:o L 243, 28.8.1986, s. 29)

41. 387 L 0250: Komission direktiivi 87/250/ETY, annettu 15 pAivana huhtikuuta 1987, kuluttajalle
myytAvAksi tarkoitetun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta tilavuusprosentteina
juoman merkinn6iss (EYVL N:o L 113, 30.4.1987, s. 57)

42. 387 L 0524: Ensimmiinen komission direktiivi 87/524/ETY, annettu 6 p~ivAnA lokakuuta 1987,
yhteisbn niytteenottomenetelmisti maitosailykkeiden tarkastamisessa tarvittavia kemiallisia
analyysejg varten (EYVL N:o L 306, 28.10.1987, s. 24)

43. 388 L 0344: Neuvoston direktiivi 88/344/ETY, annettu 13 paivAnS kesAkuuta 1988, elintarvik-
keiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa kiytettdvi5 uuttamisliuottimia koskevan
jisenvaltioiden lainsiidnnbn l5hentimisestg (EYVL N:o L 157, 24.6.1988, s. 28)

44. 388 L 0388: Neuvoston direktiivi 88/388/ETY, annettu 22 pdiv~inS kesakuuta 1988, elintarvik-
keissa sallittuja aromeja ja niiden valmistusaineita koskevan jdsenvaltioiden lains~idArnnbn
iMhentimisesti (EYVL N:o L 184, 15.7.1988, s. 61), sellaisena kuin se on muutettuna seuraa-
valla:

- 391 L 0071: komission direktiivi 91/71/ETY, annettu 16 piiv1.nA tammikuuta 1991
(EYVL N:o L 42, 15.2.1991, s. 25)

45. 388 D 0389: Neuvoston pldt6s 88/389/ETY, tehty 22 p~iiv~ng kesikuuta 1988, komission
laatimasta aromien valmistukseen kiytettdvien raaka-aineiden ja muiden aineiden luettelosta
(EYVL N:o L 184, 15.7.1988, s. 67)

46. 389 L 0107: Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21 paivand joulukuuta 1988,
elintarvikkeissa sallittuja lis~aineita koskevan jisenvaltioiden lainsigdinn6n ~ihentimisesti
(EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 27)
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47. 389 L 0108: Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 paivnS joulukuuta 1988, pakastettuja
elintarvikkeita koskevan jisenvaltioiden lainsiAdinn6n lihentamisesti (EYVL N:o L 40,

11.2.1989, s. 34)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

Lisatiidn 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

suomeksi 'pakastettu'
- islanniksi 'hra6fryst'
- norjaksi 'dypfryst'
- ruotsiksi 'djupfryst"'.

48. 389 L 0109: Neuvoston direktiivi 89/109/ETY, annettu 21 paiivini joulukuuta 1988,
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita koskevan jdsenvaltioiden lainsd.adnn6n
lahentAmisesta (EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 38)

49. 389 L 0396: Neuvoston direktiivi 89/396/ETY, annettu 14 piivini kesikuuta 1989,
clintarvike-eran tunnistamismerkinn6isti (EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 21), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0238: neuvoston direktiivi 91i238/ETY, annettu 22 paivani huhtikuuta 1991
(EYVL N:o L 107, 27.4.1991, s. 50)

50. 389 L 0397: Neuvoston direktiivi 89/397/ETY, annettu 14 paivina kesakuuta 1989, virallisesta
elintarvikkeiden tarkastuksesta (EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 23)

51. 389 L 0398: Neuvoston direktiivi 89/398/ETY, annettu 3 paivand toukokuuta 1989, erityisravin-
noksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jasenvaltioiden lainsiidinn6n lahentimisesta (EYVL
N:o L 186, 30.6.1989, s. 27)

52. 390 L 0128: Komission direktiivi 90/128/ETY, annettu 23 piivani helmikuuta 1990,
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista tarvikkeista (EYVL N:o L 349,

13.12.1990, s. 26)

53. 390 L 0496: Neuvoston direktiivi 90/496/ETY, annettu 24 piivina syyskuuta 1990, elintarvik-
keiden ravintoarvomerkinn6isti (EYVL N:o L 276, 6.10.1990, s. 40)

54. 390 L 0642: Neuvoston direktiivi 90/642/ETY, annettu 27 piivain marraskuuta 1990,
torjunta-ainejinien enimmaismAirien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta perAisin olevile
tuotteille, mukaan lukien hedelmat ja vihannekset (EYVL N:o L 350, 14.12.1990, s. 71)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITE'rAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittavit huomiota seuraavien sdiid6sten sisalt66n:

55. 378 X 0358: Komission suositus 78/358/ETY, annettu 29 pdiviini maaliskuuta 1978,
jasenvaltioille sakariinin kiyt6sti elintarvikkeen ainesosana ja myynnista sellaisenaan tabletti-
muodossa kuluttajalle (EYVL N:o L 103, 15.4.1978, s. 32)
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56. 380 X 1089: Komission suositus 80/1089/ETY, annettu 11 paiiviini marraskuuta 1980,
jAsenvaltioille elintarvikelisaaineiden turvallisuusarviointia koskevista testeista (EYVL N:o L
320, 27.11.1980, s. 36)

57. C/271/89/s. 3: Komission tulkitseva tiedonanto elintarvikkeiden vapaasta liikkuvuudesta
yhteis6ssA COM (89) 256 (EYVL N:o C 271, 24.10.1989, s. 3)

XIII. L.AAKKEET

EFTAn valvontaviranomainen saa nimeta ty6jarjestyksensS mukaisesti kaksi tarkkailijaa, joilla on
oikeus osallistua komitean tehtAviin, jotka on maaigritelty 20 pivina toukokuuta 1975 farmasian
komitean perustamnisesta tehdyn neuvoston pidtbksen 75/320/ETY 2 artiklan ensimmaiisessa
luetelmakohdassa.

Sen estdmtt, mita sopimuksen 101 artiklassa mdrdtdin, EY:n komissio kutsuu EFTA-valtioiden
asiantuntijoita sopimuksen 99 artiklanmukaisesti osallistumaan tehtiviin, jotka on mairitelty neuvoston
pAit6ksen 75/320/ETY 2 artildan toisessa luetelmakohdassa.

EY:n komissio ilmoittaa hyvissi ajoin EFTAn valvontaviranomaiselle komitean kokouksen
ajankohdasta ja toimittaa keskeisen aineiston.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 365 L 0065: Neuvoston direktiivi 65/65/ETY, annettu 26 paivana tammikuuta 1965,
Iaakevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten midraysten lahentamisesta (EYVL
N:o 22, 9.2.1965, s. 369/65), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 375 L 0319: toinen neuvoston direktiivi 75/319/ETY, annettu 20 paivana toukokuuta
1975, iiskevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miiraysten
lIhentanisesti (EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 13)

- 383 L 0570: neuvoston direktiivi 83/570/ETY, annettu 26 paivana lokakuuta 1983 (EYVL
N:o L 332, 28.11.83, s. 1)

- 387 L 0021: neuvoston direktiivi 87/21/ETY, annettu 22 pAiviind joulukuuta 1986 (EYVL
N:o L 15, 17.1.1987, s. 36)

- 389 L 0341: neuvoston direktiivi 89/341/ETY, annettu 3 paivAna toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 11), sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssad N:o L
176, 23.6.1989, s. 55

2. 375 L 0318: Neuvoston direktiivi 75/318/ETY, annettu 20 paivini toukokuuta 1975,
likevalmisteiden tutkimiseen fiittyvia analyyttisid, farmakologis-toksikologisia ja kliinisii
standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jaisenvaltioiden lainsidinn6n lihentnisesti
(EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 383 L 0570: neuvoston direktiivi 83/570/ETY, annettu 26 pivini lokakuuta 1983 (EYVL
N:o L 332, 28.11.1983, s. 1)
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387 L 0019: neuvoston direktiivi 87/19/ETY, annettu 22 paivanii joulukuuta 1986 (EYVL

N:o L 15, 17.1.1987, s. 31)

389 L 0341: neuvoston direktiivi 89/341/ETY, annettu 3 piiviini toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 11)

3. 375 L 0319: Toinen neuvoston direktiivi 75/319/ETY, annettu 20 pfivanii toukokuuta 1975,
la ikevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten m~iariysten lahentamisesta (EYVL

N:o L 147, 9.6.1975, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 378 L 0420: neuvoston direktiivi 78/420/ETY, annettu 2 pAivinSi toukokuuta 1978
(EYVL N:o L 123, 11.5.1978, s. 26)

- 383 L 0570: neuvoston direktiivi 83/570/ETY, annettu 26 pliivini lokakuuta 1983 (EYVL

N:o L 332, 28.11.1983, s. 1)

- 389 L 0341: neuvoston direktiivi 89/341/ETY, annettu 3 piivAna toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 11)

4. 378 L 0025: Neuvoston direktiivi 78/25/ETY, annettu 12 p5ivang joulukuuta 1977, lkAkkeissA
sallittuja viaaineita koskevan jisenvaltioiden lainsiildainn6n lahentarmisestA (EYVL N:o L 11,
14.1.1978, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 381 L 0464: neuvoston direktiivi 81/464/ETY, annettu 24 paivanA kesakuuta 1981 (EYVL
N:o L 183, 4.7.1981, s. 33)

5. 381 L 0851: Neuvoston direktiivi 81/851/ETY, annettu 28 paivana syyskuuta 1981,
eliinlaiakkeitii koskevan jasenvaltioiden lainsaadnn6n lihenlAmisesta (EYVL N:o L 317,
6.11.1981, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0676: neuvoston direktiivi 90/676/ETY, annettu 13 paivana joulukuuta 1990
(EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 15)

6. 381 L 0852: Neuvoston direktiivi 81/852/ETY, annettu 28 paivana syyskuuta 1981,
elfinliaikkeiden tutkimiseen liittyviii analyyttisia, farmakologis-toksikologisia ja kliinisia

standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jasenvaltioiden lainsidinn6n lahentamisesta

(EYVL N:o L 317, 6.11.1981, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 387 L 0020: neuvoston direktiivi 87/20/ETY, annettu 22 pivdng joulukuuta 1986 (EYVL

N:o L 15, 17.1.1987, s. 34)

7. 386 L 0609: Neuvoston direktiivi 86/609/ETY, annettu 24 piiviini marraskuuta 1986, kokeisiin

ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin kiytettivien elainten suojelua koskevien jasenvaltioiden
lakien, asetusten ja hallinnollisten mdiriysten ldhentimisestAi (EYVL N:o L 358, 18.12.1986,
s. 1)

8. 387 L 0022: Neuvoston direktiivi 87/221E'TY, annettu 22 piivinAi joulukuuta 1986, korkean

teknologian, erityisesti bioteknologisesti tuotettujen, lIakkeiden markkinoille saattamista
koskevien kansallisten toimenpiteiden hIihentamisestA (EYVL N:o L 15, 17.1.1987, s. 38)
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9. 389 L 0105: Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21 paivina joulukuuta 1988, ihmisille
tarkoitettujen I5ikkeiden hintojen s~intelytoimenpiteiden avoirnuudesta ja niiden soveltamisesta
kansallisissa sairausvakuutusjidjestelmissA (EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 8)

10. 389 L 0342: Neuvoston direktiivi 89/342/ETY, annettu 3 pAivana toukokuuta 1989, direktiivien
65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja rokotteita, toksiineja tai seerumeja
ja allergeeneja sisa1tivii immunologisia IAikkeitA koskevista lisasiinnoksistA (EYVL N:o L 142,
25.5.1989, s. 14)

11. 389 L 0343: Neuvoston direktiivi 89/343/ETY, annettu 3 plivini toukokuuta 1989, direktiivien
65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja radiofarmaseuttisia valmisteita
koskevista lisAsA mn6ksisti (EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 16)

12. 389 L 0381: Neuvoston direktiivi 89/381/ETY, annettu 14 pivini kesikuuta 1989,
likevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten maiiriysten lihentamisestli
annettujen direktiivien 65/65/ETY ja 75/319/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja ihmisverestA
tai -veriplasmasta peraisin olevia aidkkeitS koskevista erityissinn6ksistii (EYVL N:o L 181,
28.6.1989, s. 44)

13. 390 L 0677: Neuvoston direktiivi 90/677/ETY, annettu 13 pAivini joulukuuta 1990,
eiAinl idkkeitA koskevan jisenvaltioiden lainsAddiinn6n lhihentdmisesti annetun direktiivin
81/851/ETY soveltamisalan laajentamisesta ja lisi~sAnn6sten sAAtanisesta immunologisille
elainligikkeile (EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 26)

14. 390 R 2377: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 pAiviinl kes&.uuta 1990,
yhteis6n menettelystA eliinliAkej~drmien enimmAismdirien vahvistamiseksi elinperiisissA
elintarvikkeissa (EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 1)

15. 391 L 0356: Komission direktiivi 91/356/ETY, annettu 13 piivdni kesAikuuta 1991, ihmisille
tarkoitettujen liAkkeiden hyvan tuotantotavan periaatteista ja yleisohjeista (EYVL N:o L 193,
17.7.1991, s. 30)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNIE'ITAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivdt huomiota seuraavien s~Ad6sten sisalt66n:

16. C/310/86/s. 7: Komission tiedonanto lIdkkeiden hintavalvontaa ja lAikkeiden korvaamista
koskevien jisenvaltioiden toimenpiteiden soveltavuudesta ETY:n perustamissopimuksen 30
artiklan kannalta (EYVL N:o C 310, 4.12.1986, s. 7)

17. C/115/82/s. 5: Komission tiedonanto sellaisten lIikevalmisteiden rinnakkaistuonnista, joille on
jo my6nnetty myyntiluvat (EYVL N:o C 115, 6.5.1982, s. 5)
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XIV. IANNOIITEET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 joulukuuta 1975, lannoitteita
koskevan jisenvaltioiden lainsAiidinn6n lihentimisestA (EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 21),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 388 L 0183: neuvoston direktiivi 88/183/ETY, annettu 22 piivni maaliskuuta 1988
(EYVL N:o L 83, 29.3.1988, s. 33)

- 389 L 0284: neuvoston direktiivi 89/284/ETY, annettu 13 piiviini huhtikuuta 1989,
direktiivin 76/116/ETY tAydent5imisesti ja muuttamisesta lannoitteiden kalsium-, mag-
nesium-, natrium- ja rikkipitoisuuksien osalta (EYVL N:o L 111, 22.4.1989, s. 34)

- 389 L 0530: neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18 piivAnA syyskuuta 1989,
direktiivin 76/116/ETY tiydentimisestg ja muuttamisesta lannoitteiden sisltimien hiven-
ravinteiden boorin, koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta
(EYVL N:o L 281, 30.9.1989, s. 116)

EFTA-valtiot saavat rajoittaa kadmiumia sisdtivien lannoitteiden pAisyd markkinoilleen tAmAn
sopimuksen voimaantulon ajankohtana voimassa olevan lainsAidAnt6nsi mukaisesti. Sopimus-
puolet tarkastelevat tilannetta yhteisesti vuonna 1995.

TAtU sopimusta sovellettaessa direktiivig koskevat seuraavat mukautukset:

a) .isAtdn liitteessa I olevan A II luvun 6 palstan numeron 1 kolmannen alakohdan suluissa
olevaan tekstiin seuraava:

"Islanti, ItAvalta, Liechtenstein, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi".

b) Lisiitiin liitteessa I olevan B 1, 2 ja 4 luvun 9 palstan 3 kohtaan tunnuksen 6 b jalkeen
suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"Islanli, Itivalta, Liechtenstein, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi".

2. 377 L 0535: Komission direktiivi 77/535/ETY, annettu 22 paiviini kesikuuta 1977,
lannoitteiden naytteenotto- ja analyysimenetelmii koskevan jdsenvaltioiden lains~iidinn6n
lihentdmisestii (EYVL N:o L 213, 22.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0138: komission direktiivi 79/138/ETY, annettu 14 paivina joulukuuta 1978
(EYVL N:o L 39, 14.2.1979, s. 3)

- 387 L 0566: komission direktiivi 87/566/ETY, annettu 24 piivini marraskuuta 1987
(EYVL N:o L 342, 4.12.1987, s. 32)

- 389 L 0519: komission direktiivi 89/519/ETY, annettu 1 pdivini elokuuta 1989 direktii-
vin 77/535/ETY tiydentimisestA ja muuttamisesta (EYVL N:o L 265, 12.9.1989, s. 30)
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3. 380 L 0876: Neuvoston direktiivi 80/876/ETY, annettu 15 piivini heinAkuuta 1980,
yksiravinteisia runsastyppisig ammoniumnitraattilannoitteita koskevan jisenvaltioiden lain-
saiadAnn6n 1ihentzmisesti (EYVL N:o L 250, 23.9.1980, s. 7)

4. 387 L 0094: Komission direktiivi 87/94/ETY, annettu 8 piivana joulukuuta 1986, runsastyppis-
ten yksiravinteisten ammoniumnitraattilannoitteiden ominaisuuksien, raja-arvojen ja
rAjAhtdmgtt6myyden valvontaa koskevan jdsenvaltioiden lainsAidinn6n lihentAmisesti (EYVL
N:o L 38, 7.2.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0126: komission direktiivi 88/126/ETY, annettu 22 paivini joulukuuta 1987
(EYVL N:o L 63, 9.3.1988, s. 12)

5. 389 L 0284: Neuvoston direktiivi 89i284/ETY, annettu 13 piivini huhtikuuta 1989, direktiivin
76/116/ETY tAydentd.misestA ja muuttamisesta lannoitteiden kalsium-, magnesium-, natrium-
ja rikkipitoisuuksien osalta (EYVL N:o L 111, 22.4.1989, s. 34)

6. 389 L 0519: Komission direktiivi 89/519/ETY, annettu 1 piivdni elokuuta 1989, lannoitteiden
analyysi- ja nAytteenottomenetelmii koskevan jisenvaltioiden lainsadnn6n lahentamisesti
annetun direktiivin 77/535/ETY taydentAmisesta ja muuttamisesta (EYVL N:o L 265, 12.9.1989,
s. 30)

7. 389 L 0530: Neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18 paivAni syyskuuta 1989, direktiivin
76/116/ETY taydentamisestA ja muuttamisesta lannoitteiden sisaltimien hivenravinteiden boorin,
koboltin, kuparin, raudan, mangaanin, molybdeenin ja sinkin osalta (EYVL N:o L 281,
30.9.1989, s. 116)

XV. VAARALLISET AINEET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

367 L 0548: Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 pdivini kesikuuta 1967, vaarallisten
aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkint6ja koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
miaraysten lihentamisestA (EYVL N:o 196, 16.8.1967, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 379 L 0831: neuvoston direktiivi 79/831/ETY, annettu 18 pdivinSi syyskuuta 1979
(EYVL N:o L 259, 15.10.1979, s. 10)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 17)

- 384 L 0449: komission direktiivi 84/449/ETY, annettu 25 paivana huhtikuuta 1984
(EYVL N:o L 251, 19.9.1984, s. 1)

- 388 L 0302: komission direktiivi 88/302/ETY, annettu 18 paivana marraskuuta 1987
(EYVL N:o L 133, 30.5.1988, s. 1)
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- 390 D 0420: komission piat6s 90/420/ETY, tehty 25 paivAng heinakuuta 1990, neuvoston
direktiivin 67/548/ETY 23 artiklan mukaisesta di(2-etyyliheksyyli)ftalaatin luokituksesta
ja merkinn6ista (EYVL N:o L 222, 17.8.1990, s. 49)

- 391 L 0325: komission direktiivi 91/325/ETY, annettu 1 piivAng maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 180, 8.7.1991, s. 1)

- 391 L 0326: komission direktiivi 91/326/ETY, annettu 5 paivana maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 180, 8.7.1991, s. 79)

Sopimuspuolet ovat yksimielisi5 tavoitteesta, jonka mukaan vaarallisia aineita koskevien
yhteis6n sdiAnn6sten soveltaminen olisi aloitettava 1 paiv~An tammikuuta 1995 rnennessi. Suomi
noudattaa sfinn6ksiA neuvoston direktiivin 67/548/ETY seitsemannen muutoksen voimaantulosta
alkaen. Siini yhteisty6ssi, joka jaijelli olevien ongelmien ratkaisemiseksi aloitetaan tamAn
sopimuksen allekidrjoittamisesta, tilannetta tarkastellaan vuoden 1994 aikana, mukaan lukien
kysymykset, jotka eivit kuulu yhteis6n lainsa idnn6n soveltamisalaan. Jos jokin EFTA-valtio
katsoo tarvitsevansa poikkeuksen luokitusta ja merkint6jg koskevista yhteis6n sSad6ksistg, naitA
sdd6ksid ei sovelleta tfhn valtioon, ellei ETA:n sekakomiteassa toisin sovita.

Tietojenvaihtoa koskevat seuraavat midraykset:

i) Vaarallisia aineita koskevaa yhteis6n s~inn6st6g ("acquis") noudattavien EFTA-valtioiden
on annettava samat kuin yhteis6ssi noudatettavat takeet siiti, ettA:

- tapauksissa, joissa tiedot direktiivin sinn6sten mukaan ovat liikesalaisuuksina
salassa pidettdvii yhteis6ssA, vain ne EFTA-valtiot, jotka noudattavat asiaa
koskevaa yhteis6n sainn6st6 ("acquis"), osallistuvat tietojenvaihtoon;

- salassa pidettdvile tiedoille on EF"A-valtioissa annettava samanasteinen suoja kuin
yhteis6ssi annetaan.

ii) Kaikki EFTA-valtiot osallistuvat muita seikkoja koskevaan tietojenvaihtoon direktiivissA
sdd~detyllIi tavalla.

2. 373 L 0404: Neuvoston direktiivi 73/404/ETY, annettu 22 p~ivini marraskuuta 1973,
pesuaineita koskevan jAsenvaltioiden lainsidnn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 347,
17.12.1973, s. 51), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0242: neuvoston direktiivi 82/242/ETY, annettu 31 piivdni maaliskuuta 1982,
ionittomien pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmiA koske-
van jasenvaltioiden lainsiidann6n ldhentaimisesti ja direktiivin 73/404/ETY muuttamisesta
(EYVL N:o L 109, 22.4.1982, s. 1)

- 386 L 0094: neuvoston direktiivi 86/94/ETY, annettu 10 piivani maaliskuuta 1986
(EYVL N:o L 80, 25.3.1986, s. 51)
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3. 373 L 0405: Neuvoston direktiivi 73/405/ETY, annettu 22 paivini marraskuuta 1973, anionisten
pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmia koskevan jisenvaltioiden
lainsiAdann6n lihentaimisesta (EYVL N:o L 347, 17.12.1973, s. 53), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0243: neuvoston direktiivi 82/243/ETY, annettu 31 piivini maaliskuuta 1982
(EYVL N:o L 109, 22.4.1982, s. 18)

4 376 L 0769: Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 piivini heinakuuta 1976, tiettyjen
vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja kayt6n rajoituksia koskevien
jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten midrdysten lahentAmisesta (EYVL N:o L 262,
27.9.1976, s. 201), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0663: neuvoston direktiivi 79/663/ETY, annettu 24 piivini heinakuuta 1979,
direktiivin 76/769/ETY Ifitteen taydentimisestA (EYVL N:o L 197, 3.8.1979, s. 37)

- 382 L 0806: neuvoston direktiivi 82/806/ETY, annettu 22 pivn! marraskuuta 1982
(EYVL N:o L 339, 1.12.1982, s. 55)

- 382 L 0828: neuvoston direktiivi 82/828/ETY, annettu 3 piivini joulukuuta 1982 (EYVL
N:o L 350, 10.12.1982, s. 34)

- 383 L 0264: neuvoston direktiivi 83/264/ETY, annettu 16 piivini toukokuuta 1983
(EYVL N:o L 147, 6.6.1983, s. 9)

- 383 L 0478: neuvoston direktiivi 83/478/ETY, annettu 19 l:ivAnA syyskuuta 1983
(EYVL N:o L 263, 24.9.1983, s. 33)

- 385 L 0467: neuvoston direktiivi 85/467/ETY, annettu I piiviini lokakuuta 1985 (EYVL
N:o L 269, 11.10.1985, s. 56)

- 385 L 0610: neuvoston direktiivi 85/610/ETY, annettu 20 piivinA joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 375, 31.12.1985, s. 1)

- 389 L 0677: neuvoston direktiivi 89/677/ETY, annettu 21 paivAni joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 389, 30.12.89 p. 19)

- 389 L 0678: neuvoston direktiivi 89/678/ETY, annettu 21 piiiviini joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 24)

- 391 L 0173: neuvoston direktiivi 91/173/ETY, annettu 21 paivini maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 34)

- 391 L 0338: neuvoston direktiivi 91/338/ETY, annettu 18 piiviina kesakuuta 1991 (EYVL
N:o L 186, 12.7.1991, s. 59)

- 391 L 0339: neuvoston direktiivi 91/339/ETY, annettu 18 pAivana kesakuuta 1991 (EYVL
N:o L 186, 12.7.1991, s. 64)
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EFTA-valtiot saavat rajoittaa paasya markkinoilleen taman sopimuksen voimaantulon aikaan
voimassa olevan lainsdaiint6nsai mukaisesti seuraavien tuotteiden osalta:

- klooratut orgaaniset liuottimet,
- asbestikuidut,
- elohopeayhdisteet,
- arseeniyhdisteet,
- orgaaniset tinayhdisteet,
- pentakloorifenoli,
- kadmium,
- paristot.

Sopimuspuolet tarkastelevat tilannetta yhteisesti vuonna 1995.

5. 378 L 0631: Neuvoston direktiivi 78/631/ETY, annettu 26 paivana kesdkuuta 1978, vaarallisten
valmisteiden (pestisidien) luokitusta, pakkaamista ja merkint6jA koskevan jasenvaltioiden
lainsiAdiinn6n 1'entiimisesti (EYVL N:o L 206, 29.7.1978, s. 13), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0187: neuvoston direktiivi 81/187/ETY, annettu 26 p~iivgni maaliskuuta 1981
(EYVL N:o L 88, 2.4.1981, s. 29)

- 384 L 0291: komission direktiivi 84/291/ETY, annettu 18 piivn n1 huhtikuuta 1984
(EYVL N:o L 144, 30.5.1984, s. 1)

EFTA-valtiot saavat rajoittaa pSisyi markkinoilleen timin sopimuksen voimaantulon aikaan
voimassa olevan lainsfAdant6nsi mukaisesti. Uusia EY-sAint6jA k~isitell~in sopimuksen 97 -
104 artiklassa mdirittyji menettelyj5i noudattaen.

6. 379 L 0117: Neuvoston direktiivi 79/117/ETY, annettu 21 paivana joulukuuta 1978, tiettyja
tchoaineita sisativien tordunta-aineiden markkinoille saattamiscn ja kdyt6n kieltAmisesti (EYVL
N:o L 33, 8.2.1979, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 383 L 0131: komission direktiivi 83/131/ETY, annettu 14 pdiviinii maaliskuuta 1983
(EYVL N:o L 91, 9.4.1983, s. 35)

- 385 L 0298: komission direktiivi 85/298/ETY, annettu 22 pdivind toukokuuta 1985
(EYVL N:o L 154, 13.6.1985, s. 48)

- 386 L 0214: neuvoston direktiivi 86/214/ETY, annettu 26 pdiviinA toukokuuta 1986
(EYVL N:o L 152, 6.6.1986, s. 45)

- 386 L 0355: neuvoston direktiivi 86/355/ETY, annettu 21 pAivini heindkuuta 1986
(EYVL N:o L 212, 2.8.1986, s. 33)

- 387 L 0181: neuvoston direktiivi 87/181/ETY, annettu 9 pAivini maaliskuuta 1987
(EYVL N:o L 71, 14.3.1987, s. 33)

- 387 L 0477: komission direktiivi 87/477/ETY, annettu 9 paivana syyskuuta 1987 (EYVL
N:o L 273, 26.9.1987, s. 40)
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389 L 0365: neuvoston direktiivi 89/365/ETY, annettu 30 piivAna toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 159, 10.6.1989, s. 58)

390 L 0533: neuvoston direktiivi 90/533/ETY, annettu 15 paivana lokakuuta 1990 (EYVL
N:o L 296, 27.10.1990, s. 63)

391 L 0188: komission direktiivi 91/188/ETY, annettu 19 pAivini maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 92, 13.4.1991, s. 42)

EFTA-valtiot saavat rajoittaa piAsyi markkinoiUeen tamain sopimuksen voimaantulon aikaan
voimassa olevan lainsaiddntonsd mukaisesti. Uusia EY-saint6ja kisitelldi.in sopimuksen 97 -
104 artiklassa mdirittyjAi menettelyjd noudattaen.

7. 382 L 0242: Neuvoston direktiivi 82/242/ETY, annettu 31 lOivini maaliskuuta 1982,
ionittomien pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmia koskevan
jisenvaltioiden lainsiid~nn6n Ihentimisesti ja direktiivin 73/404/ETY muuttamisesta (EYVL
N:o L 109, 22.4.1982, s. 1)

8. 387 L 0018: Neuvoston direktiivi 87/18/ETY, annettu 18 pdivini joulukuuta 1986, hyvin
laboratoriokAytinn6n periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden
noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miiriysten
lihentmnisesti (EYVL N:o L 15, 17.1.1987, s. 29)

9. 388 L 0320: Neuvoston direktiivi 88/320/ETY, annettu 9 pivfIni kesikuuta 1988, hyvan
Iaboratoriokiyt~inn6n (HLK) tarkastamisesta ja todentamisesta (EYVL N:o L 145, 11.6.1988,
s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0018: komission direktiivi 90/18/ETY, annettu 18 paivana joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 11, 13.1.1990, s. 37)

10. 388 L 0379: Neuvoston direktiivi 88/379/ETY, annettu 7 pdivAni kesikuuta 1988, vaarallisten
valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkint6ji koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten
ja hallinnollisten mnAriysten lihentimisesti (EYVL N:o L 187, 27.7.88 s. 14), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavila:

- 389 L 0178: komission direktiivi 89/178/ETY, annettu 22 piivAni helmikuuta 1989
(EYVL N:o L 64, 8.3.1989, s. 18)

- 390 L 0035: komission direktiivi 90/35/ETY, annettu 19 paivana joulukuuta 1989 (EYVL
N:o L 19, 24.1.1990, s. 14)

- 390 L 0492: komission direktiivi 90/492/ETY, annettu 5 plivina syyskuuta 1990 (EYVL
N:o L 275, 5.10.1990, s. 35)

- 391 L 0155: komission direktiivi 91/155/ETY, annettu 5 piivAni maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 76, 22.3.1991, s. 35)
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Sopimuspuolet ovat yksimielisig tavoitteesta, jonka mukaan vaarallisia aineita koskevien
yhteis6n s~gd6sten soveltaminen olisi aloitettava viimeistain I pgiv~istA tammikuuta 1995. Suomi
noudattaa sdAd6ksia neuvoston direktiivin 67/548/ETY seitseminnen muutoksen voimaantulosta
alkaen. Siin5i yhteisty6ssA, joka jAIjelid olevien ongelmien ratkaisemiseksi aloitetaan tAmAn
sopimuksen allekirjoittamisesta, tilannetta tarkastellaan vuoden 1994 aikana, mukaan lukien
kysymykset, jotka eivit kuulu yhteis6n lainsiid~innfn soveltamisalaan. Jos jokin EFTA-valtio
katsoo tarvitsevansa poikkeuksen luokitusta ja merkint6ja koskeviin yhteis6n sid6ksiin, naita

skiid6ksia ei sovelleta tihlin valtioon, ellei ETA:n sekakomiteassa toisin sovita.

Tietojenvaihtoa koskevat seuraavat mdiraykset:

i) Vaarallisia aineita koskevaa yhteis6n saann6st6o ("acquis") noudattavien EFTA-valtioiden
on annettava samat kuin yhteis6ssdi noudatettavat takeet siita, etti:

- tapauksissa, joissa tiedot direktiivin saann6sten mukaan ovat liikesalaisuuksina

salassa pidettavii yhteis6ssi, vain ne EFTA-valtiot, jotka noudattavat asiaa
koskevaa yhteis6n saann6st6A ("acquis"), osallistuvat tietojenvaihtoon;

- salassa pidettiville tiedoille on EFTA-valtioissa annettava samanasteinen suoja kuin
yhteis6ssi annetaan.

ii) Kaikki EFTA-valtiot osallistuvat muita seikkoja koskevaan tietojenvaihtoon direktiivissA
siidetylli tavalla.

11. 391 L 0157: Neuvoston direktiivi 91/157/ETY, annettu 18 paivani maaliskuuta 1991, tiettyja
vaarallisia aineita sisIltAvisti paristoista ja akuista (EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 38)

EFTA-valtiot saavat rajoittaa piAsyi markkinoilleen tamfin sopimuksen voimaantulon aikaan
voimassa olevan lainsiidiintbnsi mukaisesti paristojen osalta. Sopimuspuolet tarkastavat tilanteen
yhdessa vuonna 1995.

12. 391 R 0594: Neuvoston asctus (ETY) N:o 594/91, annettu 4 paivani maaliskuuta 1991,
otsonikerrosta heikentivista aineista (EYVL N:o L 67, 14.3.1991, s. 1)

EFTA-valtiot voivat soveltaa taman sopimuksen voimaantulon aikaan voimnassa olevaa

kansallista lainsiiiddnt6Ain. Sopimuspuolet jaijestivdt kaytinn6n yhteisty6n. Ne tarkastelevat
tilannetta yhdess5 vuonna 1995.

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETAV HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivdit huomiota seuraavien siid6sten sisalt66n:

13. 389 X 0542: Komission suositus 89/542/ETY, annettu 13 paivini syyskuuta 1989, pesu- ja

puhdistusaineiden merkinn6isti (EYVL N:o L 291, 10.10.1989, s. 55)

14. C/79/82/s. 3: Tiedonanto 11 piivdna toukokuuta 1981 tehdysti neuvoston niiti perusteita
koskevasta pait6ksesti, joiden mukaisesti jisenvaltiot toimittavat komissiolle kemiallisten
aineiden inventaariotietoja (EYVL N:o C 79, 31.3.1982, s. 3)

15. C/146/90/s. 4: EINECS-inventaarion julkistaminen (EYVL N:o C 146, 15.6.1990, s. 4)
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XVI. KOSMETIIKKA

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 376 L 0768: Neuvoston direktiivi 76/768/ETY, annettu 27 piiviini heinikuuta 1976,
kosmeettisia valmisteita koskevan jisenvaltioiden lainsiidainn6n lihenti-misesti (EYVL N:o L
262, 27.9.1976, s. 169), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0661: neuvoston direktiivi 79/661/ETY, annettu 24 pAivini hein~ikuuta 1979
(EYVL N:o L 192, 31.7.1979, s. 35)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 108)

- 382 L 0147: komission direktiivi 82/147/ETY, annettu 11 pAivini helmikuuta 1982
(EYVL N:o L 63, 6.3.1982, s. 26)

- 382 L 0368: neuvoston direktiivi 82/368/ETY, annettu 17 paivn5 toukokuuta 1982
(EYVL N:o L 167, 15.6.1982, s. 1)

- 383 L 0191: toinen komission direktiivi 83/191/ETY, annettu 30 paiviina maaliskuuta
1983 (EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 25)

- 383 L 0341: kolmas komission direktiivi 83/341/ETY, annettu 29 paivana kesakuuta 1983
(EYVL N:o L 188, 13.7.1983, s. 15)

- 383 L 0496: neljAs komission direktiivi 83/496/ETY, annettu 22 paivana syyskuuta 1983
(EYVL N:o L 275, 8.10.1983, s. 20)

- 383 L 0574: neuvoston direktiivi 83/574/ETY, annettu 26 paivana lokakuuta 1983 (EYVL
N:o L 332, 28.11.1983, s. 38)

- 384 L 0415: viides komission direktiivi 84/415/ETY, annettu 18 paivAna heinakuuta 1984
(EYVL N:o L 228, 25.8.1984, s. 31)

- 385 L 0391: kuudes komission direktiivi 85/391/ETY, annettu 16 pivani heinakuuta
1985 (EYVL N:o L 224, 22.8.1985, s. 40)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L

302, 15.11.1985, s. 218)

- 386 L 0179: seitsemis komission direktiivi 86/179/ETY, annettu 28 paivanii helmikuuta
1986 (EYVL N:o L 138, 24.5.1986, s. 40)

- 386 L 0199: kahdeksas komission direktiivi 86/199/ETY, annettu 26 pAivanii maaliskuuta
1986 (EYVL N:o L 149, 3.6.1986, s. 38)
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- 387 L 0137: yhdeksis komission direktiivi 87/137/ETY, annettu 2 pdiivini helmikuuta
1987 (EYVL N:o L 56, 26.2.1987, s. 20)

- 388 L 0233: kymmcnes komission direktiivi 88/233/ETY, annettu 2 piivini maaliskuuta
1988 (EYVL N:o L 105, 26.4.1988, s. 11)

- 388 L 0667: neuvoston direktiivi 88/667/ETY, annettu 21 p~iivina joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 382,31.12.1988, s. 46)

- 389 L 0174: yhdestoista komission direktiivi 89/174/ETY, annettu 21 piivdnA helmikuuta
1989 (EYVL N:o L 64, 8.3.1989, s. 10)

- 389 L 0679: neuvoston direktiivi 89/679/ETY, annettu 21 paivina joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 25)

- 390 L 0121: kahdestoista komission direktiivi 90/121/ETY, annettu 20 piivind
helmikuuta 1990 (EYVL N:o L 71, 17.3.1990, s. 40)

- 391 L 0184: kolmastoista komission direktiivi 91/184/ETY, annettu 12 piivini
maaliskuuta 1991 (EYVL N:o L 91, 12.4.1991, s. 59)

2. 380 L 1335: EnsimmAinen komission direktiivi 80/1335/ETY, annettu 22 pdivdni joulukuuta
1980, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiA
koskevan jdsenvaltioiden lainsidAnn6n lhentaimisesti (EYVL N:o L 383, 31.12.1980, s. 27),
sellaisena kuin sc on muutettuna seuraavalla:

- 387 L 0143: komission direktiivi 87/143/ETY, annettu 10 piivana helmikuuta 1987
(EYVL N:o L 57, 27.2.1987, s. 56)

3. 382 L 0434: Toinen komission direktiivi 82/434/ETY, annettu 14 pAivini toukokuuta 1982,
kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmis
koskevan jasenvaltioiden lainsAadinn6n lahentamisesta (EYVL N:o L 185, 30.6.1982, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0207: komission direktiivi 90/207/ETY, annettu 4 pdivana huhtikuuta 1990 (EYVL
N:o L 108, 28.4.1990, s. 92)

4. 383 L 0514: Kolmas komission direktiivi 83/514/ETY, annettu 27 pdivini syyskuuta 1983,
kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmii
koskevan jasenvaltioiden lainsAidinn6n lahentarmisesta (EYVL N:o L 291, 24.10.1983, s. 9)

5. 385 L 0490: Neljas komission direktiivi 85/490/ETY, annettu 11 pAivAni lokakuuta 1985,
kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmi i
koskevan jasenvaltioiden lainsiadann6n lShent~imisesti (EYVL N:o L 295, 7.11.1985, s. 30)
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XVII. YMPARISTONSUOJELU

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 375 L 0716: Neuvoston direktiivi 75/716/ETY, annetu 24 paivanA marraskuuta 1975, tiettyjen
nestemiisten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan jisenvaltioiden lainsAidinnbn Ihentami-
sestA (EYVL N:o L 307, 27.11.1975, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 387 L 0219: neuvoston direktiivi 87/219/ETY, annettu 30 pAivi.ni maaliskuuta 1987
(EYVL N:o L 91, 3.4.1987, s. 19)

Tit5 sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa yleisen tullitariffin nimiketn 27.10 C I vastaa
harmonoidun jirjestelmin nimike 2710:stii.

2. 380 L 0051: Neuvoston direktiivi 80/51/ETY, annettu 20 paivana joulukuuta 1979, 5inta
hitaammin lentavien ilmaalusten melupAistojen rajoittamisesta (EYVL N:o L 18, 24.1.1980, s.
26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 383 L 0206: neuvoston direktiivi 83/206/ETY, annettu 21 paivana huhtikuuta 1983
(EYVL N:o L 117, 4.5.1983, s. 15)

3. 385 L 0210: Neuvoston direktiivi 85i210/ETY, annettu 20 paivina maaliskuuta 1985, bensiinin
lyijypitoisuutta koskevan jasenvaltioiden lainsiidannon lahentamisesta (EYVL N:o L 96,
3.4.1985, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0581: neuvoston direktiivi 85/581/ETY, annettu 20 paivana joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 37)

- 387 L 0416: neuvoston direktiivi 87/416/ETY, annettu 21 paivina heinakuuta 1987
(EYVL N:o L 225, 13.8.1987, s. 33)

4. 385 L 0339: Neuvoston direktiivi 85/339/ETY, annettu 27 paivana kesAkuuta 1985, nestemiisten
ravintoaineiden pakkauksista (EYVL N:o L 176, 6.7.1985, s. 18)

5. 389 L 0629: Neuvoston direktiivi 89/629/ETY, annettu 4 paivana joulukuuta 1989, siviilikay-
t6ss5 olevien aiinti hitaammin lentivien suihkukoneiden aiheuttaman melun rajoittamisesta
(EYVL N:o L 363, 13.12.1989, s. 27)

XVIII. TIETOTEKNIIKKA, TELEVIESTINTA JA TIETOJENKASITELY

S ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 386 L 0529: Neuvoston direktiivi 86/529/ETY, annettu 3 piivani marraskuuta 1986,
MAC-I ihetysstandardien yhteisten teknisten eritelmien vahvistamisesta yleisradiosatelliittien
televisioldhetyksii varten (EYVL N:o L 311, 6.11.1986, s. 28)
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2. 387 D 0095: Neuvoston p~it6s 87/95/ErY, tehty 22 p~ivdnd joulukuuta 1986, standardoinnista
tictotekniikassa ja televiestinndss5 (EYVL N:o L 36, 7.2.1987, s. 31)

TatA sopimusta sovellettaessa pAit6sti koskevat seuraavat mukautukset:

'Eurooppalaisella standardilla', johon viitataan piit6ksen 1 artiklan 7 kohdassa, tarkoitetaan
ETSIn, CENin/Cenelecin, CEPTin ja muiden toimielinten, joista sopimuspuolet sopivat,
hyviksymii standardia. 'Eurooppalaisella esistandardilla', johon viitataan pSit6ksen 8 artiklan
1 kohdassa, tarkoitetaan samojen toimielinten antamaa standardia.

3. 389 D 0337: Neuvoston piits 89/337/ETY, tehty 27 huhtikuuta 1989, teriivipiirtotelevisiosta
(EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 1)

4. 391 L 0263: Neuvoston direktiivi 91/263/ETY, annettu 29 piivdn5 huhtikuuta 1991,
telepiiitelaitteita ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroista tunnustamista koskevan
jasenvaltioiden lainsiidnn6n lahentamisestd (EYVL N:o L 128, 23.5.1991, s. 1)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolct kiinnittdvit huomiota seuraavien saad6sten sisAlt66n:

5. 384 X 0549: Neuvoston suositus 85/549/ETY, annettu 12 paivAna marraskuuta 1984,
televiestinnan yhdenmukaistamisen toteuttamisesta (EYVL N:o L 298, 16.11.1984, s. 49)

6. 389 Y 0511(01): Neuvoston pdit6slauselma 89/C 117/01, annettu 27 pAivini huhtikuuta 1989,
tictotekniikan ja televiestinnan standardoinnista (EYVL N:o C 117, 11.5.1989, s. 1)

XMX. KAUPAN TEKNISLA ESTEITA KOSKEVAT YLEISET MAARAYKSET

SAA.D KSET, JOIHIN VI1TATAAN

1. 383 L 0189: Neuvoston direktiivi 83/189/ETY, annettu 28 pdivani maaliskuuta 1983, teknisid
standardeja ja migriyksia koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelysta
(EYVL N:o L 109 26.4.1983 s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiria - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 214)

- 388 L 0182: neuvoston direktiivi 88/182/ETY, annettu 22 p~iving maaliskuuta 1988
(EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 75)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 1 artildan 7 kohta seuraavalla:

"7. 'tuote', teollisesti valmistettu tuote ja maataloustuote, mukaan lukien kalatuotteet."
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b) UsAt.~n 8 artiklan 1 kohdan ensimmaisen alakohdan loppuun seuraava:

"llmoitetun teknistS maidiriiystii koskevan ehdotuksen koko tekstin on oltava saatavissa
alkukielella sekA kokonaisuudessaan kiinnettynd yhdelle Euroopan yhteis6n virallisista
kielisti."

c) UsMaiian 8 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan seuraava:

"YhtiAt yhteis6 ja toisaalta EFTAn valvontaviranomainen tai EFTA-valtiot EFTAn
valvontaviranomaisen valitykselil voivat pyytAi Iis~tietoja ilmoitetusta teknista miiArAysti
koskevasta ehdotuksesta."

d) Us~tiin 8 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"EFTAn valvontaviranomainen toimittaa EFTA-valtioiden huomautukset EY:n
komissiolle yhtena yhdistettynA tiedonantona, ja komissio toimittaa yhteis6n huomautukset
EFTAn valvontaviranomaiselle. K~yttiessin vastaavien sisdisten jglijestelmiensai mukaista
kuuden kuukauden odotusaikaa hyvakseen sopimuspuolten on ilmoitettava siita vastaavalla
tavalla toisilleen".

e) Korvataan 8 artiklan 4 kohdan ensimmainen alakohta seuraavalla:

"Timin artiklan mukaisesti annettua tietoa pideti~in pyydettgiessg salassa pidettaving".

f) Korvataan 9 artikla seuraavalla:

"EY:n ja EFTAn toimivaltaiset viranomaiset lykkdivit ilmoitettujen teknisiA miraiyksii
koskevien ehdotusten hyvaksymistS kolmen kuukauden ajaksi siitA kun ehdotuksen teksti
saapui:

- EY:n komissiolle, jos kyse on yhteis6n jisenvaltion ilmoittamasta ehdotuksesta,
- EFTAn valvontaviranomaiselle, jos kyse on EFTA-valtion ilmoittamasta

ehdotuksesta.

Mainittua kolmen kuukauden odotusaikaa ei kuitenkaan sovelleta, jos toimivaltaiset
viranomaiset joutuvat kansanterveyden tai yleisen turvallisuuden taikka eliinten tai
kasvien terveyden ja eliman turvaamiseen liittyvistA pakottavista syistd laatimaan teknisiS
maarayksiA hyvin lyhyessi ajassa saadakseen ne heti annetuiksi ja saattaakseen ne
voimaan ilman, etti minkaanlaista kuulemista olisi mahdollista jijestia. Toimenpiteiden
kiireellisyys on perusteltava. Kiireellisten toimenpiteiden perusteista on annettava yksi-
tyiskohtainen ja selvi selostus, painottamalla erityisesti toimivaltaisten viranomaisten
toteaman vaaran ennakoimattomuutta ja vakavuutta seka valitt6mn toiminnan ehdotonta
valttimdtt6myytti vaaran poistamiseksi".

g) LisAt~An Ifitteen I luetteloon seuraava:

"ON (ItAvalta)
Osterreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A - 1020 Wien
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OVE (Itivalta)
Osterreichischer Verband fur Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien

SFS (Suomi)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SESKO (Suomi)
Suomen Sdhkbteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Sarkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Islanti)
Sta6larMi6 Islands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavik

SNV (Uechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zurich

NSF (Nora)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Norway)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skoyen
N - 0212 Oslo 2

SIS (Ruotsi)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Ruotsi)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

SNV (Sveitsi)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Ziirich
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SEK (Sveitsi)
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
Postfach
CH - 8034 ZUrich".

h) Direktiivin soveltamiseksi on sahk6viestimelli toimitettava seuraavat tiedonannot:

1) Lomakkeella tehtivAt ilmoitukset. Ne voidaan toimittaa ennen koko tekstin
lihettimisti tai yhdessa sen kanssa.

2) Ilmoitus ehdotustekstien vastaanottamisesta, jossa on muun muassa mainittava,
milloin odotusaika kulloistakin jirjestelm55 koskevien miirAysten mukaan pdittyy.

3) UsAtietoja koskevat pyynn6t.
4) Vastaukset lisitietoja koskeviin pyynt6ihin.
5) Huomautukset.
6) Tilapiisii kokouksia koskevat pyynn6t.
7) Vastaukset tilapiisi5 kokouksia koskeviin pyynt6ihin.
8) Lopullisia teksteji koskevat pyynnbt.
9) Tieto siita, etti kuuden kuukauden odotusaika on alkanut.

Seuraavat tiedonannot voidaan toistaiseksi Ighettai tavallisena postina:

10) Ilmoitetun ehdotuksen koko teksti
11) Sadbkset tai hallinnolliset mdiraykset, joihin ehdotus perustuu
12) Lopullinen teksti.

i) Sopimuspuolet sopivat kesken5an tiedonantoja koskevista hallinnollisista jAijestelyista.

2. 389 D 0045: Neuvoston piit6s 89/45/ETY, tehty 21 piivani joulukuuta 1988, kulutustavaroiden
kayt6sta aiheutuvia vaaroja koskevasta nopeasta yhteis6n tietojenvaihtojirjestelmastd (EYVL N:o
L 17, 21.1.1989 s. 51), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 D 0352: neuvoston pidtos 90/352/ETY, tehty 29 pdivana kesakuuta 1990 (EYVL N:o
L 173, 6.7.1990, s. 49)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtioiden nimemain yksikk6 toimittaa heti EY:n komissiolle tiedon, jonka se toimittaa
EFTA-valtioille tai niiden toinivaltaisille viranomaisille. EY:n komissio vdlitt~i heti EFTA-
valtioiden nimeimalle yksik6lle tiedon, jonka se toimittaa EY:n jisenvaltioille tai niiden
toinivaltaisille viranomaisille.

3. 390 D 0683: Neuvoston pSAt6s 90/683/ETY, tehty 13 paivini joulukuuta 1990, teknisen
yhdenmukaistamisen direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa
kdytettaviksi tarkoitetuista malleista (EYVL N:o L 380, 31.12.1990, s. 13)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivat huomiota seuraavien said6sten sisalto6n:

4. C/136/85/s. 2: Neuvoston piitelmd, annettu 7 piivani toukokuuta 1985, teknista yhdenmukais-
tamista ja standardointia koskevasta uudesta lahestymistavasta (EYVL N'o C 136, 4.6.1985, s. 1)

Vol 1816, 1-31121



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

5. 385 Y 0604(01): Standardointia koskeva pddt6slauselma (85/C 136/01), hyvaksytty neuvostossa
16 paivand heinikuuta 1984 (EYVL N:o C 136, 4.6.1985, s. 2)

6. 386 Y 1001(01): Komission tiedonanto siiti, ettA neuvoston teknisia standardeja ja mairayksiA
koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelysta 28 paivani maaliskuuta 1983
antamaa direktiivia 83/189/ETY ei tiettyjen sAinn6sten osalta noudateta (EYVL N:o C 245,
1.10.1986, s. 4)

7. C/67/89/s. 3: Komission tiedonanto jasenvaltioiden neuvoston direktiivin 83/189/ETY, sellaisena
kuin se on muutettuna neuvoston direktiivilla 88/182/ETY (EYVL N:o C 67, 17.3.1989, s. 3),
mukaisesti ilmoittamien teknisia miiriyksid koskevien ehdotusten nimien julkaisemisesta
Euroopan yhteis6jen virallisessa lehdessa

8. 390 Y 0116(01): Neuvoston piAt6slauselma, annettu 21 pivini joulukuuta 1989, vaatimusten-
mukaisuuden arviointia koskevasta laaja-alaisesta lahestymistavasta (EYVL N:o C 10,
16.1.1990, s. 1)

9. 590 DC 0456: Komission vihrea kirja Euroopan standardoinnin kehityksestA: toimenpiteet
teknisen yhdentymisen nopeuttamiseksi Euroopassa (EYVL N:o C 20, 28.1.1991, s. 1)

XX. TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS - YLEISTA

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETT= VA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivAt huomiota seuraavien s55d6sten sisalt66n:

1. 380 Y 1003(01): Komission tiedonanto Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen tapauksessa 120/78
("Cassis de Dijon") 20 pliving helmikuuta 1979 antaman tuonion vaikutuksista (EYVL N:o C
256, 3.10.1980, s. 2)

2. 585 PC 0310: Komission tiedonanto sisimarkkinoiden toteutlamisesta COM (85) 310 Final
("Valkoinen kidja")

XXI. RAKENNUSTUOTIEET

SA.ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 389 L 0106: Neuvoston direktiivi 89/106/ETY, annettu 21 piivAnA joulukuuta 1988,
rakennusalan tuotteita koskevan jasenvaltioiden lainsidginn6n lihentaimisesti (EYVL N:o L 40,
11.2.1989, s. 12)

EFTA-valtioiden osallistumiseen direktiivin liitteessg II mainitun Euroopan teknisen
hyvaksymisen organisaation ty6skentelyyn sovelletaan sopimuksen 100 artiklaa.
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XXII. HENKILONSUOJAIMET

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 389 L 0686: Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 pAivana joulukuuta 1989,
henkil6nsuojaimia koskevan jdsenvaltioiden lainsaadnn6n lahentamisesti (EYVL N:o L 399,
30.12.1989, s. 18)

XXIII. LELUT

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 388 L 0378: Neuvoston dircktiivi 88/378/ETY, anncttu 3 piiv in toukokuuta 1988, Iclujen
turvallisuutta koskevan jAscnvaltioidcn lainsaidinnbn I5hentimiscstai (EYVL N:o L 187,
16.7.1988, s. 1)

Norja noudattaa direktiivin s5Ann6ksiA viimeistdin I paivasta tammikuuta 1995.

Taman sopimuksen mirAyksiA vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokituksesta ja
merkinndstd seka niiden markkinoille saattamista ja kAytt6A koskevista rajoituksista sovelletaan
my6s direktiivin liitteessA 11 olevan II osan 3 kohdan mddrayksiin.

XXIV. KONEET

SPA.DOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 389 L 0392: Neuvoston direktiivi 89/392/ETY, annettu 14 pivAnA kesikuuta 1989, koneita
koskevan jasenvaltioiden lainsSAdiinn6n hihent~rmisesti (EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 9),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0368: neuvoston direktiivi 91/368/ETY, annettu 20 piiviini kesAkuuta 1991 (EYVL
N:o L 198, 22.7.1991, s. 16)

Ruotsi noudattaa direktiivin s~.nn6ksig viimeistdAn 1 paiviistai tammikuuta 1994.
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XXV. TUPAKKA

S, ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 389 L 0622: Neuvoston direktiivi 89/622/ETY, annettu 13 piivani marraskuuta 1989,
tupakkatuotteiden merkint6ji koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
mAirysten lihentamisesta (EYVL N:o L 359, 8.12.1989, s. 1)

2. 390 L 0239: Neuvoston direktiivi 90/239/ETY, annettu 17 paivana toukokuuta 1990, savukkeita
poltettaessa syntyvin tervan suurinta sallittua mAiri koskevien jasenvaltioiden lakien, asetusten
ja hallinnollisten miiraysten lahentamisesta (EYVL N:o L 137, 30.5.1990, s. 36)

XXVI. ENERGIA

SADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 385 L 0536: Neuvoston direktiivi 85/536/ETY, annettu 5 piivanA joulukuuta 1985, korvaavien
polttoaineen osien bensiinissA kAyt611A saatavasta raaka6ljyn sSAst6sti (EYVL N:o L 334,
12.12.1985, s. 20)('

XXVII TISLATUT ALKOHOLIJUOMAT

Sopimuspuolet sallivat sellaisten tislattujen alkoholijuomien maahantuonnin ja markkinoinnin, jotka
ovat tassa luvussa luetellun yhteis6jen lainsi~dinnon mukaisia. Kaikilta muilta osin EFTA-valtiot
voivat jatkaa kansallisen lainsiidinndn soveltamista.

SADOKSET, JOIHIN VIITATAAN:

1. 389 R 1576: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89, annettu 29 piivini toukokuuta 1989,
tislattujen alkoholijuomien mAiritelmi i, kuvausta ja esittelyi koskevista yleisisti sdiinn6istii
(EYVL N:o L 160, 12.6.1989, s. 1)

Tta sopimusta sovellettaessa asetuksen siAnnOksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Timin asetuksen s~inn6kset eivat rajoita EFTA-valtioiden oikeutta kieltii ketdin
syjimitt6min perustein sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettujen yli 60 % alkoholia sisal-
tavien tislattujen alkoholijuomien saattamista kansallisille markkinoilleen.

b) Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa CN-koodeja 2203 00, 2204, 2205, 2206 ja 2207
vastaavat nimikkeet harmonoidussa jirjestelmassa ovat 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207.

(1) Lueteltu tassa vain tiedoksi; sovellettaessa katso energiaa koskeva iite IV.
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c) Asetuksen I artiklan 4 kohdan 1 alakohdan hedelmista tislaamalla valmistettujen
alkoholijuomien maaritelman osalta: Itavallalle sallitaan maatalousperaisen alkoholin
lisaaminen missa tahansa valmistusprosessin vaiheessa, jos hedelmasta, jonka mukaan
juoma on nimetty, valmistetun alkoholin osuus on lopputuotteessa v5hintaan 33%.

d) Asetuksen I artildan 4 kohdan q alakohdan osalta: Suomi, Islanti, Norda ja Ruotsi saavat
kieltd5 muista aineista kuin viljasta tai perunasta valmistetun vodkan saattamisen
markkinoille.

e) Asetuksen 6 artiklan 1 kohdan soveltamisessa seuraavat ilmaisut voivat taydentai
myyntikuvausta:

- Sanoja "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" ja Svensk Punsch/Swe-
dish punch" voidaan kayttaa vakijuomasta, jonka raaka-aineena on ruokosokerista
tislaamalla valmistettu vakiviina. Se voidaan sekoittaa maatalousperaisen alkoholin
kanssa ja makeuttaa. Se voidaan maustaa viiniIll tai mehulla tai sitrus- tai muista
hedelmista tai marjoista peraisin olevalla luontaisella aromilla.

- Sanaa "Spritgl6gg" voidaan kdyttaa tislatusta alkoholijuomasta, joka on valmistettu
maatalouspertisesta etyylialkoholista maustamalla neilikan, tai minka tahansa muun
samaa paaromiainetta sisaltdvan kasvin luontaisella uutteella, kiyttamilla yhta
seuraavista prosesseista:

- maseroimalla ja/tai tislaamalla;
- tislaamalla alkoholi uudelleen edella makriteltyjen kasvien silmujen tai mui-

den kasvinosien kanssa;
- lis5malla neilikkakasvien luontaisia tislattuja uutteita;
- yhdistAmalla namA kolme menetelma;

Muita luontaisia kasviuutteita tai aromaattisia siemenia voidaan my6s kayttiia, mutta
neilikan maun on oltava vallitseva.

- Sanaa "Jagertee" voidaan kaytta Itavallasta peraisin olevasta, ennen nauttimista
tavaiisesti kuumalla vedella tai teella laimennetusta vdkijuomasta. Tama vikijuoma
valmistetaan maatalousperaisesti etyylialkoholista, tiettyjen alkoholijuomien esans-
sista tai teesta, johon on lisitty useita luontaisia aromiaineita. Alkoholipitoisuus on
vihintadn 22,5 tilavuusprosenttia. Sokeripitoisuus on vihintan 100 g litrassa
inverttisokerina ilmoitettuna.

Tista vikijuomasta voidaan kAyttag my6s nimea "Jagertee" tai "Jagatee".

f) Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "asetus" ilmaisulla "ETA-sopimus".

g) Asetuksen 7 artiklan 6ja 7 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa seka 11 ja 12 artildaa ei sovelleta.
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h) Taydennet5in liitetti II seuraavasti:

5. Brandy

Wachauer Weinbrand
Weinbrand DOrnstein

6. Rypileiden puristusjitteesta tislaamalla valmistettu alkoholijuoma

Balzner Marc
Baselbieter Marc
Benderer Marc
Eschner Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregalila
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvemier
Marc de D61e du Valais
Schaaner Marc
Triesner Marc
Vaduzer Marc

7. Hedelmaviina

Aargauer Burse Kirsch
Abricotine du Valais/Waliser Aprikosenwasser
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bembieter Birnenbrand
Bembieter Kirsch
Bembieter Mirabellen
Bembieter Zwetschgenwasser
Bdrudges de Cornaux
Emmentaler Kirsch
Freiamter Theilersbimenbranntwein
Freiamter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Kirsch de la Broche
Luzemer Bimentrdsch
Luzemer Kirsch
Luzemer Theilersbirnenbrarntwein
Luzemer Zwetschgenwasser
Mirabelle du Valais
Rigi Kirsch
Seelinder Pflilmliwasser
Urschwyzerkirsch
Wachauer Marillenbrand
William du Valais/Walliser Williams
Zuger Kirsch
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9. Gentianviina

Gentianedu Jura

11. Katajanmarjoilla maustetut tislatut alkoholijuomat

Geniivre du Jura

12. Kuminalla maustetut tislatut alkoholijuornat

islenskt Brennivin/Icelandic Aquavit
Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

14. Ukoori

Bernbieter Griottes liqueur
Bembieter Kirschen Liqueur
Gendpi du Valais
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikbr
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist
Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlik6r

15. Tislatut alkoholijuornat

Bembieter Cherry Brandy Liqueur
Bembieter Kr~uterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Gotthard Kriuterbranntwein
Luzemer Chrilter (Kriuterbranntwein)
Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch
Svensk Punsch/Swedish punch
Vieille lie du Mandement
Walliser Chrilter (Kr5uterbranntwein)

Kohdassa 15 mainitut maantieteelliset viittaukset koskevat tuotteita, joita ei maiairitelli
asetuksessa. Sen vuoksi niitA on t~ydennettivii myyntikuvauksella 'spirit drink'.

Niti tislattuja alkoholijuomia tuottavien EFTA-valtioiden on ilmoitettava muille
sopimuspuolille nAiden tuotteiden kansallisista miAritelmisti.

16. Vodka

islenskt Vodka/Icelandic Vodka
Norsk Vodka/Norwegian Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
Svensk Vodka/Swedish Vodka
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2. 390 R 1014: Komission asetus (ETY) N:o 1014/90, annettu 24 paivini huhtikuuta 1990,
tislattujen alkoholijuomien mdiaritclmii, kuvausta ja csittelyi koskevista yksityiskohtaisista
taytint66npanosAAnn6istii (EYVL N:o L 105, 25.4.1990, s. 9) sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 391 R 1180: Komission asetus (ETY) N:o 1180/91, annettu 6 pivini toukokuuta 1991
(EYVL N:o L 115, 8.5.1991, s. 5)

- 391 R 1781: Komission asetus (ETY) N:o 1781/91, annettu 19 paiviini kesAkuuta 1991
(EYVL N:o L 160, 25.6.1991, s. 6)

TAta sopimusta sovellettaessa asetuksen sadnn6ksid koskevat seuraavat mukautukset:

Asetuksen 2 ja 6 artiklan soveltamisessa Islanti, NorJa, Ruotsi ja Suomi saavat asettaa
korkeimmaksi sallituksi metyylialkoholin pitoisuudeksi 1200 grammaa 100 prosenttisena
lasketun alkoholin hehtolitrassa.

3. 391 R 1601: Neuvoston asetus (ETY) 1601/91, annettu 10 piivind kesakuuta 1991,
maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinisti valmistettujen
juomasekoitusten miia-itelmAi, kuvausta ja esittelyA koskevista yleisistA sAAnn6isti (EYVL N:o
L 149, 14.6.1991, s. 1)

Tata sopimusta sovellettaessa asetuksen sddnn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Taiydennetgi.n 2 artildan 2 kohtaa seuraavasti:

d) Starkvinsgl6gg:

Maustettu viini, joka on valmistettu viinisti 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla,
ja jolle oninainen maku saadaan neilikasta, jota on aina kdytettivi muiden mausteiden
kanssa; timi juoma voidaan makeuttaa 3 artiklan a alakohdan mukaisesti.

b) LisitAin 2 artiklan 3 kohdan f alakohdan otsikossa ja tekstissa sanan "Gliihwein" jalkeen

"tai hehkuviini" ("vingl6gg").

c) Asetuksen 8 artiklan 7 ja 8 kohtaa, 9 artiklan 2 kohtaa seki 10 ja 11 artiklaa ei sovelleta.
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LUTE III

TUOTEVASTUU

Luettelo, josta mdarataan 23 artiklan c alakohdassa

JOHDANTQ

Jos sdad6ksissA, joihin tAssA liitteessa viitataan, on yhteis6n oikeusjarjestykselle ominaisia kasitteitA
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjarjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joile yhteisbn sAidokset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n j~isenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssa p6ytakirjassa 1 miiritAidn, jollei tassd
Ijitteessa toisin mddrata.

S.AADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

385 L 0374: Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 pSivana heinakuuta 1985, tuotevastuuta
koskevien jasenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten mrnysten lihentd.misestd (EYVL N:o
L 210, 7.8.1985, s. 29)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Maahantuojan 3 artiklan 2 kohdassa sgdadetyn vastuun osalta sovelletaan seuraavaa:

i) Valmistajan vastuuta rajoittamatta on henkil6, joka elinkeinotoiminnassa tuo tuotteen
Euroopan talousalueelle myyntia, vuokraamista, leasing-toimintaa tai muuta jakelua var-
ten, vastuussa kuten valmistaja.

ii) Sama koskee maahantuontia EFTA-valtiosta yhteis66n tai yhteis6sta EFTA-valtioon
taikka EFTA-valtiosta toiseen EFTA-valtioon.

Siiti piivisti alkaen, jona tuomioistuimen toimivallasta seki tuomioiden tiytint66n-
panosta yksityisoikeuden alalla Luganossa 16 paiviini syyskuuta 1988 tehty yleissopimus
tulee voirnaan EY:n jdsenvaltion tai EFTA-valtion osalta, timin alakohdan ensimmiisti
virkettA ei enAi sovelleta niiden valtioiden valillA, jotka ovat ratifioineet yleissopimuksen,
silti osin kuin kansallinen tuonio on kantajan eduksi ratifioinnin nojalla taytdnt66n-
panokelpoinen suhteessa i alakohdassa tarkoitettuun valmistajaan tai maahantuojaan.

iii) Sveitsi ja Uechtenstein saavat suhteessa toisiinsa luopua maahantuojan vastuusta.
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b) Direktiivin 14 artiklan osalta sovelletaan seuraavaa:

Direktiiviif ei sovelleta sellaisiin ydinonnettomuudesta johtuviin vahinkoihin, joihin sovelletaan
EFTA-valtioiden ja EY:n jisenvaltioiden ratifioimia kansainvilisii sopimuksia.

Lisliksi direktiivii ei sovelleta Sveitsin ja Liechtensteinin osalta, jos niiden kansallisessa
lainsAidAnn6ssi sAidetiAn suojasta, joka vastaa edellA tarkoitettujen kansainvilisten sopimusten
mukaista suojaa.
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LIITE IV

ENERGIA

Luettelo, josta mdiritaiin 24 artiklassa

JOHDANTO

Jos sdidoksissi, joihin tassa iitteessA viitataan, on yhteis6n oikeusjaijestykselle ominaisia kisitteitA
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjazjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksikoihin, yrityksiin tai yksilbihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita iaaja-alaisista mukautuksista tehdyssS p6yt!ikirjassa I m5ritidn, jollei tissA
Iiitteessa toisin midriti.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 372 R 1056: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1056/72, annettu 18 piivini toukokuuta 1972,
yhteis6n etua koskevien 61jy-, maakaasu- ja sihk6alan investointihankkeiden ilmoittamisesta
komissiolle (EYVL N:o L 120, 25.5.1972, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 376 R 1215: neuvoston asetus (ETY) N:o 1215/76, annettu 4 paivAnai toukokuuta 1976
(EYVL N:o L 140, 28.5.1976, s. 1)

2. 375 L 0405: neuvoston direktiivi 75/405/ETY, annettu 14 plivinS huhtikuuta 1975,
b1jytuotteiden kiyt6n rajoittamisesta voimalaitoksissa (EYVL N:o L 178, 9.7.1975, s. 26)

3. 376 L 0491: Neuvoston direktiivi 76/491/ETY, annettu 4 paiva n toukokuuta 1976, yhteis6ssi
raaka6ljyn ja 61jytuotteiden hintojen tiedottamiseen ja neuvotteluihin sovellettavasta yhteis6n
menettelysti (EYVL N:o L 140, 28.5.1976, s. 4)

4. 378 L 0170: Neuvoston direktiivi 78/170/ETY, annettu 13 paiviini helmikuuta 1978,
tilalmimmittgmiseen ja kuuman veden tuottamiseen kAytettivien limm6nkehittimien suori-
tuskyvystA uusissa ja olemassa olevissa muissa kuin teo~lisuusrakennuksissa seka hInp6eris-
tyksest4 ja kuuman talousveden jakeluputkien eristamisestl uusissa muissa kuin teollisuusraken-
nuksissa (EYVL N:o L 52, 23.2.1978, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 L 0885: neuvoston direktiivi, annettu 10 piivind joulukuuta 1982 (EYVL N:o L 378,
31.12.1982, s. 19)
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5. 379 R 1893: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1893/79, annettu 28 pAivina elokuuta 1979,
rekister6innin kiyttb6n ottamisesta yhteis6ssA raakabljyn ja 61jytuotteiden maahantuonnissa
(EYVL N:o L 220, 30.8.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 R 4152: neuvoston asetus (ETY) N:o 4152/88, annettu 21 paivana joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 367, 31.12.1988, s. 7)

6. 385 L 0536: Neuvoston direktiivi, annettu 5 p~ivnAn joulukuuta 1985, korvaavien polttoaineen
osien bensiinissa kiyt61ii saatavasta raaka6ljyn s~ist6stS (EYVL N:o L 334, 12.12.1985, s. 20),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 387 L 0441: komission direktiivi, annettu 29 piivini heinikuuta 1987 (EYVL N:o L 238,
21.8.1987, s. 40)

7. 390 L 0377: Neuvoston direktiivi, annettu 29 pdivanS kesikuuta 1990, yhteis6n menettelyn
toteuttamiseksi kaasusta ja s~hk6sti teollisilta kiyttijilti perittAvien hintojen avoimuuden
takaamiseksi (EYVL N:o L 185, 17.7.1990, s. 16)(1)

8. 390 L 0547: Neuvoston direktiivi, annettu 29 piivgn5 Iokakuuta 1990, runkoverkkojen kautta

tapahtuvasta sdhk6nsiirrosta (EYVL N:o L 313, 13.11.1990, s. 30)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa,

i) kukin asianomainen yksikk6 voi pyytNA, etta yhteis6n sisaisessa kaupassa
noudatettavista siirtoehdoista sopii komission perustama ja komission puheenjoh-
dolla toimiva toimielin, jossa yhteis6n siirtoverkoista vastaavat yksik6t ovat
edustettuina;

ii) kukin asianomainen yksikk6 voi pyytaa, etti EFTAn sis~isessA kaupassa
noudatettavista siirtoehdoista sopii EFrAn valvontaviranomaisen perustama ja joh-
tama toimielin, jossa EFTA-valtioiden siirtoverkoista vastaavat yksik6t ovat
edustettuina;

iii) kukin asianomainen yksikk6 voi pyytii, ett yhteis6n ja jonkin EFTA-valtion
valisessA kaupassa noudatettavista siirtoehdoista sovitaan ETA:n sekakomitean
miiriiiiaiiii sovintomenettelyi noudattaen.

b) UsayksessA 1 on luettelo timan direktiivin soveltamisalaan liittyvistA EFTA-valtioiden
yksik6isti ja siirtoverkoista.

Lueteltu tAssA ainoastaan tiedoksi: soveltamisen osalta katso tilastoja koskeva p6ytkirja XXI.
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9. 391 L 0296: Neuvoston direktiivi, annettu 31 piivini toukokuuta 1991, verkkojen kautta
tapahtuvasta maakaasun siirrosta (EYVL N:o L 147, 12.6.1991, s. 37)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa,

i) kukin asianomainen yksikk6 voi pyytAi, ettA yhteis6n sissisess5 kaupassa
noudatettavista siirtoehdoista sopii komission perustama ja johtama toinielin, jossa
yhteis6n siirtoverkoista vastaavat yksik6t ovat edustettuina;

ii) kukin asianomainen yksikk6 voi pyytAS, ett EFTAn sisAisessa kaupassa
noudatettavista siirtoehdoista sopii EFTAn valvontaviranomaisen perustama ja val-
vontaviranomaisen puheenjohdolla toiniva toimielin, jossa EFTA-valtioiden siirto-
verkoista vastaavat yksik6t ovat edustettuina;

iii) kukin asianomainen yksikk6 voi pyytiA, etta yhteis6n ja jonkin EFTA-valtion
valisessi kaupassa noudatettavista siirtoehdoista sovitaan ETA:n sekakomitean
miiriimii sovintomenettelyi noudattaen.

b) Lisayksessa 2 on luetelo tAman direktiivin soveltamisalaan Iiittyvista EFTA-valtioiden
yksik6istA ja siirtoverkoista.
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LISAYS 1

Luettelo runkoverkkojen kautta tapahtuvasta sAhk6nsiirrosta 29 p~iviini lokakuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/547/ETY soveltamisalaan kuuluvista yksikoisti ja verkoista.

Yksikk6

6sterreichische
Elektrizit~itswirtschaft AG

Imatran Voima Oy
Teonisuuden Voimansiirto Oy

Landsvirkjun

Liechtensteinische Kraftwerke

Statnett SF

Statens Vattenfallsverk

Aare-Tessin Aktiengesellschaft
fir ElektrizitAt
Bernische Kraftwerke AG
LEnergie Ouest-Suisse SA
ElektrizititsgeselIschaft Laufenburg
Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Verkko

Suurjanniteverkko

Suuj inniteverkko

Suurdinniteverkko

Suurjinnitevekko

Yhdistivi verkko

Suurjdnniteverkko

Suurjnniteverkko

Yhdist~vit verkot

EFTA-valtio

Itlivalta

Suomi

Islanti

Liechtenstein

Norja

Ruotsi

Sveitsi
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LISAYS 2

Lucttelo verkkojen kautta tapahtuvasta maakaasunsiirrosta 31 pAivAna toukokuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 91/296/ETY soveltamisalaan kuuluvista yksik6ista ja korkeapaineverkoista

EFTA-valtio Yksikk6 Verkko

OMV Aktiengesellschaft

Neste Oy

Uechtensteinische
Gasversorgung

Swedegas AB
Sydgas AB

Swissgas AG
Transitgas AG

Korkeapaineinen verkko

Korkeapaineinen verkko

Korkeapaineinen verkko

Korkeapaineinen verkko
Korkeapaineinen verkko

Siirtoverkko
Siirtoverkko
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LUTE V

TYONTEKLJOIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Luettelo, josta ma&Atain 28 artiklassa

JOHDANTO

Jos s5iid6ksiss, joihin tAssA IiitteessA viitataan, on yhteis6n oikeusjdxjestykselle ominaisia kisitteitS
tai jos niiss! viitataan yhteisbn oikeusjddjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n said6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa sekA
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

jdsenvaltioiden julkisiin

noudatetaan, mitS laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytikirjassa 1 mairdtin, jollei tdissa
liitteess5 toisin md~r~it5i.

ALAKORTAISET MUKAUTUKSET

Tata liitett sovellettaessa ja p6ytdkirjassa 1 olevien mSAraysten estimAttai niissa sddd6ksissd, joihin
viitataan, ilmaisun "jasenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan silla asianomaisissa EY:n saad6ksissa olevan
merkityksen lisaksi Islantia, ltavaltaa, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsia.

S ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 364 L 0221: Neuvoston direktiivi 64/221/ETY, annettu 25 pdivind helmikuuta 1964, ulkomaa-
laisten liikkumista ja oleskelua koskevien, yleiseen jarjestykseen ja turvallisuuteen seka
kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta (EYVL N:o 56,
4.4.1964, s. 850/64)

Tdta sopimusta sovellettaessa direktiiviai koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 4 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta.

2. 368 R 1612: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 piivdnA lokakuuta 1968,
ty6ntekij6iden vapaasta liikkuvuudesta yhteis6n alueella (EYVL N:o L 257, 19.10.1968, s. 2),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 376 R 0312: neuvoston asetus (ETY) N:o 312/76, annettu 9 piiviinai helmikuuta 1976
(EYVL N:o L 39, 14.2.1976, s. 2),
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TAtA sopimusta sovellettaessa asetuksen siinn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Asetuksen 15 artiklan 2 kohdan ilmaisua "18 kuukauden kuluessa tAmain asetuksen
voimaan tulosta" ei sovelleta.

b) Asetuksen 40 artiklaa ei sovelleta.

c) Asetuksen 41 artiklaa ei sovelleta.

d) Asetuksen 42 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.

e) Korvataan 42 artiklan 2 kohdassa viittaus Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen
51 artiklaan viittauksella timlin sopimuksen 29 artiklaan.

f) Asetuksen 48 artiklaa ei sovelleta.

3. 368 L 0360: Neuvoston direktiivi 68/360/ETY, annettu 15 pSivina lokakuuta 1968, jAsen-
valtioiden ty6ntekij6iden ja heidan perheidensA Iiikkumista ja oleskelua yhteis6n alueella
koskevien rajoitusten poistamisesta (EYVL N:o L 257, 19.10.1968, s. 13)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 4 artildan 2 kohdassa sanat "ETY:n jasenvaltion kansalaisen oleskelulupa"
sanalla "oleskelulupa".

b) Korvataan 4 artiklan 3 kohdassa sanat "ETY:n jasenvaltion kansalaisen oleskeluluvan"
sanalla "oleskeluluvan".

c) Direktiivin 11 artiklaa ei sovelleta.

d) Direktiivin 13 artiklaa ei sovelleta.

e) Liitteessd:

i) korvataan maininnan ensimmiinen kappale seuraavasti:

"TAmi lupa on annettu 15 piivinii lokakuuta 1968 annetun asetuksen (ETY) N:o
1612/68 mukaisesti ja niiden toimenpiteiden mukaisesti, jotka toteutetaan
sovellettaessa direktiivii 68/360/ETY sellaisena kuin se sisdltyy ETA-sopimuk-
seen."

ii) korvataan alaviite seuraavasti:

"Alankomaiden, Belgian, Britannian, Espanjan, Irlannin, Islannin, Italian, Itavallan,
Kreikan, Liechtensteinin, Luxemburgin, Nodjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Sak-
san, Suomen, Sveitsin, Tanskan, sen mukaan, mika maa on my6ntinyt luvan.".
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4. 370 R 1251: Komission asetus (ETY) N:o 1251/70, annettu 29 pfivini kesdkuuta 1970,
ty6ntekij6iden oikeudesta jiAd j~senvaltion alueelle tyfskenneltyiAn siini valtiossa (EYVL N:o
L 142, 30.6.1970, s. 24)

TatA sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta.

5. 372 L 0194: Neuvoston direktiivi 72/194/ETY, annettu 18 pdiviin toukokuuta 1972, direktiivin
64/221/ETY soveltamisalan laajentamisesta ty6ntekij6ihin, jotka kAyttivit oikeuttaan jiadi
jasenvaltion aluee~le ty6skennelty.Adn siind valtiossa (EYVL N:o L 121, 26.5.1972, s. 32)

6. 377 L 0486: Neuvoston direktiivi 77/486/ETY, annettu 25 pdivini heinlkuuta 1977,
siirtoty61disten lasten koulutuksesta (EYVL N:o L 199, 6.8.1977, s. 32)
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LI1TE VI

SOSIAALITURVA

Luettelo, josta mdirit~in 29 artiklassa

JOHDANTO

Jos s.ad6ksissa, joihin tissA liitteessd viitataan, on yhteis6n oikeusjazjestykselle ominaisia kdsitteiti
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n said6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jdisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jdsenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mitd laaja-alaisista mukautuksista tehdyssd poytakirdassa 1 miiritain, jollei taissi
liitteessa toisin miritA.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

I. TtS liitett sovellettaessa ja p6ytakidjassa 1 olevien mddraysten estamtta niissa sAid6ksissA,
joihin viitataan, ilmaisun "jasenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan silla asianomaisissa EY:n s5A-
doksissa olevan merkityksen lisaksi Islantia, Itavaltaa, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea
ja Sveitsia.

II. Sovellettaessa s~dd6ksii, joihin tassa Iiitteess5 viitataan, tlimAn sopimuksen soveltamiseksi
Euroopan yhteis6jen komission yhteydessA toimivalle siirtotyo1aisten sosiaaliturvan hallintotoi-
mikunnalle annetut oikeudet ja velvollisuudet seka edelli mainitun hallintotoimikunnan yh-
teydessA toimivalle tilintarkastuslautakunnalle annetut oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat sopi-
muksen VII osan maaraysten mukaisesti ETA:n sekakomitealle.
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SA.,DOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 paivini kesAkuuta 1971, sosiaaliturva-

jirjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella liikkuviin palkattuihin ty6ntekij6ihin, itsenaiisiin

ammatinharjoittajiin ja heidain perheenjiseniinsg,

sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

- 383 R 2001: neuvoston asetus (ETY) N:o 2001/83, annettu 2 pgivandi kesikuuta 1983
(EYVL N:o L 230, 22.8.1983, s. 6)

ja my6hemmin muutettuna seuraavilla:

- 385 R 1660: neuvoston asetus (ETY) N:o 1660/85, annettu 13 piiiviini kesAkuuta 1985
(EYVL N:o L 160, 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: neuvoston asetus (ETY) N:o 1661/85, annettu 13 pliving kesiikuuta 1985
(EYVL N:o L 160, 20.6.1985, s. 7)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan

kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.85, s. 170)

- 386 R 3811: neuvoston asetus (ETY) N:o 3811/86, annettu 11 pgivan5 joulukuuta 1986
(EYVL N:o L 355, 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: neuvoston asetus (ETY) N:o 1305/89, annettu 11 piivind toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 131, 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: neuvoston asetus (ETY) N:o 2332/89, annettu 18 pdivfin5 heinakuuta 1989
(EYVL N:o L 224, 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: neuvoston asetus (ETY) N:o 3427/89, annettu 30 p5ivina Iokakuuta 1989
(EYVL N:o L 331, 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: neuvoston asetus (ETY) N:o 2195/91, annettu 25 pSivgni kesAkuuta 1991
(EYVL N:o L 206, 29.7.1991, s. 2)

TtA sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Asetuksen 1 artiklan j alakohdan kolmatta alakohtaa ei sovelleta.

b) Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimm~isti alakohtaa ei sovelleta Sveitsin valtakunnalli-
seen lakiin vanhuus-, jilkeenjAdneiden ja tybkyvytt6myysvakuutuksen lisaetuuksista 1
pdiviAin tammikuuta 1996 asti.

c) Korvataan 88 artiklassa oleva ilmaisu "perustamissopimuksen 106 artiklan" ilmaisulla
"ETA-sopimuksen 41 artiklan".

d) Asetuksen 94 artiklan 9 kohtaa ei sovelleta.

Vol. 1816, 1-31121



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

c) Asetukscn 96 artiklaa ci sovcllcta.

f) Asctukscn 100 artiklaa ci sovcllcta.

g) List~in liitteessl I olcvaan I osaan scuraava:

"M. ITAVALTA

Ei mitlin.

N. SUOMI

Henkil6g, joka on ty6elakej.rjcstelmA koskcvassa lainsdiidAnn6ss5 tarkoitettu
palkattu ty6ntekij! tai itseniinen anmnatinhajoittaja, pidctin vastaavasti asetuksen
1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna palkattuna ty6ntekijiini tai itse-
naiscni ammatinharjoittajana.

0. ISLANTI

Hcnkil6i, joka on sosiaaliturvalain ty6tapaturmavakuutusta koskevissa s~dnn6ksissA
tarkoitcttu palkattu ty6ntckijg tai itscnaincn ammatinharjoittaja, pidctain vastaavasti
asctukscn 1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuna palkattuna ty6ntekijana
tai itseniiscnai ammnatinharjoittajana.

P. LIECHTENSTEIN

Ei mitiln.

Q. NORJA

HcnkilbS, joka on kansallisessa vakuutuslaissa tarkoitettu palkattu ty6ntckiji tai
itscnainen arnmatinharjoittaja, pidctSin vastaavasti asctuksen 1 artiklan a alakohdan
ii alakohdassa tarkoitcttuna palkattuna ty6ntckijAna tai itscniiseng ammatinhar-
joittajana.

R. RUOTSI

Henkil6i, joka on ty6tapaturinavakuutuslainsidainn6ssI tarkoitettu palkattu
ty6ntekijS tai itscndinen ammnatinharjoittaja, pidetSin vastaavasti asctukscn
1 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitcttuna palkattuna ty6ntckijini tai
itscnaiiscni amnatinhazjoittajana.

S. SVEITSI

Ei mitkin."
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h) Usitain Ifitteessi I olevaan II osaan seuraava:

"M. ITAVALTA

Ei mitin.

N. SUOMI

MiiarlttgessA oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun sann6sten
nojalla 'perheenjisenelli' tarkoitetaan puolisoa tai lasta siten, kuin sairausvakuutus-
laissa on miiritelty.

0. ISLANTI

MlArittiessi oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun silnn6sten

nojalla 'perheenjisenelli' tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta lasta.

P. LIECHTENSTEIN

Miiiiraittiiessii oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun sainn6sten
nojalla 'perheenjisenella' tarkoitetaan puolisoa tai afle 25-vuotiasta huollettavaa
lasta.

0. NORIA

Miiriittiessi oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 Iuvun slAnnbsten
nojalla 'perheenjiseneUIa' tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta lasta.

R. RUOTSI

MAiittAessd oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun sinn6sten
nojalla 'perheenjAsenellg' tarkoitetaan puolisoa tai alle 18-vuotiasta lasta.

S. SVEITSI

'Perheenjasenella tarkoitetaan perheenjasentA siten, kuin toimivaltaisen valtion
lainsaidinn6ssi on mliiritelty. Kuitenkin oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen 22
artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 31 artiklan nojalla m5gr"ittiessi 'perheenjasenellS'
tarkoitetaan puolisoa tai alle 25-vuotiasta huollettavaa lasta."
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i) Ustan liittccssa II olevaan I osaan scuraava:

"M. ITAVALTA

Ei mitin.

N. SUOMI

Ei mit~in.

0. ISLANTI

Ei mitin.

P. UECHTENSTEIN

Ei mitiain.

Q. NORJA

Ei mitaan.

R. RUOTSI

Ei mitdAn.

S. SVEITSI

Ei mitlin."

.Usatiidn liittcessa II olevaan II osaan scuraava:

"M. ITAVALTA

Synnytysavustuksen ylcinen osa.

N. SUOMI

Alitiyspakkaus tai kertasuoritteinen Sitiysavustus iitiysavustuslain nojalla.

0. ISLANTI

Ei mitdin.

P. LIECHTENSTEIN

Ei mitdin.
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Q. NORJA

Kertasuoritteiset avustukset, jotka kansallisen vakuutuslain nojalla maksetaan
synnytyksen yhteydessa.

R. RUOTSI

Ei mitgan.

S. SVEISI

Synnytysavustukset asianomaisen kantonin perhe-etuuksia koskevan lainsidainn6n
nojalla (Fribourg, Genive, Jura, Luzern, NeuchAtel, Schaffhausen, Schwyz,
Solothurn, Uri, Valais, Vaud)."

k) UsatAn IiitteessA III olevaan A osaan seuraava:

"67. ITAVALTA - BELGIA

a) Sosiaaliturvasta 4 pAivAna huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artikla kol-
mannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen pAt6sp6ytkijan III kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

68. ITAVALTA - TANSKA

a) Sosiaaliturvasta 16 pAivkna kesikuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artikla kol-
mannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen p5itsp6ytikijan I kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

69. ITAVALTA - SAKSA

a) Sosiaaliturvasta 22 pAivini joulukuuta 1966 tehdyn sopimuksen 41 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 10 piivin~i huhtikuuta 1969 tehdyUa
lisasopimuksella N:o 1, 29 pgivan~i maaliskuuta 1974 tehdylii lislsopimuk-
sella N:o 2 ja 29 p~ivang elokuuta 1980 tehdyll lisisopimuksella N:o 3.

b) Mainitun sopimuksen pAit6sp6yt kijan 3 kohdan c alakohta, 3 kohdan
d alakohta, 17 kohta, 20 kohdan a alakohta ja 21 kohta.

c) Mainitun sopimuksen 3 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

d) Mainitun sopimuksen p1At6sp6ytAkirjan 3 kohdan g alakohta kolmannessa
valtiossa asuvien osalta.
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e) Sopimuksen 4 artiklan I kohta Saksan lainsaidinn6n osalta, jonka mukaan
tapaturmat (ja ammattitaudit), jotka tapahtuvat Saksan Iiittotasavallan alueen
ulkopuoleUa, ja kaudet, jotka ovat tayttyneet kyseisen alueen ulkopuoleUa,
eivit johda etuuksien maksamiseen tai johtavat etuuksien maksamiseen vain
tietyin edellytyksin, kun niihin oikeutetut asuvat Saksan liittotasavallan
alueen ulkopuoleUa tapauksissa, joissa:

i) etuus on jo my6nnetty tai voitaisiin my6nti5 sopimuksen voimaantu-
lop~iivdi;

ii) asianomainen henkil6 on muuttanut vakituisesti asumaan Itavaltaan
ennen sopimuksen voimaantuloa ja eike- ja tapaturmavakuutuksen
elikkeiden my6ntimninen alkoi vuoden kuluessa sopimuksen voimaan-
tulosta.

f) Mainitun sopimuksen piit6sp6ytkijan 19 kohdan b alakohta. Sovellettaessa
tanan midriyksen 3 kohdan c alakohtaa toimivaltaisen laitoksen huomioon
ottaman miAirAn ei tule ylittii m irii, joka on maksettava niiden vastaavien
kausien osalta, jotka kyseisen laitoksen on korvattava.

g) Mainitun sopimuksen 10 paivanai huhtikuuta 1969 tehdyssi lisisopimuksessa
N:o 1 oleva 2 artikla.

h) Ty6tt6myysvakuutuksesta 19 paivana heindkuuta 1978 tehdyn sopimuksen
1 artiklan 5 kohta ja 8 artikla.

i) Mainitun sopimuksen piAt6sp6ytikir-an 10 kohta.

70. ITAVALTA - ESPANJA

a) Sosiaaliturvasta 6 paivana marraskuuta 1981 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen psAt6sp6ytAkirjan II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

71. ITAVALTA - RANSKA

Ei mitin.

72. ITAVALTA - KREIKKA

a) Sosiaaliturvasta 14 piivani joulukuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 21 piivina toukokuuta 1986 tehdyli Ii-
sisopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen piit6sp6ytikirjan II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.
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73. rrAVALTA - IRLANTI

Sosiaaliturvasta 30 piivkng syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

74. ITAVALTA - ITALIA

a) Sosiaaliturvasta 21 pdivani tamrnmikuuta 1981 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artilda kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen pdit6sp6ytdikirjan 2 kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

75. ITAVALTA - LUXEMBURG

a) Sosiaaliturvasta 21 paivani joulukuuta 1971 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 16 pgivkng toukokuuta 1973 teh-
dyflA lis~sopimuksella N:o I ja 9 pAivinii lokakuuta 1978 tehdylll lisasopi-
muksella N:o 2.

b) Mainitun sopimuksen 3 artiklan 2 kohta kolmannessa valtiossa asuvien
osalta.

c) Mainitun sopimuksen p55t6sp6ytikirjan III kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

76. ITAVALTA - ALANKOMAAT

a) Sosiaaliturvasta 7 pfiivini maaliskuuta 1974 tehdyn sopimuksen 3 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 5 paivani marraskuuta 1980 tehdylli li-
sAsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen piit6sp6ytdkirjan II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

77. ITrAVALTA - PORTUGALI

Ei mitfin.

78. ITAVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Sosiaaliturvasta 22 piivini heinakuuta 1980 tehdyn sopimuksen 3 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 9 piivini joulukuuta 1985 tehdylla
lisfsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen luontoisetuuksia koskeva p6ytgkija Iukuun ottamatta
2 artiklan 3 kohtaa niiden henkiloiden osalta, jotka eivit voi hakea hoitoa
asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti.
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79. ITAVALTA - SUOMI

a) Sosiaaliturvasta 11 paivana joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen p At6spbytikirjan 11 kohta kolmannessa valtiossa

asuvien osalta.

80. ITrVALTA - ISLANTI

Ei sopimusta.

81. ITrrVALTA - LIECHTENSTEIN

Sosiaaliturvasta 26 p~iviini syyskuuta 1968 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena
kuin se on muutettuna 16 loivini toukokuuta 1977 tehdylla lisasopimnukseUa N:o
1 ja 22 piivAni lokakuuta 1987 tehdyUI lis~sopimuksela N:o 2, rahaetuuksien
maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

82. ITAVALTA - NORJA

a) Sosiaaliturvasta 27 pAivini elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen pS t6sp6ytdkirjan 11 kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

83, ITAVALTA - RUOTSI

a) Sosiaaliturvasta 11 pAivana marraskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 4 artikla
ja 24 ariklan 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 21 piivdn5 lokakuuta
1982 tehdy~ll lisdsopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen pSat6sp6ytdkirjan II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

84. ITAVALTA - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 15 p~ivanI marraskuuta 1967 tehdyn sopimuksen 4 artilda,
sellaisena kuin se on muutettuna 17 pdivini toukokuuta 1973 tehdylli lisAsopimuk-
sella N:o 1, 30 pdivini marraskuuta 1977 tehdylli isisopimuksella N:o 2 ja 14
pAiiini joulukuuta 1987 tehdylli Iisisopimuksella N:o 3, rahaetuuksien maksa-
misen osalta kolmannessa valtiossa asuville henkil6ille.

85. SUOMI - BELGIA

Ei sopimusta.
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86. SUOMI - TANSKA

Sosiaaliturvasta 5 pgivini maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

87. SUOMI - SAKSA

a) Sosiaaliturvasta 23 pivini huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 arlikla.

b) Mainitun sopimuksen pit6sp6ytikijan 9 kohdan a alakohta.

88. SUOMI - ESPANJA

Sosiaaliturvasta 19 p~iviing joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

89. SUOMI - RANSKA

Ei sopimusta.

90. SUOMI - KREIKKA

Sosiaaliturvasta 11 paivinai maaliskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta
ja 21 artikla.

91. SUOMI - IRLANTI

Ei sopimusta.

92. SUOMI - ITALIA

Ei sopimusta.

93. SUOMI - LUXEMBURG

Sosiaaliturvasta 15 piivinA syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

94. SUOMI - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

95. SUOMI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

96. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitain.
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97. SUOMI - ISLANTI

Sosiaaliturvasta 5 paivanA maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

98. SUOMI - LECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

99. SUOMI - NORJA

Sosiaaliturvasta 5 pdiviini maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

100. SUOMI - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 5 piviini maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14

artiklan 4 kohta.

101. SUOMI - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 28 piivini kesikuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

102. ISLANTI - BELGIA

Ei sopimusta.

103. ISLANTI - TANSKA

Sosiaaliturvasta 5 piivdna maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

104. ISLANTI - SAKSA

Ei sopimusta.

105. ISLANTI - ESPANJA

Ei sopimusta.

106. ISLANTI - RANSKA

Ei sopimusta.

107. ISLANTI - KREIKKA

Ei sopimusta.
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108. ISLANTI - IRLANTI

Ei sopimusta.

109. ISLANTI - ITALIA

Ei sopimusta.

110. ISLANTI - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

111. ISLANTI - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

112. ISLANTI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

113. ISLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitAin.

114. ISLANTI - LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

115. ISLANTI - NORJA

Sosiaaliturvasta 5 pfivanin maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

116. ISLANTI - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 5 pdiviinii maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

117. ISLANTI - SVEITSI

Ei sopimusta.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIA

Ei sopimusta.

119. LIECHTENSTEIN - TANSKA

Ei sopimusta.
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120. LIECHTENSTEIN - SAKSA

Sosiaaliturvasta 7 pdivini huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin se on muutettuna 11 pivani elokuuta 1989 tehdyUi Ii-
sksopimuksella N:o 1, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa
asuville.

121. LIECHTENSTEIN - ESPANJA

Ei sopimusta.

122. LIECHTENSTEIN - RANSKA

Ei sopimusta.

123. LIECHTENSTEIN - KREIKKA

Ei sopimusta.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANTI

Ei sopimusta.

125. LIECHTENSTEIN

Sosiaaliturvasta 11
virke rahaetuuksien

126. LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

127. LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

128. LIECHTENSTEIN

- ITALIA

piivgni marraskuuta 1976 tehdyn sopimuksen 5 artiklan toinen
maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

- LUXEMBURG

- ALANKOMAAT

- PORTUGALI

Ei sopimusta.

129. LIECHTENSTEIN - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

130. LIECHTENSTEIN - NORJA

Ei sopimusta.
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131. LIECHTENSTEIN - RUOTSI

Ei sopimusta.

132. LIECHTENSTEIN - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 8 pIivand maaliskuuta 1989 tehdyn sopimuksen 4 artikla raha-
etuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

133. NORJA - BELGIA

Ei sopimusta.

134. NORJA - TANSKA

Sosiaaliturvasta 5 plivanii maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

135. NORIA - SAKSA

Ei sopimusta.

136. NORJA - ESPANJA

Ei sopimusta.

137. NORIA - RANSKA

Ei mitAin.

138. NORJA - KREIKKA

Sosiaaliturvasta 12 piivini kesikuuta 1980 tehdyn sopimuksen 16 artiklan 5 kohta.

139. NORJA - IRLANTI

Ei sopimusta.

140. NORJA - ITALIA

Ei mitn.

141. NORJA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

142. NORIA - ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 13 paiivinii huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.
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143. NORJA - PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 5 piivini kesikuta 1980 tehdyn sopimuksen 6 artikla.

144. NORJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mit.an.

145. NORJA - RUOTSI

Sosiaaliturvasta 5 pOivgnA maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoisinaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

146. NORJA - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 21 paivin helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohta.

147. RUOTSI - BELGIA

Ei sopimusta.

148. RUOTSI - TANSKA

Sosiaaliturvasta 5 piivdni maaliskuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohta.

149. RUOTSI - SAKSA

a) Sosiaaliturvasta 27 pdiviind helmikuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artiklan
2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen pdat6sp6ytikirjan 8 kohdan a alakohta.

150. RUOTSI - ESPANJA

Sosiaaliturvasta 29 paivini kesdkuuta 1987 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta
ja 16 artikla.

151. RUOTSI - RANSKA

Ei mitain.

152. RUOTSI - KREIKKA

Sosiaaliturvasta 5 piviinS toukokuuta 1978 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta
ja 23 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna 14 paivAnS syyskuuta 1984 tehdylli
lisasopimnuksella.

153. RUOTSI - IRLANTI

Ei sopimusta.
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154. RUOTSI - ITALIA

Sosiaaliturvasta 25 piivang syyskuuta 1979 tehdyn sopimuksen 20 artikia.

155. RUOTSI - LUXEMBURG

a) Sosiaaliturvasta 21 piivhni helmikuuta 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja
29 artildan 1 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen 30 artikla.

156. RUOTSI - ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 2 p~ivni heinikuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artikla ja 24
artiklan 3 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

157. RUOTSI - PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 25 piivinii lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen 6 artikla.

158. RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta 29 paivana kesikuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta.

159. RUOTSI - SVE1TSI

Sosiaaliturvasta 20 pAivinii lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

160. SVEITSI - BELGIA

a) Sosiaaliturvasta 24 piivana syyskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 3 artiklan I
kohta rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

b) Mainitun sopimuksen p55t6sp6ytikirjan 4 kohta rahaetuuksien maksamisen
osalta kolmannessa valtiossa asuvi~le.

161. SVEJTSI - TANSKA

Ei mitaan.

162. SVEITSI - SAKSA

Sosiaaliturvasta 25 pdiving helmikuuta 1964 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin se on muutettuna 9 piivinii syyskuuta 1975 tehdyllii lisasopimuk-
sella N:o 1 ja 2 pdiviini maaliskuuta 1989 tehdylli lisisopimuksella N:o 2,
rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.
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163. SVEITSI - ESPANJA

Sosiaaliturvasta 13 pdivlnA lokakuuta 1969 tehdyn sopimuksen 2 artikla, sellaisena
uin se on muutettuna 11 paivani kesikuuta 1982 tehdynl lisasopimuksella, raha-

etuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

164. SVEITS - RANSKA

Ei mitin.

165. SVEISI - KREIKKA

Sosiaaliturvasta I plivini kesa!uuta 1973 tehdyn sopimuksen 4 artikla rahaetuuk-
sien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

166. SVErTSI - IRLANTI

Ei sopimusta.

167. SVEITSI - ITALIA

a) Sosiaaliturvasta 14 piivana joulukuuta 1962 tehdyn sopimuksen 3 artiklan
toinen virke, sellaisena kuin se on muutettuna 18 pdivini joulukuuta 1963
tehdylli lisisopimukseila, 4 piivanA heinakuuta 1969 tehdylla lisasopimuk-
sella N:o 1, 25 pdiviin helmikuuta 1974 tehdylli Iisap6ytkirjala ja 2
paivani huhtikuuta 1980 tehdylli lisasopimuksella N:o 2, rahaetuuksien
maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuviUe.

b) Mainitun sopimuksen 9 artiklan I kohta.

168. SVEITSI - LUXEMBURG

Sosiaaliturvasta 3 paiviini kesikuuta 1967 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin se on muutettuna 26 paivini maaliskuuta 1976 tehdyUi lisasopi-
muksella.

169. SVEITS1 - ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 27 pdiviini toukokuuta 1970 tehdyn sopimuksen 4 artiklan toinen
virke.

170. SVEITS1 - PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 11 pAivana syyskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 3 artiklan toinen
virke rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

171. SVEITSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta 21 piivani helmikuuta 1968 tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 ja 2
kohta rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville."
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1) UsAtin liitteessa III olevaan B osaan seuraava:

"67. ITAVALTA - BELGIA

a) Sosiaaliturvasta 4 piivin5 huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artikla kol-
mannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen p.it6sp6ytdkirjan III kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

68. ITAVALTA - TANSKA

a) Sosiaaliturvasta 16 p~ivini kesikuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen p55t6sp6ytikirjan I kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

69. ITAVALTA - SAKSA

a) Sosiaaliturvasta 22 paivini joulukuuta 1966 tehdyn sopimuksen 41 artikda,
sellaisena kuin se on muutettuna 10 piivdnA huhtikuuta 1969 tehdylIA li-
sisopimnukselia N:o 1, 29 paivana maaliskuuta 1974 tehdylla lisasopimuksella
N:o 2 ja 29 piivngi elokuuta 1980 tehdyfll lisasopimuksella N:o 3.

b) Mainitun sopimuksen p55t6sp6yitAlirjan 20 kohdan a alakohta.

c) Mainitun sopimuksen 3 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

d) Mainitun sopimuksen piat6sp6ytiikiljan 3 kohdan g alakohta.

e) Sopimuksen 4 arliklan 1 kohta Saksan lainsgadann6n osalta, jonka mukaan
tapaturmat Oa ammattitaudit), jotka tapahtuvat Saksan Iiitiotasavallan alueen
ulkopuolella, ja kaudet, jotka ovat tayttyneet kyseisen alueen ulkopuolella,
eivat johda etuuksien maksamiseen tai johtavat etuuksien maksamiseen vain
tietyin edellytyksin, kun niihin oikeutetut asuvat Saksan Iiittotasavallan
alueen ulkopuolella tapauksissa, joissa:

i) etuus on jo my6nnetly tai voitaisiin my6ntAA sopimuksen voimaantu-
lopaivini;

ii) asianomainen henkil6 on muuttanut vakituisesti asumaan Itivaltaan
ennen sopimuksen voimaantuloa ja elake- ja tapaturnavakuutuksen
e]Akkeiden my6ntlminen alkoi vuoden kuluessa sopimuksen voimaan-
tulosta.

f) Mainitun sopimuksen p5it6sp6ytaikirjan 19 kohdan b alakohta. Sovellettaessa
tiinkn mAiaryksen 3 kohdan c alakohtaa toimivaltaisen laitoksen huomioon
ottama mirii ei saa ylitt.A m~arii, joka on maksetlava niiden vastaavien
kausien osalta, jotka kyseisen laitoksen on korvattava.
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70. ITAVALTA - ESPANJA

a) Sosiaaliturvasta 6 plivini marraskuuta 1981 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen pdt6spytWdkiran II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

71. ITAVALTA -RANSKA

Ei mit n.

72. ITAVALTA - KREIKKA

a) Sosiaaliturvasta 14 paivina joulukuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 21 pliviini toukokuuta 1986 tehdyUi li-
s&sopimukseUa, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen piit6spbytdikirjan II kohta kolmannessa valtiossa

asuvien osalta.

73. ITAVALTA - IRLANTI

Sosiaaliturvasta 30 pAivana syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

74. ITAVALTA - ITALIA

a) Sosiaaliturvasta 21 piivina tammikuuta 1981 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen pit6spytalkijan 2 kohta kolmannessa valtiossa

asuvien osalta.

75. ITAVALTA - LUXEMBURG

a) Sosiaaliturvasta 21 paivinna joulukuuta 1971 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 16 paivina toukokuuta 1973 teh-
dylli lisasopimuksella N:o 1 ja 9 pAivdni lokakuuta 1978 tehdyU!i lissopi-
muksella N:o 2.

b) Mainitun sopimuksen 3 artiklan 2 kohta kolmannessa valtiossa asuvien
osalta.

c) Mainitun sopimuksen piat6sp6yt~ikirjan III kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.
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76. ITAVALTA - ALANKOMAAT

a) Sosiaaliturvasta 7 paivini maaliskuuta 1974 tehdyn sopimuksen 3 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 5 plivinii marraskuuta 1980 tehdylkI
lisasopimuksella, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen pdgt6sp6ytlkirjan 11 kohta kolmannessa valtiossa

asuvien osalta.

77. ITAVALTA - PORTUGAL]

Ei mitiin.

78. ITAVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Sosiaaiiturvasta 22 pAiv m heiniikuuta 1980 tehdyn sopimuksen 3 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 9 paiving joulukuuta 1985 tehdylli
lisosopimuksena, kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen luontoisetuuksia koskeva p6ytkirja lukuun ottamatta
2 artiklan 3 kohtaa niiden henkil6iden osalta, jotka eivit voi hakea hoitoa
asetuksen III osaston 1 luvun mukaisesti.

79. ITAVALTA - SUOMI

a) Sosiaaliturvasta 11 pliving joulukuata 1985 tehdyn sopimuksen 4 artikla
kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen pl.t6sp6ytikirjan 11 kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

80. ITrVALTA - ISLANTI

Ei sopimusta.

81. ITAVALTA - LIECHTENSTEIN

Sosiaaliturvasta 26 pdivin~i syyskuuta 1968 tehdyn sopimuksen 4 artikla, sellaisena
kuin se on muutettuna 16 piiivani toukokuuta 1977 tehdylai lisAsopimuksella N:o
1 ja 22 plivinii lokakuuta 1987 tehdyll lisisopimuksella N:o 2, rahaetuuksien
maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.
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82. ITAVALTA - NORJA

a) Sosiaaliturvasta 27 paivini elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolinannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen p~At6sp6ytiikrjan II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

83. ITAVALTA - RUOTSI

a) Sosiaaliturvasta 11 paivani marraskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 4 artikla
ja 24 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 21 paivi ki lokakuuta
1982 tehdyUi lisasopimukse~la, kolnannessa valtiossa asuvien osalta.

b) Mainitun sopimuksen pdat6sp6ytdikirjan II kohta kolmannessa valtiossa
asuvien osalta.

84. ITAVALTA - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 15 piiving marraskuuta 1967 tehdyn sopimuksen 4 artikla,
sellaisena kuin se on muutettuna 17 pAivdni toukokuuta 1973 tehdylli lisasopimuk-
sella N:o 1, 30 piivin marraskuuta 1977 tehdylli lisisopimukse~la N:o 2 ja
14 pAliivan joulukuuta 1987 tehdyUl lis~sopimuksella N:o 3, rahaetuuksien maksa-
misen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

85. SUOMI - BELGIA

Ei sopimusta.

86. SUOMI - TANSKA

Ei mitAin.

87. SUOMI - SAKSA

Sosiaaliturvasta 23 paiviinS huhtikuuta 1979 tehdyn sopimuksen 4 artikia.

88. SUOMI - ESPANJA

Sosiaaliturvasta 19 paivani joulukuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

89. SUOMI - RANSKA

Ei sopimusta.

90. SUOMI - KREIKKA

Sosiaaliturvasta 11 piivAna maaliskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan
2 kohta.
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91. SUOMI - IRLANTI

Ei sopimusta.

92. SUOMI - ITALIA

Ei sopimusta.

93. SUOMI - LUXEMBURG

Sosiaaliturvasta 15 pdivini syyskuuta 1988 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

94. SUOMI - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

95. SUOMI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

96. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitiin.

97. SUOMI - ISLANTI

Ei mit~iin.

98. SUOMI - LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

99. SUOMI - NORJA

Ei mit~in.

100. SUOMI - RUOTSI

Ei mitten.

101. SUOMI - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 28 piiving kesgkuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

102. ISLANTI - BELGIA

Ei sopimusta.

Vol. 1816. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 123

103. ISLANTI - TANSKA

Ei mitai~n.

104. ISLANTI - SAKSA

Ei sopimusta.

105. ISLANTI - ESPANJA

Ei sopimusta.

106. ISLANTI - RANSKA

Ei sopimusta.

107. ISLANTI - KREIKKA

Ei sopimusta.

108. ISLANTI - IRLANTI

Ei sopimusta.

109. ISLANTI -. ITALIA

Ei sopimusta.

110. ISLANTI - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

111. ISLANTI - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

112. ISLANTI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

113. ISLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitlgn.

114. ISLANTI - LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.
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115. ISLANTI - NORA

Ei mitiln.

116. ISLANTI - RUOTSI

Ei mitin.

117. ISLANTI - SVEITSI

Ei sopimusta.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIA

Ei sopimusta.

119. LIECHTENSTEIN - TANSKA

Ei sopimusta.

120. LIECHTENSTEIN - SAKSA

Sosiaaliturvasta 7 piivni huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin se on muutettuna 11 pAivinai elokuuta 1989 tehdyll Ii-
s~sopimukselia N:o 1, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa
asuville.

121. LIECHTENSTEIN - ESPANJA

Ei sopimusta.

122. LIECHTENSTEIN - RANSKA

Ei sopimusta.

123. LIECHTENSTEIN - KREIKKA

Ei sopimusta.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANTI

Ei sopimusta.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Sosiaaliturvasta 11 piiviing marraskuuta 1976 tehdyn sopimuksen 5 artiklan toinen
virke rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.
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126. LIECHTENSTEIN - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

127. LIECHTENSTEIN - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

128. LIECHTENSTEIN - PORTUGALI

Ei sopimusta.

129. LIECHTENSTEIN - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

130. LIECHTENSTEIN - NORJA

Ei sopimusta.

131. LIECHTENSTEIN - RUOTSI

Ei sopimusta.

132. LIECHTENSTEIN - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 8 pAivAni maaliskuuta 1989 tehdyn sopmuksen 4 artilda

rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

133. NORJA - BELGIA

Ei sopimusta.

134. NOR.A - TANSKA

Ei mitiiin.

135. NORJA - SAKSA

Ei sopimusta.

136. NORJA - ESPANJA

Ei sopimusta.

137. NORJA - RANSKA

Ei mitgin.
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138. NORJA - KREIKKA

Ei mitaan.

139. NORJA - IRLANTI

Ei sopimusta.

140. NORJA - ITALIA

Ei mitiin.

141. NORJA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

142. NORJA - ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 13 piivini huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

143. NORJA - PORTUGALI

Ei mitien.

144. NORJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitgan.

145. NORJA - RUOTSI

Ei mitddn.

146. NORJA - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 21 piivani helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohta.

147. RUOTSI - BELGIA

Ei sopimusta.

148. RUOTSI - TANSKA

Ei mit 1n.

149. RUOTSI - SAKSA

Sosiaaliturvasta 27 piiv~ni helmikuuta 1976 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta.
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150. RUOTSI - ESPANJA

Sosiaaliturvasta 29 piivani kesikuuta 1987 tchdyn sopimukscn 5 artiklan 2 kohta
ja 16 artikla.

151. RUOTSI - RANSKA

Ei mitaiin.

152. RUOTSI - KREIKKA

Sosiaaliturvasta 5 paivai toukokufita 1978 tchdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin se on muutcttuna 14 pAivdan syyskuuta 1984 tehdylla Ii-
sdsopimukscla.

153. RUOTS1 - IRLANTI

Ei sopimusta.

154. RUOTSI - ITALIA

Sosiaaliturvasta 25 piivand syyskuuta 1979 tchdyn sopimuksen 20 artikla.

155. RUOTSI - LUXEMBURG

Sosiaaliturvasta 21 paivana hclmikuuta 1985 tchdyn sopimukscn 4 artikla ja 29
artiklan 1 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

156. RUOTSI - ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 2 piivAna hcinikuuta 1976 tchdyn sopimukscn 4 artikla ja 24
artiklan 3 kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

157. RUOTSI - PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 25 paivana lokakuuta 1978 tchdyn sopimuksen 6 artikla.

158. RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta 29 piivini kesikuuta 1987 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta.

159. RUOTSI - SVEITSI

Sosiaaliturvasta 20 piivinii lokakuuta 1978 tchdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.
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160. SVEITSI - BELGIA

a) Sosiaaliturvasta 24 piivani syyskuuta 1975 tehdyn sopimuksen 3 artiklan
I kohta rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

b) Mainitun sopimuksen pdt6sp6ytikirjan 4 kohta rahaetuuksien maksamisen
osalta kolmannessa valtiossa asuville.

161. SVEITSI - TANSKA

Ei mitilin.

162. SVEITSI - SAKSA

Sosiaaliturvasta 25 pivanS helmikuuta 1964 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta,
sellaisena kuin se on muutettuna 9 pivAni syyskuuta 1975 tehdyDla lisgsopimuk-
sella N:o 1 ja 2 pAivani maaliskuuta 1989 tehdyfla lisisopimuksenla N:o 2,
rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

163. SVEITSI - ESPANJA

Sosiaaliturvasta 13 paivinA Iokakuuta 1969 tehdyn sopimuksen 2 artikla, sellaisena
kuin se on muutettuna 11 piivini kesikuuta 1982 tehdyU a Iisasopimuksella, raha-
etuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuvife.

164. SVEITSI - RANSKA

Ei mit~.n.

165. SVEITSI - KREIKKA

Sosiaaliturvasta I pivini kesikuuta 1973 tehdyn sopimuksen 4 artikla rahaetuuk-
sien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

166. SVEITSI - IRLANTI

Ei sopimusta.

167. SVEITSI - ITALIA

a) Sosiaaliturvasta 14 paivini joulukuuta 1962 tehdyn sopimuksen 3 artiklan
toinen virke, sellaisena kuin se on muutettuna 18 piivini joulukuuta 1963
tehdyUla lisisopimuksella, 4 paiving heinikuuta 1969 tehdyli lisasopi-
muksella N:o 1, 25 paivani helmikuuta 1974 tehdyfll Iisip6ytlkijala ja
2 piiviini huhtikuuta 1980 tehdyllS lisisopimuksefla N:o 2, rahaetuuksien
maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuvifle.

b) Mainitun sopimuksen 9 artiklan 1 kohta.
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168. SVEITSJ - LUXEMBURG

Sosiaaliturvasta 3 paivani kcsikuuta 1967 tchdyn sopimukscn 4 artiklan 2 kohta,
scllaisena kuin se on muutcttuna 26 paivini maaliskuuta 1976 tehdylli i-
sisopinukscUa.

169. SVEITSI - ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 27 pAivini toukokuuta 1970 tchdyn sopimukscn 4 artiklan toincn
virke.

170. SVEITSI - PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 11 paiviin syyskuuta 1975 tchdyn sopimukscn 3 artiklan toinen
virkc rahactuuksicn maksamiscn osalta kolmanncssa valtiossa asuviUc.

171. SVEITSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Sosiaaliturvasta 21 pAivAna hclmikuuta 1968 tchdyn sopimukscn 3 artiklan 1 ja 2
kohta rahactuuksicn maksamiscn osalta kolmanncssa valtiossa asuvillc."

m) Lisatan Iiittccsccn IV scuraava:

"M. ITAVALTA

Ei mitAl.n.

N. SUOMI

Ei mitgin.

0. ISLANTI

Ei mitaakn.

P. LIECHTENSTEIN

Ei mitiin.

Q. NORJA

Ei mitlin.

R. RUOTSI

Ei mit~in.

S. SVEITSI

Ei mitain."
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n) UsAtaan liitteeseen VI seuraava:

"M. rrAVALTA

1. Sovellettaessa asetuksen III osaston 1 luvun sAiinn6ksia virkamiesel1ikettS

saavaa henkil6b pidet~Adn elaikelaisenii.

2. Sovellettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan sdinn6ksiA ei ItAvallan
lainsSiidinn6n mukaisia maksujen korotuksia lisivakuutusta ja kaivostybn-
tekijbiden lisietuutta varten oteta huomioon. Niissi tapauksissa asetuksen 46

artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettua mariiii korotetaan li5vakuutuksen ja

kaivosty6ntekijbiden lisgetuuden maksujen korotuksilla.

3. Sovellettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan s~inn6ksii pidetiin Itivallan
lainsiiiiddntbi sovellettaessa elAkkeen kannalta olennaista pdivii (Stichtag)
piivdni, jolloin riski toteutuu.

4. Asetuksen s55nnbsten soveltaminen ei vahenni mitdin Itavaflan lainsiiii-

dannbn nojalla annettavaa etuutta koskevaa oikeutta sellaisten henkiloiden

osalta, joiden sosiaaliturvatilanne on karsinyt poiittisten tai uskonnollisten
syiden tai heidin syntyperiAnsi koskevien syiden vuoksi.

N. SUOMI

1. Sen miiraimiseksi, olisiko elaketapahtuman sattumisen ja elikeiin vilinen

kausi (tuleva aika) otettava huomioon laskettaessa suomalaisen tybelakkeen
mriiaraiai, otetaan sellaisen toisen valtion lainsi5dainnfn mukaiset vakuutus-
tai asumiskaudet, johon tati asetusta sovelletaan, huomioon Suomessa asu-

mista koskevaa edellytystd varten.

2. Jos palkattu tybskentely tai itseniiinen ammatin harjoittaminen Suomessa on

lakannut ja vakuutustapahtuma sattuu palkatun tybskentelyn tai itsenaisen
amnmatin harjoittamisen aikana sellaisessa toisessa valtiossa, johon tata sopi-
musta sovelletaan, ja jos elAke ei Suomen ty6elakelains5Adannbn mukaan

enii kisiti vakuutustapahtuman sattumisen ja elakein vilistA kautta (tuleva
aika), otetaan sellaisen toisen valtion lainsiidiinnbn mukaiset vakuutus-

kaudet, johon titA asetusta sovelletaan, huomioon tulevan ajan vaatimusta

varten niin kuin ne olisivat vakuutuskausia Suomessa.

3. Kun Suomessa oleva laitos Suomen lainsaidannbn mukaisesti maksaa koro-
tuksen etuutta koskevan hakemuksen kisittelyn viivastymisen vuoksi, katso-
taan hakemus, joka on kyseisti korotusta koskevan suomalaisen Iainsiiidin-

non soveltamista varten jitetty laitokselle sellaisessa toisessa valtiossa, johon
tgit asetusta sovelletaan, jatetyksi pdivini, jolloin kyseinen hakemus tarvitta-

vine liitteineen saapuu Suomessa olevalle toimivaltaiselle laitokselle.
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0. ISLANTI

Jos palkattu tybskentely tai itsendinen ammatin harjoittaminen Islannissa on lakan-
nut ja vakuutustapahtuma sattuu palkatun ty6skentelyn tai itseniisen ammatin
harjoittamisen aikana sellaisessa toisessa valtiossa, johon tAtA asetusta sovelletaan,
ja jos seki sosiaaliturva- ettd lisdelikeji-jestelmin (elikekassat) ty6kyvytt6myys-
elake Islannissa ei enai kisita vakuutustapahtuman ja ehi.keidin vilist! kautta (tuleva
aika), otetaan sellaisen toisen valtion lainsiAddnn6n mukaiset vakuutuskaudet, johon
tWti asetusta sovelletaan, huomioon tulevan ajan vaatixnusta varten niin kuin ne
olisivat vakuutuskausia Islannissa.

P. LIECHTENSTEIN

Jokaista palkattua ty6ntekijad tai itseniistA ammatinharjoittajaa, johon ei enaii
sovelleta Uechtensteinin ty6kyvytt6myysvakuutusta koskevaa lainsiAdant6i, pide-
ti&n asetuksen III osaston 3 luvun sgann6ksii sovellettaessa vakuutettuna taman
vakuutuksen mukaisesti tavallisen ty6kyvytt6myyselAkkeen my6ntimiseksi, jos:

a) paiivani, jolloin vakuutusriski Liechtensteinin ty6kyvytt6myysvakuutusta
koskevan lainsaadann6n s.Ann6sten mukaisesti toteutuu:

i) han saa hyvikseen Uechtensteinin ty6kyvytt6myysvakuutuksen mu-
kaisesti annettavia kuntoutustoimenpiteiti; tai

ii) hain on vakuutettu sellaisen toisen valtion vanhuus-, jilkeenjdAneiden
tai ty6kyvytt6myysvakuutuksen mukaisesti, johon tati asetusta sovel-
letaan; tai

iii) hdn voi hakea elakkeitA sellaisen toisen valtion ty6kyvytt6myys- tai
vanhuusvakuutuksen mukaisesti, johon titA asetusta sovelletaan, tai jos
hin saa kyseist! eliketti; tai

iv) han on kykenemit6n ty6h6n sellaisen toisen valtion lainsiAdAnn6n
mukaan, johon tWti asetusta sovelletaan, ja voi hakea etuuksia kyseisen
valtion sairaus- tai tapaturmavakuutuksesta tai jos hAn saa tAllaista
etuutta; tai

v) han voi ty6tt6myyden perusteella hakea rahaetuuksia sellaisen toisen
valtion ty6tt6myysvakuutuksesta, johon titA asetusta sovelletaan, tai
Win saa t~llaista etuutta;

b) tai jos hin ty6skenteli Uechtensteinissa rajaty6nteldjini ja suoritti kolmen
vuoden aikana vilitt6misti ennen riskin toteutumista Uechtensteinin
lainsiidinn6n mukaan, maksuja kyseisen lainsiidAnn6n mukaan vihintlidn
12 kuukaudelta; tai

c) niin kauan kuin hin oleskelee Liechtensteinissa, jos hinen on luovuttava
palkatusta ty6skentelysti tai itsenaisesta ammatin harjoittamisesta Liech-
tensteinissa tapaturman tai sairauden seurauksena; hAnen on suoritettava
maksuja sarnalla perusteella kuin henkil6n, joka ei harjoita ansiotoiznintaa.
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0. NORJA

Ennen vuotta 1937 syntyneiti henkil6it5 koskevia Norjan lainsigdlnn6n
siirtymisiinnfksiii tUytti lisgeliketti varten vaadittavan vakuutuskauden
vihentimiseksi sovelletaan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin henkil6ihin,
jos he ovat asuneet Norjassa tai harjoittaneet ansiotoimintaa palkattuina
ty6ntekij6ini tai itseniisini ammatinharjoittajina Norjassa vaadittavan ajan
16. syntymipliviinsi jilkeen ja ennen I piivi tammnikuuta 1967. TImA
vaatimus on yksi vuosi kutakin vuotta kohti, jonka verran asianomaisen
henkil6n syntymiivuosi on ennen vuotta 1937.

2. Kansallisen valcuutuslain mukaisesti vakuutettu henkil6, joka huolehtii
hoidon tarpeessa olevista vanhoista, vammaisista tai sairaista vakuutetuista,
saa sliAdettyjen edellytysten mukaisesti lukea hyvikseen elikepisteiti kysei-
silti kausilta. Vastaavasti henkilo, joka huolehtii pienisti lapsista, saa lukea
hyvikseen elikepisteiti oleskeliessaan sellaisessa toisessa valtiossa kuin Nor-
jassa, johon titA asetusta sovelletaan, jos asianomainen henkil6 on vanhem-
painlomalla Norjan ty6lain mukaan.

R. RUOTSI

Sovellettaessa 18 artiklan 1 kohdan slidnn6ksii henildln oikeuden van-
hempainetuuksiin vahvistamiseksi katsotaan sellaisen toisen valtion kuin
Ruotsin lains~iidinn6n mukaan tiyttyneiden vakuutuskausien, johon titi ase-
tusta sovelletaan, perustuvan samoille keskimAiriisille ansioille kuin ne
ruotsalaiset vakuutuskaudet, joiden kanssa ne lasketaan yhteen.

2. Asetuksen sginn6ksii vakuutus- tai asumiskausien yhteenlaskemisesta ei
sovelleta Ruotsin lainsiiddnn6n siirtymisiinn6ksiin, jotka koskevat sellaisten
henkilbiden oikeutta edullisempaan peruselAkkeen laskemiseen, jotka ovat
asuneet Ruotsissa tietyn ajan ennen hakemuksen jittimispaiviA.

3. PMitettiessi oikeudesta sellaiseen ty6kyvytt6myys- tai jilkeenjiineen
elikkeeseen, joka perustuu osittain tuleviin oletettuihin vakuutuskausiin,
henkil6n katsotaan tiyttivin Ruotsin lainsiidinn6n vakuutus- ja tulovaati-
mukset, jos hin kuuluu palkattuna ty6ntekijini tai itsengisenA ammatin-
harjoittajana sellaisen toisen valtion vakuutus- tai asumisjirjestelmdn
soveltamisalaan, johon titi asetusta sovelletaan.

4. Pienten lasten hoitamisvuosia pidetiin Ruotsin lainsAidinn6ssi s55dettyjen
edellytysten mukaisesti vakuutuskausina lisieliketti varten, vaikka asian-
omainen lapsi ja henkil6 asuvat sellaisessa toisessa valtiossa, johon tAtA ase-
tusta sovelletaan, jos lapsesta huolehtiva henkil6 on vanhempainlomalla lain
oikeudesta lapsen hoitovapaaseen mukaan.
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S. SVEITSJ

1. Jos henkil6olA on asetuksen sdinn6sten mukaisesti oikeus hakea sveitsilaisen
tunnustetun sairauskassan jisenyyttA, on my6s hinen perheenjisenilliiin,
jotka asuvat sellaisen toisen valtion alueella, johon tAt5 asetusta sovelletaan,
oikeus hakea saman sairauskassan jisenyytt.

2. Sovellettaessa asetuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan
sainnfksiai otetaan sellaisen toisen valtion lains4diinn6n mukaan tAyttyneet
vakuutuskaudet, johon t~tS asetusta sovelletaan, buomioon niin kuin
asianomainen henkil6 olisi "Zilger - passant - passante" (muuttaja) Sveitsin
lains~idinn6n mukaan. Vakuutus tai oikeus perheenjisenena rinnastetaan
henkil6kohtaiseen vakuutukseen.

3. Jokaista palkattua ty6ntekijh,5 tai itsenlistA ammatinharjoittajaa, johon ei enai
sovelleta Sveitsin ty6kyvytt6myysvakuutusta koskevaa lains5idint6o, pide-
tdin asetuksen III osaston 3 lukua sovellettaessa vakuutettuna kyseisen va-
kuutuksen mukaisesti tavallisen ty6kyvytt6myyselikkeen my6ntimiseksi, jos:

a) piivanii, jolloin vakuutusriski Sveitsin ty6kyvytt6myysvakuutusta kos-
kevan lainsMiidnn6n sdinn6sten mukaisesti toteutuu:

i) hin saa hyvAkseen Sveitsin ty6kyvytt6myysvakuutuksen
mukaisesti annettavia kuntoutustoimenpiteiti; tai

ii) han on vakuutettu sellaisen toisen valtion vanhuus-, jilkeenjAii-
neiden- tai ty6kyvytt6myysvakuutuksen mukaisesti, johon tita
asetusta sovelletaan; tai

iii) hdn voi hakea elikkeiti sellaisen toisen valtion ty6kyvytt6-
myys- tai vanhuusvakuutuksen mukaisesti, johon titA asetusta
sovelletaan, tai jos hin saa kyseisti eliketti; tai

iv) hin on kykenemit6n ty6h6n sellaisen toisen valtion lainsii-
dinn6n mukaan, johon tatli asetusta sovelletaan, ja voi hakea
etuuksia kyseisen valtion sairaus- tai tapaturmavakuutuksesta tai
jos han saa tlilaista etuutta; tai

v) han voi ty6tt6myyden perusteela hakea rahaetuuksia sellaisen
toisen valtion ty6tt6myysvakuutuksesta, johon tAti asetusta so-
velletaan, tai hin saa t~llaista etuutta; tai

b) jos bin ty6skenteli Sveitsissi rajaty6ntekijini ja suoritti kolmen
vuoden aikana vilitt6miisti ennen riskin toteutumista Sveitsin
lainsiiidinnfn mukaan, maksuja kyseisen lains~idinn6n mukaan
vihintiin 12 kuukaudelta; taikka
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c) niin kauan kuin han olcskclcc Svcitsissa, jos hancn on luovuttava
palkatusta ty6stS tai itscn~iiscstS ammatin harjoittamiscsta Svcitsiss5
tapaturman tai sairaudcn scuraukscna; hinen on suoritcttava maksuja
sanalla pcrustcclla kuin hcnkil6n, joka ci harjoita ansiotoimintaa."

o) UsAtain liittccsccn VII scuraava:

"10. Jos hcnkil6 on itscniincn ammatinharjoittaja Itavallassa ja palkattu ty6ntckijS missa

tahansa muussa valtiossa, johon t~tA asctusta sovcllctaan.

11. Jos Suomcssa asuva hcnkil6 on itscniincn ammatinhaujoittaja Suomcssa ja palkattu
ty6ntckijSi missd tahansa muussa valtiossa, johon titi asctusta sovellctaan.

12. Jos Islannissa asuva hcnkil6 on itscniincn ammatinhaijoittaja Islannissa ja palkattu
ty6ntckiji missi tahansa muussa valtiossa, johon titi asctusta sovcllctaan.

13. Jos hcnkil6 on itscniincn aminatinharjoittaja Ucchtcnstcinissa ja palkattu ty6ntckija
missA tahansa muussa valtiossa, johon titi asctusta sovcllctaan.

14. Jos Norjassa asuva hcnkil6 on itscnaincn ammainharjoittaja Norjassa ja palkatnu
tybntckijS missa tahansa muussa valtiossa, johon t~itd asctusta sovcllctaan.

15. Jos Ruotsissa asuva hcnkilb on itscndincn ammatinhadjoittaja Ruolsissa ja palkattu
ty6ntckijai miss tahansa muussa valtiossa, johon tit asctusta sovcllctaan.

16. Jos hcnkil6 on itscnaincn ammatinharjoittaja Svcitsisss ja palkattu tybntckijai misss
tahansa muussa valtiossa, johon ttS asctusta sovcllctaan."

2. Ncuvoston asctus (ETY) N:o 574/72, anncttu 21 piivan- maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajirjcs-
tclmicn sovcltamiscsta yhtcisbn alucclla Iiikkuviin palkattuihin tyontckij6ihin, itscniisiin

ammatinharjoittajiin ja hcidin pcrhccnjiscniinsi annctun asctukscn (ETY) N:o 1408/71 tiytan-
t66npanomcncttclysti,

scllaiscna kuin sc on ajan tasalc saatctluna scuraavalla:

- 383 R 2001: ncuvoston asctus (ETY) N:o 2001/83, annctlu 2 p.iiv ani kcsikuuta 1983

(EYVL N:o L 230, 22.8.1983, s. 6)

ja my6hcmmin muutcttuna scuraavilla:

- 385 R 1660: ncuvoston asctus (ETY) N:o 1660/85, anncttu 13 piiv.inSi kcsikuuta 1985
(EYVL N:o L 160, 20.6.1985, s. 1)

- 385 R 1661: ncuvoston asctus (ETY) N:o 1661/85, anncttu 13 piivn.i kcsakuuta 1985
(EYVL N:o L 160, 20.6.1985, s. 7)
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- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja pcrustamissopimustcn muutoksista tchty asiakiija - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L
302, 15.11.1985, s. 188)

- 386 R 0513: neuvoston asetus (ETY) N:o 513/86, anncttu 26 pliviin helmikuuta 1986
(EYVL N:o L 51, 28.2.1986, s. 44)

- 386 R 3811: neuvoston asctus (E-'M) N:o 3811/86, anncttu 11 piivAnn joulukuuta 1986
(EYVL N:o L 355, 16.12.1986, s. 5)

- 389 R 1305: neuvoston asctus (ETY) N:o 1305/89, annettu 11 pdivin~i toukokuuta 1989
(EYVL N:o L 131, 13.5.1989, s. 1)

- 389 R 2332: neuvoston asetus (FrY) N:o 2332/89, anncttu 18 pAiv1ni heinikuuta 1989
(EYVL N:o L 224, 2.8.1989, s. 1)

- 389 R 3427: neuvoston asetus (ETY) N:o 3427/89, anncttu 30 piiviini lokakuuta 1989
(EYVL N:o L 331, 16.11.1989, s. 1)

- 391 R 2195: neuvoston asetus (ETY) N:o 2195/91, anncttu 25 pdivana kesikuuta 1991
(EYVL N:o L 206, 29.7.1991, s. 2)

Tata sopimusta sovellettaessa asctusta koskevat scuraavat mukautukset:

a) UsatAin liitteescen 1 scuraava:

"M. ITAVALTA

1. Bundesminister fir Arbeit und Sozialcs (Liittovaltion ty6- ja sosiaaliasiain
ministeri), Wien.

2. Bundesminister fiir Umwelt, Jugend und Familic (Uittovaltion ympirist6-,
nuoriso- ja pcrheministeri), Wien.

N. SUOMI

Sosiaali- ja tcrveysministeri6 - Social- och halsovirds-ministerict, Helsinki.

0. ISLANTI

1. Heilbrig6is- og tryggingamilariherra (terveys- ja sosiaaliturvaministeri),
Reykjavik.

2. Flagsmilarf.6herra (sosiaaliministeri), Reykjavik.

3. Fjirmalarg6herra (valtiovarainministcri), Reykjavik.
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P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fiirstenturns Liechtenstein (Liechtensteinin ruhtinaskunnan
hallitus), Vaduz.

Q. NORJA

1. Sosialdepartementet (sosiaali- ja terveysministeri6), Oslo.

2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ty6- ja hallintoministeri6), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (lapsi- ja perheasiainministeri6), Oslo.

R. RUOTSI

Regeringen (Socialdepartementet) (hallitus (terveys- ja sosiaaliministeri6)),
Tukholma.

S. SVEITSI

1. Bundesamt fir Sozialversicherung, Bern - Office fidral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna -
(Uittovaltion sosiaalivakuutusvirasto, Bern).

2. Bundesamt fdr Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fidral de
lindustrie, des arts et m6tiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dellindustria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Uittovaltion
teollisuus- ja ty6virasto, Bern)."

b) Usatain liitteeseen 2 seuraava:

"M. ITAVALTA

Itavaltalaisten laitosten toimivaltaisuudesta s5idetin ItAvallan lainsidainnbn sin-
n6ksissA, ellei jiljemping toisin mainita:

1. Sairausvakuutus:

a) Jos asianomainen henkil6 asuu sellaisen toisen valtion alueella, johon
t~ti asetusta sovelletaan, ja Gebietskrankenkasse (alueellinen sai-
rausvakuutuskassa) on toirnivaltainen vakuutuksen osalta ja ItAvallan
lainsliidinn6n mukaan paikallisesta toimivaltaisuudesta ei voida
pidttAi, paikallinen toimivaltaisuus miritfin seuraavasti:

- Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa), joka oli
toimivaltainen viimeisen tyaskentelyn osalta ItAvallassa, tai

- Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa), joka oli
toirnivaltainen viimeisen asumisen osalta Itivallassa, tai
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Wiener Gebietskrankenkasse (Wienin alueellinen sairausvakuu-
tuskassa), Wien, jos sellaista tybskentelyi ei ole ollut, jonka
osalta Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa)
olisi toimivaltainen, tai jos henkil6 ei ole koskaan asunut Iti-
vallassa.

b) Sovellettaessa asetuksen III osan 1 luvun 4 ja 5 jakson sidnnksia
yhdessA tiytint66npanoasetuksen 95 artiklan saann6sten kanssa elik-
keeseen ASVG:n mukaan (yleinen sosiaalivakuutuslaki) oikeutetuiUe
henkil6ille annettujen etuuksien kustannusten korvaamisen osalta:

Hauptverband der6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Itivallan
sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien, siten, etta kustannukset
korvataan edellaI mainitun keskusiiton saamista elikelSisten sairausva-
kuutusmaksuista.

2. Elikevakuutus:

Etuuden maksamisesta vastuussa olevaa laitosta miirittiessi otetaan huo-
mioon vain Itivallan lainsaadAnn6n mukaiset vakuutuskaudet.

3. Tybtt6myysvakuutus:

a) Ty6tt6myytti koskevan ilmoituksen tekenista varten:

Asianomaisen henkil6n asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen
Arbeitsamt (ty6voimatoimisto).

b) Lomakkeiden N:o E 301, E 302 ja E 303 antanista varten:

Asianomaisen henkil6n ty6skentelypaikan toimivaltainen Arbeitsamt

(ty6voimatoimisto).

4. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet Karenzurlaubsgeld'id (erityisgitiyspiivarahaa) lukuun
ottamatta:

Finanzarnt (raha-asiaintoimisto).

b) Karenzurlaubsgeld (erityisaitiyspiivaraha):

Asianomaisen henkil6n asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen
Arbeitsamt (ty6voimatoimisto).
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N. SUOMI

1. Sairaus ja iitiys:

a) Rahaetuudet:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen
tai

- sairauskassat.

b) Luontoisetuudet:

i) sairausvakuutuskorvaukset:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoi-
mistoineen tai

- sairauskassat,

ii) julkiset terveys- ja sairaalapalvelut:

jirjestelm in palveluja antavat paikalliset yksik6t.

2. Vanhuus, ty6kyvytt6myys, kuolema (elAkkeet):

a) Kansanelikkeet:

KansanelAkelaitos - Folkpensionsanstalten.

b) Ty6elAkkeet:

elakkeet my6ntiva ja maksava ty6elikelaitos.

3. Ty6tapaturmat, amnattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsf6rsikringsanstalternas
F6rbund sairaanhoidon tapauksessa ja muissa tapauksissa etuudet my6ntAvi
ja maksava laitos.

4. Hautausavustukset:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten tai

- tapaturrnavakuutuksen tapauksessa etuudet my6ntivA ja maksava
laitos.
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5. Ty6tt6myys:

a) Perusturvajirjestelmi:

Kansanehikelaitos - Folkpensionssanstalten paikallistoimistoineen.

b) Usiturvajdrjestelmi: toimivaltainen ty6tt6myyskassa.

6. Perhe-etuudet:

a) LapsilisA:

etuudensaajan asuinkunnan paikallinen sosiaalitoimisto.

b) Lapsen kotihoidon tuki:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen.

0. ISLANTI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta ty6tt6myysetuuksia ja
perhe-etuuksia:

Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik

2. TybttOmyysetuuksia varten:

Tryggingastofnun rikisins, Atvinnuleysistryggingasj66ur (valtion sosiaali-
turvalaitos, ty6tt6myysvakuutuskassa), Reykjavik.

3. Perhe-etuuksia varten:

a) Perhe-etuudet, lukuun ottamatta lasten etuuksia ja lasten lisietuuksia:

Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

b) Lasten etuudet ja lasten lisfietuudet:

Rakisskattstj6ri (sisiisen verotuksen johtaja), Reykjavik.
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P. IECHTENSTEIN

1. Sairaus ja iitiys:

- tunnustettu sairausvakuutuskassa, jossa asianomainen henkilb on

vakuutettu; tai

- Amt fiir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

2. Ty6kyvytt6myys:

a) Ty6kyvytt6myysvakuutus:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteinin ty6kyvytt6-
myysvakuutus).

b) Ammatillinen ji-jestelmi:

elAkekassa, johon viimeinen ty6nantaja kuuluu.

3. Vanhuus ja kuolema (ellkeet):

a) Vanhuus- ja jilkeenjaineiden vakuutus:

Uechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechten-
steinin vanhuus- ja jAlkeenjidneiden vakuutus).

b) Amnmatillinen j -jestelml:

elikekassa, johon viimeinen ty6nantaja kuuluu.

4. Ty6tapaturmat ja ammattitaudit:

- tapaturrnavakuutuskassa, jossa asianomainen henkil6 on vakuutettu, tai

- Amt fir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

5. Ty6tt6myys:

Amt ffir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

6. Perhe-etuudet:

IUechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteinin perhekorvaus-
kassa).
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Q. NORIA

1. Ty6tt6myysetuudet:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor
pA bostedet eller oppholdsstedet (ty6voimadirektoraatti, Oslo, aluee~liset ty6-
voimatoimistot ja asuin- tai oleskelupaikan paikalliset tyovoimatoimistot).

2. Kaikki muut Norjan kansallisen vakuutuslain mukaiset etuudet:

Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor PA
bostedet eUer oppholdsstedet (kansallinen vakuutushallinto, Oslo, alueeiliset
vakuutustoimistot ja asuin- tai oleskelupaikan paikalliset vakuutustoimistot).

3. Perheavustukset:

Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor pi bostedet eller opp-
holdsstedet (kansallinen vakuutushallinto, Oslo, ja asuin- tai oleskelupaikan
paikalliset vakuutustoimistot).

4. Merenkulkijoiden eldikevakuutusjirjestelmi:

Pensjonstrygden for sjomenn (merenkulkijoiden elakevakuutus), Oslo.

S. RUOTSI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta ty6tt6myysetuuksia:

a) Pilsdint6isesti:

sosiaalivakuutustoimisto, jossa asianomainen henkil6 on vakuutettu.

b) Niiti merimiehiS varten, jotka eivat asu Ruotsissa:

G6teborgs alimAnna f6rsAlcringskassa, Sj6fartskontoret (G6teborgin
sosiaalivakuutustoimisto, merimiesten osasto).

c) Sovellettaessa tytint66npanoasetuksen 35 - 59 artiklan sAann6ksii
sellaisten henkil6iden osalta, jotka eivit asu Ruotsissa:

Stockholms lhns allminna f6rsikringskassa, utlandsavdelningen
(Tukholman sosiaalivakuutustoimisto, ulkomaanosasto).
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d) Sovellettaessa tUytint66npanoasetuksen 60 - 77 artiklan saiinnbksia
sellaisten henkil6iden osalta, jotka eivat asu Ruotsissa, lukuun otta-
matta merimiehia:

- ty6tapaturman tai ammattitaudin sattumis- tai ilmenemispaikan
sosiaalivakuutustoimisto, tai

- Stockholms lMns almana f6rsikringskassa (Tukholman sosiaa-

livakuutustoimisto, ulkomaanosasto).

2. Ty6tt6myysetuuksien osalta:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Kansallinen ty6markkinahallitus).

S. SVErI

1. Sairaus ja iitiys:

Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa malati
riconosciuta - (tunnustettu sairauskassa), jossa asianomainen henkil6 on
vakuutettu.

2. Ty6kyvytt6myys:

a) Ty6kyvytt6myysvakuutus:

i) Sveitsissa asuvat henkil6t:

Asuinkantonin Invalidenversicherungskommission -
Commission de rassurance invaliditd - Commissione
delrassicurazione invalidit - (ty6kyvytt6myysvakuutuskomis-
sio).

ii) Sveitsin ulkopuolella asuvat henkilbt:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de
compensation, Genave - Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra - (Sveitsin korvauskassa), Geneve.

b) Ammatillinen jAzjestelml:

ehlikekassa, johon viimeinen ty6nantaja kuuluu.
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3. Vanhuus ja kuolema:

a) Vanhuus- ja jilkeenjaineiden vakuutus:

i) Sveitsiss5 asuvat henkilbt:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di
compensazione - (korvauskassa), johon maksut viimeksi
suoritettiin.

ii) Sveitsin ulkopuolela asuvat henkil6t:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de
compensation, Geneve - Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra - (Sveitsin korvauskassa, Geneve).

b) Ammatillinen ji,-jestelmi:

elikekassa, johon viimeinen ty6nantaja kuuluu.

4. Ty6tapaturmat ja ammattitaudit:

a) Palkatut ty6ntekijat:

tapaturmavakuuttaja, jossa ty6nantaja on vakuutettu.

b) Itseniiset amnatinharjoittajat:

tapaturmavakuuttaja, jossa henkil6 on vapaaehtoisesti vakuutettu.

5. Ty6tt6myys:

a) TAydellisen ty6ttbmyyden tapauksessa:

palkatun ty6ntekijan valitsema ty6tt6myysvakuutuskassa.

b) Osittaisen tyottomyyden tapauksessa:

ty6nantajan valitsema ty6tt6myysvakuutuskassa.
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6. Perhe-etuudet:

a) Valtakunnallinen jliestelrni:

i) palkatut ty6ntekijit:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation
- Cassa cantonale di compensazione (kantonin korvauskassa),
johon ty6nantaja kuuluu.

ii) itsengiset ammatinha.joittajat:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation
- Cassa cantonale di compensazione (asuinkantonin korvaus-
kassa).

b) Kantonien jiijestelmit:

i) palkatut ty6ntekijat:

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale -
Cassa di compensazione familiale - (perhekorvauskassa), johon
ty6nantaja kuuluu, tai ty6nantaja.

ii) itseniiset ammatinharjoittajat:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation
- Cassa cantonale di compensazione (kantonin korvauskassa),
johon henkil6 kuuluu."

c) Lisat~in liitteen 3 loppuun seuraava:

"M. ITAVALTA

1. Sairausvakuutus:

a) Kaikissa tapauksissa, lukuun ottamatta asetuksen 27 ja 29 artiklan ja
tiytint66npanoasetuksen 30 ja 31 artiklan soveltamista asetuksen 27
artiklassa mainitun elikeliisen asuinpaikan laitoksen osalta:

Asianomaisen henkil6n asuin- tai oleskelupaikan toinivaltainen
Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa).

b) Asetuksen 27 ja 29 artiklan ja tiytint66npanoasetuksen 30 ja 31
artiklan soveltamista varten asetuksen 27 artiklassa mainitun elake-
Hlisen asuinpaikan laitoksen osalta:

toimivaltainen laitos.
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2. Elikevakuutus:

a) Jos asianomaiseen henkil66n on sovellettu Itivallan lainsidgnt6ii,
lukuun ottamatta tUytant66npanoasetuksen 53 artiklan soveltamista:

toirnivaltainen laitos.

b) Kaikissa muissa tapauksissa, lukuun ottamatta tiytint66npanoasetuksen
53 artiklan soveltamista:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (toimihenkil6iden
elkevakuutuslaitos), Wien.

c) Sovelettaessa thytint66npanoasetuksen 53 artiklan s5dnn6ksig:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (ItIvalta-
laisten sosiaalivakuutuslaitosten keskusiitto), Wien.

3. Tapaturmavakuutus:

a) Luontoisetuudet:

- asianomaisen henkil6n asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen
Gebietskrankenkasse (alueeUinen sairausvakuutuskassa);

- tai Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (yleinen tapaturma-
vakuutuslaitos), Wien, voi my6ntai etuudet.

b) Rahaetuudet:

i) kaikissa tapauksissa, lukuun ottarnatta tiytnt66npanoasetuksen
53 artiklan soveltamista yhdess4 sen 77 artiklan kanssa:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (yleinen tapaturmava-
kuutuslaitos), Wien.

ii) sovellettaessa taytint66npanoasetuksen 53 artiklan sdnn6ksiA
yhdessi sen 77 artiklan slinn6sten kanssa:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager
(Itivallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

4. Tyott6myysvakuutus:

Asianomaisen henkil6n asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Arbeitsamt
(ty6voimatoimisto).
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5. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet Karenzurlaubsgeld'ig (erityisAitiysptiv~rahaa) lukuun
ottamatta:

Etuudensaajan asuin- tai oleskelupaikan toirnivaltainen Finanzamt

(raha-asiaintoimisto).

b) Karenzurlaubsgeld (erityisiitiyspiiv~raha):

Asianomaisen henkil6n asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen
Arbeitsamt (ty6voimatoimisto).

N. SUOMI

1. Sairaus ja Aitiys:

a) rahaetuudet:

- Kansanelkelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen
tai

- sairauskassat.

b) luontoisetuudet:

i) sairausvakuutuskorvaukset:

- KansanelSkelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoi-
mistoineen tai

- sairauskassat.

ii) julkiset terveys- ja sairaalapalvelut:

jirjestelmin palveluja antavat paikallisyksik6t.

2. Vanhuus, ty6kyvytt6myys, kuolema (eldkkeet):

Kansaneli.kkeet:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen.

3. Hautausavustukset:

Yleinen hautausavustus:

Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen.
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4. Ty6tt6myys:

Perusturvajj estelmdi:

Kansanehi.kelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen.

5. Perhe-etuudet:

a) Lapsilisi:

etuudensaajan asuinkunnan paikallinen sosiaalitoimisto.

b) Lasten kotihoidon tuki:

KansanelAkelaitos - Folkpensionsanstalten paikallistoimistoineen.

0. ISLANTI

1. Sairaus, iitiys, ty6kyvytt6myys, vanhuus, kuolema, ty6tapaturmat ja
ammattitaudit:

Tryggingastofnun rikisins, (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

2. Ty6tt6myys:

Tryggingastofnun rikisins, Atvinnuleysistryggingasj66ur (valtion sosiaalitur-
valaitos, ty6tt6myysvakuutuskassa), Reykjavik.

3. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet, lukuun ottamatta lasten etuuksia ja lasten lisietuuksia:

Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

b) Lasten etuudet ja lasten lisaetuudet:

Ri'kisskattstj6ri (sisiisen verotuksen johtaja), Reykjavik.
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P. IECHTENSTEIN

1. Sairaus, iitiys, ty6tapaturmat ja ammattitaudit, ty6tt6myys:

Axnt ftir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

2. Vanhuus ja kuolema:

a) Vanhuus- ja jilkeenjaineiden vakuutus:

Uiechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechten-
steinin vanhuus-ja jilkeenjiineiden vakuutus).

b) Ammatillinen jiirjestelmia:

Aynt ffir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

3. Ty6kyvyttbmyys:

a) Ty6kyvytt6myysvakuutus:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Liechtensteinin ty6kyvytt6-
myysvakuutus).

b) Ammatillinen jAijesteln:

Amt ffir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

4. Perhe-etuudet:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteinin perhekor-
vauskassa).

Q. NORA

De lokale arbeidskontor og trygdekontor pA bostedet eller oppholdsstedet (asuin-
tai oleskelupaikan paikalliset ty6voima- ja vakuutustoimistot).

R. RUOTSI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta ty6tt6myysetuuksia:

asuin- tai oleskelupaikan sosiaalivakuutustoimisto.

2. Ty6tt6myysetuuksia varten:

asuin- tai oleskelupaikan ty6voimatoimisto.
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S. SVErISl

1. Ty6kyvytt6myys:

a) Ty6kyvytt6myysvakuutus:

Schwcizcrische Ausglcichskassc, Gcnf - Caissc suisse de

compcnsation, Gcn~ve - Cassa sviz.zcra di compcnsazione, Ginevra -
(Sveitsin korvauskassa), Geneve.

2. Vanhuus ja kuolema:

Vanhuus- ja j5IkccnjdIncidcn vakuutus:

Schwcizcrischc Ausglcichskasse, Genf - Caisse suissc dc compensation,

Gcn~vc - Cassa svizzcra di compcnsazione, Gincvra - (Svcitsin korvaus-
kassa), Gcncvc.

3. Ty6tapaturrnat ja ammattitaudit:

Schwcizcrischc Unfallvcrsichcrungsanstalt, Luzcrn - Caissc nationale suisse
d'assurancc en cas d'accidcnts, L.uccmc - Cassa nazionale svizzera di
assicurazionc contro gli incidcnti, Luccrna - (Sveitsin kansallinen tapaturma-
vakuutuskassa), Luzern.

4. Ty6tt6myys:

a) taydclliscn ty6ttbmyydcn tapaukscssa:

ty6ntckijan valitscma ty6lt6myysvakuutuskassa

b) osittaisen ty6tt6myydcn tapaukscssa:

ty6nantajan valitscma ty6tt6myysvakuutuskassa."

d) Lisatdan Iiittccsecn 4 scuraava:

"M. ITAVALTA

1. Saixaus-, tapaturma- ja elikevakuutus:

Hauptverband der 6stcrreichischen Sozialversichcrungstriger (ltivallan
sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

2. Ty6tt6myysvakuutus:

a) Asioissa Uechtensteinin ja Sveitsin kanssa:

Landesarbeitsamt Vorarlbcrg (Vorarlbergin alueellinen ty6voimatoi-

misto), Bregenz.
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b) Asioissa Saksan kanssa:

Landesarbeitsamt Salzburg (Salzburgin alueellinen ty6voimatoimisto),
Salzburg.

c) Kaikissa muissa tapauksissa:

Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueellinen ty6voimatoimisto), Wien.

3. Perhe-etuudet:

a) Perhe-etuudet Karenzurlaubsgeld'ii (erityisAitiysidivArahaa) lukuun
ottamatta:

Bundesministerium fdr Umwelt, Jugend und Farnilie (Liittovaltion
ymp 'ist6-, nuoriso- ja perheministeri6), Wien.

b) Karenzurlaubsgeld (erityis~itiyspiivdraha):

Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueellinen ty6voimatoimisto), Wien.

N. SUOMI

1. Sairaus- ja iitiysvakuutus, kansanelikkeet:

KansanelAkelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsinki.

2. Ty6elkkeet:

Eliketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3. Ty6tapaturmat, ammnattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten Uitto - Olycksfallsforsakringsanstaltemas
F6rbund, Helsinki.

4. Muut tapaukset:

Sosiaali- ja terveysministeri6 - Social- och hglsovirdsministeriet, Helsinki.
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0. ISLANTI

1. Sairaus, iitiys, ty6kyvytt6myys, vanhuus, kuolema, ty6tapaturrnat ja
ammattitaudit:

Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Rcykjavik.

2. Ty6tt6myys:

Tryggingastofnun rikisins, Atvinnuleysistryggingasj66ur (valtion sosiaalitur-
va-laitos, ty6ttbmyysvakuutuskassa), Rcykjavik.

3. Pcrhe-etuudct:

a) Perhc-ctuudct, lukuun ottamatta lastcn etuuksia ja lasten lisetuuksia:

Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

b) Lasten etuudet ja lastcn fisactuudct:

Rikisskattstj6ri (sisaiscn vcrotukscn johtaja), Rcykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Sairaus, iitiys, ty6tapaturmat ja ammattitaudit, tybttdmyys:

Amt fir Volkswirtschaft (kansallisen taloudcn virasto).

2. Vanhuus ja kuolcma:

a) Vanhuus- ja jalkecnjddncidcn vakuutus:

Ucchtcnstcinischc Altcrs- und Hintcrlassencnversichcrung (Licchten-
stcinin vanhuus- ja jalkccnjAdneiden vakuutus).

b) Ammatillincn jdrjestclmi:

Amt fuir Volkswirtschaft (kansalliscn talouden virasto).

3. Ty6kyvytt6myys:

a) Ty6kyvytt6myysvakuutus:

Uechtcnsteinische Invalidenversichcrung (UIechtensteinin ty6kyvytt6-

myysvakuutus).

b) Ammatillincn ja-jcstclmi:

Amt fOr Volkswirtschaft (kansalliscn talouden virasto).
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4. Perhe-etuudet:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Uechtensteinin perhekorvaus-
kassa).

0. NORJA

1. Ty6tt6myysetuudet:

Arbeidsdirektoratet (ty6voimadirektoraatti), Oslo

2. Kaikissa muissa tapauksissa:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo

R. RUOTSI

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta ty6tt6myysetuuksia:

Riksf6rsgkringsverket (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos).

2. Ty6tt6myysetuuksia varten:

Arbetsmarknadsstyrelsen (kansallinen ty6markkinahallitus).

S. SVEITSI

1. Sairaus ja iitiys:

Bundesamt fiur Sozialversicherung, Bern - Office f~dral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni sociali, Berna -
(Uittovaltion sosiaalivakuutustoimisto), Bern.

2. Ty6kyvyttbmyys:

Ty6kyvytt6myysvakuutus:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Sveitsin korvaus-
kassa), Geneve.

3. Vanhuus ja kuolema:

Vanhuus- ja jilkeenjiineiden vakuutus:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation,
Gen~ve - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra - (Sveitsin korvaus-
kassa), Geneve.
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4. Ty6tapaturmat ja ammattitaudit:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nacionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucerna - (Sveitsin kansallinen tapatur-
mavakuutuskassa), Luzem.

5. Tybtt6myys:

Bundcsamt fdr Industrie, Gcwcrbc und Arbcit, Bcrn - Office fdddral de
lindustrie, des arts ct mdticrs ct du travail, Bcrnc - Ufficio fedcrale
dellindustria, dclle arti e mesticri e del lavoro, Berna - (Liittovaltion
tcoilisuus- ja ty6voimavirasto), Bcm.

6. Perhe-etuudct:

Bundesamt f-ir Sozialversicherung, Bern - Office f~ddral des assurances
sociales, Berne - Ufficio federale dcgli assicurazioni sociali, Berna -
(Uittovaltion sosiaalivakuutustoimisto), Bern."

e) UsAtin liitteeseen 6 scuraava:

"M. ITAVALTA

Suora maksu.

N. SUOMI

Suora maksu.

0. ISLANTI

Suora maksu.

P. LIECHTENSTEIN

Suora maksu.

Q. NORJA

Suora maksu.

R. RUOTSI

Suora maksu.

S. SVEITSI

Suora maksu."
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f) Lis~tR.n liitteeseen 7 seuraava:

"M. ITAVALTA

Osterreichische Nationalbank (ItAvallan kansallinen pankki), Wien.

N. SUOMI

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors.

0. ISLANTI

Sellabanki islands (Islannin keskuspankki), Reykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

Uechtensteinische Landesbank (Uechtensteinin kansallinen pankki), Vaduz.

Q. NORJA

Sparebanken Nor (Norjan yhdistynyt pankki), Oslo.

R. RUOTSI

Ei mit5i.

S. SVEITSI

Schweizerische Nationalbank, Ziurich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca
nazionale svizzera, Zurigo - (Sveitsin kansallinen pankki), Ziirich."

g) UsAtain liitteeseen 9 seuraava:

"M. ITAVALTA

Seuraavat laitokset otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimlariiistd
vuosittaista kustannusta:

a) Gebietskrankenkassen (sairausvakuutuksen alueelliset kassat) ja

b) Betriebskrankenkassen (yritysten sairauskassat).

N. SUOMI

Luontoisetuuksien keskimidriinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla
huomioon julkiset terveys- ja sairaalapalvelujdxjestelmit ja sairausvakuutuskor-
vaukset.
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0. ISLANTI

Luontoisctuuksicn kcskimiaaiincn vuosittaincn kustannus laskctaan ottamalla
huomioon Islannin sosiaaliturvajarjcstclmicn mukaiscsti annctut ctuudet.

P. LIECHTENSTEIN

Luontoaisetuuksicn kcskimaiarincn vuosittainen kustannus laskctaan ottarnalla
huomioon tunnustcttujen sairauskassojcn sairausvakuutusta koskevan kansalliscn
lainsiddnn6n sainn6sten mukaisesti my6nt'nait etuudet.

0. NORIA

Luontoisctuuksien keskimaaxiinen vuosittaincn kustannus lasketaan ottamalla
huomioon 17 p5Mivni kesikuuta 1966 annctun kansalliscn vakuutuslain 2 luvun,
19 pdivini marraskuuta 1982 kunnallisesta tcrveydenhuollosta annetun lain,
19 piivanS kesdkuuta 1969 sairaaloista annetun lain ja 28 paivini huhtikuuta 1961
miclisairaanhoidosta annctun lain mukaiscsti annetut ctuudct.

R. RUOTSI

LUontoisctuuksicn kcskimdiSraincn vuosittaincn kustannus lasketaan ottamalla
huomioon kansalliscn sosiaalivakuutusjirjcstclman mukaisesti annetut etuudct.

S. SVEITSI

Luontoisetuuksicn keskimaarkincn vuosittainen kustannus lasketaan ottarnalla
huomioon tunnustettujcn sairauskassojcn sairausvakuutusta koskevan valtakunnal-
lisen lainsadann6n siAnn6stcn mukaisesti antamat etuudct."

h) Usataan liittecsccn 10 scuraava:

"M. ITAVALTA

1. Sovcllcttaessa taytant66npanoasctukscn 6 artiklan 1 kohdan sddnn6ksiA
ASVG:n (ylcinen sosiaalivakuutuslaki) 16 pykilAn mukaisen itsevakuutukscn
osalta Itavallan aluccn ulkopuolella asuvia henkil6ita varten:

Wiener Gebictskrankenkasse (Wienin aluee~linen sairausvakuutuskassa),
Wien.

2. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan
saInn6ksiA:

Bundesminister fir Arbeit und Soziales (Uittovaltion ty6voima- ja
sosiaaliasiain ministeri), Wien, yhteistoiminnassa Bundesminister fcr
Umwelt, Jugend und Familie (.iittovaltion ymparist6-, nuoriso- ja perhe-
ministerin), Wien, kanssa.
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3. Sovellettaessa tiytnt66npanoasetuksen 11, 11 a, 12 a, 13 ja 14 artiklan
siiinnfksig:

a) Kun asianomaiseen henki166n sovelletaan Itlvallan IainsSddnt6S ja
hin on vakuutettu sairausvakuutuksella:

toimivaltainen sairausvakuutuslaitos.

b) Kun asianomaiseen henki166n sovelletaan Itavallan lainsgdiint6i,
mutta hin ei ole vakuutettu sairausvakuutuksela:

toimivaltainen tapaturmavakuutuslaitos.

c) Kaikissa muissa tapauksissa:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (]tavanan
sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

4. Sove~lettaessa tiytaint66npanoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan
1 kohdan sgnn6ksii:

perheenjasenten asuinpaikan toimivaltainen Gebietskrankenkasse (alueeluinen
sairausvakuutuskassa).

5. Sovelettaessa tiytint66npanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan ja
82 artiklan 2 kohdan siiiinn6ksiii:

palkatun ty6ntekijdn viimeisen asuin- tai oleskelupaikan tai viimeisen
ty6skentelypaikan toimivaltainen Arbeitsamt (tybvoimatoimisto).

6. Sovelletlaessa tgytAnt66npanoasetuksen 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan

2 kohdan siinnoksii

Karenzurlaubsgeld'in (erityisaitiyspiviraha) osalta:

palkatun ty6ntekijan viimeisen asuin- tai oleskelupaikan tai viimeisen
ty6skentelypaikan toimivaltainen Arbeitsamt (ty6voimatoimisto).

7. Sovellettaessa:

a) Tiytiint66npanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan s~inn~ksia asetuksen
36 ja 63 artiklan sHnn6sten osalta:

Hauptverband der6sterreichischen Sozialversicherungstriger (ItAvallan
sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

b) Tiyt.nt66npanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan sSnn6ksii asetuksen

70 artiklan osalta:

Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueeilinen ty6voimavirasto), Wien.
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8. Sovellettaessa t~ytint66npanoasetuksen 110 artildan sddnn6ksii:

- toinivaltainen laitos tai

- jos itivaltalaista toimivaltaista laitosta ei ole, asuinpaikan laitos.

9. Sovellettaessa tAytAnt66npanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan sAinn6ksiA:

Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Itivallan
sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien, siten, etta luontoisetuuksien
kustannukset korvataan edelli mainitun keskusliiton saainista elikellisten
sairausvakuutusmaksuista.

N. SUOMI

1. Soveflettaessa taytint66npanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan
1 kohdan, 12 a artiklan, 13 artiklan ja 14 artiklan siAnn6ksiii:

Elaketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

2. Sovellettaessa:

a) Tgytint66npanoasetuksen 36 artiklan 1 kohdan, 36 artiklan 3 kohdan
ja 90 artiklan 1 kohdan sAAnn6ksid:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsinki, paikallis-
toimistoineen; ja

- ty6elikelaitokset ja Eliketurvakeskus - Pensionsskyddscentra-
len, Helsinki.

b) Tiytint66npanoasetuksen 36 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen, 36
artiklan 2 kohdan ja 90 artiklan 2 kohdan s~inn6ksiA:

- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsinki.

- Eldketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki,
asuinpaikan laitoksena.
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3. Sovellettaessa tiytintb6npanoasetuksen 37 b arliklan, 38 artiklan 1 kohdan,
70 artiklan 1 kohdan, 82 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan
siiinn6ksii:
- Kansanelikelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsinki, paikallistoi-

mistoineen.

4. Sovellettaessa tiytdnt66npanoasetuksen 41 - 59 artiklan s~Ann6ksii:

a) Kansanelikkeet:

Kansanelhkelaitos - Folkpensionsanstalten, Helsinki.

b) Ty6eliikkeet:

Elhketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

5. Sovellettaessa tiytnt66npanoasetuksen 60 - 67 artiklan, 71 ja 75 artiklan
siinn6ksii:

Tapaturmavakuutuslaitosten Uitto - Olycksfallsf6rsikringsanstaltemas
F6rbund, Helsinki, asuinpaikan laitoksena.

6. Sovellettaessa tiytdnto6npanoasetuksen 68 ja 69 artiklan ssdnn6ksiA:

asianomaisessa tapauksessa tapaturmavakuutuksesta vastuussa oleva laitos.

7. Sovellettaessa taytint66npanoasetuksen 76 ja 78 artiklan sainn6ksia:

Tapaturmavakuutuslaitosten Uitto - Olycksfallsf6rsikringsanstaltemas
F6rbund, Helsinki, tapaturmavakuutuksen tapauksessa.

8. Sovellettaessa tiytant66npanoasetuksen 80 artiklan, 81 artiklan ja 85 artiklan

2 kohdan sginn6ksid:

ElAketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

9. Sovellettaessa tUyt~.nt66npanoasetuksen 96 ja 113 artiklan sAain6ksia:

Tapaturmavakuutuslaitosten Uitto - Olycksfallsf6rsakringsanstaltemas
F6rbund, Helsinki, tapaturmavakuutuksen tapauksessa.
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10. Sovellcttacssa tiytdnt66npanoasctukscn 110 artiklan sann~ksii:

a) Sairaus- ja aitiysvakuutus, kansancl~ikkect:

Kansanclkeelaitos - Folkpcnsionsanstaltcn, Helsinki.

b) Ty6clikkeet:

Elkcturvakaskus - Pensionsskyddsccntralcn, Helsinki.

c) Ty6tapaturmat, ammattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten Uitto -Olycksfallsf6rsikringsanstaltemas
F6rbund, Helsinki.

d) Muut tapauksct:

Sosiaali- ja tcrvcysministcri6 - Social- och hilsovirdsministerict,
Helsinki.

0. ISLANTI

Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta asctukscn 17 artiklan ja
tdytanto6npanoasctukscn 102 artiklan 2 kohdan sSAinnksi5:

Tryggingastofnun rikisins (Valtion sosiaaliturvalaitos), Rcykjavik.

P. LIECHTENSTEIN

1. Sovcllcttacssa tSytint66npanoasctukscn 11 artiklan 1 kohdan saannksii:

a) asctukscn 14 artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan saann6stcn
osalta:

Ucchtcnsteinischc Alters-, Hintcrlasscncn- und Invalidenversicherung
(Ucchtensteinin vanhuus-, jalkecnjidncidcn ja ty6kyvyttbmyysvakuu-
tus).

b) asctuksen 17 artiklan s~inn6stcn osalta:

Amt fuir Volkswirtschaft (kansalliscn taloudcn virasto).
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2. Sovellettaessa tiyt!.nt66npanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohdan silnn6ksii:

a) asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 2 kohdan siann6sten
osalta:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
(Liechtensteinin vanhuus-, jlikeenjiaaneiden ja ty6kyvytt6myysvakuu-
tus).

b) asetuksen 17 artiklan osalta:

Amt fdr Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

3. Sovellettaessa tlytint68npanoasetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohdan seki 14
artiklan 1 ja 2 kohdan slann6ksia:

Amt fiir Volkswirtschaft und UIechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (kansallisen talouden virasto ja Liechtensteinin
vanhuus- jilkeenj~ineiden ja ty6kyvytt6myysvakuutus).

4. Sovellettaessa 38 artiklan I kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 82 artiklan 2
kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan sann6ksiA:

Asuinpaikan Gemeindeverwaltung (kunnallinen hallinto).

5. Sovellettaessa 80 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan skann6ksiA:

Amnt fdr Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

6. Sovellettaessa tiytint66npanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan sainn6ksii
asetuksen 36, 63 ja 70 artiklan osalta:

Amt fiir Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

7. Sovellettaessa tiytlnt66npanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan sainn6ksil:

Amt fMr Volkswirtschaft (kansallisen talouden virasto).

0. NORJA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekA
tiytint66npanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan
sginnfksiai, kun ty6skentely tapahtuu Norjan ulkopuolella, sekai 14 a artiklan

1 kohdan b alakohdan s~inn6ksiii:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto,
ulkomaanosasto), Oslo.
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2. Sovelletlaessa 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan s~inn6ksiii, jos ty6skentely
tapahtuu Norjassa:

asianomaisen henkil6n asuinkunnan paikallinen vakuutustoimisto.

3. Sovellettaessa asetuksen 14 artildan 1 kohdan a alakohdan siann6ksia, jos
asianomainen henkil6 on lahetetty Norjaan komennukselle:

ty6nantajan Nordassa olevan edustajan kotipaikan sijaintikunnan paikallinen
vakuutustoimisto ja jos ty6nantajalla ei ole edustajaa Nojassa, ty6skentely-
kunnan paikallinen vakuutustoimisto.

4. Sovellettaessa 14 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 3 kohdan siinn6ksili:

asianomaisen henkil6n asuinkunnan paikallinen vakuutustoimisto.

5. Sovellettaessa 14 a artiklan 2 kohdan s!Ann6ksia:

ty6skentelykunnan paikallinen vakuutustoimisto.

6. Sovellettaessa 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan siiinnfksii:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto,
ulkomaanosasto), Oslo.

7. Sovellettaessa asetuksen Ill osaston 1, 2, 3, 4, 5, ja 8 luvun silnn6ksii seki
kyseisiin sAdnn6ksiin liittyvien tytaint66npanoasetuksen sAlnn6ksiA:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo ja sen nimeamAt elimet
(alueelliset elimet ja paikalliset vakuutustoimistot).

8. Sovellettaessa asetuksen III osaston 6 luvun sdinn6ksid seka kyseisiin
sdnn6ksiin Ifittyvia tiytdnt66npanoasetuksen sliinn6ksii:

Arbeidsdirektoratet (ty6voimadirektoraatti), Oslo ja sen nimenimt elimet.

9. Merenkulkijoiden elAkevakuutusjiijestelmA1 varten:

a) asuinpaikan paikallinen vakuutustoimisto, jos asianomainen henkil6
asuu Norjassa.

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (kansallinen vakuutustoimisto,
ulkomaanosasto), Oslo, jrjestelmn mukaisten etuuksien maksamisen

osalta ulkomailla asuville henkil6ille.

10. Perhe-etuuksia varten:

Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo ja sen nimeamiit elimet
(paikalliset vakuutustoimistot).
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R. RUOTSI

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan, 14 a artiklan 1 kohdan, 14 b
artiklan 1 ja 2 kohdan sAInn6ksiS seka tUytdnt66npanoasetuksen 11 artiklan
1 kohdan a alakohdan ja 11 a artiklan I kohdan siannoksii:

sosiaalivakuutustoimisto, jossa asianomainen henkil6 on vakuutettu.

2. Sovellettaessa 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 a artildan 1 kohdan
b alakohdan saAnn6ksia tapauksissa, joissa henkil6 on hihetetty Ruotsiin
komennukselle:

ty6skentelypaikan sosiaalivakuutustoimisto.

3. SoveUettaessa 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan sA nn6ksii tapauksissa, joissa
henkil6 on 1lietetty Ruotsiin komennukselle 12 kuukautta pidemm.ksi
ajaksi:

G6teborgs alimanna f6rslkringskassa, Sj6fartskontoret (Gbteborgin
sosiaalivakuutustoimisto, merenkulkijoiden jaosto).

4. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan seka 14 a artiklan 2 ja 3
kohdan s~inn6ksii:

asuinpaikan sosiaalivakuutustoimisto.

5. Sovellettaessa asetuksen 14 a artiklan 4 kohdan sek5 tiytdnt66npanoasetuk-
sen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 11 a artiklan 1 kohdan b alakohdan,
12 a artiklan 5 kohdan 6 alakohdan ja 6 kohdan a alakohdan saann6ksiA:

ty6skentelypaikan sosiaalivakuutustoimisto.

6. Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan sainn6ksiii:

a) Sen paikan sosiaalivakuutustoimisto, jossa ty6 tehdain tai tullaan
tekemia.n, ja

b) Riksf6rskingsverket (kansallinen sosiaalivakuutush allitus)palkattujen
ty6ntekij6iden ja itsengisten ammatinharjoittajien ryhmien osalta.

7. Sovellettaessa 102 artiklan 2 kohdan saann6ksiii:

a) Riksf6rsakringsverket (kansallinen sosiaalivakuutushallitus),

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (kansallinen ty6markkinahallitus) ty6tt6-
myysetuuksia varten.
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S. SVEITSI

I. Sovellettaessa t~ytg.nt66npanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan sdiinn6ksii:

a) Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan I kohdan osalta:

toinivaltainen Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung - Caisse de compensation de lassurance
vieillesse, survivants et invalidit6 - Cassa di compensazione
delrassicurazione vecchiaia, superstiti et invaliditA - (vanhuus-,
jAlkeenjiineiden ja ty6kyvytt6myysvakuutuksen korvauskassa) ja
toinivaltainen tapaturmavakuuttaja.

b) Asetuksen 17 artiklan osalta:

Bundesarnt fiur Sozialversicherung, Bern - Office fid~ral des
assurances sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni
sociali, Bema - (Uittovaltion sosiaalivakuutusvirasto), Bern.

2. Sovellettaessa tiytnt66npanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohdan siinnfksik:

a) asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan ja 14 b artiklan 2 kohdan osalta:

toimivaltainen Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung - Caisse de compensation de rassurance
vieillesse, survivants et invaliditd - Cassa di compensazione
dellassicurazione vecchiaia, superstiti et invaliditA - (vanhuus-,
jilkeenjaineiden ja ty6kyvytt6myysvakuutuksen korvauskassa).

b) asetuksen 17 artiklan osalta:

Bundesamt fdr Sozialversicherung, Bern - Office f~d~ral des
assurances sociales, Berne - Ufficio federale degli assicurazioni
sociali, Berna - (Uittovaltion sosiaalivakuutusvirasto), Bern.

3. Sovellettaessa taytint66npanoasetuksen 12 a artiklan sannksid:

a) Sveitsissa asuvat henkil6t:

asuinkantonin Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de
compensation - Cassa cantonale di compensazione (kantonin korvaus-
kassa).

b) Sveitsin ulkopuolella asuvat henkil6t:

ty6nantajan toimipaikan toimivaltainen Kantonale Ausgleichskasse -
Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione
(kantonin korvauskassa).
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4. Sovellettaessa tiytint66npanoasetuksen 13 artiklan 2 ja 3 kohdan seka 14
artiklan 1 ja 2 kohdan sAinn6ksiii:

Eidgen6ssische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fdd~rale de compensation,
Berne - Cassa federale di compensazione, Bema - (Liittovaltion korvaus-
kassa), Bemja Schweizerische Unfaliversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern,
Bern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence
d'arrondissement de Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna -
(Sveitsin kansallinen tapaturmavakuutuskassa, Bernin aluetoimisto), Bern.

5. Sovellettaessa tgytInt66npanoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1
kohdan, 82 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan sggnn6ksil:

asuinpaikan Gemeindeverwaltung - Administration communale -
Amministrazione communale - (kunnallinen hallinto).

6. SoveUettaessa tiiytdnt66npanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan
sAiinnfksii:

Bundesamt fdr Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f~d~ral de
rindustrie, des arts et metiers et du travail, Berne - Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna - (Liittovaltion
teollisuus- ja tybvoimavirasto), Bern.

7. Sovellettaessa tiytint66npanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan sdinn6ksii:

a) Asetuksen 63 artiklan osalta:

Schweizersche Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nacionale
svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucema - (Sveitsin
kansallinen tapaturmavakuutuskassa), Luzern.

b) Asetuksen 70 artiklan osalta:

Bundesamt fir Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office f~diral
de rindustrie, des arts et mitiers et du travail, Berne - Ufficio federale
delrindustria, delle arti e mestieri e del lavoro, Bema - (Liittovaltion
teollisuus- ja ty6voimavirasto), Bern.

8. Sovellettaessa t.ytant66npanoasetuksen 113 artiklan 2 kohdan saann6ksi5:

T'aytant66npanoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan osalta:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di
assicurazione contro gli incidenti, Lucema - (Sveitsin kansallinen tapatur-
mavakuutuskassa), Luzern"
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k) Usatiin Ifitteeseen 11 seuraava:

"M. ITAVALTA

Ei mitAdn.

N. SUOMI

Ei mitd.an.

0. ISLANTI

Ei mitasn.

P. LIECHTENSTEIN

Ei mit~dn.

o NORJA

Ei mitdAn.

R. RUOTSI

Ei mitAan.

S. SVEITSI

Ei mitadn."

SAADOKSET,
HUOMIOON

JOTKA SOPIMUSPUOLTEN ON OTETTAVA AIHEELLISELLA TAVALLA

3. 373 Y 0919(02): Piit6s N:o 74, tehty 22 pdivind helmikuuta 1973, terveydenhoidon antamisesta
tilapaisen oleskelun tapauksissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artikdan 1 kohdan
a alakohdan i alakohdan ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 21 artiklan mukaan (EYVL
N:o C 75, 19.9.1973, s. 4)

4. 373 Y 0919(03): PAdt6s N:o 75, tehty 22 pliv~ng helmikuuta 1973, ty6kyvytt6myyseldiketti
saavien henkil6iden tekemien, tarkistamista koskevien hakemusten k~isittelemisesti neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 94 artiklan 5 kohdan mukaan (EYVL N:o C 75, 19.9.1973, s. 5)

5. 373 Y 0919(06): Pidt6s N:o 78, tehty 22 l~ivdn! helmikuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 pienentirnista ja keskeyttanistl koskevien sAinn6sten tdytdnt66npanomenettelyjA
koskevan 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta (EYVL N:o C 75, 19.9.1973, s. 8)

6. 373 Y 0919 (07): Piit6s N:o 79, tehty 22 paivand helmikuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 vakuutuskausien ja sellaisina kohdeltavien kausien yhteenlaskemista ty6kyvytt6-
myyden, vanhuuden ja kuolemantapauksen osalta koskevan 48 artiklan 2 kohdan tulkinnasta
(EYVL N:o C 75, 19.9.1973, s. 9)
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7. 373 Y 0919(09): Pitos N:o 81, tehty 22 pdivinii helmikuuta 1973, tietyissd ammateissa
tiyttyneiden vakuutuskausien yhteenlaskemisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45
artiklan 2 kohtaa sovellettaessa (EYVL N:o C 75, 19.9.1973, s. 11)

8. 373 Y 0919(11): P5it6s N:o 83, tehty 22 pliivin helmikuuta 1973, tybtt6myysetuuteen huol-
lettavia perheenjaisenia varten tehtaviA korotuksia koskevien, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 68 artiklan 2 kohdan ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 82 artiklan tulkinnasta
(EYVL N:o C 75, 19.9.1973, s. 14)

9. 373 Y 0919(13): PA1t6s N:o 85, tehty 22 piivini helmikuuta 1973, ammatlitauteja koskevia
etuuksia my6nnettaessg sovellettavan lainsi idinn6n ja toimivaltaisen laitoksen m1Ariimisti
koskevien, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 57 artiklan 1 kohdan ja neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 574/72 67 artiklan 3 kohdan tulkinnasta (EYVL N:o C 75, 19.9.1973, s. 17)

10. 373 Y 1113(02): Paat6s N:o 86, tehty 24 paivAna syyskuuta 1973, Euroopan yhteis6jen
siirtoty6liisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan tilintarkastuslautakunnan toimintatavoista ja
kokoonpanosta (EYVL N:o C 96, 13.11.1973, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna seu-
raavalla:

- 376 Y 0813(02): pAt6s N:o 106, tehty 8 pivAnA heinikuuta 1976 (EYVL N:o C 190,
13.8.1976, s. 2)

11. 374 Y 0720(06): PAit6s N:o 89, tehty 20 piivana maaliskuuta 1973, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 diplomaattisten tai konsuliedustustojen palveluksessa olevia henkil6iti koskevan
16 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinnasta (EYVL N:o C 86, 20.7.1974, s. 7)

12. 374 Y 0720(07): Pait6s N:o 91, tehty 12 paivana heinikuuta 1973, etuuksien my6ntimista
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 46 artiklan 1 kohdan mukaan koskevan, edella
mainitun artiklan 3 kohdan tulkinnasta (EYVL N:o C 86, 20.7.1974, s. 8)

13. 374 Y 0823(04): Piit6s N:o 95, tehty 24 paivAni tammikuuta 1974, asetuksen (ETY) N:o
1408/71 elAkkeiden laskemista pro rata tempori koskevan 46 artiklan 2 kohdan tulkinnasta
(EYVL N:o C 99, 23.8.1974, s. 5)

14. 374 Y 1017(03): Piit6s N:o 96, tehty 15 piivAng maaliskuuta 1974, etuutta koskevan oikeuden
tarkistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 49 artiklan 2 kohdan nojalla (EYVL
N:o C 126, 17.10.1974, s. 23)

15. 375 Y 0705(02): Piit6s N:o 99, tehty 13 piivini maaliskuuta 1975, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 107 artiklan 1 kohdan tulkinnasta voimassa olevien etuuksien uudelleen laskemista
koskevan velvoitteen osalta (EYVL N:o C 150, 5.7.1975, s. 2)

16. 375 Y 0705(03): Plit6s N:o 100, tehty 23 pivani tammikuuta 1975, oleskelu- tai asuinpaikan
laitoksen toimivaltaisen laitoksen puolesta antamien rahaetuuksien korvaamisesta ja nAiden
etuuksien korvaamisen yksityiskohdista (EYVL N:o C 150, 5.7.1975, s. 3)

17. 376 Y 0526(03): PAat6s N:o 105, tehty 19 plivini joulukuuta 1975, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 50 artiklan tiytd.nt66npanosta (EYVL N:o C 117, 26.5.1976, s. 3)

Vol. 1816, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 167

18. 378 Y 0530(02): PAit6s N:o 109, tehty 18 piivdnA marraskuuta 1977, neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 22 artildassa, 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa,
26 artiklassa, 28 artiklan 1 kohdassa ja 28 a artiklassa, 29 artiklassa ja 31 artiklassa tarkoitettua
sairaus- ja iitiysvakuutuksen luontoisetuuksien kAsitetti seki neuvoston asetuksen (ETY) N:o
574/72 93, 94 ja 95 artiklan mukaan korvattavia miiiriai ja saman asetuksen 102 artiklan 4 koh-
dan nojalla maksettavia ennakkoja koskevan, 22 paivini marraskuuta 1973 tehdyn piit6ksen
N:o 92 muuttamisesta (EYVL N:o C 125, 30.5. 1978, s. 2)

19. 383 Y 0115: Pait6s N:o 115, tehty 15 piivinii joulukuuta 1982, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 24 artildan 2 kohdassa saidettyjen proteesien, merkittivien apuvilineiden ja muiden
merkittivien luontoisetuuksien my6ntiimisesti (EYVL N:o C 193, 20.7.1983, s. 7)

20. 383 Y 0117: Pastas N:o 117, tehty 7 laivini heinikuuta 1982, 21 piiviini maaliskuuta 1972
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan tiytint66npa-
non edellytyksisti (EYVL N:o C 238, 7.9.1983, s. 3)

Titi sopimusta sovellettaessa pAitbsti koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisatiin 2 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Itavalta
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager (Itavallan sosiaalivakuutus-
laitosten keskusliitto), Wien.

Suomi
ElAketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

Islanti
Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

Liechtenstein
Uechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Liechtensteinin
vanhuus-, jilkeenjiineiden ja tybkyvytt6myysvakuutus), Vaduz.

Noria
Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo.

Ruotsi
Riksf6rsakringsverket (kansallinen sosiaalivakuutushallitus), Tukholma.

Sveitsi
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Gen~ve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra - (Sveitsin korvauskassa), Geneve."
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21. 383 Y 1112(02): Paitbs N:o 118, tehty 20 pOivinii huhtikuuta 1983, 21 piiivani maaliskuuta

1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan
tiytint66npanon edellytyksisti (EYVL N:o C 306, 12.11.1983, s. 2)

TitIa sopimusta sovellettaessa plgt6sti koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usiitiln 2 artiklan 4 kohtaan seuraava:

"Itvalta
Hauptverband der 6sterreichischen Sozialversicherungstriger (Itlvallan sosiaalivakuutus-
laitosten keskusliitto), Wien.

Suomi
Ehiketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

Island
Tryggingastofnun rikisins (valtion sosiaaliturvalaitos), Reykjavik.

Liechtenstein
Uechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Uechtensteinin
vanhuus-, jilkeenjAineiden ja ty6kyvytt6myysvakuutus), Vaduz.

Norja
Rikstrygdeverket (kansallinen vakuutushallinto), Oslo.

Ruotsi
Riksf6rsakringsverket (kansallinen sosiaalivakuutushallitus), Tukholma.

Sveitsi
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Geneve - Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra - (Sveitsin korvauskassa), Geneve."

22. 383 Y 1102(03): Piatos N:o 119, tehty 24 piivnS helmikuuta 1983, piallekkiisii perhe-etuuk-
sia ja -avustuksia koskevan, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 76 artiklan 3 kohdan ja
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan tulkinnasta (EYVL N:o C 295,

2.11.1983, s. 3)

23. 383 Y 0121: PsAtos N:o 121, tehty 21 pliivnii huhtikuuta 1983, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
574/72 proteesien, merkittivien apuvilineiden ja muiden merkitthvien luontoisetuuksien myon-
timist5 koskevan 17 artiklan 7 kohdan tulkinnasta (EYVL N:o C 193, 20.7.1983, s. 10)

24. 384 Y 0802(32): P~At6s N:o 123, tehty 24 paivana helmikuuta 1984, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta dialyysihoitoa saavien henkil6iden
osalta (EYVL N:o C 203, 2.8.1984, s. 13)

25. 386 Y 0125: Pfiit6s N:o 125, tehty 17 pdiviinii lokakuuta 1985, sovellettavaa lainsiidiint6o
koskevan todistuksen (lomake E 101) kayt6stA, kun komennus on lyhyempi kuin kolme kuu-
kautta (EYVL N:o C 141, 7.6.1986, s. 3)
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26. 386 Y 0126: PAit6s N:o 126, tehty 17 pAiviini lokakuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan, 14 b artiklan
1 ja 2 kohdan soveltamisesta (EYVL N:o C 141, 7.6.1986, s. 3)

27. 386 Y 0128: Pd4t6s N:o 128, tehty 17 piiviind lokakuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 komennuksella oleviin ty6ntekij6ihin sovellettavaa lainsiddint6i koskevan 14 artiklan
1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan I kohdan soveltamisesta (EYVL N:o C 141, 7.6.1986,
s. 6)

28. 386 Y 0129: Piit6s N:o 129, tehty 17 paivn m. lokakuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 77 artiklan, 78 artiklan ja 79 artiklan 3 kohdan sekd neuvoston asetuksen (ETY) N:o
574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamisesta (EYVL N:o C 141,
7.6.1986, s. 7)

29. 386 X 0130: PdAt6s N:o 130, tehty 17 pdivani lokakuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamisessa tarvittavista mallilomakkeista (E 001, E 101 - 127,
E 201 - 215, E 301 - 303, E 401 - 411) (86/303/ETY) (EYVL N:o L 192, 15.7.1986, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 X 0140: pdiitos N:o 144, tehty 9 paivana huhtikuuta 1990 (E 401 - E 410 F) (EYVL
N:o L 71, 18.3.1991, s. 1).

30. 386 Y 0131: Pdiat6s N:o 131, tehty 3 pdivdni joulukuuta 1985, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamisalasta, joka koskee sellaisten
muiden ty6ntekij6iden kuin rajaty6ntekij6iden oikeutta ty6tt6myysetuuksiin, jolka viimeisen
ty6skentelynsd aikana asuivat toisen jisenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella (EYVL N:o
C 141, 7.6.1986, s. 10)

31. C/271/87/s. 3: Pait6s N:o 132, tehty 23 piivdni huhtikuuta 1987, 14 pdivaiin kesakuuta 1971
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 40 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakoh-
dan tulkinnasta (EYVL N:o C 271, 9.10.1987, s. 3)

32. C/284/87/s. 3: PAatos N:o 133, tehty 2 paiviinai heinAkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan soveltamisesta (EYVL N:o C 284,
22.10.1987, s. 3)

33. C/64/88/s. 4: PMat6s N:o 134, tehty 1 pdiviinA heinAkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 yhdessa tai useammassa jasenvaltiossa erityisjAjestelmiadn kuuluvassa ammatissa
tiyttyneiden vakuutuskausien yhteenlaskemista koskevan 45 artiklan 2 kohdan tulkinnasta
(EYVL N:o C 64, 9.3. 1988, s. 4)

34. C/281/88/s. 7: Piit6s N:o 135, tehty I pdivdnd heinikuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdassa ja 60 artiklan 6 kohdassa s~idettyjen luontoisetuuksien
my6ntk.misestd seki neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 20 artiklassa tarkoitetusta kiireelli-
sen kasitteestA ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7 kohdassa ja 60 artiklan
6 kohdassa tarkoitetusta Sirimmiisen kiireen k.sitteesti (EYVL N:o C 281, 9.3.1988, s. 7)
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Titi sopimusta sovellettaessa piit6sta koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisAt~in 2 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"i) ATS 7 000 ItAvallassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,
j) FIM 3 000 Suomessa olevaa asuinpaikan laitosta varten,
k) ISK 35 000 Islannissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,
1) CHF 800 Liechtensteinissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,
m) NOK 3 600 Norassa olevaa asuinpaikan laitosta varten,
n) SEK 3 600 Ruotsissa olevaa asuinpaikan laitosta varten,
o) CHF 800 SveitsissA olevaa asuinpaikan laitosta varten."

35. C/64/88/s. 7: Piit6s N:o 136, tehty 1 piiviin heinikuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 45 artiklan 1, 2ja 3 kohdan tulkinnasta, sellaisten vakuutuskausien huomioon ottamisen
osalta etuutta koskevan oikeuden saavuttamista, sAilytt~imistS tai takaisinsaamista varten, jotka
ovat t~yttyneet toisten jhisenvaltioiden IainsidAnn6n mukaan (EYVL N:o C 64, 9.3.1988, s. 7)

Titi sopimusta sovellettaessa pAdt6sti koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisitaiin liitteeseen seuraava:

"M. ITAVALTA

Ei mitiin.

N. SUOMI

Ei mit~in.

0. ISLANTI

Ei mit5in.

P. LIECHTENSTEIN

Ei mitSin.

Q. NORIA

Ei mitAin.

R. RUOTSI

Ei mitAin.

S. SVEITSI

Ei mitiiin."
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36. C/140/89/s. 3: Piit6s N:o 137, tehty 15 paivana joulukuuta 1988, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 15 artiklan 3 kohdan soveltamisesta (EYVL N:o C 140, 6.6.1989, s. 3)

37. C/287/89/s. 3: PAbt6s N:o 138, tehty 17 pAiviina helmikuuta 1989, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan tulkinnasta elinsiirtojen tai muiden
biologisten niytteiden testausta vaativan kirurgian osalta, kun asianomainen henkil6 ei ole lisni
siind jisenvaltiossa, jossa testit tehdi.n (EYVL N:o C 287, 15. 11.1989, s. 3)

38. C/94/90/s. 3: Pdiit6s N:o 139, tehty 30 pdivind kes.kuuta 1989, paiviista, joka otetaan huomioon
miirdttiessi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 107 artiklassa tarkoitetuista, tiettyji
etuuksia ja maksuja laskettaessa sovellettavista muuntokursseista (EYVL N:o C 94, 12.4.1990,
s. 3)

39. C/94/90/S. 4: PiAt6s N:o 140, tehty 17 pAivani lokakuuta 1989, tiysin ty6tt6min rajaty6ntekij~n
asuinpaikan laitoksen ty6ntekijin toimivaltaisesta valtiosta viimeksi saamaan palkkaan
soveltamasta muuntokurssista (EYVL N:o C 94, 12.4.1990, s. 4)

40. C/94/90/s. 5: Piat6s N:o 141, tehty 17 piivini lokakuuta 1989, 21 pdiva.ni maaliskuuta 1972
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 artiklan 4 kohdassa ja 95 artiklan 4 kohdassa
sWdettyjen luettelojen laatimista koskevan, 17 paivana lokakuuta 1985 tehdyn p~Altksen N:o
127 muuttamisesta (EYVL N:o C 94, 12.4.1990, s. 5)

41. C/80/90/s. 7: Paiis N:o 142, tehty 13 paivani helmikuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 73, 74 ja 75 artiklan soveltamisesta (EYVL N:o C 80, 30.3.1990, s. 7)

Tata sopimusta sovellettaessa pdit6stA koskevat seuraavat mukautukset:

a) p.Ait6ksen 1 kohtaa ei sovelleta.

b) piit6ksen 3 kohtaa ei sovelleta.

42. 391 D 0425: Piit6s N:o 147, tehty 11 paivani lokakuuta 1990, neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 76 artiklan soveltamisesta (EYVL N:o L 235, 23.8.1991, s. 21)

SADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KJINNITETAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivit huomiota seuraavien sdAd6sten sisalt66n:

43. Suositus N:o 14, annettu 23 pdivdnA tammikuuta 1975, lomakkeen E 111 antamisesta ulkomaile
komennukselle lihetetyille ty6ntekij6ille (hallintotoimikunta antoi suosituksen 23 paivanii
tammikuuta 1975 pidetyssA 139. istunnossaan)

44. Suositus N:o 15, annettu 19 pdivani joulukuuta 1980, asetusten N:o 1408/71/ETY ja N:o
574/72/ETY soveltamisessa tarvittavien lomakkeiden laatimiskielesti (hallintotoimikunta antoi
suosituksen 19 pdivAni joulukuuta 1975 pidetyssA 176. istunnossaan)
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45. 385 Y 0016: Suositus N:o 16, annettu 12 piiviing joulukuuta 1984, asetuksen (ETY) N:o
1408/71 17 artiklan nojalla tehtivien sopimusten tekemisesti (EYVL N:o C 273, 24.10.1985,
s. 3)

46. 385 Y 0017: Suositus N:o 17, annettu 12 p5ivln5 joulukuuta 1984, hallintotoimikunnan
kertomusten laatimista varten vuosittain toimitettavista tilastotiedoista (EYVL N:o C 273,
24.10.1985, s. 3)

47. 385 Y 0028: Suositus N:o 18, annettu 28 piivgng helmikuuta 1986, toisessa jdsenvaltiossa kuin
asuinvaltiossa osa-aikaty6ssa oleviin ty6tt6miin sovellettavasta lainsfiiddnn6st5 (EYVL N:o C
284, 11.11.1986, s. 4)

48. 380 Y 0609(03): Sosiaaliturvajddjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella Iiikkuviin palkattui-
bin ty6ntekij6ihin, itsengisiin aramatinharjoittajiin ja heidan perheenjiseniinsA 14 paivana
kesiikuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklassa tarkoitettujen ji-
senvaltioiden julistusten ajan tasalle saattaminen (EYVL N:o C 139, 9.6.1980, s. 1)

49. 381 Y 0613(01): Sosiaaliturvajirjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella liikkuviin
palkattuihin ty6ntekij6ihin, itsenlisiin ammatinharjoittajiin ja heidiin perheenjiseniins~i
14 piving kesAkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklassa
tarkoitetut Kreikan julistukset (EYVL N:o C 143, 13.6.1981, s. 1)

50. 383 Y 1224(01): Muutokset sosiaaliturvajlrjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella liikkuviin
palkattuihin ty6ntekij6ihin, itseniisiin ammatinharjoittajiin ja heidan perheenjdseniinsi 14 paiva-
na kesikuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklassa tarkoitettuun
Saksan liittotasavallan julistukseen (EYVL N:o C 351, 24.12.1983, s. 1)

51. C/338/86/s. 1: Sosiaaliturvajrjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella Iiikkuviin palkattuihin
ty6ntekijbihin, itseniisiin ammatinharjoittajiin ja heidan perheenjlseniinsi 14 piivAnd kesakuuta
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklassa tarkoitettujen jdsenvaltioiden
julistusten ajan tasalle saattaminen (EYVL N:o C 338, 31.12.1986, s. 1)

52. C/107/87/s. 1: Sosiaaliturvajirjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella Iiikkuviin palkattuihin
tybntekij6ihin, itseniisiin ammatinharjoittajiin ja heidan perheenjiseniinsi 14 paivana kesAkuuta
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 5 artiklassa tarkoitetut jasenvaltioiden
julistukset (EYVL N:o C 107, 22.4.1987, s. 1)

53. C/323/80/s. 1: Saksan Iiittotasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitusten julistus
neuvostolle sopimuksen tekemisest! niiden kahden hallituksen vililli erilaisista sosiaalitur-
vakysymyksistA sosiaaliturvajirjestelmien soveltamisesta yhteis6n alueella liikkuviin palkattuihin
ty6ntekij6ihin, itseniisiin ammatinhaijoittajiin ja heid~in perheenjiseniinsi 14 paivanii kesakuuta
1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 8 artiklan 2 kohdan ja 96 artiklan nojalla
(EYVL N:o L 323, 11.12.1980, s. 1)

54. 1.90/87/s. 39: Ranskan tasavallan hallituksen julistus sosiaaliturvajirjestelmien soveltamisesta
yhteis6n alueella Iiikkuviin palkattuihin ty6ntekij6ihin, itseniisiin ammatinharjoittajiin ja heidan
perheenjiseniinsg 14 paivang kesAkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
1 artiklan j kohdan nojalla annetusta julistuksesta (EYVL N:o L 90, 2.4.1987, s. 39)
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SOPIMUKSEN 101 ARTIKLAN I KOHDAN MUKAISESTA EFTA-VALTIOIDEN OSALLISTU-
MISESTA SIIRTOTYOLAISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTAAN SEKA
KYSEISEN TOIMIKUNNAN YHTEYDESSA OLEVAAN TILINTARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Islanti, ItAvalta, Liechtenstein, Norja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi saavat kukin Iiihettaii neuvoa-antavan
edustajan (tarkkailijan) Euroopan yhteis6jen komission yhteydessi toimivan siirtoty6laisten
sosiaaliturvan hallintotoimikunnan kokouksiin ja mainitun toimikunnan yhteydessa olevan tilintarkas-
tuslautakunnan kokouksiin.
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LIITE VII

TUTKINTOTODISTUSTEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

Luettelo, josta mdi~itAin 30 artiklassa

JOHDANTO

Jos sdadbksissA, joihin tissa liitteessi viitataan, on yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisia kisitteitS
tai jos niissi viitataan yhteis6n oikeusj~ijestykselIe ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sdid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jasenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jdsenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mitli laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi pdytdikirjassa 1 mdritin, jollei tissd
liitteessd toisin miiriti.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Tita Iiitetta sovellettaessa ja p6ytidjassa I olevien mAariysten estimitti niissi said6ksissi, joihin
viitataan, ilmaisun "jisenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan silli asianomaisissa EY:n said6ksissA olevan
merkityksen lisdksi Islantia, Itavaltaa, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsia.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

A. YLEINEN JARJESTELMA

1. 389 L 0048: Neuvoston direktiivi 89/48/ETY, annettu 21 piiviina joulukuuta 1988, vihintin
kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten
tunnustamista koskevasta yleisesta j~jestelmistS (EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16)

Poiketen direktiivin 89/48/ETY m5iiryksisti, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tlytti direktiivissa tarkoitetut velvoitteensa I pdiviin tammikuuta 1995 eiki 1 pSivAin
tammikuuta 1993 mennessi.
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B. LAKIMIESAMMATIT

2. 377 L 0249: Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 pAiviinA maaliskuuta 1977,
asianajajien palvelujen taijoamisen vapauden tehokkaan kiyttamisen helpottamisesta (EYVL N:o
L 78, 26.3.1977, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 91)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 160)

Tta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

.isataan 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Itavalta: Rechtsanwalt

Suomi: Asianajaja/Advokat

Islanti: L6gma6ur

Liechtenstein: Rechtsanwalt

Norja: Advokat

Ruotsi: Advokat

Sveitsi: Avocat/Avvocato/Advokat/Rechtsanwalt/Anwalt/Ffirs-
precher/Fiirsprech."

C. LA4KETIETEEN JA SAIRAANHOIDON ALAN TOIMINTA

3. 381 L 1057: Neuvoston direktiivi 81/1057/ETY, annettu 14 pivinijoulukuuta 1981, lisayksisti
ladkarin, ylcissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslaaiikrin ja eliinl ikirin
tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta annettuihin direktiiveihin 75/362/ETY, 77/452/ETY,
78/686/ETY ja 78/1026/ETY saavutettujen oikeuksien osalta (EYVL N:o L 385, 31.12.1981,
s. 25)
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LiAkfrit

4. 375 L 0362: Neuvoston direktiivi 75/362/ETY, annettu 16 pdivdni kesi.kuuta 1975, lii5ketieteen
tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirdojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta seki toimenpiteistA sijoittautumisvapauden ja palvelujen
tarjoamisen vapauden tehokkaan kiyttdmisen helpottamiseksi (EYVL N:o L 167, 30.6.1975,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 90)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 158)

- 382 L 0076: neuvoston direktiivi 82/76/ETY, annettu 26 paivind tammikuuta 1982
(EYVL N:o L 43, 15.2.1982, s. 21)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 pdivdni lokakuuta 1989 (EYVL
N:o 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 piiv~ini joulukuuta 1990 (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)

Poiketen direktiivin 75/362/ETY mdiriyksist5, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tiytt direktiivissiA tarkoitetut velvoitteensa 1 pdivdin tammikuuta 1997 eikA 1 piv~in
tammikuuta 1993 mennessS.

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisiitdiin 3 artiklaan seuraava:

"r) Itavallassa

yliopiston lWaketieteellisen tiedekunnan antama "Doktor der gesamten Heilkunde"
(todistus Idiketieteen tohtorin tutkinnosta) ja toinivaltaisten viranomaisten antama
"Bescheinigung Ober die Absolvierung der Tatigkeit als Arzt im Praktikum"
(todistus kAytinn6n haroittelusta);
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n) Suomessa

yliopiston liaketieteellisen tiedekunnan antama "todistus laiketieteen lisensiaatin
tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificate of the degree of
licentiate in medicine) ja toimivaltaisten terveysviranomaisten antama todistus
kfiytAnn6n harjoittelusta;

o) Islannissa

"pr6f i lwknisfrw6i fri lamknadeild Hisk6la islands" (Islannin yliopiston 1iiketie-
teellisen tiedekunnan antama tutkintotodistus) ja ylil~iikrin antama todistus
sairaalassa suoritetusta, vihintikn 12 kuukauden pituisesta kiytinn6n harjoittelusta;

p) Liechtensteinissa

toisessa valtiossa, johon ttA direktiivii sovelletaan, annetut ja tissa artikiassa
luetellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden liitteenii on
toimivaltaisten viranomaisten antama todistus kAytann6n harjoittelun suorittami-
sesta;

q) Norjassa

yliopiston lfAketieteellisen tiedekunnan antama "bevis for bestftt medisinsk
embetseksamen" (todistus lAiiketieteellisesti ammattitutkinnosta) ja toimivaltaisten
terveysviranomaisten antama todistus kiytinn6n harjoittelusta;

r) Ruotsissa

yliopiston lMiketieteellisen tiedekunnan antama "1ikarexamen" (yliopistollinen
lMiaketieteellinen tutkinto) ja terveys- ja sosiaalihallituksen antama todistus
khytinn6n harjoittelusta;

s) Sveitsissa

sis~asiainministeri6n antama "Eidgen6ssich diplomierter Arzt/titulaire du dipl6me
f~diral de m~decin/titolaire di diploma federale di medico" (todistus Ikikirin tut-
kinnosta)."

b) lisAtkin 5 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Itvallassa

toimivaltaisten viranomaisten antama "Facharztdiplom" (todistus erikoislaikiirin tutkin-
nosta);

Suomessa

toimivaltaisten viranomaisten antama "todistus erikoisliAkkArin oikeudesta/bevis om
specialistrittigheten";
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Islannissa

terveysministeri6n antama "sdrfrae6ileyfi" (todistus erikoisl5akirin tutkinnosta);

Liechtenstein issa

toisessa valtiossa, johon tata direktiivii sovelletaan, annetut ja tassA artiklassa luetellut
tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakidrjat, joiden liitteeni on toimivaltaisten
viranomaisten antama todistus vaaditun kaytinn6n harjoittelun suorittamisesta;

Norjassa

toimivaltaisten viranomaisten antama "bevis for tillatelse til A benytte spesialisttittelen"
(todistus oikeudesta kiyttiii erikoislaikirin nimiketti);

Ruotsissa

terveys- ja sosiaalihallituksen antama "bevis om specialistkompetens som Ikare utfirdat
av socialstyrelsen" (todistus erikoislAAkirin pAtevyydesta);

Sveitsissd

toimnivaltaisten viranomaisten antama"Spezialarzt/spdcialiste/specialista" (todistus erikois-
I Ak rin tutkinnosta)."

c) LisgtdAn 5 artiklan 3 kohdan luetelmakohtiin seuraava:

- anestesiologia:

"Itvalta: AnAsthesiologie
Suomi: anestesiologia/anestesiologi
Islanti: svaefingalzekningar
Liechtenstein: Anasthesiologie
Norja: anestesiologi
Ruotsi: anestesiologi
Sveitsi: Anasthesiologie/anesthsiologie/

anestesiologia"

- kirurgia:

"Itaivalta: Chirurgie
Suomi: kirurgia/kirurgi
Islanti almennar skur61wkningar
Uechtenstein: Chirurgie
Nora: generell kirurgi
Ruotsi: allmin kirurgi
Sveitsi: Chirurgie/chirurgie/chirurgia"
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- neurokirurgia:

Neurochirurgie
neurokirurgia/neurokirurgi
taugaskurlaekningar
Neurochirurgie
nevrokirurgi
neurokirurgi
Neurochirurgie/neurochirurgie/
neurochirurgia"

- naistentaudit ja synnytykset:

"Itivalta:
Suomi:

Islanti:
Liechtenstein:
Nodja:
Ruotsi:
Sveitsi:

- sslitaudit:

"Itivalta:
Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
Norja:
Ruotsi:
Sveitsi:

- silmtaudit:

"Itivalta:
Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
NorJa:
Ruotsi:
Sveitsi:

Frauenheilkunde und Geburtshilfe
naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdomar och

f6rlossningar
kvenlekningar
Gynikologie und Geburtshilfe
fodselshjelp og kvinnesykdommer
kvinnosjukdomar och f6rlossningar (gynekologi och obstetrik)

Gyndkologie und Geburtshilfe/gyndcologie et obst~trique/
ginecologia e ostetricia"

Innere Medizin
sisataudit/inremedicin
lyflwkningar
Innere Medizin
indremedisin
allmin intemmedicin
Innere Medizin/mddecine inteme/medicina intema"

Augenheilkunde
silmditaudit/6gonsjukdomar
augnlackningar
Augenheilkunde
oyesykdommer
6gonsjukdomar (oftalmologi)
Ophthalmologie/ophtalmologie/oftalmologia"
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- korva-, nend- ja kurkkutaudit:

"Itivalta: Hals- , Nasen- und Ohrenkrankheiten
Suomi: korva-, nen5- ja kurkkutaudit/6ron-, nas- och

strupsjukdomar
Islanti: hUls-, nef- og eymalaekningar
Liechtenstein: Hals-, Nasen und Ohrenkrankheiten
Norja: ore-nese-halssykdommer
Ruotsi: 6ron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Sveitsi: Oto-Rhino-Laryngologie/oto-rhino-laryngologie/

otorinolaringoiatria"

- lastentaudit:

"Itivalta: Kinderheilkunde
Suomi: lastentaudit/bamsjukdomar
Islanti: barnalackningar
Liechtenstein: Kinderheilkunde
Norda: barnesykdommer
Ruotsi: barna&idems invi.tes sjukdomar (pediatrik)
Sveitsi: Pidiatrie/pddiatrie/pediatria"

- keuhkosairaudet:

"Itivalta: Lungenkrankheiten
Suomi: keuhkosairaudetlungsjukdomar
Islanti: lungnalaekningar
Liechtenstein: Lungenkrankheiten
Nouja: lungesykdommer
Ruotsi: lungsjukdomar (pneumonologi)
Sveitsi: Lungenkrankheiten/maladies des poumons/malattie

polmonari"

- urologia:

"Itivalta: Urologie
Suomi: urologia/urologi
Islanti: Pvagfwraskur6lackningar
Liechtenstein: Urologie
Norja: urologi
Ruotsi: urologisk kirurgi
Sveitsi: Urologie/urologie/urologia"

- ortopedia ja traumatologia:

"Itivalta: Orthopdie und orthopldische Chirurgie
Suomi: ortopedia ja traumatologia/ortopedi och traumatologi
Islanti: bmiklunarskur61amkningar
Liechtenstein: Orthopidische Chirurgie
Nora: ortopedisk kirurgi
Ruotsi: ortopedisk kirurgi
Sveitsi: Orthopidische Chirurgie/chirurgie orthopdique/chirurgia

ortopedica"
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- patologinen anatomia:

"Itivalta: Pathologie
Suomi: patologia/patologi
Islanti: liffarameinafrai
Liechtenstein: Pathologie
Norja: patologi
Ruotsi: klinisk patologi
Sveitsi: Pathologic/pathologie/patologia"

- neurologia:

"Itivaita: Neurologie
Suomi: neurologia/neurologi
Islanti: taugalwkningar
Liechtenstein: Neurologie
Norda: nevrologi
Ruotsi: nervsjukdomar (neurologi)
Sveitsi: Neurologie/neurologie/neurologia"

psykiatria:

"ItAvalta: Psychiatrie
Suomi: psykiatria/psykiatri
Islanti: ge6l-kningar
Liechtenstein: Psychiatrie und Psychotherapie
Norja: psykiatri
Ruotsi: allmin psykiatri
Sveitsi: Psychiatrie und Psychotherapie/psychiatrie et

psychothdrapie/psichiatria e psicoterapia"

d) Lisataan 7 artiklan 2 kohtaan seuraava:

- kiininen biologia:

"Itivalta: Medizinische Biologic"

- hematologiset laboratoriotutkimukset:

"Suomi: hematologiset laboratoriotutkimukset/hematologiska
laboratorieunders6kningar"

- kiininen mikrobiologia:

"ltAvalta Hygiene und Mikrobiologie
Suomi: kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Islanti: slafrwSi

Norja: medisinsk mikrobiologi
Ruotsi: klinisk bakteriologi"
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- kliininen kemia:

"Itavalta: Medizinisch-chemische Labordiagnostik
Suomi: kliininen kemia/kinisk kemi
Norja: klinisk kjemi
Ruotsi: klinisk kemi"

- immunologia:

"Itavalta: Immunologie
Suomi: immunologia/immunologi
Islanti: 6naemisfrw6i
Nora: immunologi eg transfusjonsmedisin
Ruotsi: klinisk immunologi"

- plastiikkakirurgia:

"Itivalta: Plastische Chirurgie
Suomi: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi
Islanti: 1talwkningar
Nora: plastikkirurgi
Ruotsi: plastikkirurgi
Sveitsi: Plastische und Wiederherstellungschirurgie/chirurgie plastique

et reconstructive/chirurgia plastica e ricostruttiva"

- thorax- ja verisuonikirurgia:

"Suomi: thorax- ja verisuonikirurgia/thorax- och kirlkirurgi
Islanti: brj6stholsskur61ekningar
Nora: thoraxkirurgi
Ruotsi: thoraxkirurgi"

- lastenkirurgia:

"Suomi: lastenkirurgia/barnkirurgi
Islanti: bamaskur6laekningar
Norja: bamekirurgi
Ruotsi: bamkirurgi
Sveitsi: Kinderchirurgie/chirurgie infantile/chirurgia infantile"

- verisuonikirurgia:

"Islanti: e6askur61ekningar
Norda: karkirurgi"

- kardiologia:

"Suomi: kardiologia/kardiologi
Islanti: hjartalekningar
Norja: hjertesykdommer
Ruotsi: hji"tsjukdomar"
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- gastroenterologia:

"Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
Norja:
Ruotsi:

gastroenterologia/gastroenterologi
meltingarl-kningar
ford0yelsessykdommer
matsmAltningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk
gastroenterologi)"

reumatologia/reumatologi
gigtl-kningar
Rheumatologie
revmatologi
reumatiska sjukdomar"

kiiininen hematologia/klinisk hematologi
b16meinafraci
blodsykdommer
hematologi"

"Suomi:
Islanti:
Nodja:
Ruotsi:

- fysiatria:

"tivalta:
Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
Norda:
Ruotsi:
Sveitsi:

endokrinologia/endokrinologi
efnaskipta- og innkirtlalmkningar
endokrinologi
endokrina sjukdomar"

Physikalische Medizin
fysiatria/fysiatri
orku- og endurhwfingarlwkningar
Physikalische Medizin und Rehabilitation
fysikalsk medisin og rehabilitering
medicinsk rehabilitering
Physikalische Medizin und Rehabilitation/m~decine physique
et rdhabilitation/medicina fisica e riabilitazione"

- iho- ja sukupuolitaudit:

"Ithvalta:
Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
Norja:
Ruotsi:

Sveitsi:

Haut- und Geschlechtkrankheiten
iho- ja sukupuolitaudit/hud- och k6nssjukdomar
hi6- og kynsjtikd6malmkningar
Dermatologie und Venereologie
hud- og veneriske sykdommer
hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och
venerologi)
Dermatologie und Venereologie/dermatologie et
vdndrdologie/dermatologia e venereologia"
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radiologia:

Radiologie
geislalekningar
radiologi"

Radiologie-Diagnostik
radiologia/radiologi
Medizinische Radiologie
r6ntgendiagnostik
Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/radiologie
mddicale - radio-diagnostic/radiologia medica -
radiodiagnostica"

Radiologie-Strahlentherapie
sy6pitaudit ja sadehoito/cancersjukdomar och radioterapi
onkologi
tum6rsjukdomar (allman onkologi)
Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie/radiologie
mddicale - radio-onkologie/radiologia medica - radio-
onkologia"

Tropenkrankheiten/maladies
tropicales/malattie tropicali"

lasten psykiatria/bamspsykiatri
barnage61wkningar
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
barne- og ungdomspsykiatri
barn- och ungdomspsykiatri
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychothera-
pie/psychiatrie et psychothdrapie d'enfants et
d'adolescents/psichiatria e psicoterapia infantile e
dell'adolescenza"

geriatria/geriatri
61drunarlaekningar
Geriatrie
geriatri
lingvlrdsmedicin"

"Itivalta:
Islanti:
Norja:

diagnostinen radiologia:

"Itivalta:
Suomi:
Liechtenstein:
Ruotsi:
Sveitsi:

sy6tpdtaudit ja sdehoito:

"Itivalta:
Suomi:
Nora:
Ruotsi:
Sveitsi:

trooppinen Iaaketiede:

"Sveitsi:

lasten psykiatria:

"Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
Norja:
Ruotsi:
Sveitsi:

geriatria:

"Suomi:
Islanti:
Liechtenstein:
Nodja:
Ruotsi:
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- nefrologia:

"Suomi: nefrologia/nefrologi
Islanti: nfrnalmkningar
Norja: nyresykdonmer
Ruotsi: medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

- infektiosairaudet:

"Suomi: infektiosairaudet/infektionssjukdomar
Islanti: smitsjdkd6mar
Norja: infeksjonssykdommer
Ruotsi: infektionssjukdomar"

- terveydenhuolto:

"ItAvalta: Sozialmedizin
Suomi: terveydenhuolto/hdlsovArd
Islanti: felagslwkningar
Liechtenstein: PrAvention und Gesundheitswesen
Norja: samfunnsmedisin
Sveitsi: Pravention und Gesundheitswesen/prdvention et sant6

publique/prevenzione e saniti pubblica"

- kliininen farmakologia:

"Suomi: kliininen farmakologia/klinisk farmakologi
Islanti: lyfjafrti
Nodja: klinisk farmakologi
Ruotsi: klinisk farmakologi"

- ty~terveyshuolto:

"Itivalta: Arbeitsmedizin
Suomi: ty6terveyshuolto/f6retagshalsovlrd
Islanti: atvinnultkningar
Norda: yrkesmedisin
Ruotsi: yrkesmedicin"

- allergologia:

"Suomi: allergologia/allergologi
Islanti: ofnwmislmkningar
Sveitsi: intemmedicinsk allergologi"

- gastroenterologia:

"Suomi: gastroenterologia/gastroenterologi
Norja: gastroenterologisk kirurgi"
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isotooppitutkimukset:

"Itivalta: Nuklearmedizin
Suomi: isotooppitutkimukset/isotopunders6kningar
Sveitsi: Medizinische Radiologie - Nuklearmedizin/radiologie

midicale - m~decine nucliaire/radiologia medica - medicina
nucleare"

leukakirurgia: (lidketieteellinen ja hammaslIiketieteellinen koulutus):

"Suomi: leukakirurgiakik.kirurgi
Liechtenstein: Kieferchirurgie
Nora: kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Sveitsi: Kieferchirurgie/chirurgie maxillofaciale/chirurgia mascello-

facciale"

5. 375 L 0363: Neuvoston direktiivi 75/363/ETY, anneuu 16 Idivdni kesikuuta 1975, I.Akdirin-
tointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miiriysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o
L 167, 30.6.1975, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0076: neuvoston direktiivi 82/76/ETY, annettu 26 piivini tammikuuta 1982
(EYVL N:o L 43, 15.2.1982, s. 21)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 piivina lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)

Poiketen direktiivin 75/363/ETY m!Ariyksisti, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi taytti direktiivissi tarkoitetut velvoitteensa 1 pAivian tammikuuta 1997 eiki 1 piivAin
tammikuuta 1993 mennessi.

6. 386 L 0457: Neuvoston direktiivi 86/457/ETY, annettu 15 pdiivdni syyskuuta 1986, yleisliikirin
erityiskoulutuksesta (EYVL N:o L 267, 19.9.1986, s. 26)

Poiketen direktiivin 86/457/ETY 1 artiklan miirayksisti, sellaisena kuin se on sopimuksella
mukautettuna, Norja tiyttii direktiivissd tarkoitetut velvoitteensa I pdiiviin tammikuuta 1995
eiki 1 paivaan tammikuuta 1993 mennessa.

Poiketen direktiivin 86/457/ETY mdiriyksisti, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tiytt direktiivissa tarkoitetut velvoitteensa 1 p iviin tammikuuta 1997 eikA 1 piiviiin
tammikuuta 1993 mennessa seki 1 paivaan tammikuuta 1999 eiki 1 piivdin tammikuuta 1995
mennessA.

7. C/268/90/s. 2: Luettelo 90/C 268/02 yleisliikdireiden tutkintotodistusten, todistusten ja muiden
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirojen nimisti, joka on julkaistu neuvoston direktiivin
86/457/ETY 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti (EYVL N:o C 268, 14.10.1990, s. 2)
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Sairaanhoitajat

8. 377 L 0452: Neuvoston direktiivi 77/452/ETY, annetiu 27 pgivdnd kesikuuta 1977, yleis-
sairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista
kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta seka toimenpiteisti sijoit-
tautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kiytt~imisen helpottamiseksi
(EYVL N:o L 176, 15.7.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tebty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 91)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja peruttamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis~ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 pliinii lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 389 L 0595: neuvoston direktiivi 89/595/ETY, annettu 30 pdivang lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 30)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 paivaing joulukuuta 1990 (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)

Poiketen direktiivin 77/452/ETY miriiyksistai, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tiytia direktiiviss tarkoitetut velvoitteensa 1 piiviiin tammikuuta 1997 eiki 1 pAiviin
tammikuuta 1993 mennessA.

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivig koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usitiin 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"7tivallassa

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

Suomessa

"sairaanhoitaja/sjuksk6tare - terveydenhoitaja/hilsovirdare";

Islannissa

"hjfikrunarfraDingur";

Liechtensteinissa

"Krankenschwester - Krankenpfleger";
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Norjassa

"offentlig godkjent, sykepleier";

Ruotsissa

"sjuksk6terska";

Sveitsissa

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmi re - infirmier/infermiera - infermiere"."

b) UsAtiin 3 artiklaan seuraava:

"Im) Itavallassa

osavaltion hyviksymien sairaanhoito-oppilaitosten antama "Diplom in der
allgemeinen krankenpflege" (todistus yleissairaanhoitajan tutkinnosta);

n) Suomessa

sairaanhoito-oppilaitoksen antama"sairaanhoitaja/sjuksk6tare" tai"terveydenhoita-
ja/hAlsovirdare" tutkintotodistus;

o) Islannissa

"pr6f i hjtikrunarfrwSum fri Hisk6Ia islands" (Islannin yliopiston lIiketieteellisen

tiedekunnan hoitotieteen osaston antama tutkintotodistus);

p) Liechtenstein issa

toisessa valtiossa, johon tat direktiivii sovelletaan, annetut ja tissA artikiassa lue-
tellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirat;

q) Norjassa

hoitoalan korkeakoulun antama "bevis for best~tt sykepleiereksamen" (todistus
yleissairaanhoitajan tutkinnosta);

r) Ruotsissa

hoitoalan korkeakoulun antama "sjuksk6terska" tutkintotodistus (korkeakoulutodis-
tus yleissairaanhoitajan tutkinnosta);

s) Sveitsissa

toimivaltaisen viranomaisen antama "diplomierte Krankenschwester fiur allgemeine
Krankenpflege - diplomierter Krankenpfleger fir allgemeine Krankenpflege/infir-
mitre dipl6mde en soins g~ndraux - infirmier dipl6md en soins gdneraux/infirmiera
diplomata in cure generali - infermiere diplomato in cure generali" (todistus yleis-
sairaanhoitajan tutkinnosta)."
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9. 377 L 0453: Neuvoston direktiivi 77/453/ETY, annettu 27 psivini kesikuuta 1977,
yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallin-
noflisten mairaysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o L 176, 15.7.1977, s. 8), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 389 L 0595: neuvoston direkuiivi 89/595/ETY, annettu 30 piiving Iokakuuta (EYVL N:o
L 341, 23.11.1989, s. 30)

Poiketen direktiivin 77/453/ETY mirliyksisti, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tiyttAi direktiivissi tarkoitetut velvoitteensa 1 pdivaiain tammikuuta 1997 eiki 1 paiviin
tammikuuta 1993 mennessa.

Hammasaifikflrit

10. 378 L 0686: Neuvoston direktiivi 78/686/ETY, annettu 25 piivind heinAkuuta 1978,
hammasisikirin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien
asiakijojen vastavuoroisesta tunnustamisesta seka toimenpiteisti sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kdyttdmisen helpottamiseksi (EYVL N:o L 233,
24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 91)

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 160)

389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 pivini lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)

390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 paivana joulukuuta 1990 (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)

Poiketen direktiivin 78/686/ETY migriyksisti, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tAyttaA direktiivissA tarkoitetut velvoitteensa I piiv~iin tammikuuta 1997 eikg I pdiviain
tanmmikuuta 1993 mennessa.

Vol. 1816, 1-31121



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

T-AtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Us5tidn I artiklaan seuraava:

" ltdvallassa

ammattinimike, jonka Itivalta ilmoittaa sopimuspuolille kuuden vuoden kuluessa timin
sopimuksen voimaantulosta;

Suomessa
hammaslidkiri/tandlikare;

Islannissa
tannleknir;

Liechtenstein issa
Zahnarzt;

Noriassa
tannlege;

Ruotsissa
tandlikare;

Sveitsissd

Zahnarzt/m~decin-dentiste/medico-dentista."

b) UsitAdin 3 artiklaan seuraava:

"Im) Itavallassa

tutkintotodistus, jonka Itivalta ilmoittaa sopimuspuolille kuuden vuoden kuluessa
taman sopimuksen voimaantulosta;

n) Suomessa

yliopiston l~idketieteellisen tiedekunnan antama todistus hammaslgiketieteen lisen-
siaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen sek~i sosiaali- ja terveys-
hallituksen antama todistus kaytann6n harjoittelusta;

o) Islannissa

"pr6f fr! tannlaeknadeild Hisk6la islands" (Islannin yliopiston hammasli1iketieteel-
lisen tiedekunnan antama tutkintotodistus);

p) Liechtenstein issa

toisessa valtiossa, johon tata direktiivia sovelletaan, annetut ja tassa artiklassa lue-
tellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden liitteeni on toimival-
taisen viranomaisen antama todistus vaaditun kiytann6n harjoittelun suorittamisesta;
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q) Norjassa

yliopiston hammasl~iketieteellisen tiedekunnan antama "bevis for bestAtt
odontologisk embetseksamen" (todistus harnmaslaketieteen ammattitutkinnosta);

r) Ruotsissa

yliopistojen hammasliiliketieteellisten tiedekuntien antama "tandlikarexamen" (yli-
opistollinen hamnasliikarin tutkinto) seka terveys- ja sosiaalihallituksen antama
todistus vaaditusta kiytinn6n harjoittelusta;

s) Sveitsiss4

sisaasiainministeri6n antama "eidgen6ssisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du
dipl6me fdral de mdecin - dentiste/titolare di diploma federale di
medicodentista" (todistus hammasliiketieteen tohtorin tutkinnosta)."

c) Usitiin 5 artiklan luetelmakohtiin seuraavat kohdat:

1. Oikomishoito

"- Suomessa:

toimnivaltaisen viranomaisen antama todistus erikoishammasliikirin oikeu-
desta oikomishoidon alalla/bevis om specialist-tandlikarrittigheten inom
omridet tandreglering

- Norjassa:

yliopiston hammasladketieteellisen tiedekunnan antama "bevis for gjennom-
gitt specialistutdanning i kjeveortopedi" (todistus erikoistumiskoulutuksesta
oikomishoidon alalla)

- Ruotsissa:

terveys- ja sosiaalihallituksen antama "bevis om specialistkompetens i
tandreglering" (todistus oikeudesta kiyttAi oikomishoidon erikoishammaslaA-
kirin nimiketti)

- Sveitsissi:

titi varten hyviksytyn toimivaltaisen viranomaisen antama "Dr.med.dent.,
Kieferorthopiide/diplme, dr.m6d.dent., orthodontiste/diploma, dott.med.dent.,
ortodontista" (todistus erikoistumiskoulutuksesta oikomishoidon alalla)"
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2. Suukirurgia

- Suomessa:

toimivaltaisen viranomaisen antama todistus erikoishammasl ik.rin oikeu-
desta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist
tandlkarrttigheten inom omridet oralkirurgi (tand- och munkirurgi)

- Norjassa:

yliopiston hammaslliketieteellisen tiedekunnan antama "bevis for gjennom-
gAtt spesialistutdanning i oralkirurgi" (todistus erikoistumiskoulutuksesta
suukirurgian alalla)

- Ruotsissa:

terveys- ja sosiaalihallituksen antama "bevis om specialistkompetens i
tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (todistus suukirurgian erikoishammas-
i55kirin pitevyydestd)'

d) Listiifin seuraava:

"19 b artikla

SiitA p~ivisti alkaen, jona Itivalta toteuttaa tamAn direktiivin noudattamisen edellyttimiit
toimenpiteet, niiden valtioiden, joihin tAti direktiivii sovelletaan, on sen 1 artiklassa, sel-
laisena kuin se on ETA:a varten mukautettuna, mainittua toimintaa varten tunnustettava
sellaisille henkil6ille Itivallassa annetut tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodol-
lista kelpoisuutta liiketieteen alalla osoittavat asiakijat, jotka ovat aloittaneet korkeakou-
luopintonsa ennen ETA-sopimuksen voimaantuloa, jos todistusten Ifitteeni on ItAvallan
toimivaltaisten viranomaisten antama todistus siiti, etii kyseiset henkil6t ovat tosiasiassa,
laillisesti ja paiasiallisesti harjoittaneet ItAvallassa direktiivin 78/687/ETY 5 artiklassa
tarkoitettua toimintaa yhtjaksoisesti vihintliin kolmen vuoden ajan todistuksen antamista
edeltineiden viiden vuoden aikana ja ettA heilli on lupa harjoittaa mainittua toimintaa
samoin edellytyksin kuin 3 artiklan m kohdassa tarkoitettujen tutkintotodistusten, todis-
tusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirdojen haltijat.

Edelli I alakohdassa esitetysti kolmen vuoden kokemusta koskevasta vaatimuksesta
luovutaan siina tapauksessa, etti asianomaiset ovat suorittaneet vihintaan kolmen vuoden
opinnot, jotka toirnivaltainen viranomainen vahvistaa samanveroisiksi kuin direktiivin
78/687/ETY 1 artiklassa tarkoitetut opinnot."

11. 378 L 0687: Neuvoston direktiivi 78/687/ETY, annettu 25 paiviini heinikuuta 1978,
hammasliikixintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mAiiriysten yhteensovittami-
sesta (EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10)

Poiketen direktiivin 78/687/ETY m~iriyksistA, sellaisena kuin se on tIlli sopimuksella
mukautettuna, Sveitsi iyttiii niissi tarkoitetut velvoitteensa I paivaiin tammikuuta 1997 eiki
1 paivin tammikuuta 1993 mennessA.
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ThIM sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

Ilmaisu "direktiivin 78/686/ETY 19 artiklan soveltamisalaan kuuluvat henkil6t" korvataan 6
artiklassa ilmaisulla "direktiivin 78/686/ETY 19, 19 a ja 19 b artiklan soveltamisalaan kuuluvat
henkil6t".

Lisiksi direktiivien 78/686/ETY ja 78/687/ETY (edelli 10 ja 11 kohdan) osalta sovelletaan seuraavaa:

Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamista lyktiin Itivallassa muista
valtioista, joihin titi direktiivia sovelletaan, tulevien patevien hammasliakireiden ja muissa valtioissa,
joihin titi direktiivil sovelletaan, hammasalikirin. toimivien pitevien itivaltalaisten Iiikireiden osalta
siihen saakka, kunnes hamnmaslilikarien koulutusta Itivallassa on direktiivin 78/687/ETY mukaisesti
miirityin edellytyksin tiydennetty, ja enintiin 31 paiviiiin joulukuuta 1998 saakka.

Edela m Axityn viliaikaisen poikkeuksen ollessa voimassa sijoittautumisvapautta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta koskevia yleisii tai erityisil edellytyksii, jotka olisivat olemassa ItAvallan
sild~sten tai Itivallan ja jonkin muun valtion, johon tita direktiiviii sovelletaan, vilisiA suhteita
koskevan sopimuksen nojalla, pidetAiin voimassa ja sovelletaan syrjimatti kaikkiin muihinkin valti-
oihin, joihin titi direktiivil sovelletaan.

Elaiinliiketiede

12. 378 L 1026: Neuvoston direktiivi 78/1026/EIY, annettu 18 piiinli joulukuuta 1978,
tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirojen vasta-
vuoroisesta tunnustamisesta eliinliiiketieteen alalla seki toimenpiteisti sijoittautumisvapauden
ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kiyttdrmisen helpottamiseksi (EYVL N:o L 362,
23.12.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 92)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 160)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 paiviina lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 pjivini joulukuuta 1990 (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)
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Tdti sopimusta sovellettaessa direktiivin midriyksi5 koskevat seuraavat mukautukset:

Lisat5an 3 artiklaan seuraava:

"W) Itavallassa

Wienin eliinlid.ketieteellisen korkeakoulun antama "Diplom-Tierarzt" (todistus
eliinldketieteellisestA tutkinnosta);

n) Suomessa

ehdinl~iiketieteellisen korkeakoulun antamaelAinl]i ketieteenlisensiaatti/veteriniir-medicine
licentiat;

o) Islannissa

toisessa valtiossa, johon titi direktiivil sovelletaan, annetut ja tissA artiklassa luetellut
tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden liitteeni on toimivaltaisten viran-
omaisten antama todistus kiytann6n harjoittelun suorittamisesta;

p) Liechtenstein issa

toisessa valtiossa, johon titi direktiivii sovelletaan, annetut ja tiss5 artiklassa luetellut
tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden liitteen5 on toimivaltaisten viran-
omaisten antama todistus kaytinn6n harjoittelun suorittamisesta;

q) Norjassa

Norjan elainliiketieteellisen korkeakoulun antama "eksamensbevis utstedt av Norges
veterinwerhogskole for best/tt veterinermedisinsk embetseksamen" (todistus eliinlidke-
tieteen ammattitutkinnosta);

r) Ruotsissa

Ruotsin maataloustieteellisen korkeakoulun antama "veterinirexamen" (todistus
elfinlidAkirin tutkinnosta);

s) Sveitsissa

sisiasiainministeri6n antama "eidgen6ssich diplomierter Tierarzt/titulaire du dipl6me
f.ddral de vdtdrinaire/titolare di diploma federale di veterinario" (todistus eliinli5iketieteen
tutkinnosta)."

13. 378 L 1027: Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY, annettu 18 piiviin5 joulukuuta 1978,
eliniikreiden toimintaa koskevien lakien asetusten ja hallinnollisten midriysten yhteenso-
vittamisesta (EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 piivini lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)
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Kaitilot

14. 380 L 0154: Neuvoston direktiivi 80/154/ETY, annettu 21 piivian tamnmikuuta 1980, kitil6n
tutkintotodistusten, todistusten ja mnuiden mnuodolista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta sekai toimenpiteistS sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjo-
amisen vapauden tehokkaan kAyttAmisen helpottamiseksi (EYVL N:o L 33, 11.2.1980, s. 1), sel-
laisena kuin se on muutettuna seuraavilia:

- 380 L 1273: neuvoston direktiivi 80/1273/ETY, annettu 22 paivana joulukuuta 1980,
(EYVL N:o L 375, 31.12.80, s. 74)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 161)

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 pdivniin lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 piivAni joulukuuta 1990 (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)

Poiketen direktiivin 80/154/ETY miiriyksistd, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tlyttRA direktiivissa tarkoitetut velvoitteensa 1 pOiviin tammikuuta 1997 eika 1 paivAAn
tammikuuta 1993 mennessA.

T'ti sopimusta sovellettaessa direktiivi§ koskevat seuraavat mukautukset:

a) UsAtiain 1 artiklaan seuraava:

"tavallassa
"Hebanume";

Suomessa
"kitil6/barnmorska";

Islannissa
"lj6sm66ir";

Liechtensteinissa
"Hebamme";

Norjassa
"jordmor";

Ruotsissa
"barnmorska";

Sveitsissa
"Hebamme/sage-femme/levatrice"."
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b) Usatian 3 artiklaan seuraava:

'm) litdvallassa

osavaltion hyviksyman sairaanhoito-oppilaitoksen antama "Hebammen-Diplom";

n) Suomessa

sairaanhoito-oppilaitoksen antama "kati16/bammorska" - tai "erikoissairaanhoitaja,
naistentaudit ja Aitiyshuolto/specialsjuksk6tare, kvinnosjukdomar och modravird"-
tutkintotodistus;

o) Islannissa

"pr6f fri Lj6smx6rask6la islands (Islannin kitil6opiston antama tutkintotodistus);

p) Liechtenstein issa

toisessa valtiossa, johon tAti direktiivia sovelletaan, annetut ja tassa artiklassa
luetellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat;

q) Norjassa

hoitoalan korkeakoulun antama "bevis for bestltt jordmoreksamen" (todistus kitil6n
tutkinnosta) ja toimivaltaisten terveysviranomaisten antama todistus kdytdnn6n
harjoittelusta;

r) Ruotsissa

hoitoalan korkeakoulun antama "bammorska" -tutkintotodistus (sairaanhoitajan/ka-
til6n tutkinto);

s) Sveitsissd

toimivaltaisen viranomaisen antama "diplomierte Hebamme/sage-femme
dipl6mde/1evatrice diplomata" (todistus kdtilon tutkinnosta)."

15. 380 L 0155: Neuvoston direktiivi 80/155/ETY, annettu 21 piivAni tammikuuta 1980,
kiti16ntoimeen ryhtymisti ja kitil6ntoimen harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten m5iriyksien yhteensovittamisesta (EYVL N:o L 33, 11.2.1980, s. 8), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

- 389 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 piivinii lokakuuta 1989 (EYVL
N:o L 341, 23.11.1989, s. 19)

Poiketen direktiivin 80/155/ETY maaidriiyksista, sellaisena kuin se on sopimuksella mukautettuna,
Sveitsi tAyttIA direktiiviss! tarkoitetut velvoitteensa 1 paiivin tammikuuta 1997 eiki 1 paivain
tammikuuta 1993 mennessi.
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Farmasla

16. 385 L 0432: Neuvoston direktiivi 85/432/ETY, annettu 16 psivang syyskuuta 1985, tiettyi
farmasian alan toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miriiysten yhteenso-
vittamisesta (EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34)

17. 385 L 0433: Neuvoston direktiivi 85/433/ETY, annettu 16 paivini syyskuuta 1985, farmasian
tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirojen
vastavuoroisesta tunnustarnisesta seka toimenpiteistA sijoittautumisvapauden tehokkaan
klyttaisen helpottamiseksi farmasian alalla (EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 37), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0584: neuvoston direktiivi 85/584/ETY, annettu 20 joulukuuta 1985 (EYVL N:o
L 372, 31.12.1985, s. 42)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 pliviini joulukuuta 1990 (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)

TIt sopimusta sovellettaessa direktiivi5 koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usatfiain 4 artiklan loppuun seuraava:

"m) Itlivallassa

toimivaltaisen viranomaisen antama "Staatliches Apothekerdiplom" (valtion todistus
apteekkarin tutkinnosta);

n) Suomessa

korkeakoulun antama todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen;

o) Islannissa

"pr6f fri Hisk6la Islands i lyfjafrw6i" (Islannin yliopiston antama todistus
farmasian tutkinnosta);

p) Liechtenstein issa

toisessa valtiossa, johon tt direkiivii sovelletaan, annetut ja tssi artiklassa lue-
tellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden Ifitteeni ovat toimi-
valtaisten viranomaisten antama todistus vaaditun kytinn6n haijoittelun
suorittamisesta;

q) Norjassa

yliopiston tiedekunnan antama "bevis for bestitt cand.pharm. examen" (todistus
farmasian kandidaatin tutkinnosta);

r) Ruotsissa

Uppsalan yliopiston antama "apotekarexamen" (farmasian tutkinto);
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s) Sveitsissd

sisdasiairninisteri6n ..,antama "eidgen6ssich diplornierter Apotheker/titulaire du
dipl6me fiddral de pharmacien/titolare di diploma federale di farmacista" (todistus
farmasian tutkinnosta)."

D. ARKKJTEHTUURI

18. 385 L 0384: Neuvoston direktiivi 85/384/ETY, annettu 10 pliviin~i kesAuuta 1985, tutkintoto-
distusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta
tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla seka toimenpiteisti sijoittautumisoikeuden ja palvelujen
tarjoamisen vapauden tehokkaan kiyttumisen helpottamiseksi (EYVL N:o L 223, 21.8.1985,
s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 385 L 0614: neuvoston direktiivi 85/614/ETY, annettu 20 paivin joulukuuta 1985
(EYVL N:o L 376, 31.12.1985, s. 1)

- 386 L 0017: neuvoston direktiivi 86/17/ElY, annettu 27 p5ivdnd tammikuuta 1986
(EYVL N:o L 27, 1.2.1986, s. 71)

- 390 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 pAivdai joulukuuta 1990 (EYVL

N:o L 353, 17.12.1990, s. 73)

TitM sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisadiiin 11 artiklaan seuraava:

"l) Itavallassa

- teknillisten korkeakoulujen arkkitehtuurin ("Architektur"), rakennustekniikan
("Bauingenieurwesen") tai rakentamisen ("Hochbau", "Wirtschaftsingenieur-
wesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") alalla antamat
tutkintotodistukset,

- Wienin taideakatemian antamat arkkitehdin tutkintotodistukset ("Meister-
schule fur Architektur");

- Wienin taideteollisen korkeakoulun antanat arkkitehdin tutkintotodistukset
("Meisterklasse fiir Architektur");

- Linzin taideteollisen korkeakoulun antamat arkkitehdin tutkintotodistukset
("Meisterklasse ffir Architektur");

- teknillisten oppilaitosten tai rakennusalan teknillisten oppilaitosten antamnat
insin66rin tutkintotodistukset (Ing.) seki "Baumeister" -toimilupa todistukse-
na vihintn kuuden vuoden ammatillisesta kokemuksesta Itivallassa ja
asianomaisen kokeen suorittamisesta;

- todistus insin66rilain (Ziviltechnikergesetz, Itivallan virallinen lehti N:o
146/1957) tarkoittamasta rakennusalaninsin66rin tai konsultti-insin66rin
ptevyydesti ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen-
Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft");
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m) Suomessa

- teknillisten korkeakoulujen ja Oulun yliopiston antamat arkkitehdin-arkitekt

-tutkintotodistukset;
- teknillisten oppilaitosten antamat rakennusarkkitehdin tutkintotodistukset;

n) Islannissa

- toisessa valtiossa, johon tAta direktiivil sovelletaan, annetut ja tissA artiklassa
luetellut tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirdat, joiden liitteenA on
toimivaltaisten viranomaisten antama todistus vaaditun kAytiinnon harjoittelun

suorittamisesta;

o) Liechtensteinissa

- teknillisen oppilaitoksen antamat arkkitehdin tutkintotodistukset (H6here
Technische Lehranstalt: Architekt HTL);

p) Norjassa

- Trondheimin yliopistossa olevan Nordan teknillisen korkeakoulun, Oslon
arkkitehtikorkeakoulun ja Bergenin arkkitehtikorkeakoulun antamat tut-
kintotodistukset (sivilarkitekt),

- todistus Norjan arkkitehtiliiton "Norske Arkitekters Landsforbund", (NAL)
jAsenyydestfi, jos asianomainen on saanut koulutuksensa jossakin valtiossa,
johon tatA direktiivid sovelletaan;

q) Ruotsissa

- Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun, Chalmersin teknillisen korkeakoulun
ja Lundin yliopiston teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosaston antamat
tutkintotodistukset (arkitekt),

- todistus Ruotsin arkkitehtiliiton "Svenska Arkitekters Riksf6rbund" (SAR)
jdsenyydestA, jos asianomainen on saanut koulutuksensa jossakin valtiossa,
johon tAtA direktiiviA sovelletaan;

r) Sveitsissa

- valtion teknillisten korkeakoulujen antamat tutkintotodistukset

(Eidgen6ssische Technische Hochschulen, tcoles Polytechniques Fdrales,
Politecnici Federali: dipl. Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl.PF);

- Geneven yliopiston arkkitehtuuriosaston antamat tutkintotodistukset (tcole
d'architecture de l'Universit de Gentve: architecte dipl6mE EAUG);

- teknillisten oppilaitosten antamat tutkintotodistukset (H6here Technische
Lehranstalten, tcoles Techniques Sup6rieures, Scuole Technice Superiori:
Architekt HTL, architecte ETS,
architetto STS) seki todistus neljiin vuoden ammatillisesta kokemuksesta
SveitsissA;
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- Sveitsin insin66ri-, arkkitehti- ja teknikkorekisterien s45ti6n "Stiftung der
Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der
Techniker/Fondation des Registres suisses des ingdnieurs, des architectes et
des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici (REG)" antamat tutkintotodistukset (Architekt REG A,
architecte REG A, architetto REG A);

- Sveitsin insin66ri-, arkkitehti- ja teknikkorekisterien sdAti6n "Stiftung der
Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der
Techniker/Fondation des Registres suisses des ingdnieurs, des architectes et
des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici (REG)" antamat tutkintotodistukset (Architekt REG B,
architecte REG B, architetto REG B) sekd todistus neljiin vuoden ammatilli-
sesta kokemuksesta Sveitsissg."

b) Uitteen 15 artiklan m rAyksiA ei sovelleta.

19. C/205/89/s. 5: Jisenvaltioiden vastavuoroisesti tunnustettavat tutkintotodistukset, todistukset ja
muut muodollista kelpoisuutta arkkitehtuurin alalla osoittavat asiakiriat (tiedonannon 88/C
270/03 19 pdivAilt lokakuuta 1989 saattaminen ajan tasalle) (EYVL N:o C 205, 10.8.1989, s. 5)

E. KAUPPA JA VALITTAJAT

Tukkukauppa

20. 364 L 0222: Neuvoston direktiivi 64/222/ETY, annettu 25 pAiviini helmikuuta 1964,
tukkukauppatoimintaan seka vilittijien toimintaan kaupan, teollisuuden ja pienteollisuuden alalla
sovellettavia siirtymitoimenpiteiti koskevista yksityiskohtaisista s~inn6ksisti (EYVL N:o 56,
4.4.1964, s. 857/64)

21. 364 L 0223: Neuvoston direktiivi 64/223/ETY, annettu 25 paivind helmikuuta 1964,
sijoittaumisvapauden japalvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta tukkukauppatoiminnassa
(EYVL N:o 56, 4.4.1964, s. 863/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 84)

Kaupan, teollisuuden ja pienteoilisuuden vilittajAt

22. 364 L 0224: Neuvoston direktiivi 64/224/ETY, annettu 25 paivinS heimikuuta 1964,
sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta kaupan, teoUisuuden
ja pienteollisuuden vilittijien toininnassa (EYVL N:o 56, 4.4.1964, s. 869/64), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavilla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 85)
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- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 89)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 155)

Tdta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Usitin 3 artiklaan seuraavaa:

Itsenliset Palkatut
ammatinhaijoittajat ty6ntekijdt

"It/ivallassa:

Suomessa:

Islannissa:

Liechtenstein issa:

Norjassa:

Ruotsissa:

Sveitsissd:

Handelsagent

Kauppa-agentti/
Handelsagent

Kauppaedustaja/
Handelsrepresentant

smisali
heildsali
umbo6ssali
farandsali

Handelsvertreter

Handelsagent
Kommisjonwr
Grossist

Handelsagent
Mildare
Kommissionlir

Agent/agent/
agente

Handlungsreisender

Myyntimies/
F6rsiiljare

s6luma6ur

Handelsreisender

Handelsagent
Selger
Representant

Handelsresande

Handelsreisender/
reprdsentant de commerce/
rappresentante"
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VAhittaiskaupan itsenaiset ammatinharjoittajat

23. 368 L 0363: Neuvoston direktiivi 68/363/ETY, annettu 15 piivini lokakuuta 1968, sijoit-
tautumisvapauden ja palvelujen taijoamisen vapauden toteuttamisesta itsen5isten ammatinhar-
joittajien v~ihittiiskauppatoiminnassa (ISIC ryhmAstA 612) (EYVL N:o L 260, 22.10.1968,
s. 496), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: Ifittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 86)

24. 368 L 0364: Neuvoston direktiivi 68/364/ETY, annettu lokakuun 15 pdiivdni 1968, siirtymitoi-
menpiteitS koskevasta menettelystS itsendisten anmatinhaijoittajien vihittiiskaupan alan toirnin-
nassa (ISIC ryhmAsta 612) (EYVL N:o L 260, 22.10.1968, s. 6)

Hiilen tukkukaupan ja hiilikaupan viilittajien toiminnan itseniiiset ammatinharjoittajat

25. 370 L 0522: Neuvoston direktiivi 70/522/ETY, annettu 30 pivdini marraskuuta 1970,
sijoittautumisvapauden ja palvelujen taijoamisen vapauden toteuttamisesta itsendisten amma-
tinharjoittajien harjoittamassa hiilen tukkukaupassa ja hiilikaupan valittajien toiminnassa
(ISIC ryhmsti 6112) (EYVL N:o L 267, 10.12.70, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 86)

26. 370 L 0523: Neuvoston direktiivi 70/523/ETY, annettu 30 piivini marraskuuta 1970, itsenaisten
ammatinharjoittajien toimintaan hiilen tukkukaupassa ja vilittijien toimintaan hiilikaupan alalla
(ISIC ryhmasta 6112) sovellettavista, siirtymitoimenpiteitSi koskevista yksityiskohtaisista
saann6ksisti (EYVL N:o L 267, 10.12.1970, s. 18)

Myrkyllisten tuotteiden kauppa ja jakelu

27. 374 L 0556: Neuvoston direktiivi 74/556/ETY, annettu 4 paivanA kesdkuuta 1974, myrkyllisiin
tuotteisiin, niiden maahantuontiin jajakeluun seka tAllaisten tuotteiden ammattimaiseen kaytt66n
Iiittyv5An toimintaan, mukaan lukien vdlittijien toiminta, sovellettavista, siirtymitoimenpiteiti
koskevista yksityiskohtaisista sdAnn6ksistA (EYVL N:o L 307, 18.11.1974, s. 1)

28. 374 L 0557: Neuvoston direktiivi 74/557/ETY, annettu 4 paivdnA kesskuuta 1974, sijoit-
tautumisvapauden ja palvelujen taijoamisen vapauden toteuttamisesta itseniiisten ammatinhar-
joittajien ja vdlittAjien toirninnassa myrkyllisten tuotteiden kaupassa ja jakelussa (EYVL N:o
L 307, 18.11.1974, s. 5)
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TIt sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

LisAtian Ifitteeseen seuraavaa:

"Itavallassa

Kemialisia aineita koskevassa laissa (Chemikaliengesetz), Federal Gazette 326/1987, ja
vastaavissa asetuksissa (§ 224 Gewerbeordnung) 'vahvasti myrkyllisiksi' tai 'myrkyllisiksi'
luokitellut aineet ja valmisteet;

Suomessa

1. Kemikaalilaissa 1989 ja asetuksissa tarkoitetut kemikaalit;
2. Torunta-ainelaissa 1969 ja asetuksissa tarkoitetut biologiset torjunta-aineet;

Liechtensteinissa

1. Benzol ja tetrachlorocarbon (1 kesikuuta 1964 annettu asetus N:o 23);
2. Myrkkylain (SR 814.80) 2 pykilassa tarkoitetut myrkylliset aineet ja tuotteet;

erityisesti myrkyllisia aineita koskevan asetuksen (SR 814.801) 3 pykiln
mukaisesti myrkyllisten aineiden luetteloon rekister6idyt luokkiin 1, 2, 3 kuuluvat
myrkylliset aineet tai tuotteet (sovellettavissa tullisopimuksen mukaisesti, virallinen
julkaisu N:o 47, 28 elokuuta 1979);

Norjassa

1. Torjunta-ainelaissa, annettu 5 pAivAni huhtikuuta 1963, ja asetuksissa tarkoitetut
torjunta-aineet;

2. lhmishengelle vaarallisten kemikaalien merkitsemisti ja kauppaa koskevan,
1 paiviin kesA-uuta 1990 annetun, asetuksen ja vastaavan kemikaaliluettelon
sisiltAviin asetuksen piiriin kuuluvat kemikaalit;

Ruolsissa:

1. Kemiallisia tuotteita koskevassa asetuksessa
(1985:835) tarkoitetut erittiin vaaralliset ja hyvin vaaralliset kemialliset tuotteet;

2. Tappavien ja hyvin vaarallisten kemiallisten tuotteiden tuotanto-, kauppa- ja
jakelulupia koskevissa ohjeissa (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9) tarkoitetut huumeet;

3. Asetuksessa 1985:836 tarkoitetut 1 luokan torjunta-aineet;
4. Asetuksessa 1985:841 tarkoitetut ymparist6lle vaaralliset jitteet;
5. Asetuksessa 1985:837 tarkoitetut PCB ja PCB:ta sisiltlivAt kemialliset tuotteet;
6. Terveydelle sallittuja arvoja koskevista ohjeista annetun viranomaismairayksen

(AFS 1990:13) ryhmissi B luetellut aineet;
7. Viranomaismiirlyksessi AFS 1986:2 tarkoitetut asbesti ja asbestia sisaltavat

materiaalit;
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Sveitsissi:

Myrkkylain (SR 814.80) 2 pykiin mukaiset myrkylliset aineet ja tuotteet; erityisesti
myrkyllisii aineita koskevan asetuksen (SR 814.801) 3 pykdIadn mukaisesti myrkyllisten
aineiden luetteloon rekisterfidyt luokkiin 1, 2, 3 kuuluvat myrkylliset aineet tai tuotteet."

Liikkuvan kaupan toiminta

29. 375 L 0369: Neuvoston direktiivi 75/369/ETY, annettu 16 paivina kesikuuta 1975,
toimenpiteistg sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kgyttmisen
helpottamiseksi liikkuvan kaupan toiminnassa ja erityisesti titA toimintaa koskevista
siirtymitoimenpiteisti (EYVL N:o L 167, 30.6.1975, s. 29)

Itsenaiiset kauppaedustajat

30. 386 L 0653: Neuvoston direktiivi 86/653/ETY, annettu 18 pSiviind joulukuuta 1986,
jdsenvaltioiden itseniisii kauppaedustajia koskevan lainsaiid~innfn yhteensovittamisesta (EYVL
N:o L 382, 31.12.86, s. 17)

F. TEOLLISUUS JA PIENTEOLLISUUS

Tuotanto- ja jalostusteollisuus

31. 364 L 0427: Neuvoston direktjivi 64/427/ETY, annettu 7 piiviini heindikuuta 1964, itsenliisten
ammatinharjoittajien toimintaan ISIC p yhmiin 23 - 40 (teollisuus ja pienteollisuus)
kuuluvassa tuotanto- ja jalostusteollisuudessa sovellettavista, siirtymitoimenpiteit5 koskevista
yksityiskohtaisista sadinn6ksisti (EYVL N:o 117, 23.7.1964, s. 1863/64), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 369 L 0077: neuvoston direktiivi 69/77/ETY, annettu 4 pdivnAi maaliskuuta 1969 (EYVL
N:o L 59, 10.3.1969, s. 8)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivid koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 5 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta.

32. 364 L 0429: Neuvoston direktiivi 64/429/ETY, annettu 7 piivA n heindikuuta 1964, sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itseniisten ammatinharjoittajien
toiminnassa ISIC pd yhmiin 23 - 40 (teoUisuus ja pienteollisuus) kuuluvassa tuotanto- ja
jalostusteollisuudessa (EYVL N:o 117, 23.7.1964, s. 1880/64), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Tanskan
kuningaskunnan, Ilannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-rlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 83)
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Kaivos- Ja Iouhostyo

33. 364 L 0428: Neuvoston direktiivi 64/428/ETY, annettu 7 piivini heinakuuta 1964,
sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itsenaisten
ammatinhaijoittajien toiminnassa kaivos- ja Iouhosty6ssA (ISIC pAiryhmAt 11 - 19) (EYVL N:o
117, 23.7.1964, s. 1871/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamnissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 81)

Saihk6n-, kaasun- Ja vedenJakelu seki puhtaanapitopalvelut

34. 366 L 0162: Neuvoston direktiivi 66/162/ETY, annettu 28 pivind helmikuuta 1966,
sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itseniisten
ammatinharjoittajien toiminnassa shkun-, kaasun- ja vedenjakelussa seka puhtaanapitopalve-
luissa (ISIC osasto 5) (EYVL N:o 42, 8.3.1966, s. 584/66), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki ]son-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 82)

Elintarvike- ja juomateollisuus

35. 368 L 0365: Neuvoston direktiivi 68/365/ETY, annettu 15 pdiviini lokakuuta 1968, sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itseniisten ammatinharjoittajien
toiminnassa elintarvike- ja juomateollisuudessa (ISIC pairyhmoit 20 ja 21) (EYVL N:o L 260,
22.10.1968, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 83)

36. 368 L 0366: Neuvoston direktiivi 68/366/ETY, annettu 15 paivanA lokakuuta 1968, itseniiisten
arnmatinharjoittajien toimintaan elintarvike- ja juomateollisuudessa (ISIC pAiryhmit 20 ja 21)
sovellettavista, siirtymaitoimenpiteitl koskevista yksityiskohtaisista siinn6ksisti (EYVL N:o
L 260, 22.10.1968, s. 12)

TitI sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdan ma~riyksia ei sovelleta.
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OUyn ja maakaasun etsintil (koeporaus ja poraus)

37. 369 L 0082: Neuvoston direktiivi 69/82/ETY, annettu 13 pAivani maaliskuuta 1969, si-
joittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta itseniisten amma-
tinhaijoittajien toiminnassa 61jyn ja maakaasun etsinnissi (koeporaus ja poraus) (ISIC pddryh-
masti 13) (EYVL N:o L 68, 19.3.1969, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 82)

G. KULJETUSTOIMINTAAN LIITYVAT OHEISPALVELUT

38. 382 L 0470: Neuvoston direktiivi 82/470/ETY, annettu 29 piivini kesikuuta 1982,
toimenpiteisti sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kayttimisen
helpottamiseksi itseniisten ammatinharjoittajien toiminnassa tietyissa kuljetus-jamatkatoimisto-
alan (ISIC ryhma 718) oheispalveluissa seki sdilytys- ja varastointipalveluissa (ISIC ryhma 720)
(EYVL N:o L 213, 21.7.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 156)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

LisatMAn 3 artiklan loppuun seuraava:

"Itavalta

A. Spediteur
Transportagent

B. Reiseburo
C. Lagerhalter

Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugpriifer

Kraftfahrzeugsachverstindiger
Wiger

Suomi

A. Huolitsija/Spedit6r
LaivanselvittijS/Skeppsmiiklare

B. Matkanjrjestiji/Researrang6r
Matkanvilittijg/Reseagent

C. -

D. Autonselvittij.i/Bimiklare
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Islantd

A. Skipami6lai
B. Fer~askrifstofa
C. Flutningami6st66
D. Bifrei6asko6un

Liechtenstein

A. Spediteur,
Warentransportvermittler

B. Reisebilrountemehmer
C. Lagerhalter
D. Fahrzeugsachverstandiger, Wager

Norja

A. Speditor
Skipsmegler

B. Reisebyri
C. Oppbevaring
D. Bilingspektor

Ruotsi

A. Spedit6r
Skeppsmidkare

B. ResebyrA
C. Magasinering

Lagring
F~rvaring

D. Bilinspektor
Bilprovare
Bilbesiktningsman

Sveitsi

A. Spediteur/
expditeur/
spedizioniere
Zolldeklarant/
d6clarant de douane/
dichiarante di dogana

B. Reisebfirountemehmer/
agent de voyage/
agente di viaggio

C. Lagerhalter/
entrepositaire/
agente di deposito
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D. Automobilexperte/
expert en automobiles/
perito in automobili Eichmeister/
vdrificateur des poids et mesures/
verificatore dei pesi e delle misure"

1i. ELOKUVATEOLLISUUS

39. 363 L 0607: Neuvoston direktiivi 63/607/ETY, annettu 15 piiviinii lokakuuta 1963, palvelujen
tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamiseksi annetun yleisen toimintaohjelman mAiriysten
taytant66npanosta elokuvateollisuudessa (EYVL N:o 159, 2.11.1963, s. 2661/63)

40. 365 L 0264: Neuvoston toinen direktiivi 65/264/ETY, annettu 13 pdivniin toukokuuta 1965,
sijoittauturnisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamiseksi annettujen
yleisten toimintaohjelmien m.Airiysten tiytint66npanosta elokuvateollisuudessa (EYVL N:o 85,
19.5.1965, s. 1437/65), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 14)

41. 368 L 0369: Neuvoston direktiivi 68/369/ETY, annettu 15 piivini lokakuuta 1968, sijoittautu-
misvapauden toteuttamisesta itsenaisten ammatinharjoittajien toiminnassa elokuvien levityksessA
(EYVL N:o L 260, 22.10.1968, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 88)

42. 370 L 0451: Neuvoston direktiivi 70/451/ETY, annettu 29 pdiviini syyskuuta 1970, sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamisesta elokuvatuotannon itseniseni
ammatinharjoittajana (EYVL N:o L 218, 3.10.1970, s. 37), sellaisena Iuin se on muutettuna
seuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 88)

L MUUTALA4T

Klintefiian omaisuuteen liittyvit ja muualla luokittelemattomat yrityspalvelut

43. 367 L 0043: Neuvoston direktiivi 67/43/ETY, annettu 12 p~iv1Ini tammikuuta 1967,
sijoittautumisvapauden ja palvelujen taijoamisen vapauden toteuttamisesta itsenSisten amma-
tinhaijoittajien toiminnassa: 1. kiinteiln omaisuuteen liittyvissi toiminnassa (lukuun ottamatta
6401)'(ISIC ryhmasta 640) 2. tiettyjen 'muualla luokittelemattomien yrityspalvelujen tarjoaminen'
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(ISIC ryhmia 839) (EYVL N:o 10, 19.1.1967, s. 140/67), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 172 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 86)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 89)

- 185 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 156)

TiA sopimusta sovellettaessa direktiivid koskee seuraava mukautus:

Usitaain 2 artiklan 3 kohtaan seuraava:

"Itavallassa

- Irnmobilienmakler
- Inmobilienverwaltung
- BautrAger (Bauorganisator, Baubetreuer)

Suomessa

- kiinteistbnviilitt~ji/fastighetsf6rmedlare,

fastighetsmdare

Islannissa

- Fasteigna- og skipasala
- Leigumi6larar

Liechtensteinissa

- Immobilien- und Finanzmakler
- Immobilienschitzer, Immobfliensachverstindiger
- Immobilienhindler
- Baubetreuer
- Immobilien-, Haus- und Verm6gensverwalter

Norjassa

- Eiendomsmeglere, adokater
- Entreprenorer, utbyggere av fast eiendom
- Eiendomsforvalter
- Eiendomsforvaltere
- Utleiekontorer
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Ruotsissa

- Fastighetsmiklare
- (Fastighets-)Varderingsman
- Fastighetsforvaltare
- Byggnadsentrepren6rer

Sveitsissa

- Liegenschaftenmakler/
courtier en immeubles/
agente immobiliare

- Hausverwalter/
gestionnaire en immeubles/
amministratore di stabili

- Immobilien-Treuhinder/

rdgisseur et courtier en immeubles/
fiduciario immobiliare."

Henkilbpalvelut

44. 368 L 0367: Neuvoston direktiivi 68/367/ETY, annettu 15 pdiviini lokakuuta 1968, sijoittautu-
misvapauden ja palvelujen tajoamisen vapauden toteuttamisesta itsengisten arnmatinharjoittajien
henkil6asiakaspalvelualan toiminnassa (ISIC pdiryhmisti 85);

1. Ravintolat, kahvilat, baarit ja muut anniskelu- ja ruokailupaikat (ISIC ryhma 852)
2. Hotellit, majatalot, leirintialueet ja muut majoituspaikat (ISIC ryhmi 853) (EYVL N:o

L 260, 22.10.1968, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-irlannin yhdistyneen kuningas-
kunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 86)

45. 368 L 0368: Neuvoston direktiivi 68/368/ETY, annettu 15 pdiviin lokakuuta 1968, itseniisten
ammatinharjoittajien henkil6asiakaspalvelualan toimintaan (ISIC pdryhmistA 85); 1. Ravintolat,
kahvilat, baarit seka muut anniskelu- ja ruokapaikat (ISIC ryhmS 852) 2. Hotellit, majatalot,
leirintaalueet ja muut majoituspaikat (ISIC ryhmi 853) sovellettavista, siirtymitoimenpiteita
koskevista yksityiskohtaisista saiinn6ksisti (EYVL N:o L 260, 22.10.1968, s. 19)

Muu toiminta

46. 375 L 0368: Neuvoston direktiivi 75/368/ETY, annettu 16 paivAna kesAkuuta 1975,
toimenpiteisti sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kayttamisen
helpottamiseksi itseniisten ammatinharjoittajien eri toiminnassa (ISIC osastosta 01 - 85) ja
erityisesti tallaista toimintaa koskevista siirtymAtoimenpiteista (EYVL N:o L 167, 30.6.1975,
s. 22)
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Kampaamotoiminta

47. 382 L 0489: Neuvoston direktiivi 82/489/ETY, annettu 19 paivani heinlikuuta 1982,
toimenpiteisti sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kAyttamisen

helpottamiseksi kampaamoalalla (EYVL N:o L 218, 27.7.1982, s. 24)

J. MAATALOUS

48. 363 L 0261: Neuvoston direktiivi 63/261/ETY, annettu 2 piiviinli huhtikuuta 1963, yksityiskoh-
taisista siannfksistl sijoittautumisvapauden toteuttamiseksi maataloudessa jisenvaltion alueella
keskeytymitti kahden vuoden ajan palkattuina maatalousty6ntekij6ini tybskennelleiden muiden
jisenvaltioiden kansalaisten osalta (EYVL N:o 62, 20.4.1963, s. 1323/63), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-rlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 14)

49. 363 L 0262: Neuvoston direktiivi 63/262/ETY, annettu 2 paivni huhtikuuta 1963, yksityiskoh-
taisista sdAnn~ksisti vapauden saavuttamiseksi sijoittautua hylityille tai yli kahden vuoden ajan
viljelemdttbmille maatiloille (EYVL N:o 62, 20.4.1963, s. 1326/63), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekd Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteisdihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 14)

50. 365 L 0001: Neuvoston direktiivi 65/1/ETY, annettu 14 paivinai joulukuuta 1964, yksityiskoh-
taisista s~inn6ksisti palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamiseksi maataloudessa ja puutar-
hataloudessa (EYVL N:o 1, 8.1.1965, s. 1/65), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sckai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 79)

51. 367 L 0530: Neuvoston direktiivi 67/530/ETY, annettu 25 pAivini heindkuuta 1967, toisen
jasenvaltion alueelle maanviljelijoiksi sijoittautuneiden jisenvaltion kansalaisten vapaudesta
siirtyd maatilalta toiselle (EYVL N:o 190, 10.8.1967, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
scuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 79)
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52. 367 L 0531: Neuvoston direktiivi 67/531/ETY, annettu 25 paivini heinikuuta 1967,
maatalousmaan vuokrasopimuksia koskevan jisenvaltioiden lainstidnn6n soveltamisesta maan-

viljelij6ihin, jotka ovat toisten jdsenvaltioiden kansalaisia (EYVL N:o 190, 10.8.1967, s. 3),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Tanskan

kuningaskunnan, lrlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen

kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 80)

53. 367 L 0532: Neuvoston direktjivi 67/532/ETY, annettu 25 paivAnA heindkuuta 1967, toiseen

jlsenvaltioon maanviljelij6iksi sijoittautuneiden jisenvaltion kansalaisten oikeudesta Iiittyi
osuuskuntiin (EYVL N:o 190, 10.8.1967, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen

kuningaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 80)

54. 367 L 0654: Neuvoston direktiivi 67/654/ETY, annettu 25 paiviinS lokakuuta 1967, yksityiskoh-
taisista s~Ann6ksist! metsinhoidon ja metsinhakkuun itsendisten ammatinhaijoittajien sijoittautu-

misvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamiseksi (EYVL N:o 263, 30.10.1967,
s. 6), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: Ifittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Tanskan

kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 80)

55. 368 L 0192: Neuvoston direktiivi 68/192/ETY, annettu 5 paivdng huhtikuuta 1968, jAsenvaltion
alueelle sijoittautuneiden maanviljelij6iden, jotka ovat toisen jiisenvaltion kansalaisia, oikeudesta

erimuotoisten luottojen saamiseen (EYVL N:o L 93, 17.4.1968, s. 13), sellaisena kuin se on

muutettuna seuraavalla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen

kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 80)

56. 368 L 0415: Neuvoston direktiivi 68/415/ETY, annettu 20 pgivdng joulukuuta 1968,
maanviljelij6iksi toisen jisenvaltion alueelle sijoittautuneiden jisenvaltion kansalaisten

oikeudesta saada erimuotoisia avustuksia (EYVL N:o L 308, 23.12.1968, s. 17)

57. 371 L 0018: Neuvoston direktiivi 71/18/ETY, annettu 16 paivini joulukuuta 1970, yksityiskoh-
taisista sann6ksisti sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoarnisen vapauden toteuttamiseksi
maatalouden ja puutarhatalouden palveluja taljoavien itsenlisten ammatinharjoittajien osalta
(EYVL N:o L 8, 11.1.1971, s. 24), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan

kuningaskunnan, Irlannin sekii Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen

kuningaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis~ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 80)
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K MUU

58. 385 D 0368: Neuvoston pdit6s 85/368/ETY, tehty 16 paivana heinikuuta 1985, Euroopan
yhteis6n jaisenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta (EYVL N:o L 199,
31.7.1985, s. 56)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETrAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivit huomiota seuraavien sAdbsten sisilt56n:

Yleistli

59. C/81/74/s. 1: Kornission tiedonanto ennen 1 pdiviiaa kesikuuta 1973 sijoittautumisvapaudesta ja
palvelujen taijoamisen vapaudesta annetuissa neuvoston direktiiveissA tarkoitetuista todisteista,
vakuutuksista ja todistuksista, joilla osoitetaan hyvii maine, se, ettei henkil6 ole ollut konkurssis-
sa seka siin! maassa, josta asianomainen tulee, harjoitetun toiminnan laatu ja kesto (EYVL N:o
C 81, 13.7.1974, s. 1)

60. 374 Y 0820(01): Neuvoston plait6slauselma, annettu 6 pAiving kesakuuta 1974, tutkintojen,
todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirojen vastavuoroisesta
tunnustamisesta (EYVL N:o C 98, 20.8.1974, s. 1)

Yleinen jArjestelmai

61. 389 L 0048: Neuvoston ja komission lausunto vi.hintf. in kolmivuotisesta korkeammasta
ammatillisesta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisesti
jAlrjestelmastS annetun direktiivin 89/48/ETY hyviiksymisesta (EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 23)

LUaklirit

62. 375 X 0366: Neuvoston suositus 75/366/ETY, annettu 16 paivinA kesAkuuta 1975, Luxemburgin
suurherttuakunnan kansalaisten kolmannessa maassa suorittamista liketieteen tutkinnoista
(EYVL N:o L 167, 30.6.1975, s. 20)

63. 375 X 0367: Neuvoston suositus 75/367/ETY, annettu 16 paiviini kesAkuuta 1975, lik1rien
kliinisestl harjoittelusta (EYVL N:o L 167, 30.6.1975, s. 21)

64. 375 Y 0701(01): Neuvoston lausunnot lidAkdreiden sijoittautumisoikeutta ja palvelujen
tarjoamisen vapautta yhteisossA koskevien tekstien hyvaksymisesti (EYVL N:o C 146, 1.7.75,
s. 1)

65. 386 X 0458: Neuvoston suositus 86/458/ETY, annettu 15 paivanA syyskuuta 1986, Luxemburgin
suurherttuakunnan kansalaisten kolmannessa maassa suorittamista liikirin tutkinnoista
(EYVL N:o L 267, 19.9.1986, s. 30)

66. 389 X 0601: Komission suositus 89/601/ETY, annettu 8 paiviind marraskuuta 1989, terveyden-
huoltohenkil6st6n koulutuksesta sy6vAn osalta (EYVL N:o L 346, 27.11.1989, s. 1)
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HammasliAkdrit

67. 378 Y 0824(01): Neuvoston lausunto hammaslidkdrintointa koskevien lakien, asetusten ja
hallinnollisten mddrAysten yhteensovittamista koskevasta direktiivistS (EYVL N:o C 202,
24.8.1978, s. 1)

Eldinaidketiede

68. 378 X 1029: Neuvoston suositus 78/1029/ETY, annettu 18 pdivd.nd joulukuuta 1978,
Luxemburgin suurherttuakunnan kansalaisten kolmannessa maassa suorittamista eliin]if.ketieteen
tutkinnoista (EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 12)

69. 378 Y 1223(01): Neuvoston lausunnot tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista
kelpoisuutta osoittavien asiakirdojen vastavuoroisesta tunnustamisesta elinidketieteen alalla seka
toimenpiteista sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan
toteuttamisen helpottamisesta annetusta direktiivisti (EYVL N:o 308, 23.12.1978, s. 1)

Farmasla

70. 385 X 0435: Neuvoston suositus 85/435/ETY, annettu 16 piving syyskuuta 1985, Luxemburgin
suurherttuakunnan kansalaisista, joilla on jossakin kolmannessa valtiossa annettu proviisorin
tutkintotodistus (EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 45)

Arkkltehtuurl

71. 385 X 0386: Neuvoston suositus 65/77/ETY, annettu 10 pAiviini kesiikuuta 1985, kolmannessa
maassa suoritetuista arkkitehtitutkinnoista (EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 28)

Tukkukauppa

72. 365 X 0077: Komission suositus 65/77/E=Y, annettu 12 pdivdni taminikuuta 1965, jisenvalti-
oille direktiivin 64/222/ETY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista todistuksista, jotka koskevat
ammatin harjoittamista siini maassa, josta asianomainen tulee (EYVL N:o 24, 11.2.1965,
s. 413/65)

Teollisuus ja pienteollisuus

73. 365 X 0076: Komission suositus 65/76/ETY, annettu 12 paivdni tammikuuta 1965, jAsenvalti-
oile neuvoston direktiivin 64/427/ETY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista todistuksista, jotka
koskevat ammatin harjoittamista siin5 maassa, josta asianomainen tulee (EYVL N:o 24,
11.2.1965, s. 410/65)

74. 369 X 0174: Komission suositus 69/174/ETY, annettu 24 pfiivdnd toukokuuta 1969, jisenvalti-
oille neuvoston direktiivin 68/366/ETY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista todistuksista, jotka
koskevat ammatin harjoittamista siini maassa, josta asianomainen tulee (EYVL N:o L 146,
18.6.1969, s. 4)
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LIITE VIII

SIJOITrAUTUMISOIKEUS

Luettelo, josta miirtiin 31 artiklassa

JOHDANTO

Jos sAAd6ksissA, joihin tissd .Iitteessi viitataan, on yhteis6n oikeusjaijestykselle ominaisia kiisitteitii
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sddd6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mitA laaja-alaisista mukautuksista tehdyssA p6ytakirdassa 1 mAiritiin, jollei tAssA
liitteess toisin mdidrdii.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Titi liitetta sovellettaessa ja p6ytikirjassa I olevien miiraysten estamatta niissa said6ksissi, joihin
viitataan, ilmaisun "jasenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan silli asianomaisissa EY:n siAd6ksissi olevan
merkityksen lisaksi Islantia, ltvaltaa, Uechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsia.

S.ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 361 X 1201 P 0032/62: Yleinen toimintaohjelma palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten
poistamiseksi (EYVL N:o 002, 15.1.1962, s. 32)

TAtA sopimusta sovellettaessa yleisen toimintaohjelman miiriyksia koskevat seuraavat mukau-
tukset:

a) Korvataan III osaston ensimmaisen kohdan ensimmiisen luetelmakohdan viittaus ETY:n
perustamissopimuksen 55 artiklaan viittauksella trnin sopimuksen 32 artiklaan.

b) Korvataan III osaston ensimmiisen kohdan toisen luetelmakohdan viittaus ETY:n
perustamissopimuksen 56 artiklaan viittauksella timin sopimuksen 33 artiklaan.

c) Korvataan III osaston ensimmdisen kohdan kolmannen luetelmakohdan viittaus ETY:n
perustamissopimuksen 61 artiklaan viittauksella taimin sopimuksen 38 artiklaan.

d) Korvataan IV osaston ensimmaisen kohdan viittaus ETY:n perustamissopimuksen
57 artiklan 3 kohtaan viittauksella tAmin sopimuksen 30 artiklaan.
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2. 361 X 1202 P 0036/62: Yleinen toimintaohjelma sijoittautumisvapauden rajoitusten
poistamiseksi (EYVL N:o 002, 15.1.1962, s. 36)

Tti sopimusta sovellettaessa yleisen toimintaohjelman m5ir~yksii koskevat seuraavat
mukautukset:

a) I osaston ensimmisen kohdan ensimmiisti virkettA ei sovelleta ilmaisuun "tiinin
perustamissopimuksen voimaantulon jilkeen saavutettu itseniisyys" saakka.

b) Usitlin I osastoon kohta seuraavasti:

"Viittaukset merentakaisiin maihin ja alueisiin on tulkittava ETA-sopimuksen 132 artiklan
mukaisesti".

c) Korvataan V osaston ensimmAisen kohdan viittaus ETY:n perustamissopimuksen 57 ar-
tiklan 3 kohtaan viittauksella ETA-sopimuksen 30 artiklaan.

d) Korvataan VII osaston viittaus ETY:n perustamissopimuksen 92 artiklaan ja siti seuraavat
artildat viittauksella ETA-sopimuksen 61 artiklaan ja siti seuraaviin artikloihin.

3. 373 L 0148: Neuvoston direktiivi 73/148/ETY, annettu 21 piivini toukokuuta 1973,
sijoittautumiseen ja palvelujen taljoamiseen Iiittyvgi jdsenvaltioiden kansalaisten Iiikkumista ja
oleskelua yhteis6n alueeila koskevien rajoitusten poistarnisesta (EYVL N:o L 172, 28.6.1973,
s. 14)

TAtU sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa sanat "Euroopan yhteis6jen jasen-
valtion kansalaisen oleskelulupa" sanalla "oleskelulupa".

b) Direktiivin 10 artiklaa ei sovelleta.

4. 375 L 0034: Neuvoston direktiivi 75/34/ETY, annettu 17 lOivini joulukuuta 1974, jisenvaltion
kansalaisten oikeudesta jaida toisen jisenvaltion alueelle toimittuaan sielli itsen~iisini ammatin-
harjoittajina (EYVL N:o L 14, 20.1.1975, s. 10)

5. 375 L0035: Neuvoston direktiivi 75/35/ETY, annettu 17 piivini joulukuuta 1974, ulkomaalais-
ten Iiikkumista ja oleskelua koskevien yleiseen jiirjestykseen ja turvallisuuteen seki kansanter-
veyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta annetun direktiivin 64/221/ETY
soveltamisalan laajentamisesta koskemaan niiti jisenvaltion kansalaisia, jotka kytivit
oikeuttaan jfid toisen jisenvaltion alueene toimittuaan siellA itseniisini ammatinharjoittajina
(EYVL N:o L 14, 20.1.1975, s. 14)

6. 390 L 0364: Neuvoston direktiivi 90/364/ETY, annettu 28 psiviing keskuuta 1990, oleskelu-
oikeudesta (EYVL N:o L 180, 13.7.1990, s. 26)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Korvataan 2 artiklan I kohdan ensimmiisessi alakohdassa sanat "ETY:n jiisenvaltion kansalaisen
oleskelulupa" sanalla "oleskelulupa".
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7. 390 L 0365: Neuvoston direktiivi 90/365/ETY, annettu 28 pdivdnA kesikuuta 1990, ammattitoi-
mintansa lopettaneiden tyontekijbiden ja itsenaisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta
(EYVL N:o L 180, 13.7.90, s. 28)

TAtU sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan ensimmiisessi alakohdassa sanat "ETY:n jasenvaltion kansalaisen
oleskelulupa" sanalla "oleskelulupa".

8. 390 L 0366: Neuvoston direktiivi 90/366/ETY, annettu 28 pgivdnd kesakuuta 1990, opiskelijoi-
den oleskeluoikeudesta (EYVL N:o L 180, 13.7.90, s. 30)

TAtd sopimusta sovellettaessa direktiivi5 koskee seuraava mukautus:

Korvataan 2 artildan 1 kohdan toisessa alakohdassa sanat "ETY:n jdisenvaltion kansalaisen
oleskelulupa" sanalla "oleskelulupa".

9. Sen estimitti, miti sopimuksen 31 - 35 artiklassa ja tissa liitteess mi.irdtin, Islanti saa
edelleen soveltaa sopimuksen allekirjoituspaiviini olemassa olevia ulkomaalaisten tai ulkomailla
asuvien omistusoikeuden rajoituksia kalastuksen ja kalanjalostusteollisuuden alalla.

10. Sen estmdtti, mit sopimuksen 31 - 35 artiklassa ja tAssA liilteessa miiritian, Norja saa
edelleen soveltaa sopimuksen allekirjoituspiiviii olemassa olevia rajoituksia, jotka koskevat
Norjan kansalaisuutta vailla olevien kalastustoimintaa tai yhti6itai, jotka omistavat tai haijoittavat
kalastusta kalastusaluksilla.
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LIITE IX

RAHOITUSPALVELUT

Luettelo, josta maariitiin 36 artiklan 2 kohdassa

JOHDANTO

Jos sddd6ksissi, joihin tassa liitteess5 viitataan, on yhteis6n oikeusjijestykselle ominaisia kisitteitA
tai jos niiss5 viitataan yhteis6n oikeusjdrjestykseUe ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sidkset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieiin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

jisenvaltioiden julkisiin

noudatetaan, mitA laaja-alaisista mukautuksista tehdyssa p6ytakirassa 1 miir itin, joflei tissa
liitteess5 toisin mritii.

ALAKOHTAINEN MUKAUTUS

Tati sopimusta sovellettaessa EY:n jisenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viliseen
tietojenvaihtoon, josta s5idetdin tass liitteessS mainituissa saad6ksissi, noudatetaan, mita p6ytikirjassa
1 olevassa 7 kohdassa midritiin.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

I VAKUUTUS

i) Muu vakuutus kuin henkivakuutus

1. 364 L 0225: Neuvoston direktiivi 64/225/ETY, annettu 25 paivana helmikuuta 1964,
sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta jalleen-
vakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta (EYVL N:o 56, 4.4.1964, s. 878/64)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiiviai koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 3 artiklaa ei sovelleta.

2. 373 L 0239: Ensimmiinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 paivni heinikuuta
1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten migi&ysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o L228,
16.8.1973, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 376 L 0580: neuvoston direktiivi 76/580/ETY, annettu 29 piiviina kesakuuta 1976 (EYVL
N:o L 189, 13.7.1976, s. 13)
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- 384 L 0641: neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 piivani joulukuuta 1984, muun
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien
lakien, asetusten ja hallinnollisten niairiysten yhteensovittamisesta annetun ensimniisen
direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta
(EYVL N:o L 339, 27.12.1984, s. 21)

- 387 L 0343: neuvoston direktiivi 87/343/ETY, annetlu 22 piivinAi kesAkuuta 1987,
ensimmaisen direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta luotto- ja takausvakuutuksen osalta
(EYVL N:o L 185, 4.7.1987, s. 72)

- 387 L 0344: neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 pOivani kesAkuuta 1987,
oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten maiirysten yhteenso-
vittamisesta (EYVL N:o L 185, 4.7.1987, s. 77)

- 388 L 0357: toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 pdiv~nA heinikuuta
1988, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten m~iriysten yhteensovitamisesta, sAinn6ksista, joilla helpotetaan palvelujen
tarjoamisen vapauden tehokasta kiyttimisti, sekd direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta
(EYVL N:o L 172, 4.7.1988, s. 1)

- 390 L 0618: neuvoston direktiivi 90/618/ETY, annettu 8 piiviini marraskuuta 1990,
muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
m~iirdiysten yhteensovittamisesta annettujen direktiivin 73/239/ETY ja direktiivin
88/357/ETY muuttamisesta erityisesti moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksen osalta
(EYVL N:o L 330, 29.11.1990, s. 44)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisatiAn 4 artiklaan seuraava:

"f) Islannissa

- Htisatryggningar Reykjavilkurborgar
- Vi6lagatrygging Islands

g) Sveitsissd

- Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aargau
- Appenzell Ausser-Rhoden: Brand und Elementarschadenversicherung

Appenzell AR, Herisau
- Basel-Land: Basellandschaftliche Gebgudeversicherung, Liestal
- Basel-Stadt: Gebiudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
- Bern/Berne: Gebiudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance

immobilifre du canton de Berne, Berne
- Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des bitiments du

canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebiudeversicherungsanstalt
Freiburg, Freiburg

- Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
- Graubiinden/Grigioni/Grischun: GebAudeversicherungsanstalt des Kantons

Graubinden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei
Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs,
Cuera
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- Jura: Assurance immobilire de la Rdpublique et canton du Jura,
Saigneldgier

- Luzern: Gebiudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
- Neuchitel: Etablissement cantonal d'assurance immobili~re contre

lincendie, Neuchftel
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans
- Schaffhausen: GebAudeversicherung des Kantons Schaffhausen,

Schaffhausen
- Solothurn: Solothurnische GebAudeversicherung, Solothurn
- St. Gallen: Gebdudeversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen,

St. Gallen
- Thurgau: Gebiudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Etablissement d'assurance contre lincendie et les 6l6ments naturels

du canton de Vaud, Lausanne
- Zug: GebAudeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zirich: Gebiudeversicherung des Kantons Zilrich, Zuirich"

b) LisitAIn 8 artiklaan seuraava:

- Itivallan osalta:
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- Suomen osalta:
Keskiniinen Vakuutusyhti6/Omsesidigt F6rsAkringsbolag,
Vakuutusosakeyhti6/F6rsakringsaktiebolag,
Vakuutusyhdistys/F6rsskringsf6rening

- Islannin osalta:
Hlutafdlag, Gagnkvaemt filag

- Liechtensteinin osalta:
Aktiengesellschaft, Genossenschaft

- Norjan osalta:
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper

- Ruotsin osalta:
F6rsffkaingsaktiebolag, Omsesidiga f6rsikringsbolag,
Underst6dsf6reningar

- Sveitsin osalta:

Aktiengesellschaft, Socidti anonyme, SocietA anonima, Genossenschaft,
Socidt6 coopdrative, SocietA cooperativa"

c) Sovelletaan 29 artiklan sijasta seuraavaa:

Sopimuspuoli saa yhden tai useanman kolnannen maan kanssa tehdyin sopimuksin
sitoutua soveltamaan 23 ja 28 artiklassa saidetystai poikkeavia signn6ksili edellyttien, etts
sopimuspuolen vakuutetut saavat riittAvin ja yhtAiSisen turvan. Sopimuspuolet ilmoittavat
toisilleen ja kuulevat toisiaan ennen kuin ne solmivat tallaisia sopimuksia.
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Sopimuspuolet eivat sovella sellaisten vakuutusyritysten sivukonttoreihin, joiden
kotipaikka on sopimuspuolten alueen ulkopuoleUa, sgdnn6ksid, joiden seurauksena nait!
sivukonttoreita kohdellaan suotuisammin kuin sellaisten vakuutusyritysten sivukonttoreita,
joiden kotipaikka on sopimuspuolten alueella.

d) Sovelletaan 30, 31, 32 ja 34 artiklan sijasta seuraavaa:

Islannin, No-jan ja Suomen osalta erikseen osoitettaviin muuta vakuutusliiketti kuin
henkivakuutusliiketti harjoittaviin yrityksiin ei sovelleta 16 ja 17 artiklaa. Toimivaltainen
valvontaviranomainen vaatii, eti tilaisten yritysten on oltava naissA artikloissa
saadettyjen vaatimusten mukaisia 1 p~ivAin tammikuuta 1995 mennessi. Ennen tuota
paiviii ETA:n sekakomitea tutkii niiden yritysten rahoitustilanteen, jotka eivit viels ole
vaatimusten mukaisia ja antaa aiheelliset suositukset. Vakuutusyritys ei saa perustaa
sivuliiketti eikA tarjota palveluja toisen sopimuspuolen alueella ennen kuin vakuutusyritys
on 16 ja 17 artiklan vaatimusten mukainen. Liiketoimintansa laajentamista 8 artiklan 2
kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla suunnittelevat yritykset saavat tehdA sen
ainoastaan, jos ne vilitt6misti tiyttivit direktiivin vaatimukset.

e) Sellaisen kolmannen maan vakuutusyrityksen osalta, jota tarkoitetaan 29 b artiklassa
(katso neuvoston direktiivin 90/618/ETY 4 artikla) sovelletaan seuraavaa:

1. Saavuttaakseen mahdollisimman tiydellisen lihenemisen kolmannen valtion ji,-es-
telmin soveltamisen osalta vakuutusyrityksiin, sopimuspuolet vaihtavat tietoja 29
b artiklan 1 ja 5 kohdan mukaisesti ja neuvottelevat keskendin 29 b artiklan 2, 3
ja 4 kohdassa tarkoitetuista asioista ETA:n sekakomiteassa ja noudattaen
sopimuspuolten kesken erikseen sovittavia menettelytapoja.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen my6ntmiiA toimilupa vakuutusyri-
tykselle, joka on jonkin kolmannen maan oikeuden alaisen emoyrityksen suoraan
tai valillisesti omistama tytiiyhti6, on timin direktiivin miariysten mukaisesti
voimassa kaikkien sopimuspuolten alueilla. Kuitenkin,

a) jos kolmas maa soveltaa jonkin EFTA-valtion vakuutusyritysten sijoittu-
miseen miilrlisii rajoituksia tai soveltaa niihin vakuutusyrityksiin sellaisia
rajoituksia, joita se ei sovella yhteis6n vakuutusyrityksiin, yhteis6n toimi-
valtaisten viranomaisten my6ntgm5 toimilupa sellaiselle luottolaitokselle, joka
on jonkin kolmannen valtion oikeuden alaisen yrityksen suoraan tai
valillisesti omistama tytiryhti6, on voimassa vain yhteis6ssi, jollei jokin
EFTA-valtio pAita oman toimivaltansa osalta toisin;

b) jos yhteis6 on pdittinyt, etta on rajoitettava tai lykittivi piit6ksii sellaisten
vakuutusyritysten toimiluvista, jotka ovat jonkin kolmannen maan oikeuden
alaisten yritysten suoraan tai vilillisesti omistamia tytiiryhti6iti, EFTA-
valtion toimivaltaisten viranomaisten vakuutusyritykselle my6ntama
toimilupa on voimassa ainoastaan sen EFTA-valtion toimivallan osalta, jollei
muu sopimuspuoli oman toimivaltansa osalta pita toisin;

c) rajoituksia tai lykkayksia, joihin viitataan a ja b alakohdassa ei sovelleta
vakuutusyrityksiin tai niiden tytiyhti6ihin, joilla jo on toimilupa jonkin
sopimuspuolen alueella.
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3. Kun yhteis6 neuvottelee kolmannen maan kanssa 29 b artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisesti saadakseen kansallisen kohtelun ja tehokkaan markkinoillepoisyn omille
vakuutusyrityksilleen, se pyrkii saamaan EFTA-valtioiden vakuutusyrityksille
yhdenvertaisen kohtelun.

3. 373 L 0240: Neuvoston direktiivi 73/240/ETY, annettu 24 pdiving heindikuuta 1973, muun
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamisesta
(EYVL N:o L 228, 16.8.1973, s. 20)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 1, 2 ja 5 artiklaa ei sovelleta.

4. 378 L 0473: Neuvoston direktiivi 78/473/ETY, annettu 30 paivinA toukokuuta 1978, yhteis6n
rinnakkaisvakuutusliiketti koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten maariysten yhteensovit-
tamisesta (EYVL N:o L 151, 7.6.1978, s. 25)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta.

5. 384 L 0641: Neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 piivini joulukuuta 1984, muun
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien,
asetusten ja hallinnollisten mAiriysten yhteensovittamisesta annetun ensimmaisen direktiivin
(73/239/ETY) muuttamnisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta (EYVL N:o L 339,
27.12.1984, s. 21)

6. 387 L 0344: Neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 paivini kesakuuta 1987, oikeus-
turvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mSriysten yhteensovittamisesta
(EYVL N:o L 185, 4.7.1987, s. 77)

7. 388 L 0357: Toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 piivanA heinakuuta 1988,
muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten mad-

raysten yhteensovittamisesta, sddnn6ksista, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden
tchokasta kiytnmistd, sekA direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 172, 4.7.1988,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0618: neuvoston direktiivi 90/618/ETY, annettu 8 pdivd.nd marraskuuta 1990,
muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
m i.rysten yhteensovittamisesta annettujen direktiivin 73/239/ETY ja direktiivin
88/357/ETY muuttamisesta erityisesti moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksen osalta
(EYVL N:o L 330, 29.11.1990, s. 44)
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ii) Moottorlajoneuvovakuutus

8. 372 L 0166: Neuvoston direktiivi 72/166/ETY, annettu 24 paivina huhtikuuta 1972,
moottoriajoneuvojen kiytt66n liittyvan vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvel-
vo~lisuuden voiznaansaattamista koskevan jisenvaltioiden Iains55dinn6n lahentamisestA (EYVL
N:o L 103, 2.5.1972, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 372 L 0430: neuvoston direktiivi 72/430/ETY, annettu 19 piivng joulukuuta 1972
(EYVL N:o L 291, 28.12.1972, s. 162)

- 384 L 0005: toinen neuvoston direktiivi 84/5/ETY, annettu 30 plivini joulukuuta 1983,
moottoriajoneuvojen kAytt66n liittyviin vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan
jisenvaltioiden lainsiidinn6n lihentfimisesti (EYVL N:o L 8, 11.1.1984, s. 17)

- 390 L 0232: kolmas neuvoston direktiivi 90/232/ETY, annettu 14 piiviing toukokuuta
1990, moottoriajoneuvojen kAytt66n Iiittyvgn vastuun varalta otettavaa vakuutusta
koskevan jisenvaltioiden lainsiidiinn6n lhentMnisesti (EYVL N:o L 129, 19.5.1990,
s. 33)

- 391 D 0323: komission piit6s, tehty 30 plivAni toukokuuta 1991, liittyen direktiivin
72/166/ETY soveltamiseen (EYVL N:o L 177, 5.7.1991, s. 25)

9. 384 L 0005: Toinen neuvoston direktiivi 85/5/ETY, annettu 30 paivini joulukuuta 1983,
moottoriajoneuvojen kiytt66n liittyvan vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan
jisenvaltioiden lainsAidinn6n l1hentimisestd (EYVL N:o L 8, 11.1.1984, s. 17), sellaisena kum
se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0232: kolmas neuvoston direktiivi 90/232/ETY, annettu 14 piivAna toukokuuta
1990, moottoriajoneuvojen klytt66n liittyvin vastuun varalta otettavaa vakuutusta
koskevan jisenvaltioiden lainsAidinn6n lihentimisestS (EYVL N:o L 129, 19.5.1990,
s. 33)

10. 390 L 0232: Kolmas neuvoston direktiivi 90/232/ETY, annettu 14 psivin~i toukokuuta 1990,
moottoriajoneuvojen kiytt66n Iiittyvin vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan
jisenvaltioiden lainsidiinn6n liihentimisesti (EYVL N:o L 129, 19.5.1990, s. 33)

ii) Henkivakuutus

11. 379 L 0267: Ensimmiinen neuvoston direktiivi 79/267/ETY, annettu 5 pIiviin maaliskuuta
1979, henkivakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien,
asetusten ja hallinnollisten mgiriysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o L 63, 13.3.1979, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0619: toinen neuvoston direktiivi, annettu 8 pAiviina marraskuuta 1990, henkiva-
kuutuksen ensivakuutusliikettA lakien, asetusten ja hallinnollisten m.Ariysten yhteensovit-
tamisesta, sAann6ksistA, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta
kiyttiimisti seki direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 330, 29.11.1990,
s. 50)
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Tatd sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usdtdin 4 artiklaan seuraava:

TAma direktiivi ei koske niiden elikevakuutusyritysten harjoittamaa eldiketoimintaa, joista
saidetin ty6ntekijAin elikelaissa (TEL) ja muussa siihen Iiittyvassa Suomen lainsidin-
n6ssa. Suomen viranomaiset sallivat kuitenkin ketain syrjimAtta sopimuspuolten kaikkien
kansalaisten ja yhti6iden harjoittaa Suomen lains~dinn6n mukaisesti I artiklassa
maariteltya, tihin poikkeukseen liittyvi~i toimintaa:

- omistamafla olemassa olevan vakuutusyhti6n tai ryhmain taikka osallistumalla
siihen;

- perustamalla uusia vakuutusyhti6itA tai ryhmiA, mukaan lukien elAkevakuutusyhti6t,
taikka osallistumalla niihin.

b) Lisataan 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

"- ItAvallan osalta:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

- Suomen osalta:
Keskinlinen Vakuutusyhtio/Omsesidigt F6rsikringsbolag
Vakuutusosakeyhti6/F6rsakringsaktiebolag
Vakuutusyhdistys/F6rsakringsf6rening

- Islannin osalta:
Hlutafdlag, Gagnkvmmt f~lag

- Uechtensteinin osalta:
Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung

- Norjan osalta:
Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper

- Ruotsin osalta:
F6rsdkringsaktiebolag, Omsesidiga f6rsakringsbolag, Underst6dsf6reningar

- Sveitsin osalta:
Aktiengesellschaft/Socidtd anonyme/SocietA anonima, Genossenschaft/Socidt6
coop&ative/SocietA cooperativa, Stiftung/Fondation/Fondazione"

c) Sovelletaan 13 artiklan 5 kohdan, 33, 34, 35 ja 36 artiklan sijasta seuraavaa:

Islannin osalta erikseen osoitettaviin henkivakuutusliikettS harjoittaviin yrityksiin ei
sovelleta 18, 19 ja 20 artiklaa. Toimivaltainen valvontaviranomainen vaatii, ett5 tillaisten
yritysten on oltava niissa artikloissa sildettyjen vaatimusten mukaisia 1 paivian
tanmikuuta 1995 mennessi. Ennen tuota piviias ETA:n sekakomitea tutkii niiden yritysten
rahoitustilanteen, jotka eivit vieli ole vaatimusten mukaisia ja antaa aiheelliset
suositukset. Vakuutusyritys ei saa perustaa sivuliikettli eikfi tarjota palveluja toisen
sopimuspuolen alueella ennen kuin vakuutusyritys on 18, 19 ja 20 artiklan vaatimusten
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mukainen. Liketoimintansa laajentamista 8 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoite-
tulla tavalla suunnitteleva yritys saa tehda sen ainoastaan, jos se vAlitt6misti tiyttAA
direktiivin vaatimukset.

d) Sovelletaan 32 artiklan sijasta seuraavaa:

Sopimuspuoli voi yhden tai useamman kolmannen maan kanssa tehdyin sopimuksin
sitoutua soveltamaan direktiivin 27 ja 31 artiklassa siAdetysta poikkeavia sAdnn6ksii
edellyttgen, etti sopimuspuolen vakuutetut saavat riittivin ja yhtilAisen turvan.

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen ja kuulevat toisiaan ennen kuin ne solmivat tillaisia
sopimuksia.

Sopimuspuolet eivAt sovella sellaisten vakuutusyritysten sivukonttoreihin, joiden
kotipaikka on sopimuspuolten alueen ulkopuolella, sainn6ksiA, joiden seurauksena nitA
sivukonttoreita kohdellaan suotuisammin kuin sellaisten vakuutusyritysten sivukonttoreita,
joiden kotipaikka on sopimuspuolten alueella.

e) Seflaisen kolmannen maan vakuutusyrityksen osalta, jota tarkoitetaan 32 b artiklassa
(katso neuvoston direktiivin 90/619/ETY 9 artikla) sovelletaan seuraavaa:

1. Saavuttaakseen mahdollisimman taydellisen lienemisen kolmannen maan
j1.rjestelmn soveltamisen osalta vakuutusyrityksiin, sopimuspuolet vaihtavat tietoja
32 b artiklan I ja 5 kohdan mukaisesti seki neuvottelevat keskensAn 32 b artiklan
2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista asioista ETA:n sekakomiteassa ja noudattaen
sopimuspuolten kesken erikseen sovittavia menettelytapoja.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten my6ntimi toimilupa vakuu-
tusyritykselle, joka on jonkin kolmannen maan oikeuden alaisen emoyrityksen suo-
raan tai valillisesti omistama tytAryhti6, on tAman direktiivin mairAysten mukaisesti
voimassa kaikkien sopimuspuolten alueilla. Kuitenkin,

a) jos kolmas maa soveltaa jonkin EFTA-valtion vakuutusyritysten sijoittautu-
miseen m~ifrllisii rajoituksia tai soveltaa n~iihin vakuutusyrityksiin sellaisia
rajoituksia, joita se ei sovella yhteis6n vakuutusyrityksiin, yhteis6n
toimivaltaisten viranomaisten my6ntAmi toimilupa sellaiselle luottolai-
tokselle, joka on jonkin kolmannen maan oikeuden alaisen yrityksen suoraan
tai vilillisesti omistama tytryhti6, on voimassa vain yhteis6ssa, jollei jokin
EFTA-valtio pSata oman toimivaltansa osalta toisin;

b) jos yhteis6 on pdAttinyt, etti on rajoitettava tai lykittivd pgit6ksid sellaisten
vakuutusyritysten toimiluvista, jotka ovat jonkin kolmannen maan oikeuden
alaisten yritysten suoraan tai vAlillisesti omistamia tytaxyhti6itA, EFTA-
valtion toimivaltaisten viranomaisten vakuutusyritykselle my6ntdmi
toimilupa on voimassa ainoastaan sen EFTA-valtion toimivallan osalta, jollei
muu sopimuspuoli oman toimivaltansa osalta p~iiti toisin;

c) rajoituksia tai lykkiyksiS, joihin viitataan a ja b alakohdassa ei sovelleta
vakuutusyrityksiin tai niiden tytdryhti6ihin, joilla jo on toimilupa jonkin
sopimuspuolen alueella.
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3. Kun yhteis6 neuvottelee kolmannen maan kanssa 32 b artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisesti saadakseen kansallisen kohtelun ja tehokkaan markkinoillepSisyn omille
vakuutusyrityksilleen, sen on pyrittava saamaan EFTA-valtioiden vakuutusyrityk-
sille yhdenvertainen kohtelu.

f) Direktiivin 13 artiklan 3 kohdassa oleva ilmaisu "timin direktiivin tiedoksiantopaivina"
korvataan ilmaisulla "ETA-sopimuksen allekirjoitusajankohtana".

12. 390 L 0619: Toinen neuvoston direktiivi 90/619/ETY, annettu 8 paivAnA marraskuuta 1990,
henkivakuutuksen ensivakuutusliikettii koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miiriysten
yhteensovittamisesta, sAnn6ksisti, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta
kayttdmisti sekd direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 330, 29.11.1990, s. 50)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 9 artikla: katso neuvoston direktiivii 79/267/ETY koskeva e-kohdan mukautus

iv) Muuta

13. 377 L 0092: Neuvoston direktiivi, annettu 13 piivdnA joulukuuta 1976, toimenpiteisti
sijoittautumisvapauden sekA palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan kayttamisen helpot-
tamiseksi vakuutusasiamiesten ja vakuutuksenvdlittijien (ISIC ryhmisti 360) toiminnassa, sekA
erityisesti kyseista toimintaa koskevista siirtymatoimenpiteistS (EYVL N:o L 26, 31.1.1977,
s. 14)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisAtain 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaan seuraava:

- ItIvallassa:
- Versicherungsmakler
- Rickversicherungsmakler

- Suomessa:
- Vakuutuksenvilittiji/Frs!ringsmklare

- Islannissa:
- Vitryggingami6lari

- Liechtensteinissa:
- Versicherungsmakler

- Norjassa:
- Forsikringsmegler

- Ruotsissa:
- F6rsMkringsm~kIare
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- SveitsissA:
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker"

b) LUsitin 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaan seuraava:

"- Itavallassa:
- Versicherungsvertreter

- Suomessa:
- Vakuutusasiamies/F6rsikringsombud

- Islannissa:
- Vitryggingaumbo6sma6ur

- Liechtensteinissa:
- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor

- Nordassa:
- Assurandor
- Agent

- Ruotsissa:
- F6rsaingsombud

- Sveitsissa:
- Versicherungs-Generalagent
- Agent gndral d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione"

c) LisAt~in 2 artiklan 2 kohdan c alakohtaan seuraava:

"- Islannissa:
- Vitryggings6uma6ur

- Norjassa:
- Underagent"
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II PANKIT JA MUUT LUoTrOLAITOKSET

i) SUoittautumista ja palvclujen tarjoamisen vapautta koskevan lainsfiidainn6n
yhteensovittaminen

14. 373 L 0183: Neuvoston direktiivi 73/183/ETY, annettu 28 p~iviin§ keslkuuta 1973, itsenaistj
toimintaa harjoittavia pankkeja ja muita rahoituslaitoksia koskevien, sijoittautumisvapauden ja
palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta (EYVL N:o L 194, 16.7.1973, s. 1;
sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssa N:o L 320, 21.11.1973, s. 26; EYVL N:o L 17,
22.1.1974, s. 22)

T't! sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 1, 2, 3 ja 6 artiklaa ei sovelleta.

b) Direktiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa oleva ilmaisu "2 artiklassa" korvataan ilmaisulla
"iitteessd II, lukuun ottamatta 4 ryhmfia.".

15. 377 L 0780: Ensimmiinen neuvoston direktiivi 77/780/ETY, annettu 12 paivnS joulukuuta
1977, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen Ifittyvien lakien, asetusten
ja hallinnollisten miiriysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o L 322, 17.12.1977, s. 30),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 386 L 0524: neuvoston direktiivi 86/524/ETY, annettu 27 piivind lokakuuta 1986,
direktiiviin 77/780/ETY sisaltyviin, tiettyjA luottolaitoksia koskevien pysyvien poikkeusten
luettelon muuttamisesta (EYVL N:o L 309, 4.11.1986, s. 15)

- 389 L 0646: toinen neuvoston direktiivi 89/646/ETY, annettu 15 pdiviinii joulukuuta
1989, luottolaitosten Iiiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien,
asetusten ja hallinnollisten miiraysten yhteensovittamisesta ja direktiivin 77/780/ETY
muuttamisesta (EYVL N:o L 386, 30.12.1989, s. 1)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 2 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 3 artiklan 3 kohdan b - d alakohtaa, 9 artiklan 2 ja
3 kohtaa ja 10 artiklaa ei sovelleta.

b) IUsAgiin 2 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"- ItAvallassa, yritykset, jotka on hyviksytty yleishy6dyllisiksi rakennusyhteis6iksi
- Islannissa, "Byggingarsjodir rikisins"
- Uechtensteinissa, "Liechtensteinische Landesbank"
- Ruotsissa, "Svenska skeppshypotekskassan""

c) Islannin on pantava direktiivi tAytdnt66n 1 paivAiin tammikuuta 1995 mennessA.
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16. 389 L 0646: Toinen neuvoston direktiivi 89/646/ETY, annettu 15 piivdni joulukuuta 1989,
luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja haroittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja
hallinnollisten miiirysten yhteensovittamisesta ja direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta (EYVL
N:o L 386, 30.12.1989, s. 1)

Tdti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 8 ja 9 artiklassa esitetyissi suhteissa kolmansien maiden luottolaitoksiin
sovelletaan seuraavaa:

1. Saavuttaakseen mahdollisimman taydellisen lihenemisen kolmannen maan jir-
jestelmIn soveltamisen osalta luottolaitoksiin, sopimuspuolet vaihtavat tietoja 9
artiklan 1 ja 5 kohdan mukaisesti ja neuvottelevat keskensiin 9 artiklan 2, 3 ja 4
kohdassa tarkoitetuista asioista ETA:n sekakomiteassa ja noudattaen sopimuspuolten
kesken erikseen sovittavia menettelyji.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen my6ntAiim toimilupa luottolaitokseUe,
joka on jonkin kolmannen maan oikeuden alaisen emoyrityksen suoraan tai vAlil-
lisesti omistama tytiryhti6, on timin direktiivin miiiriysten mukaisesti voimassa
kaikkien sopimuspuolten alueilia. Kuitenkin,

a) jos kolmas maa soveltaa jonkin EFTA-valtion luottolaitosten sijoittumiseen
mairallisia rajoituksia tai soveltaa naihin luottolaitoksiin sellaisia rajoituksia,
joita se ei sovella yhteis6n luottolaitoksiin, yhteis6n toimivaltaisten viran-
omaisten mydntimi toimilupa sellaiselle luottolaitokselle, joka on jonkin
kolmannen maan oikeuden alaisen yrityksen suoraan tai vaillisesti omistama
tytiyhti6, on voimassa vain yhteis6ssi, jollei jokin EFTA-valtio piiti oman
toimivaltansa osalta toisin;

b) jos yhteis6 on psittanyt, etta on rajoitettava tai lykattiva piAt6ksia sellaisten
luottolaitosten toimiluvista, jotka ovat jonkin kolmannen maan oikeuden
alaisten yritysten suoraan tai valillisesti omistamia tytiyhti6ita, EFTA-valti-
on toimivaltaisten viranomaisten luottolaitokselle my6ntiimi toimilupa on
voimassa ainoastaan sen EFTA-valtion toimivallan osalta, johlei muu
sopimuspuoli oman toimivaltansa osalta pAiti toisin;

c) rajoituksia tai lykkayksia, joihin viitataan a ja b alakohdassa ei sovelleta
luottolaitoksiin tai niiden tytiryhti6ihin, joilla jo on toimilupa jonkin
sopimuspuolen alueella.

3. Kun yhteiso neuvottelee kolmannen maan kanssa 9 artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisesti saadakseen kansallisen kohtelun ja tehokkaan markkinoillepaisyn omille
luottolaitoksilleen, se pyrkii saamaan EFTAvaltioiden luottolaitoksille yhdenvertai-
sen kohtelun.
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b) Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan ilmaisu "tatA direktiivia t~ytant66n
pantaessa" korvataan ilmaisulla "ETA-sopimuksen tullessa voimaan" ja
ilmaisu "kun tim! direktiivi on annettu tiedoksi" korvataan ilmaisulla "kun
ETA-sopimus on allekirjoitettu".

c) Islannin on pantava direktiivi t~ytAnt66n 1 piiviin tammikuuta 1995
mennessS. Siirtymakauden aikana se tunnustaa muiden sopimuspuolten
toimivaltaisten viranomaisten direktiivin mukaisesti my6ntnim~t toimiluvat.

Islannin toimivaltaisten viranomaisten luottolaitoksille my6ntimAt toimiluvat
eivat ole voimassa Euroopan talousalueen laajuisesti ennen kuin direktiivia
sovelletaan tiysin.

ii) Vakavaraisuusvaatimukset ja -siannikset

17. 389 L 0299: Neuvoston direktiivi 89/299/ETY, annettu 17 pliina huhtikuuta 1989,
luottolaitosten omista varoista (EYVL N:o L 124, 5.5.1989. s. 16)

18. 389 L 0647: Neuvoston direktiivi 89/647/ETY, annettu 18 piivini joulukuuta 1989,
luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta (EYVL N:o L 386, 30.12.1989, s. 14)

Tkti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lainoille, joiden tMytend vakuutena on sellaisen suomalaisen asunto-osakeyhti6n
osakkeita, johon sovelletaan vuoden 1991 asunto-osakeyhti6lain tai vastaavan my6hem-
mn lain sdinn6ksig, annetaan sama riskipainotus kuin asuinkiyt6ssA olevien kiinteist6jen
kiinnitysvakuuksille direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan 1 alakohdan s.Ann6n
mukaisesti.

b) Direktiivin 11 artiklan 4 kohtaa sovelletaan my6s Itaivaltaan ja Islantiin.

c) Itavalta ja Suomi luovat 1 pdivfiin tammikuuta 1993 mennessA jirjestelman niiden luotto-
laitosten tunnistamiseksi, jotka eivat tiytd direktiivin 10 artiklan 1 kohdan vaatimuksia.
Toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kunkin luottolaitoksen osalta aiheelliset toimen-
piteet sen varmistamiseksi, etta 8 prosentin vakavaraisuussuhde saavutetaan mahdolli-

simman pian ja viimeist~in 1 paivin tammikuuta 1995. Siihen asti kunnes kyseiset luot-
tolaitokset saavuttavat 8 prosentin vakavaraisuussuhteen, ItAvallan ja Suomen toimival-
taiset viranomaiset pitfvit naiden luottolaitosten rahoitustilannetta riittimtt6mina direk-
tiivin 89/646/ETY 19 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa.

19. 391 L 0031: Komission direktiivi 91/31/ FY, annettu 19 pdiviini joulukuuta 1990, luottolaitos-
ten vakavaraisuussuhteesta 18 paivInA joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissA 89/-
647/ETY olevan 'monenkeskisten kehityspankkien' teknisen m1.aritelmn mukauttamisesta

(EYVL N:o L 17, 23.1.91, s. 20)
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iii) Valvonta ja tilinplifitokset

20. 383 L 0350: Neuvostoji direktiivi 83/350/ETY, annettu 13 paivani kes~ikuuta 1983, luottolaitos-
ten konsolidoidusta valvonnasta (EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 18)

21. 386 L 0635: Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 paivAna joulukuuta 1986, pankkien
ja muiden rahoituslaitosten tilinplAtiksesti ja konsolidoidusta tilinp~it6ksesti (EYVL N:o
L 372, 31.12.1986, s. 1)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Itavalta, Norja ja Ruotsi panevat direktiivin sdinn6kset tiytint66n 1 pAivAin tammikuuta 1995
mennessA, ja Uechtenstein ja Sveitsi tammikuun I paivain 1996 mennessi. SiirtymAkauden
aikana tunnustetaan molemminpuolisesti sopimuspuolten luottolaitosten julkaisemat sivukontto-
reiden tilinpdAtfkset.

22. 389 L 0117: Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 pMivini helmikuuta 1989, jdsen-
valtioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta
julkistaa tilinpiatbsasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siina jasenvaltiossa (EYVL N:o L 44,
16.2.1989, s. 40)

TMAt sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 3 artiklaa ei sovelleta.

23. 391 L 0308: Neuvoston direktiivi 91/308/ETY, annettu 10 piivini kesikuuta 1991, rahoitusjir-

jestelmin rahanpesutarkoituksiin kAyttdmisen estimisesta (EYVL N:o L 166, 28.6.1991, s. 77)

Yksityiskohtaiset maaiiykset EFTA-valtioiden osallistumisesta sopimuksen 101 artiklan
mukaisesti:

Kustakin EFTA-valtiosta voi yksi asiantuntija osallistua rahanpesun yhteyskomitean tehtaviin,
jotka mainitaan direktiivin 13 artiklan I kohdan a ja b alakohdassa. EFTA-valtioiden
asiantuntijoiden osallistumiseen direktiivin 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa mainittuihin
tchtaviin sovelletaan asiaa koskevia sopimuksen m5rdayksiii.

EY:n komissio ilmoittaa hyvissa ajoin osallistujille komitean kokouksen ajasta ja toimittaa asiaa
koskevat asiakirijat.
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III P5RSSI JA ARVOPAPERIT

i) Prssiistalle ottaminen ja liiketoimet

24. 379 L 0279: Neuvoston direktiivi 79/279/ETY, annettu 5 pAiv.ni maaliskuuta 1979,
arvopaperien virallisele p6rssilistalle ottamista koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta
(EYVL N:o L 66, 16.3.1979, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0627: neuvoston direktiivi 88/627/ETY, annettu 12 paivanA joulukuuta 1988,
tiedoista, jotka on julkistettava, kun huomattava osuus p6rssiyhti6sti on hankittu tai
luovutettu (EYVL N:o L 348, 17.12.1988, s. 62)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivig koskee seuraava mukautus:

Islanti ja Sveitsi panevat direktiivin tiytint66n tammikuun 1 pdiv§in 1995 mennessA.
Siirtymrkauden aikana n~im maat huolehtivat, ettfi direktiivissA sinneltyji asioita koskevia
tietoja vaihdetaan sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kesken.

25. 380 L 0390: Neuvoston direktiivi 80/390/ETY , annettu 17 piivinA maaliskuuta 1980,
arvopaperien viralliselle p6rssilistalle ottamisen yhteydessd julkistettavan listalleottoesitteen
laatimista, tarkastusta ja levittfinistA koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (EYVL N:o
L 100, 17.4.80, s. 1) sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 387 L 0345: neuvoston direktiivi 87/345/ETY, annettu 22 piiv.nd kes~ikuuta 1987,
(EYVL N:o L 185, 4.7.1987, s. 81)

- 390 L 0211: neuvoston direktiivi 90/211/ETY, annettu 23 paivini huhtikuuta 1990,
direktiivin 80/390/ETY taijousesitteiden vastavuoroista tunnustamista listalleottoesitteiksi
koskevien s~1nn6sten muuttamisesta (EYVL N:o L 112, 3.5.90 s. 24)

TAtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivilla 87/345/ETY s5idettyA direktiivin 25 a artiklaa ei sovelleta.

b) Islanti ja Sveitsi panevat direktiivin tiiytint66n 1 pliv~in tammikuuta 1995 mennessi.
Siirtymikauden aikana nirmi maat huolehtivat, ettA direktiivissi sainneltyji asioita
koskevia tietoja vaihdetaan sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kesken.

26. 382 L 0121: Neuvoston direktiivi 82/121/ETY, annettu 15 pAiivin helmikuuta 1982, yhti6iden,
joiden osakkeet on otettu arvopaperip6rssin viralliselle p6rssilistalle, sAinn6llisest5 tiedonanto-
velvollisuudesta (EYVL N:o L 48, 20.2.1982, s. 26)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti ja Sveitsi panevat direktiivin tiytAnt66n 1 plivian tammikuuta 1995 mennessS. Siirty-
miikauden aikana ninmg maat huolehtivat, ett direktiivissA s inneltyji tietoja vaihdetaan sopi-
muspuolten toimivaltaisten viranomaisten kesken.
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27. 388 L 0627: Neuvoston direktiivi 88/627/ETY, annettu 12 pdivini joulukuuta 1988, tiedoista,
jotka on julkistettava, kun huomattava osuus p6rssiyhti6sti on hankittu tai luovutettu (EYVL
N:o L 348, 17.12.1988, s. 62)

TAtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi panevat direktiivin t~ytint66n 1 pAiviiin tammikuuta 1995
mennessa. Siirtymlkauden aikana na.mi maat huolehtivat, ett5 direktiivissi siiinneltyji tietoja
vaihdetaan sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kesken.

28. 389 L 0298: Neuvoston direktiivi 89/298/ETY, annettu 17 pdivani huhtikuuta 1989,
arvopapereita yleis6lle tarjottaessa julkistettavan tarjousesitteen laatimista, tarkastusta ja levit-
tAmistA koskevien vaatimusten yhteensovittamisesta (EYVL N:o L 124, 5.5.1989, s. 8)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin 24 artiklaa ei sovelleta.

b) Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi panevat direktiivin tdytantb6n 1 paivd.An tammikuuta 1995
mennessi. Siirtymiikauden aikana nizni maat huolehtivat, ettii direktiivissi sa~inneltyji
asioita koskevia tietoja vaihdetaan sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kesken.

29. 389 L 0592: Neuvoston direktiivi 89/592/ETY, annettu 13 pAivinA marraskuuta 1989,
sisapiirikauppoja koskevien s.inn6sten ja mdAriysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o L 334,
18.11.1989, s. 30)

Tta sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevat seuraavat mukautukset:

a) Islanti, Itivalta, Liechtenstein ja Sveitsi panevat direktiivin tAytint66n 1 paiiviin
tammikuuta 1995 mennessi. Siirtymikauden aikana nimd maat huolehtivat, etti
direktiivissi sdiinneltyji asioita koskevia tietoja vaihdetaan sopimuspuolten toimivaltaisten
viranomaisten kesken.

b) Direktiivin 11 artildaa ei sovelleta.

ii) Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistA sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissUoi-
tusyritykset)

30. 385 L 0611: Neuvoston direktiivi 85/611/ETY, annettu 20 paivini joulukuuta 1985,
arvopapereihin kohdistuvaa yhteisti sijoitustoimintaa haijoittavia yrityksii (yhteissijoitusyrityk-
set) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miriysten yhteensovittamisesta (EYVL N:o
L 375, 31.12.1985, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0220: neuvoston direktiivi 881220/ETY, annettu 22 piivdni maaliskuuta 1988,
direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta tiettyjen yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikkaa
koskevien sA.nn6sten osalta (EYVL N:o L 100, 19.4.1988, s. 31)
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Tdta sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 57 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "tAmAn direktiivin tIytint66npanopiivin5" korvataan
ilmaisulla "ETA-sopimuksen voimaantulopaivana".

SAA.DOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITEr AvA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittiv~t huomiota seuraavien sSid6sten sisAlt66n:

31. 374 X 0165: Komission suositus 74/165/ETY, annettu 6 paiviinii helmikuuta 1974, 24 pdiviini
huhtikuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin artiklojen soveltamisesta (EYVL N:o L 87,
30.3.1974, s. 12)

32. 381 X 0076: Kornission suositus 81/76/ETY, annettu 8 pgiviini tammikuuta 1981, moottoriajo-
neuvojen kiytt66n liittyvin vastuun varalta otettaviin vakuutuksiin perustuvien korvaus-
vaatimusten kisittelyn nopeuttamisesta (EYVL N:o L 57, 4.3.1981, s. 27)

33. 385 X 0612: Neuvoston suositus 85/612/ETY, annettu 20 piiving joulukuuta 1985, neuvoston
direktiivin 85/611/ETY 25 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta (EYVL N:o 375, 31.12.1985,
s. 19)

34. 387 X 0062: Komission suositus 87/62/ETY, annettu 22 piivAni joulukuuta 1986, luottolaitosten
suurten riskikeskittymien seurannasta ja valvonnasta (EYVL N:o L 33, 4.2.1987, s. 10)

35. 387 X 0063: Komission suositus 87/63/ETY, annettu 22 piivini joulukuuta 1986, talletusten
vakuusjdijesteImien kiytt66notosta yhteis6ssA (EYVL N:o L 33, 4.2.1987, s. 16)

36. 390 X 0109: Komission suositus 90/109/ETY, annettu 14 piivnSi helmikuuta 1990, rajojen yli
tapahtuviin rahoitustoimiin hiittyvien pankkiehtojen avoimuudesta (EYVL N:o L 67, 15.3.1990,
s. 39)
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LUTE X

AUDIOVISUAALISET PALVELUT

Luettelo, josta mrit~in 36 artiklan 2 kohdassa

JOHDANTO

Jos sAid6ksissi, joihin tassa IiitteessA vutataan, on yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisia kisitteitii
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjijestyksele ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sAid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa sekA
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, miti laaja-alaisista mukautuksista tehdyssa p6ytakirassa 1 mrataiiin, jollei taissA
Ijitteessa toisin midrdti.

SADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 389 L 0552: Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 piivniin lokakuuta 1989, televisiotoi-
mintaa koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten mi~iysten yhteensovittami-
sesta (EYVL N:o L 298, 17.10.1989, s. 23)

Tti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) EFTA-valtioiden osalta direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja teoksia
ovat samoin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut, Euroopan kolmansiin maihin sijoittautu-
neiden tuottajien joko kokonaan tekemat tai nAiden kanssa yhteistuotantona tehdyt teokset,
jos kyseiselld EFTA-valtiolla on asianomaisen kolmannen maan kanssa tiiti koskeva
sopimus.

Jos sopimuspuoli aikoo tehdi 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen, sen on
ilmoitettava tiistA ETA:n sekakomitealle. Neuvottelut tAllaisten sopimusten sisll6sti voi-
daan jarjestaa minka tahansa sopimuspuolen pyynn6sti.

b) Usatdian direktiivin 15 artiklaan seuraava:

EFTA-valtiot saavat vaatia niiden alueella toimivia kaapelitelevisioyhti6itA muokkaamaan
tai muulla tavoin peittAmdin nikyvisti alkoholijuomamainokset. TAill poikkeuksella ei
saa olla muiden televisio-ohjelmien osien kuin alkoholimainosten uudelleen IhettdMisti
rajoittavaa vaikutusta. Sopimuspuolet tarkastelevat yhdess5 tAt5i poikkeusta vuonna 1995.
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LITE XI

TELEPALVELUT

Luettelo, josta mir~tadn 36 artiklan 2 kohdassa

JOHDANTO

Jos s idoksissi, joihin tissA liitteessd viitataan, on yhteis6n oikeusjrjestykselle ominaisia kisitteitA
tai jos niissA viitataan yhteis6n oikeusjdrjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jdsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jasenvaltioiden julkisiin

yksikbihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, miti laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytikiriassa I miriitiin, jollei tissi
Iiittees-s toisin m~i~itii.

SAA6DKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 387 L 0372: Neuvoston direktiivi 87/372/ETY, annettu 25 pdivnd kesdkuuta 1987, taajuus-
alueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojirjestelmdisen digitaalisen maanp~il-
lisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun kiytt66nottoon yhteis6ssi (EYVL N:o L 196,
17.7.1987, s. 85)

2. 390 L 0387: Neuvoston direktiivi 90/387/ETY, annettu 28 pdivini kesikuuta 1990, telepal-
velujen sisdmarkkinoiden toteuttamisesta saamalla aikaan avoimen verkon tajoaminen (EYVL
N:o L 192, 24.7.1990, s. 1)

Tit sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan direktiivin 5 artiklan 3 kohdan ilmaisu "perustamissopimuksen 85 ja 86
artiklan" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan".

b) Islannin on pantava tdmi direktiivi tiytdnt66n viimeistiin 1 pAivana tammikuuta 1995.

3. 390 L 0388: Komission direktiivi 90/388/ETY, annettu 28 p~iviini kesikuuta 1990, kilpailusta
telepalvelumarkkinoilla (EYVL N:o L 192, 24.7.1990, s. 10)

4. 390 L 0544: Neuvoston direktiivi 90/544/ETY, annettu 9 pAivana lokakuuta 1990, taajuus-
alueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpdillisen yleisen kaukohakujijestelmdin
yhteen sovitettua kiytt66nottoa varten yhteis6ssi (EYVL N:o L 310, 9.11.1990, s. 28)

5. 391 L 0287: Neuvoston direktiivi 91/287/ETY, annettu 3 pdivina kesikuuta 1991, taajuus-
alueesta, joka on tarkoitettu digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnin (DECI)
yhteen sovitettua Idytt66nottoa varten yhteis6ssS (EYVL N:o L 144, 8.6.1991, s. 45)
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SAA.DOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITEn= AVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittAvAt huomiota seuraavien sAld6sten sisilt6bn:

6. 388 Y 1004(01): Neuvoston pddt6slauselma 88/C 257/01, annettu 30 pdivinA kesikuuta 1988,
telepalvelujen ja -laitteiden yhteismarkkinoiden kehittdmisesti vuoteen 1992 asti (EYVL N:o
C 257, 4.10.1988, s. 1)

7. 389 Y 0511(01): Neuvoston plit6slauselma 89/C 117/01, annettu 27 pdiviini huhtikuuta 1989,
standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnissA (EYVL C 117, 11.5.1989, s. 1)

8. 389 Y 0801: Neuvoston pAit6slauselma C/196/P 4, annettu 18 piving heiniikuuta 1989,
digitaalisen monipalveluverkon (ISDN) Euroopan yhteis6ssg tapahtuvan kAytt66noton yhteen-
sovittamisen vahvistamisesta vuoteen 1992 asti (EYVL N:o C 196, 1.8.1989, s. 4)

9. 390 Y 0707(02): Neuvoston plAt6slauselma 90/C 166/02,. annettu 28 pgiviins kesikuuta 1990,
yleiseurooppalaisen radiotaajuusyhteisty6n vahvistamisesta ottaen huomioon erityisesti
yleiseurooppalainen ulottuvuus (EYVL N:o C 166, 7.7.1990, s. 4)

10. 390 Y 1231(01): Neuvoston p~it6slauselma C/329/90/P 25, annettu 14 pgivind joulukuuta 1990,
yleiseurooppalaisen yleisen solukkojarjestelmAisen digitaalisen maanpAgllisen matkaviestin-
Ifikenteen (GSM) yhteis6ssai tapahtuvan yhteen sovitetun kiytt66noton viimeisestS vaiheesta
(EYVL N:o C 329, 31.12.1990, s. 25)

11. 384 X 0549: Neuvoston suositus 84/549/ETY, annettu 12 pAiviini marraskuuta 1984,
televiestinnin yhdenmukaistamisen tiytdnt66npanosta (EYVL N:o L 298, 16.11.1984, s. 49)

12. 384 X 0550: Neuvoston suositus 84/550/ETY, annettu 12 paivlnA marraskuuta 1984, julkisia
telehankintoja koskevien sopimusten avaamisen ensimmiisesta vaiheesta (EYVL N:o L 298,
16.11.1984, s. 51)

13. 386 X 0659: Neuvoston suositus 86/659/ETY, annettu 22 pdivAnA joulukuuta 1986, digitaalisen
monipalveluverkon (ISDN) yhteen sovitetusta klytt6bnotosta Euroopan yhteis6ssg (EYVL N:o
L 382, 31.12.1986, s. 36)

14. 387 X 0371: Neuvoston suositus 87/371/ETY, annettu 25 piivina kesikuuta 1987, yleiseu-
rooppalaisen yleisen solukkojijestelmiisen digitaalisen maanpSillisen matkaviestinliikenteen
yhteen sovitetusta kiytt66notosta yhteis6ss. (EYVL N:o L 196, 17.7.1987, s. 81)

15. 390 X 0543: Neuvoston suositus 90/543/ETY, annettu 9 plivlni lokakuuta 1990, yleiseu-
rooppalaisen maanplillisen yleisen kaukohakujirjestelmiin yhteen sovitusta kAytt66notosta
yhteis6ssa (EYVL N:o L 310, 9.11.1990, s. 23)

16. 391 X 0288: Neuvoston suositus 91/C 288/ETY, annettu 3 pdiviina kesakuuta 1991, digitaalisen
eurooppalaisen langattoman televiestinnin (DECI) yhteen sovitetusta kgytt66notosta yhteis6ssi
(EYVL N:o L 144, 8.6.1991, s. 47)
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LIITE XII

PAA.OMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

Luettelo, josta mdiirdt~an 40 artiklassa

JOHDANTO

Jos sid6ksiss, joihin tassa liitteess5 viitataan, on yhteis6n oikeusjiljestyksee ominaisia klsitteitg
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjiirjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joile yhteis6n sdid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaItioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, miti laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytikijassa 1 mddrliitin, joUei tasa
Ijitteessa toisin miriitii.

S, ADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 388 L 0361: Neuvoston direktiivi 88/361/ETY, annettu 24 pdivini kesikuuta 1988, perusta-
missopimuksen 67 artiklan taiytint66npanosta (EYVL N:o L 178, 8.7.1988 s. 5)

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) EFTA-valtiot ilmoittavat ETA:n sekakomitealle direktiivin 2 artiklassa tarkoitetuista
toimenpiteisti. Yhteis6 ilmoittaa ETA:n sekakomitealle jisenvaltioidensa toteuttamista
toimenpiteisti. Naitd toimenpiteita koskeva tietojenvaihto tapahtuu ETA:n sekakomiteassa.

b) Direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamiseksi EFTA-valtiot
noudattavat p6ytikirjassa 18 miidrAttyi menettelyi. Sopimuspuolten yhteisty6ssi noudate-
taan sopimuksen 45 artiklassa miirittyji yhteisiAi menettelyji.

c) Sopimuksen VII osan 2 luvussa miritty menettely ei koske paatfksiii, jotka yhteis6 voi
tehdi direktiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Yhteis6 ilmoittaa muille sopimuspuolille
niisti pdit6ksisti. Rajoitukset, joita varten siirtymikausia voidaan pidentSA, voidaan
timin sopimuksen osalta pitii voimassa samoin edellytyksin kuin yhteis6ss.kin.

d) EFTA-valtiot saavat jaljempnSi miirityin aikarajoituksin ja j5ijempini mainituilla
alueilla edelleen soveltaa ulkomaista omistusta ja/tai ulkomailla asuvien omistusta
koskevaa kansallista lains~didnt6fiin, joka on voimassa ETA-sopimuksen tullessa
voimaan:

- Islanti 1 pdivi n tammikuuta 1995 saakka direktiivin liitteessi 11 mainittujen
lyhytaikaisten pliomanliikkeiden osalta;
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Norja 1 pivilin tamnmikuuta 1995 saakka kotimaisten arvopapereiden hankinnan
ja kotimaisten arvopapereiden ulkomaisille pdiomamarkkinoille hyvaksymisen
osalta;

Norja ja Ruotsi 1 pdiviin tarnmikuuta 1995 saakka seka Islanti, Liechtenstein ja
Suomi 1 pliviiin tammikuuta 1996 saakka kansalliselle alueelle tehtivien suorien
sijoitusten osalta;

Sveitsi 1 pdiviAn tammikuuta 1998 saakka ammattimaisessa kiinteist6toiminnassa
kansalliselle alueelle tehtyjen suorien sijoitusten osalta;

Norda 1 pdiviiiin tammikuuta 1995 saakka, Islanti, Itavalta, ja Suomi 1 p~iivdAn
tammikuuta 1996 saakka seki Liechtenstein ja Sveitsi 1 pgivain tammikuuta 1998
saakka kansalliselle alueelle tehtyjen kiinteist6sijoitusten osalta;

Itvalta sisimaan vesiviylien alalle tehtyjen suorien sijoitusten osalta siihen saakka,
kunnes saavutetaan tasapuolinen pdAsy EY:n vesiviiylille.

e) Siirtymikausien aikana EFTA-valtiot eivit kohtele EY:n jisenvaltioiden tai muiden
EFTA-valtioiden yhti6iden tai kansalaisten uusia eivitki olemassa olevia sijoituksia
episuotuisammin kuin sopimuksen allekirjoituspiivina voimassa olevan lainsadnn6n
mukaan, edelli sanotun kuitenkaan rajoittamatta EFTA-valtioiden oikeutta saattaa voi-
maan sopimuksen mukaisia lakeja ja erityisesti vapaa-ajan asunnon ostamista koskevia
sainnoksia, jotka vastaavat vaikutukseltaan sita lainsigdint6i, joka on direktiivin 6
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyvaksytty yhteis6ssi.

f) Direktiivin liitteen I johdanto-osan viittauksen ETY:n perustamissopimuksen 68 artiklan
3 kohtaan katsotaan tarkoittavan viittausta ETA-sopimuksen 42 artiklan 2 kohtaan.

g) Sen estamitta, mita sopimuksen 40 artiklassa ja tissA Iiitteess miiritiin, Islanti saa
edelleen soveltaa sopimuksen allekirjoituspdiviini olemassa olevia ulkomaalaisten tai
ulkomailla asuvien omistusoikeuden rajoituksia kalastuksen ja kalanjalostusteoUisuuden
alalla.

Nirni rajoitukset eivit kuitenkaan ole esteeni Islannin kansalaisuutta vailla olevien tai
sellaisten Islannin kansalaisten, joilla ei ole sienli kotipaikkaa, sijoituksille yhti6ihin, jotka
toimivat ainoastaan vililisesti kalastuksen tai kalanjalostusteoUisuuden alalla. Kansallisilla
viranomaisilla on kuitenkin oikeus vaatia, ettei yhti6, jonka Islannin kansalaisuutta vailla
oleva tai sellainen Islannin kansalainen, jolla ei ole sielIA kotipaikkaa, on hankkinut
kokonaan tai osittain, tee sijoituksia kalanjalostusteollisuuden toimintaan tai kalas-
tusaluksiin.

h) Sen estamatti, miti sopimuksen 40 artiklassa ja tissA IiitteessA m~iritiin, Norda saa
edelleen soveltaa sopimuksen allekirjoituspdivini olemassa olevia rajoituksia, jotka kos-
kevat Norjan kansalaisuutta vailla olevien oikeutta omistaa kalastusaluksia.

NiAi rajoitukset eivit kuitenkaan ole esteeni Noran kansalaisuutta vailla olevien
sijoituksille maalla sijaitsevaan kalanjalostusteollisuuteen tai yhti6ihin, jotka toimivat
ainoastaan vilillisesti kalastuksen alalla. Kansallisilla viranomaisilla on oikeus vaatia, ettei
yhti6, jonka Norjan kansalaisuutta vai~la oleva on hankkinut kokonaan tai osittain, tee
sijoituksia kalastusaluksiin.
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LIITE XIII

LIIKENNE

Luettelo, josta m Aitiin 47 artiklas.sa

JOHDANTQ

los sAid6ksissA, joihin tassA liitteessA viitataan, on yhteis6n oikeusjdijestyksefle ominaisia kisitteitl
tai jos niissA viitataan yhteis6n oikeusj~.rjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joflle yhteis6n shid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jasenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, miti laaja-alaisista mukautuksista tehdyssA p6ytdkirjassa 1 miiritAin, jollei tAssa
liitteessA toisin mirati.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

I. Jos s5did6ksissA, joihin tiss5 fiitteess5 viitataan, on viittauksia Euroopan talousyhteis6n
perustamissopimukseen, tWta sopimusta sovellettaessa

a) seuraavat viittaukset korvataan seuraavasti:

- 55 artilda ETY = 32 artikla ETA
- 56 artikla ETY = 33 artikla ETA
- 57 artikla ETY = 30 artikla ETA
- 58 artikla ETY = 34 artikla ETA
- 77 artikla ETY = 49 artikla ETA
- 79 artikla ETY = 50 artikla ETA
- 85 artikla ETY = 53 artikla ETA
- 86 artikla ETY = 54 artikla ETA
- 92 artikla ETY = 61 artikla ETA
- 93 artikla ETY = 62 artikla ETA
- 214 artikla ETY = 122 artikla ETA

b) niiilI ei seuraavien viittausten osalta katsota olevan merkitysti:

- 75 artikla ETY
- 83 artikla ETY
- 94 artikla ETY
- 95 artikla ETY
- 99 artikla ETY
- 172 artikla ETY
- 192 artikla ETY
- 207 artikla ETY
- 209 artikla ETY
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i. T'I sopimusta sovellettaessa seuraava IiitetAin luetteloihin asetuksen (ETY) N:o 1108/70
Iiitteessd II olevaan A.1 kohtaan, asetuksen (ETY) N:o 1191/69 19 artiklaan, pddt6ksen 83/418/ETY
1 artiklaan, asetuksen (ETY) N:o 1192/69 3 artiklaan, asetuksen (ETY) N:o 2830/77 2 artiklaan,
asetuksen (EY) N:o 2183/78 2 artiklaan ja pdat6ksen 82/529/ETY 2 artiklaan:

"- Osterreichische Bundesbahnen
- Valtionrautatiet/Statsjimvaigama
- Norges Statsbaner
- Statens Ja'nvigar
- Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fiddraux suisses/Ferrovie federali svizzere/

Viafiers federalas svizras"

111. Jos sAid6ksessa, johon t~ssi Iiitteessi viitataan, siidetAin menettelyisti EY:n jisenvaltioiden
viilisii riitoja ratkaistaessa ja riita on EFrA-valtioiden vilinen, nAmS saattavat riidan vastaavia
menettelyji noudattaen asianomaisen EFTAn toimnielimen kAsiteltiviksi. Jos riita on EY:n jasenvaltion
ja EFTA-valtion vAlinen kyseiset sopimuspuolet saattavat riidan vastaavia menettelyji noudattaen
ETA:n sekakomitean kfsitelthvSksi.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

I SISAMAAN LIIKENNE

i) YLEISET KYSYMYKSET

1. 370 R 1108: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1108/70, annettu 4 paivAna kesikuuta 1970, rautatie-,
maantie- ja sisavesiliikenteen infrastruktuurikuluja koskevasta kirjanpitoj~ijestelm~Ista (EYVL
N:o L 130, 15.6.1970, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 90)

- 373 D 0101(01): Euroopan yhteis6jen neuvoston p55tbs, tehty 1 piivgn5 tammikuuta

1973, uusien jisenvaltioiden Euroopan yhteis6ihin IiittymistS koskevien asiakirjojen
muuttamisesta (EYVL N:o L 2, 1.1.1973, s. 19)

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 92)

- 379 R 1384: neuvoston asetus (ETY) N:o 1384/79, annettu 25 paivani kesAkuuta 1979
(EYVL N:o L 167, 5.7.1979, s. 1)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 381 R 3021: neuvoston asetus (ETY) N:o 3021/81, annettu 19 paivniin lokakuuta 1981
(EYVL N:o L 302, 23.10.1981, s. 8)

Vol. 1816, 1-31121



242 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1994

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 paivana joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sis~vesiliikennetti koskevien direktiivien, pSit6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

Tat a sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

Lisdtain asetuksen liitteeseen 11 seuraava:

A.1 Rautatiet - p55verkot

Katso alakohtainen mukautus 11

A.2 Rautatiet - Julkisen liikenteen kiytettiviss5 olevat, paaverkkoon liitetyt verkot (lukuun
ottamatta kaupunkiverkkoja)

"Itavalta
1. Montafoner Bahn AG
2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkehrsbetriebe (SVB)
6. Biirmoos - Trimmelkam AG
7. Lokalbahn V6cklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermlrkische Landesbahnen
14. GKB Graz-K6flacher Eisenbahn- und Bergbau-Ges.m.b.H.
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Suomi
Valtionrautatiet/Statsjirnvigarna

Noria
Norges Statsbaner

Ruotsi
Nordmark-Klari1vens Jd-nvig (NKLJ)
Maln6-Limhamns Jirnvig (NLJ)
Vaxj6-Hultsfred-VAsterviks J~rnvig (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Jirnvig (JL)
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Sveitsi
I. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer Rdgional du val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemin de fer Fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsi~res
8. Berner Alpenbahn Geseflschaft

Bern-L.6tschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn
10. Giirbetal-Bem-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensetalbahn
13. Solothum-Minster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. SihItal-Zrich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Siudostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-St Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bidre-Apples-Morges
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes Neuchiteloises
28. Chemins de fer Electriques Veveysans
29. Chemin de fer Montreuz-Oberland Bemois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sdpey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Olion-Monthey-Champ6ry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-Chfitelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Tauffelen-lns-Bahn
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberaargau-Jura-Bahnen
43. Baselland-Transport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental- und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzem-Stans-Engelberg-Bahn
48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
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49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstitten-Bahn
54. Trogenerbahn

St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhidtische Bahn/Viafier Retica"

B. MAANTIET

"Itivalta
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Suomi
1. Piitiet/Huvudvigar
2. Muut maantiet/Ovriga landsvigar
3. Paikalistiet/Bygdevigar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vigar

Island
1. Pj66vegir
2. S)sluvegir
3. Pj66vegir i X~ttbyli

4. G6tur sveitarfdlaga

Liechtenstein
1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norja
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Ruotsi
1. Motorvdgar
2. Motortrafikleder
3. Ovriga vagar

Sveitsi
1. Nationalstrasser/routes nationales/strade Nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali"
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2. 370 R 2598: Komission asetus (ETY) N:o 2598/70, annettu 18 piiviinA joulukuuta 1970, 4
pgiviini kesikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 IfitteessA I olevien
kirjanpitokaavojen eri kohtiin sisaltyvistai eristi (EYVL N:o L 278, 23.12.1970, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 378 R 2116: komission asetus (ETY) N:o 2116/78, annettu 7 paivang syyskuuta 1978
(EYVL N:o L 246, 8.9.1978, s. 7)

3. 371 R 0281: Komission asetus (ETY) N:o 281/71, annettu 9 p~iivini helmikuuta 1971, 4
pliving kesikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1108/70 3 artiklan e alakoh-
dassa tarkoitetun merivAylIn luonteisten vesivaylien luettelon sisll6sti (EYVL N:o L 33,
10.2.1971, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Tanskan
kuningaskunnan, Trlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 92)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 162)

T'ti sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

.isAtAin liitteeseen seuraava:

"Suomi
- Saimaan kanava/Saima kanal
- Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

Ruotsi
- TrolihAttanin kanava ja Gbtajoki
- Vanern
- S6dertAljen kanava
- Milaren"

4. 369 R 1191: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1191/69, annettu 26 piivini kesikuuta 1969,
julkisten palvelujen kusitteeseen rautatie-, maantie- ja sisivesiliikenteessA olennaisesti kuuluvia
velvoitteita koskevista jisenvaltioiden toimenpiteisti (EYVL N:o L 156, 28.6.1969, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustanissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekA Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteisfihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 90)

- 373 D 0101(01): Euroopan yhteisbjen neuvoston pdAt6s, tehty 1 plivini tammikuuta
1973, uusien jsenvaltioiden Euroopan yhteis6ihin liittymistS koskevien asiakirjojen
muuttamisesta (EYVL N:o L 2, 1.1.1973, s. 19)
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1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis~ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 92)

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin Ifittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o L 302,
15.11.1985, s. 161)

390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 piivAni joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisivesiliikennetti koskevien direktiivien, p.at6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

391 R 1893: neuvoston asetus (ETY) N:o 1893/91, annettu 20 pSiviini kes.kuuta 1991
(EYVL N:o L 169, 29.6.1991 s. 1)

ii) INFRASTRUKTUURI

5. 378 D 0174: Neuvoston piit6s 78/174/ETY, tehty 20 piivini helmikuuta 1978, neuvottelu-
menettelysta ja liikenteen infrastruktuuria kasittelevdn komitean perustamisesta (EYVL N:o
L 54, 25.2.1978, s. 16)

Tt sopimusta sovellettaessa piat6stS koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan I artiklan 2 alakohdassa, 2 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa sanat "yhteis6n
kannalta" sanoilla "ETA-sopimuksen sopimuspuolten kannalta"

b) Pd it6ksen 1 artiklan 2 alakohdan c alakohtaa ei sovelleta.

Tarkemmat mdiriykset EFTA-valtioiden osallistumisesta sopimuksen 101 artiklan mukaisesti:

Kunkin EFTA-valtion asiantuntija voi osallistua hiikenteen infrastruktuuria kasittelevan komitean
tassa pdAt6ksessS tarkoitettuun ty6skentelyyn.

EY:n komissio ilmoittaa riittavan ajoissa osanottajille komitean kokousten ajankohdan ja
toimittaa heille asiaa koskevat asiakirjat.

iii) KILPAILUSkANNOT

6. 360 R 0011: Asetus N:o 11 Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen 79 artiklan 3 koh-
dan tiytint66npanosta syrjinndn poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista (EYVL N:o L 52,
16,8.1960, s. 1121/60), sellaisena kuin se on muutettuna ja taydennettyna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekd Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhistyneen kunin-
gaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 148)

- 384 R 3626: neuvoston asetus (ETY) N:o 3626/84, annettu 19 piivini joulukuuta 1984
(EYVL N:o L 335, 22.12.1984, s. 4)
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Thta sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Tiimdn asetuksen 11 - 26 artiklan soveltamisen osalta katso p6ytAkidja 21.

7. 368 R 1017: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68, annettu 19 p~iviing heingkuuta 1968,
kilpailusiint6jen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sis~vesiliikenteeseen (EYVL N:o L 175,
23.7.1968, s. 1)()

8. 369 R 1629: Komission asetus (ETY) N:o 1629/69, annettu 8 pgiviinS elokuuta 1969, 19
pdiviind heinikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1017/68 10 artiklassa tarkoi-
tettujen valitusten, 12 artiklassa tarkoitettujen hakemusten ja 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen ilmoitusten muodosta, sisill6sti 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 pdivinii elokuuta 1969, 19
paivani heinikuuta 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)2)

10. 374 R 2988: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2988/74, annettu 26 pgivgn5 marraskuuta 1974,
vanhentumisajoista liikennett ja kilpailua koskeviin Euroopan talousyhteis6n sdgnt6ihin
liittyvissi menettelyissi ja niiden nojalla miAirittyjen seuraamusten tiytint66npanossa (EYVL
N:o L 319, 29.11.1974, s. 1)(2)

iv) VALTION TUKI

11. 370 R 1107: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1107/70, annettu 4 pAivan kesikuuta 1970, tuen
my6ntAmisesti rautatie-, maantie- ja sis~vesiiiikenteeseen (EYVL N:o L 130, 15.6.1970, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna ja tiydennettyni seuraavilla:

- 1 72 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan hiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 148)

- 375 R 1473: neuvoston asetus (ETY) N:o 1473/75, annettu 20 piivini toukokuuta 1975
(EYVL N:o L 152, 12.6.1975, s. 1)

- 382 R 1658: neuvoston asetus (ETY) N:o 1658/82, annettu 10 paivana kesikuuta 1982,
tuen my6ntimisesti rautatie-, maantie- ja sis5vesiliikenteeseen annetun asetuksen (ETY)
N:o 1107/70 tiydentamisesti yhdistettyji kuljetuksia koskevilla siinnoksilla (EYVL N:o
L 184, 29.6.1982, s. 1)

- 389 R 1100: neuvoston asetus (ETY) N:o 1100/89, annettu 27 piiving huhtikuuta 1989
(EYVL N:o L 116, 28.4.1989, s. 24)

o Lueteltu ainoastaan tiedoksi. Soveltamisen osalta katso lite XIV.

LAeteltu ainoastaan tiedoksi. Soveltamisen osalta katso p6ytikirja 21.
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"tA sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Asetuksen 5 artiklassa ilmaisu "komissiolle" korvataan ilmaisulla "ETA-sopimuksen 62
artiklassa mdiriteUylle toimivaltaiselle viranomaiseUe".

v) RAJAMUODOLLISUUKSIEN YKSINKERTAISTAMINEN

12. 389 R 4060: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4060/89, annettu 21 pdivind joulukuuta 1989,
valvonnan poistamisesta j~senvaltioiden rajoilla maantie- ja sisdvesiliikenteessd (EYVL N:o L
390, 30.12.1989, s. 18)

TAti sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset.

a) Euroopan yhteis6jen ja Itlivallan tasavallan vilisen tavaroiden kauttakuljetuksia maanteitse
ja rautateitse koskevan sopimuksen (j61jempni 'kauttakulkusopimus') 17 artiklan mukaan
Itaivalta saa tehdi rajatarkastuksia tarkastaakseen, ettA kauttakulkusopimuksen 15 ja 16
artiklassa tarkoitettua ekopistejirjestelmdA noudatetaan.

Kaikki sopimuspuolet voivat tehdi rajatarkastuksia valvoakseen sellaisten kauttakul-
kusopimuksen 16 artiklassa tarkoitettujen kiinti6jliijestelyjen noudattamista, joita
ekopisteji.jestelri ei korvaa, sekA sellaisten kiinti6jgijestelyjen noudattamista, joista
midrRdiAn yhtAti Itaivallan ja toisaalta Noran, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin vilisissA
kahdenvalisissA sopimuksissa.

Kaikki muut tarkastukset tehdiin asetuksen mukaisesti.

b) Sveitsi saa tehdi rajatarkastuksia tarkastaakseen Euroopan yhteis6jen ja Sveitsin valaljiton
valisen tavaroiden maantie- ja rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen liitteen 6
mukaisesti annettuja lupia.

Kaikki muut tarkastukset tehdgian asetuksen mukaisesti.

vi) YHDISTETYT KULJETUKSET

13. 375 L 0130: Neuvoston direktiivi 75/130/ETY, annettu 17 pdivand helmikuuta 1975, tietynlaisia
jdsenvaltioiden valisia tavaroiden yhdistettyji kuljetuksia koskevista yhteisisti sinn6istA (EYVL
N:o L 48, 22.2.1975, s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0005: neuvoston direktiivi 79/5/ETY, annettu 19 pMivni joulukuuta 1978 (EYVL
N:o L 5, 9.1.1979, s. 33)

- 382 L 0003: neuvoston direktiivi 82/3/ETY, annettu 21 plivini joulukuuta 1981 (EYVL
N:o L 5, 9.1.1982, s. 12)

- 382 L 0603: neuvoston direktiivi 82/603/ETY, annettu 28 piivind heinikuuta 1982
(EYVL N:o L 247, 23.8.1982, s. 6)
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- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o

L 302, 15.11.1985, s. 163)

- 386 L 0544: neuvoston direktiivi 86/544/ETY, annettu 10 paivAna marraskuuta 1986
(EYVL N:o L 320, 15.11.1986, s. 33)

- 391 L 0224: neuvoston direktiivi 91/224/ETY, annettu 27 p5ivini maaliskuuta 1991

(EYVL N:o L 103, 23.4.1991, s. 1)

TitA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Usatain 8 artiklan 3 kohtaan seuraava:

ItIvalta:
Strassenverkehrsbeitrag

- Suomi:
Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt

- Ruotsi:
Fordonsskatt"

Sveitsi pitiA voimassa yhdistettyjen kuijetusten tukijirjestelmlin (tamn sopimuksen allekirjoitus-

paivAni: Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29. Juni 1988 uber die F6rderung
des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge - Ordonnance sur

la promotion du traffic combin6 et du transport des vehicules A moteur accompagnis, du 29 juin

1988 - Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del transporto di autoveicoli

accompagnati, del 29 giugno 1988)) eik! ota kdytt66n veronpalautusjirjestelmAi.

I MAANTIELIIKENNE

i) TEKNINEN YHDENMUKAISTAMINEN JA TURVALLISUUS

14. 385 L 0003: Neuvoston direktiivi 85/3/ETY, annettu 19 pdivinii joulukuuta 1984, tiettyjen
tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja muista teknisisti ominaisuuksista (EYVL N:o L

2, 3.1.1985. s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavila:

- 386 L 0360: neuvoston direktiivi 86/360/ETY, annettu 24 pdivdinii heinAkuuta 1986
(EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 19)

- 388 L 0218: neuvoston direktiivi 88/218/ETY, annettu 11 piivind huhtikuuta 1988
(EYVL N:o L 98, 15.4.1988, s. 48)

- 389 L 0338: neuvoston direktiivi 89/338/ETY, annettu 27 piivdnd huhtikuuta 1989
(EYVL N:o L 142, 25.5.1989, s. 3)
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- 389 L 0460: neuvoston direktiivi 89/460/ETY, annettu 18 pSivini kesikuuta 1989,
tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja muista teknisistd ominaisuuksista
annetun direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta Irlantia ja YhdistynyttA kuningaskuntaa
koskevien poikkeusten voimassaolon I5ttymispivin vahvistamiseksi (EYVL N:o L 226,
3.8.1989, s. 5)

- 389 L 0461: neuvoston direktiivi 89/461/ETY, annettu 18 piiviinA heinikuuta 1989,
tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja muista teknisistd ominaisuuksista
annetun direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta puoliperavaunuyhdistelmien tiettyjen
suurimpien sallittujen mittojen vahvistamiseksi (EYVL N:o L 226, 3.8.1989, s. 7)

- 391 L 0060: neuvoston direktiivi 91/60/ETY, annettu 4 piivdni helmikuuta 1991,
direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta puoliperavaunuyhdistelmien tiettyjen suurimpien
sallittujen mittojen vahvistamiseksi (EYVL N:o L 37, 9.2.1991, s. 37)

TitA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

Itavalta saa pit~ii voimassa tamdn direktiivin liitteessd I olevassa 2.2.1 ja 2.2.2 kohdassa mainit-
tuja moottoriajoneuvojen ja perdvaunujen suurimpia sallittuja painoja koskevan kansallisen
IainsA.dnt6nsi. T'din vuoksi Itivallassa ei sovelleta saann6ksii, jos niiden mukaan saa kiyttSA
sellaisia ajoneuvoja (yksitt5isiS tai ajoneuvoyhdistelmiii), jotka eivdt ole tillaisen kansallisen
lainsdidnn6n mukaisia. Asiaa tarkastellaan yhteisesti kuusi kuukautta ennen Euroopan
yhteis6jen ja Itivallan tasavallan valisen tavaroiden kauttakuljetuksia maanteitse ja rautateitse
koskevan sopimuksen umpeutumista.

Sveitsi saa pitai voimassa tirnmn direktiivin Iiitteessi I olevassa 2.2 ja 2.3.3 kohdassa mainittuja
moottoriajoneuvojen ja perivaunujen suurimpia sallittuja painoja koskevan kansallisen
lains d Idnt6nsA. Td nn vuoksi SveitsissA ei sovelleta saannoksia, jos niiden mukaan saa kiyttaa
sellaisia ajoneuvoja (yksittiisii tai ajoneuvoyhdistelmiA), jotka eivlt ole tUllaisen kansallisen
lainsdidfinn6n mukaisia. Asiaa tarkastellaan yhteisesti kuusi kuukautta ennen Euroopan
yhteis6jen ja Sveitsin valaiiton vilisen tavaroiden maantie- ja rautatiekuljetuksia koskevan
sopimuksen umpeutumista.

ItAvalta ja Sveitsi panevat tiiytdnt66n kokonaisuudessaan kaikki muut t.m n direktiivin
sainnbkset painoista ja mitoista.

15. 386 L 0364: Neuvoston direktiivi 86/364/ETY, annettu 24 piiviini heinikuuta 1986, todisteesta
sen osoittamiseksi, ettI ajoneuvot ovat tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja
muista teknisisti ominaisuuksista annetun direktiivin 85/3/ETY mukaisia (EYVL N:o L 221,
7.8.1988, s. 48)

16. 377 L 0143: Neuvoston direktiivi 77/143/ETY, annettu 29 pdiviini joulukuuta 1976,
moottoriajoneuvojen ja niiden perivaunujen katsastusta koskevan j5senvaltioiden lainsiiidiinn6n
lihentnisesti (EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 47), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 388 L 0449: neuvoston direktiivi 88/449/ETY, annettu 26 p~iviing heinlikuuta 1988
(EYVL N:o L 222, 12.8.1988, s. 10)

- 391 L 0225: neuvoston direktiivi 91/225/ETY, annettu 27 pivinA maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 103, 23.4.1991, s. 3)
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TatA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Sveitsi saa 1 plivfiiin tammikuuta 1998 asti soveltaa pitempgi kahden toisiaan seuraavan
pakollisen katsastuksen vAIisti miirAaikaa kaikkien direktiivin iitteessl I mainittujen
ajoneuvotyyppien osalta.

17. 389 L 0459: Neuvoston direktiivi 89/459/ETY, annettu 18 pdivini heinlikuuta 1989, tiettyihin

luokkiin kuuluvien moottoriajoneuvojen ja niiden perAvaunujen renkaiden kulutuspintojen
syvyytti koskevan jgsenvaltioiden lains1idinn6n lahentkimisesta (EYVL N:o L 226, 3.8.1989,
s. 4)

ii) VEROTUS

18. 368 L 0297: Neuvoston direktiivi 68/297/ETY, annettu 19 ldivdnA heinAkuuta 1968,
hy6tyajoneuvojen polttoainesgiii6issi olevan polttoaineen verovapaata maahantuontia koskevien
sfiann6sten yhtendistamisesta (EYVL N:o L 175, 23.7.1968, s. 15), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan

kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 92)

- 385 L 0347: neuvoston direktiivi 85/347/ETY, annettu 8 piiviini heinikuuta 1985 (EYVL
N:o L 183, 16.7.1985, s. 22)

iii) SOSIAALINEN YHDENMUKAISTAMINEN

19. 377 L 0796: Neuvoston direktiivi 77/796/ETY, annettu 12 paivani joulukuuta 1977, maanteiden
tavara- ja henkil6liikenteen harjoittajien tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista
kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta seki toimenpiteisti niiden

liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan k.yttiinisen edistimiseksi (EYVL N:o

L 334, 24.12.1977, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0438: Neuvoston direktiivi 89/438/ETY, annettu 21 paivaini kesikuuta 1989
(EYVL N:o L 212, 22.7.1989, s. 101)

20. 385 R 3820: Neuvoston asetus (ErY) N:o 3820/85, annettu 20 paivini joulukuuta 1985,
tieliikenteen sosiaalilainsiidnn6n yhdenmukaistamisesta (EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 1)

Tti sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta.

b) Sveitsi panee tiytint66n asetuksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan
1 ja 2 kohdan seki 8 artiklan 1 - 3 kohdan viimeistiin 1 pivani tammikuuta 1995.
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21. 385 R 3821: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 piivinA joulukuuta 1985,
tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL N:o L 370, 31.12.1985, s. 8), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 piiv1ini joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisdvesiliikennetti koskevien direktiivien, pit6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Yksinomaan kansallisessa Ifikenteessi khiytettivien ajoneuvojen osalta Itavalta saa I
piiv~An tammikuuta 1995 asti olla soveltamatta asetuksen 3 artiklan I kohdassa
tarkoitettua velvoUisuutta asentaa ajoneuvoon valvontalaite.

b) Useamman kuin yhden kuljettajan miehist6jen osalta Sveitsi saa 1 pAivdin tammikuuta
1995 asti olla soveltamatta IiitteessA I olevan III luvun c kohdan 4.3 alakohdassa
tarkoitettua velvollisuutta tehda 4.1 alakohdassa tarkoitetut tallenteet kahdelle erilliselle
levylle.

22. 376 L 0914: Neuvoston direktiivi 76/914/ETY, annettu 16 pdivani joulukuuta 1976,
tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vahimmaistasosta (EYVL N:o L 357, 29.12.1976, s. 36)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsi panee direktiivin tiytint66n viimeist5in 1 pMivani tammikuuta 1995.

23. 388 L 0599: Neuvoston direktiivi 88/599/ETY, annettu 23 pIliviinii marraskuuta 1988,
yhdenmukaisesta menettelysti pantaessa tiytint66n tieliikenteen sosiaalilainsiidinn6n
yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista
annettu asetus (ETY) N:o 3821/85 (EYVL N:o L 325, 29.11.1988, s. 55)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

ItAvalta ja Sveitsi panevat direktiivin tiytint66n viimeistin 1 paivani tanimikuuta 1995.

24. 389 L 0684: Neuvoston direktiivi 89/684/ETY, annettu 21 piiviii joulukuuta 1989, vaarallisten
aineiden tiekuljetuksissa kiytettlivien ajoneuvojen kuljettajien ammatillisesta koulutuksesta
(EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 33)

iv) MARKKINOILLE PAA.SY (tavaraiiikenne)

25. 362 L 2005: Ensimuninen neuvoston direktiivi yhteisisti siiinn6istii harjoitettaessa jiisenvaltioi-
den vilisti tietyn tyyppisti maanteiden tavaraliikennettai (EYVL N:o 70, 6.8.1962, s. 2005/62),
sellaisena kuin se on muutettuna ja tiydennettyni seuraavilla:

1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiria - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan Ifittyminen Euroopan yhteisaihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 126)
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- 372 L 0426: neuvoston direktiivi 72/426/ETY, annettu 19 pAivdan joulukuuta 1972
(EYVL N:o L 291, 28.12.1972, s. 155)

- 374 L 0149: neuvoston direktiivi 74/149/ETY, annettu 4 paiv~inA maaliskuuta 1974
(EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 8)

- 377 L 0158: neuvoston direktiivi 77/158/ETY, annettu 14 piivina helmikuuta 1977
(EYVL N:o L 48, 19.2.1977, s. 30)

- 378 L 0175: neuvoston direktiivi 78/175/ETY, annettu 20 piivini helmikuuta 1978
(EYVL N:o L 54, 25.2.1978, s. 18)

- 380 L 0049: neuvoston direktiivi 80/49/ETY, annettu 20 pfivan5 joulukuuta 1979 (EYVL
N:o L 18, 24.1.1980, s. 23)

- 382 L 0050: neuvoston direktiivi 82/50/ETY, annettu 19 paivana tammikuuta 1982
(EYVL N:o L 27, 4.2.1982, s. 22)

- 383 L 0572: neuvoston direktiivi 83/572/ETY, annettu 26 piviinfi lokakuuta 1983 (EYVL
N:o L 332, 28.11.1983, s. 33)

- 384 L 0647: neuvoston direktiivi 84/647/ETY, annettu 19 piivini joulukuuta 1984, ilman
kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen kiyttimisesti maanteiden tavaraliikenteessS (EYVL
N:o L 335, 22.12.1984, s. 72)

Tit! sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Tti direktiivil sovelletaan ainoastaan omaan lukuun tapahtuviin kuljetuksiin.

b) Euroopan yhteis6jen ja Itivallan tasavallan vilisen tavaroiden kauttakuljetuksia maanteitse
ja rautateitse koskevan sopimuksen ollessa voimassa tAmAin direktiivin soveltaminen ei
vaikuta olemassa oleviin keskiniisiin Euroopan yhteis6jen ja Itivallan tasavallan vAlisen

kauttakuljetuksia maanteitse ja rautateitse koskevan sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettui-
hin markkinoille piisyi koskeviin oikeuksiin, joista miritiin yhtiilti ItAvallan ja
toisaalta Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin vilisissd kahdenvilisissA sopimuksissa,
elleivit kyseiset sopimuspuolet ole toisin sopineet.

26. 376 R 3164: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3164/76, annettu 16 piivdni joulukuuta 1976,
yhteis6n kiinti6isti jisenvaltioiden vAlisessi maanteiden tavaraiiikenteessi (EYVL N:o L 357,
29.12.1976, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 R 1841: neuvoston asetus (ETY) N:o 1841/88, annettu 21 pdiviini kesikuuta 1988
(EYVL N:o L 163, 30.6.1988, s. 1)

Tati sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Ainoastaan 4 a artiklaa sovelletaan, jollei asetuksen 4 b artiklassa sdAdetyisti ja tWnin
sopimuksen mAiiriysien mukaisesti toteutetuista toimenpiteisti muuta johdu.
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b) Euroopan yhteis6jen ja Itivallan tasavallan vdlisen tavaroiden kauttakuljetuksia maanteitse
ja rautateitse koskevan sopimuksen ollessa voimassa timdn asetuksen soveltaminen ei
vaikuta olemassa oleviin keskindisiin Euroopan yhteis6jen ja ItAvallan tasavallan vilisen
kauttakuljetuksia maanteitse ja rautateitse koskevan sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettui-
hin markkinoille pSAsyi koskeviin oikeuksiin, joista miiiriitiian yhtkilts Itavallan ja
toisaalta Noran, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin valisissa kahdenvilisiss! sopimuksissa,
elleivat kyseiset sopimuspuolet ole toisin sopineet.

v) KUUETUSMAKSUT (tavaraliikenne)

27. 389 R 4058: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4058/89, annettu 21 pAiviini joulukuuta 1989,
jiisenvaltioiden vAlisen maanteiden tavaraliikenteen maksujen miiriAmisestd (EYVL N:o L 390,
30.12.1989, s. 1)

vi) AMMATI1iIN PAASY (tavaraliikenne)

28. 374 L 0561: Neuvoston direktiivi 74/561/ETY, annettu 12 p~iiviind marraskuuta 1974,
maanteiden kansallisen ja kansainvAlisen tavaraliikenteen harjoittajan anunattiin pdisysti (EYVL
N:o L 308, 19.11.1974, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavila:

- 389 L 0438: neuvoston direktiivi 89/438/ETY, annettu 21 paivana keslk-uuta 1989 (EYVL
N:o L 212, 22.7.1989, s. 101)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 pAiivin joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisavesiliikennettl koskevien direktiivien, pdit6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s.
12)

T'itA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

Sveitsi panee direktiivin tAytInt66n viimeistAin 1 paivand tammikuuta 1995.

vii) VUOKRATUT AJONEUVOT (tavaraliikenne)

29. 384 L 0647: Neuvoston direktiivi 84/647/ETY, annettu 19 paivAiiA joulukuuta 1984, ilman
kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen kiyttimisestS maanteiden tavaraliikenteessa (EYVL N:o
L 335, 22.12.1984, s. 72), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0398: neuvoston direktiivi 90/398/ETY, annettu 24 paivain heinikuuta 1990
(EYVL N:o L 202, 31.7.1990, s. 46)

viii) MARKKINOILLE PAASY (henkil6liikenne)

30. 366 R 0117: Neuvoston asetus N:o 117/66/ETY, annettu 28 pivini heingkuuta 1966, yhteisista
sinn6isti haijoitettaessa kansainvifistai henkil6liikennettai linja-autolla (EYVL N:o L 147,
9.8.1966, s. 2688/66)
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Tit sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

31. 368 R 1016: Komission asetus (ETY) N:o 1016/68, annettu 9 pAivAna heinikuuta 1968,
neuvoston asetuksen N:o 117/66/ETY 6 ja 9 artiklassa tarkoitettujen valvonta-asiakirJojen mal-
leista (EYVL N:o L 173, 22.7.1968, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 382 R 2485: komission asetus (ETY) N:o 2485/82, annettu 13 pAivina syyskuuta 1982
(EYVL N:o L 265, 15.9.1982, s. 5)

32. 372 R 0516: Komission asetus (ETY) N:o 516/72, annettu 28 piivind helmikuuta 1972,
yhteisisti siann6isti harjoitettaessa jisenvaltioiden vilisti edestakaisliikennetti linja-autolla
(EYVL N:o L 67, 20.3.1972, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 378 R 2778: neuvoston asetus (ETY) N:o 2778/78, annettu 23 paivanA marraskuuta 1978
(EYVL N:o L 333, 30.11.1978, s. 4)

33. 372 R 0517: Neuvoston asetus (ETY) N:o 517/72, annettu 28 paivini helmikuuta 1972,
yhteisista sainn6istA harjoitettaessa jAsenvaltioiden vilisti sHinn611istli liikennettA ja s~inn6llisti
erityisliikennetti linja-autolla (EYVL N:o L 67, 20.3.1972, s. 19), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 377 R 3022: neuvoston asetus (ETY) N:o 3022/77, annettu 20 pdivini joulukuuta 1977
(EYVL N:o L 358, 31.12.1977, s. 1)

- 378 R 1301: neuvoston asetus (ETY) N:o 1301/78, annettu 12 paivani kesikuuta 1978
(EYVL N:o L 158, 16.6.1978, s. 1)

34. 372 R 1172: Komission asetus (ETY) N:o 1172/72, annettu 26 pdiviinli toukokuuta 1972,
neuvoston asetuksessa (EIY) N:o 517/72 ja neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 516/72 tarkoite-
tuista asiakirjoista (EYVL N:o L 134, 12.6.1972, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavinla:

- 372 R 2278: komission asetus (ETY) N:o 2778/72, annettu 20 paivani joulukuuta 1972
(EYVL N:o L 292, 29.12.1978, s. 22)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 92)

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 162)

Ta sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

TiydennetAin Ifitteeseen 1 Iiittyvii alaviitetti (1):

Islanti (IS), Itivalta (A), Liechtenstein (FL), Nouja (N), Ruotsi (S), Suomi (SF), Sveitsi (CH).
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ix) AMMATIIN PAASY (henkilliikenne)

35. 374 L 0562: Neuvoston direktiivi 74/562/ETY, annettu 12 plivini marraskuuta 1974,
maanteiden kansallisen ja kansainvalisen henkil6iikenteen harjoittajan ammattiin pisysti
(EYVL N:o L 308, 19.11.1974, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 L 0438: neuvoston direktiivi 89/438/ETY, annettu 21 pivaina kesakuuta 1989 (EYVL

N:o L 212, 22.7.1989, s. 101)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

ItAvalta panee direktiivin tiytint66n viimeist5An 1 paiivinii tammikuuta 1995.

36. 390 R 3572: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 piivini joulukuuta 1990, tiettyjen
maantie-, rautatie- ja sisivesiliikennetta koskevien direktiivien, piit6sten ja asetusten
muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 12)

I RAUTATIELIIKENNE

i) RAKENNEPOLITIIKKA

37. 375 D 0327: Neuvoston pAat6s 75/327/ETY, tehty 20 piviig toukokuuta 1975, rautatieyritysten
tilanteen parantamisesta seki rautatieyritysten ja valtion vilisii taloudellisia suhteita koskevien
slint6jen yhdenmukaistamisesta (EYVL N:o L 152, 12.6.1975, s. 3), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten mnuutoksista tehty asiakidja -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 1992)

- 185 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 163)

- 390 R 3572: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 pRivini joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisivesiliikennetti koskevien direktiivien, piAt6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

TitA sopimusta sovellettaessa piit6sti koskevat seuraavat mukautukset:

a) PiAt6ksen 8 artiklaa ei sovelleta.

b) ItAvalta soveltaa tAtS piit6sti viimeist~in 1 piivisti tammikuuta 1995.
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38. 383 D 0418: Neuvoston paat6s 83/418/ETY, tehty 25 paivana heinlkuuta 1983, rautateiden
kaupallisesta itsengisyydesti niiden kansainvAlisen henkilb- ja matkatavaraliikenteen hoitami-
sessa (EYVL N:o L 237, 26.8.1983, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraaviUa:

- 1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 165)

- 390 R 3572: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 paivana joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sis~vesibiikennetti koskevien direktiivien, psat6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

39. 369 R 1192: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1192/69, annettu 26 pAivAna kesikuuta 1969,
yhteisista sRAnn6istA rautatieyritysten kiranpidon sdAnn~nmukaistamiseksi (EYVL N:o L 158,
28.6.1969, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 172 B: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistyneen
kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 92)

- 373 D 0101(01): Euroopan yhteis6jen neuvoston pAstas, tehty 1 pAivini tammikuuta
1973, uusien jdsenvaltioiden Euroopan yhteis6ihin iittymisesti tehtyjen asiakirjojen
muuttamisesta (EYVL N:o L 2, 1.1.1973, s. 19)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis~ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 92)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 161)

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 paivinA joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisivesiliikennetti koskevien direktiivien, pdat6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

40. 377 R 2830: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2830/77, annettu 12 pdivdni joulukuuta 1977,
tarvittavista toimenpiteisti rautatieyritysten kirjanpitojirjestelmien ja tilinpiitbsten saamiseksi
keskenin vertailukelpoisiksi (EYVL N:o L 334, 24.12.1977), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis~ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 94)

- 1 85 I: Ifittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan ifittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 162)

Vol. 1816, 1-31121



258 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites

390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 piivdnS joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sis~vesiliikennetti koskevien direktiivien, p~it6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

41. 378 R 2183: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2183/78, annettu 19 piivini syyskuuta 1978,
yhdenmukaisten kustannuslaskentaperiaatteiden vahvistarnisesta rautatieyrityksille (EYVL N:o
L 258, 21.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 93)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 162)

- 390 R 3572: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 piivdni joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisvesiliikennetti koskevien direktiivien, pditbsten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

ii) KUUETUSMAKSUT

42. 382 D 0529: Neuvoston pdAt6s 82/529/ETY, tebty 19 piivini heinikuuta 1982, rautateiden
kansainvilisen tavaraiikenteen maksujen m1dridmisesta (EYVL N:o L 234, 9.8.1982, s. 5),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavifla:

- 185 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisbihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 164)

- 390 R 3572: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 pdivdn5 joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisAvesiliikennetti koskevien direktiivien, pAitt6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

IV SISAVESILIIKENNE

i) MARKKINOILLE PAASY

43. 385 R 2919: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2919/85, annettu 17 plivii lokakuuta 1985, Reinin
vesiliikenteestA tehdyssa tarkistetussa yleissopimuksessa tarkoitettuihin j5irjestelyihin pdasyn
edellytyksist5 Reinin Navigaatioon kuuluvien alusten osalta (EYVL N:o L 280, 22.10.1985, s. 4)

Tati sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) My6s EFTA-valtiot ilmoittavat komissiolle 2 artiklan mukaisesti kaikista mainitussa
artiklassa tarkoitetuista tiedoista, joita EFTA-maat voivat lihettii Reinin komissiolle
(CCR, Central Commission of the Rhine).
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b) Asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta.

ii) RAKENNEPOLITIKKA

44. 389 R 1101: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1101/89, annettu 27 piivdni huhtikuuta 1989,
sisAvesiliikenteen rakenteellisista parannuksista (EYVL N:o L 116, 28.4.1989, s. 25), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3572: neuvoston asetus (ETY) N:o 3572/90, annettu 4 pdivinA joulukuuta 1990,
tiettyjen maantie-, rautatie- ja sisivesiliikennettii koskevien direktiivien, past6sten ja
asetusten muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL N:o L 353, 17.12.1990,
s. 12)

TdtS sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Tehdessaan 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 3 kohdan c
alakohdassa tarkoitettuja paiitoksii komissio ottaa aiheellisella tavalla huomioon EFTA-
valtioiden kannat samalla tavoin kuin EY:n jdsenvaltioiden.

45. 389 R 1102: Komission asetus (ETY) N:o 1102/89, annettu 27 pdivini huhtikuuta 1989,
toimenpiteiden vahvistamisesta sis~vesiliikenteen rakenteellisista parannuksista annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 1101/89 panemiseksi tiytdnt66n (EYVL N:o L 116, 28.4.1989, s. 30),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 R 3685: komission asetus (ETY) N:o 3685/89, annettu 8 pAivanA joulukuuta 1989
(EYVL N:o L 360, 9.12.1989, s. 20)

- 391 R 0317: komission asetus (ETY) N:o 317/91, annettu 8 pdivang helmikuuta 1991
(EYVL N:o L 37, 9.2.1991, s. 27)

TMit sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Muuttaessaan tati asetusta komissio ottaa 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti aiheellisella tavalla
huomioon EFTA-valtioiden kannat samalla tavoin kuin EY:n jisenvaltioiden.

iii) AMMATIIN PAA.SY

46. 387 L 0540: Neuvoston direktiivi 87/540/ETY, annettu 9 pdivang marraskuuta 1987, vesiteiden
kansallisen ja kansainvIlisen tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin paIsystA seka tutkintoto-
distusten, todistusten ja muiden tAhlin ammattiin muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen
vastavuoroisesta tunnustamisesta

Tkta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Itivalta panee direktiivin t~yt.nt66n viimeistlaan 1 pIivin1i heindikuuta 1994. Sveitsi panee
direktiivin tiytant86n viimeistaln 1 paivan! tammikuuta 1995.
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iv) TEKNINEN YHDENMUKAISTAMINEN

47. 382 L 0714: Neuvoston direktiivi 82/714/ETY, annettu 4 piiviini lokakuuta 1982, sisavesialus-
ten teknisistS vaatimuksista (EYVL N:o L 301, 28.10.1982, s. 1)

T'It sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

Lisatiidn direktiivin liitteessA I olevaan luetteloon seuraava:

"I LUKU
2 vybhyke

Ruotsi
TrollhAttanin kanava ja G6tajoki
VAnern
S6dertAIljen kanava
MAlaren
Falsterbon kanava
Sotenin kanava"

"II LUKU
3 vy6hyke

tidvalta
Tonava ltAvallan ja Saksan rajalta Itivallan ja Tgekkoslovakian rajalle

Ruotsi
G6tan kanava
Vittern

Sveitsi
Rein Rheinfeldeniltii Sveitsin ja Saksan rajalle."

III LUKU
4 vy6hyke

"Ruotsi
Kaikki muut joet, kanavat ja sisivedet, joita ei ole lueteltu 1, 2 ja 3 vy6hykkeissi"

48. 376 L 0135: Neuvoston direktiivi 76/135/ETY, annettu 20 piivini tammikuuta 1976,
sisavesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL N:o L 21,
29.1.1976, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 378 L 1016: neuvoston direktiivi 78/1016/ETY, annettu 23 piivinii marraskuuta 1978
(EYVL N:o L 349, 13.12.1978, s. 31)
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49. 377 D 0527: Komission pdit6s 77/527/ETY, tehty 29 piiviini heinikuuta 1977, merivaiylin
luonteisten vaylien luettelosta neuvoston direktiivin 76/135/ETY soveltamiseksi, (EYVL N:o
L 209, 17.8.1977, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 164)

TatA sopimusta sovellettaessa pdit6sti koskee seuraava mukautus:

TAydennetddn hiitteen luetteloa seuraavasti:

"Suomi/Finland

Saimaan kanava/Saima kanal
Saimaan vesist6/Saimens vattendrag

Sverige

Trollhatte kanal ja G6tailv
Vanem
MAlaren
Sodertilje kanal
Falsterbo kanal
Sotenkanalen"

V MERILIIKENNE

Meriliikenteessa kolmannen maan suhteiden osalta sovelletaan p6ytikirjaa 19.

50. 386 R 4056: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86, annettu 22 paivan5 joulukuuta 1986,
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltarnisesta meriliikenteeseen
(EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 4)1)

51. 388 R 4260: Komission asetus (ETY) N:o 4260/88, annettu 16 piivdni joulukuuta 1988,
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4056/86 si1detyistd ilmoituksista, valituksista,
hakemuksista ja kuulemisista (EYVL N:o L 376, 21.12.1988, s. 1)(4)

52. 379 R 0954: Neuvoston asetus (ETY) N:o 954/79, annettu 15 pAivlnA toukokuuta 1979, siita,
miten jisenvaltiot ratifioivat linjakonferenssien k~iyttiiytymisstiint6ji koskevan Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen tai liittyvgt siihen (EYVL N:o L 121, 17.5.1979, s. 1)

0) Lueteltu ainoastaan tiedoksi. Soveltamisen osalta katso lite XIV.

(4) Lueteltu ainoastaan tiedoksi. Soveltamisen osalta katso p6ytdkirja 21.

Vol 1816, 1-31121



262 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

53. 386 R 4055: Neuvoston asetus (ElY) N:o 4055/86, annettu 22 piivin joulukuuta 1986,
palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jisenvaltioiden vailiseen merilii-
kenteeseen seki jisenvaltioiden ja kolmansien maiden valiseen meriliikenteeseen (EYVL N:o
L 378, 31.12.1986, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 R 3573: neuvoston asetus (ETY) N:o 3573/90, annettu 4 paivani joulukuuta 1990,
palvelujen vapaan tarjoamisen periaatteen soveltamisesta jisenvaltioiden valiseen
meriliikenteeseen seki jisenvaltioiden ja kolmansien maiden vAliseen meriliikenteeseen
annetun asetuksen (ETY) N:o 4055/86 muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (EYVL
N:o L 353, 17.12.1990, s. 16)

Tati sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 2 artikla seuraavasti: "Mit~an yksipuolisia kansallisia rajoituksia,
jotka koskevat tiettyjen tavaroiden kuljetuksen varaamista kokonaan tai osittain kansallisen
lipun alla purjehtiville aluksille, ei saa olla."

b) Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan osalta katsotaan, ett kolmansien maiden kanssa
my6hemmin tehtavissa sopimuksissa lastinjakojrijestelyt irtolastiliikenteessd ovat kiellet-
tyja.

c) Asetuksen 5, 6, 7 artiklan tfytdnt66npanoon sovelletaan ETA-sopimuksen p6ytikirjaa 19.

54. 379 L 0115: Neuvoston direktiivi 79/115/ETY, annettu 21 pdivgni joulukuuta 1978,
avomeriluotsien harjoittamasta alusten luotsauksesta PohjanmereUii ja Englannin kanaalissa
(EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 32)

55. 379 L 0116: Neuvoston direktiivi 79/116/ETY, annettu 21 paiivini joulukuuta 1978, yhteisdn
satamiin saapuvia tai niistS poistuvia sii6aluksia koskevista vahimmisvaatimuksista (EYVL
N:o L 33, 8.2.1979, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 379 L 1034: neuvoston direktiivi 79/1034/ETY, annettu 6 paivaini joulukuuta 1979
(EYVL N:o L 315, 11.12.1979, s. 16)

56. 391 R 0613: Neuvoston asetus (ETY) N:o 613/91, annettu 4 pAivainS maaliskuuta 1991, laivojen
siirtlimisesti yhteis6ss rekisteristi toiseen (EYVL N:o L 68, 15.3.1991, s. 1)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

Sopimnuspuolet kiinnittivit huomiota seuraavien s.Ad6sten sisilt66n:

57. 386 R 4057: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4057/86, annettu 22 piivdn5 joulukuuta 1986,
kohtuuttomasta hinnoittelusta meriliikenteessd (EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 14)

58. 386 R 4058: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4058/86, annettu 22 piiiviina joulukuuta 1986,
yhteensovitetusta toiminnasta vapaan valtameriliikenteeseen pAsyn turvaamiseksi (EYVL N:o
L 378, 31.12.1986, s. 21)

59. 383 D 0573: Neuvoston pSit6s 83/573/ETY, tehty 26 piivind lokakuuta 1983, vastatoimenpi-
teista kansainvalisess5 meriliikenteessa (EYVL N:o L 332, 28.11.1983, s. 37)
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SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

VI SIVIILI-ILMAILU

i) KILPAILUSAANNOT

60. 387 R 3975: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3975/87, annettu 14 pdivAna joulukuuta 1987,
menettelysti sovellettaessa kilpailusS nt6jd lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin (EYVL N:o
L 374, 31.12.1987, s. 1)(5

61. 388 R 4261: Komission asetus (ETY) N:o 4261/88, annettu 16 paivand joulukuuta 1988,
menettelystl sovellettaessa kilpailusfint6ji lentoliikenteen alalla toimiviin yrityksiin annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3975/87 sgidetyistS valituksista, hakemuksista ja kuulemisista
(EYVL N:o L 376, 31.12.1988, s. 10)(-

ii) MARKKINOILLE PAASY

62. 390 R 2343: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2343/90, annettu 24 pdivang heinikuuta 1990,
lentoliikenteen harjoittajien pidsysti yhteisbn sisaisille sagnn611isen lentoliikenteen reiteille ja
jisenvaltioiden vilisen silnn6llisen lentoliikenteen matkustajakapasiteetin jakamisesta
lentoliikenteen harjoittajien kesken (EYVL N:o L 217, 11.8.1990, s. 8)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Tlydennetfiin asetuksen liitteessi 11 olevaa luetteloa seuraavasti:

"Itdvalta: Wien
Suomi: Helsinki-Vantaa
Islanti: Keflavik
Norda: Oslo-Fomebu/Gardemoen
Ruotsi: Tukholma-Arlanda
Sveitsi: Ziirich

Geneve-Cointrin"

63. 389 R 2299: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2299/89, annettu 24 piivAnAi heinikuuta 1989,
tietokonepohjaisten paikanvarausjrjestelmien kAytt6d koskevista kiyttiytymissidnn6istA
(EYVL N:o L 220, 29.7.1989, s. 1)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

TimAn asetuksen 7 artiklan ja 11 - 20 artiklan soveltamisen osalta katso p6ykirja 21.

64. 391 R 0294: Neuvoston asetus (ETY) N:o 294/91, annettu 4 piivAnA helmikuuta 1991,
jAsenvaltioiden vAIisestA lentorahtiliikenteesti (EYVL N:o L 36, 8.2.1991, s. 1)

(5 Lueteltu ainoastaan tiedoksi. Soveltamisen osalta katso p6ytikirja 21.
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iii) KUUETUSMAKSUT

65. 390 R 2342: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2342/90, annettu 24 pdivini heinikuuta 1990,
kuljetusmaksuista..saann61lisessi lentoliikenteessi (EYVL N:o L 217, 11.8.1990, s. 1)

iv) TEKNINEN YHDENMUKAISTAMINEN JA TURVALLISUUS

66. 380 L 1266: Neuvoston direktiivi 80/1266/ErY, annettu 16 paiviind joulukuuta 1980,
jisenvaltioiden tulevasta yhteisty6std ja keskinAisesti avusta lento-onnettomuuksien tutkimisessa
(EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 32)

v) NEUVOTrELUMENEITELY

67. 380 D 0050: Neuvoston pit6s 80/50/ETY, tehty 20 p~ivdni joulukuuta 1979, j~senvaltioiden
ja kolmansien maiden vdlisii suhteita lentojikenteen alalla ja lentoliikenteen alaan liittyviAi
toimintaa kansainvAlisissA jirjest6issi koskevasta neuvottelumenettelystii (EYVL N:o L 18,
24.1.1980, s. 24)

vi) SOSIAALINEN YHDENMUKAISTAMINEN

68. 391 R 0295: Neuvoston asetus (ETY) N:o 295/91, annettu 4 paivAni helmikuuta 1991, sita
korvausjijestelmAS koskevista yhteisisti saann6istd, jota sovelletaan, jos matkustajalta
sSann611isess;A lentoliikenteessi evitiAn pAasy lennolle (EYVL N:o L 36, 8.2.1991, s. 5)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittivit huomiota seuraavien s5idbsten sislt6bn:

69. C/257/88/s. 6: Komission ilmoitus menettelysti tehtiessi komissiolle ilmoituksia perustamisso-
pimuksen soveltamisesta sellaisiin yritysten valisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen
menettelytapojen ryhmiin, jotka koskevat kapasiteetin yhteist5 suunnittelua ja yhteensovittamista,
tulojen jakamista sekA neuvotteluja sdinn6llisen lentoljikenteen tariffeista ja ilma-alusten Iahtb-
ja saapumisaikojen jakamisesta, 26 pdiivina heinakuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY)
N:o 2671/88 4 ja 5 artiklassa tarkoitettuja flmoituksia (EYVL N:o C 257, 4.10.1988, s. 6)

70. C/119/89/s. 6: Komission ilmoitus perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta
sellaisiin yritysten valisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin, jotka
koskevat kapasiteetin yhteistd suunnittelua ja yhteensovittamista, tulojen jakamista seka
neuvotteluja shiAnn611isen lentolikenteen tariffeista ja ilma-alusten IUiht6- ja saapumisaikojen
jakamisesta, 26 phiviini heinikuuta 1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2671/88 4
artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta (EYVL N:o C 119, 13.5.1988, s. 6)
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71. 361 Y 0722(01): Komission suositus jisenvaltioille perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan
tiytAnt66npanosta syrjinnin poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o
11 soveltamisesta (EYVL N:o L 50, 22.7.1961, s. 975)

72. 485 Y 1231(01): Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden j~isenvaltioiden hallitusten edustajien
antama pdit6slauselma 85/C348/01 tieiikenteen sosiaalilainsidinn6n tiytint66npanon
tehostamisesta (EYVL N:o C 348, 31.12.1985, s. 1)

73. 384 X 0646: Neuvoston suositus 84/646/ETY, annettu 19 pliv.nAi joulukuuta 1984, jisenvaltioi-
den kansallisten rautatieyritysten yhteistoiminnan vahvistamisesta kansainvilisessA henkil6- ja
tavaraliikenteessi (EYVL N:o L 333, 21.12.1984, s. 63)

74. 382 X 0922: Komission suositus N:o 82/922/ETY, annettu 17 piiviini joulukuuta 1982,
kansallisille rautatieyrityksille korkeatasoisen kansainvAlisen henkil61iikennejiijesteImin
mairittelemisestA (EYVL N:o L 381, 31.12.1982, s. 38)

75. 371 Y 0119(01): Neuvoston pift6slauselma, annettu 7 piivi.ni joulukuuta 1970, rautatieyritysten
vilisestA yhteistoiminnasta (EYVL N:o C 5, 19.1.1971, s. 1)
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LUTE XIV

KILPAILU

Luettelo, josta mairitidn 60 artiklassa

JOHDANTO

Jos saad6ksissi, joihin tAssi Iiitteess viitataan, on yhteis6n oikeusjizjestykselle ominaisia kisitteitS
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjdijestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joule yhteis6n s~id6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytakirjassa 1 miiaratdin, jollei tdssA
Iiitteess5 toisin mdrAti

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Jollei toisin miArat, taWta sopimusta sovellettaessa timin liitteen mddriyksi5 koskevat seuraavat
mukautukset:

I. Korvataan ilmaisu "komissio" ilmaisulla "toimivaltainen valvontaviranomainen".

11. Korvataan ilmaisu "yhteismarkkinat" ilmaisulla "ETA-sopimuksen soveltamisalue".

1ll. Korvataan ilmaisu "jasenvaltioiden valinen kauppa" ilmaisulla "sopimuspuolten valinen kauppa".

IV. Korvataan ilmaisu "komissio jajasenvaltioiden viranomaiset" ilmaisulla "EY:n komissio, EFTAn
valvontaviranomainen, EY:n jdsenvaltioiden ja EFTA-valtioiden viranomaiset".

V. Korvataan viittaukset Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen (ETY) tai Euroopan hiili-
ja terdsyhteis6n (EHTY) perustamissopimuksen artikloihin viittauksilla ETA-sopimukseen
seuraavasti:

85 artikla (ETY) - 53 artikla (ETA)
86 artikla (ETY) - 54 artikla (ETA)
90 artikla (ETY) - 59 artikla (ETA)
66 artikla (EHTY) - ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 25 oleva 2 artikla
80 artikla (EHTY) - ETA-sopimuksen p6ytdkirjassa 25 oleva 3 artikla
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VI. Korvataan ilmaisu "thft asetus" ilmaisulla "trn5 si5dbs".

VII. Korvataan ilmaisu "perustamissopimuksen kilpailusAAnn6t" ilmaisulla "ETA-sopimuksen kilpai-

1usadnn6t".

VII. Korvataan ilmaisu "korkea viranomaincn" ilmaisulla "toimivaltainen valvontaviranomainen".

Korvataan ilmaisu "toimivaltainen valvontaviranomainen', sellaisena kuin siihen on viitattu jiljempana
tarkoitetuissa sainn6issa, ilmaisulla "valvontaviranomainen, joka ETlA-sopimuksen 56 artikian mukaan
on toimivaltainen tekemriin p at6ksen tapauksessa", sanotun kuitenkaan rajoittamatta keskittymien
valvontaa koskevien sii.nt6jen soveltamista.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

A. SULUTUMIEN VALVONTA

1. 389 R 4064: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89, annettu 21 paiviin5 joulukuuta 1989,
yrityskeskittymien valvonnasta (EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 1), sellaisena kuin se on
oikaistuna EYVL:ssa N:o L 257, 21.9.1990, s. 13

TAtA sopimusta sovellettaessa asetuksen 1 - 5 artiklan saann6ksia koskevat seuraavat
mukautukset:

a) UsgtgAan 1 artiklan 1 kohtaan ilmaisu "tai ETA-sopimuksen p6ytIkijassa 21 tarkoitetun
vastaavan s5inn6ksen" sanojen "sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 artiklan" jdIkeen.

Korvataan lisAksi k~site "yhteis6nlaajuinen" kisitteellI "yhteis6n tai EFTAn laajuinen".

b) Korvataan I artiklan 2 kohdan kasite "yhteis6nlaajuinen" kasitteella "yhteis6n tai
vastaavasti EFTAn laajuinen".

Korvataan lisaksi kasite "yhteis6n alueelta kertynyt liikevaihto" kisitteeII5 "yhteis6n tai
EFTAn alueelta kertynyt liikevaihto".

Korvataan loppukappaleen kisite "jisenvaltio" kAsitteelli "valtio".

c) Asctuksen 1 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta.

d) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan ensimmiAisen alakohdan kasite "yhteismarkkinat" kasitteella
"ETA-sopimuksen toiminta".

e) Korvataan 2 artiklan 2 kohdan lopussa oleva kAsite "yhteismarkkinat" kasitteelli "ETA-
sopimuksen toiminta".

f) Korvataan 2 artiklan 3 kohdan lopussa oleva kasite "yhteismarkkinat" kisitteella "ETA-
sopimuksen toiminta".

g) Korvataan 3 artiklan 5 kohdan b alakohdan kasite "jasenvaltio" kasitteelii "EY:n
jisenvaltio tai EFTA-valtio".
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h) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan kiisite "yhteis6nlaajuinen" kAsitteel "yhteis6n tai EFTAn
laajuinen".

Lisitdiin lis~iksi ensimmiiseen virkkeeseen ilmaisu "ETA-sopimuksen 57 artiklan

mukaisesti" ennen sanoja "ilmoitettava komissiolle ... ".

i) Korvataan 5 artiklan 1 kohdan viirneinen alakohta seuraavasti:

"Liikevaihto yhteis6ss tai EY:n j~senvaltiossa kasittii tuotteiden myynnin ja palvelujen
tarjoamisen yrityksille ja kuluttajille yhteis6ssA tai kyseisessA EY:n jAsenvaltiossa. Sama
koskee liikevaihtoa EFTA-valtioissa kokonaisuutena tai jossakin EFTA-valtiossa.".

j) Korvataan 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan toisen alakohdan kisite "yhteis6n alueelta
kertynyt liikevaihto" kisitteeI1I "yhteis6n tai EFTAn alueelta kertynyt Iiikevaihto".

Korvataan is~ksi kisite "yhteis6n alueelta olevat" kisitteelli "yhteis6n tai vastaavasti
EFTAn alueelta olevat".

k) Korvataan 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan kolmannen alakohdan kisite "jisenvaltio"
kisitteelli "EY:n jdsenvaltio tai EFTA-valtio".

1) Korvataan 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan lopussa oleva ilmaisu "..... yhteis6n tai
jasenvaltion alueelta olevilta saadut vakuutusmaksujen kokonaismiairat otetaan vastaavasti
huomioon" seuraavasti:

..... yhteis6n tai EY:n jdisenvaltion alueelta olevilta saadut vakuutusmaksujen kokonais-
mnigiit otetaan vastaavasti huomioon. Sama koskee EFTA-valtioiden alueelta olevilta
kokonaisuudessaan ja vastaavasti jonkin EFTA-valtion alueella olevilta saatujen
vakuutusmaksujen kokonaismiiarii".

B. YKSINMYYNTI- JA YKSINOSTOSOPIMUKSET

2. 383 R 1983: Komission asetus (ETY) N:o 1983/83, annettu 22 piiviinA kesikuuta 1983,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinmyyntisopimusten ryhmiin
(EYVL N:o L 173, 30.6.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 166)

TatA sopimusta sovellettaessa asetuksen sdAnn6ksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 5 artiklan I kohdan ilmaisu "perustamissopimus" ilmaisulla
"Euroopan talousyhteis6n perustamissopimus".
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b) Korvataan asetuksen 6 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen N:o 19/65/ETY 7
artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontaviranomai-
sen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkil6iden tai
oikeushenkil6iden pyynn6sta, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

c) Usatain 6 artiklan loppuun seuraava alakohta:

"Toimivaitainen valvontaviranomainen voi t llaisissa tapauksissa tehda pAit6ksen
asetuksen (ETY) N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21
tarkoitettujen vastaavien sAannosten mukaisesti ilman, ettS vaaditaan niiden yritysten
ilmoitusta, joita asia koskee."

d) Asetuksen 7 artiklaa ei sovelleta.

e) Korvataan asetuksen 10 artikla seuraavasti:

"Tim~in sa5doksen voimassaoloaika pdittyy 31 pdivin5 joulukuuta 1997.".

3. 383 R 1984: Komission asetus (ETY) N:o 1984/83, annettu 22 piivnA kesdkuuta 1983,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostosopimusten ryhmiin (EYVL
N:o L 173, 30.6.1983, s. 5), sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssi N:o L 281, 13.10.1983,
s. 24 ja muutettuna seuraavalla:

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 166)

Tiit sopimusta sovellettaessa asetuksen siinn6ksiai koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 5 artiklan 1 kohdan ilmaisu "perustamissopimus" ilmaisulla
"Euroopan talousyhteis6n perustamissopimus".

b) Korvataan asetuksen 14 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen N:o 19/65/ETY
7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontavi-
ranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkil6iden
tai oikeushenkiloiden pyynn6sta, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

c) Ljsi tiin 14 artiklan loppuun seuraava alakohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tillaisissa tapauksissa tehdg pdit6ksen
asetuksen (ETY) N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytikijassa 21
tarkoitettujen vastaavien sAinn6sten mukaisesti ilman, etti vaaditaan niiden yritysten
ilmoitusta, joita asia koskee."

d) Asetuksen 15 artiklaa ei sovelleta.

e) Korvataan asetuksen 19 artikla seuraavasti:

"Tinman sAad6ksen voimassaoloaika p5ttyy 31 paivina joulukuuta 1997.".
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4. 385 R 0123: Komission asetus (ETY) N:o 123/85, annettu 12 piiviini joulukuuta 1984,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jdlleenmyyntii
ja huoltopalveluja koskevien sopimusten ryhmiin (EYVL N:o L 15, 18.1.1985, s. 16), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 167)

Tit sopimusta sovellettaessa asetuksen s~ann6ksiai koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 5 artiklan I kohdan 2 alakohdan d alakohdan ilmaisu "j~isenvaltio"
ilmaisulla "EY:n jisenvaltio tai EFTA-valtio".

b) Asetuksen 7 artiklaa ei sovelleta.

c) Asetuksen 8 artiklaa ei sovelleta.

d) Asetuksen 9 artiklaa ei sovelleta.

e) Korvataan asetuksen 10 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen N:o 19/65/E
7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontavi-
ranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkil6iden
tai oikeushenkil6iden pyynnbsti, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

f) Korvataan asetuksen 10 artiklan 3 alakohdan ilmaisu "jisenvaltiot" ilmaisulla "sopimus-
puolet".

g) Lisitiiin 10 artiklan loppuun seuraava kohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tallaisissa tapauksissa tehdA piit6ksen
asetuksen (ETY) N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytd.kirjassa 21
tarkoitettujen vastaavien sasnn6sten mukaisesti ilman, etti vaaditaan niiden yritysten
ilmoitusta, joita asia koskee."

h) Korvataan asetuksen 14 artikla seuraavasti:

"TAmA s5id6s on voimassa 30 pIivisn kesikuuta 1995 asti.".

C. PA TENTTILISENSSISOPIMUKSET

5. 384 R 2349: Komission asetus (ETY) N:o 2349/84, annettu 23 paivina heindkuuta 1984,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta patenttilisenssisopimusten ryhmiin
(EYVL N:o L 219, 16.8.1984, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 166)
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TAti sopimusta sovellettaessa asetuksen s~inn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan iimaisu "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan
komissiolle komission asetuksen N:o 27, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 1699/75, saann6sten mukaisesti, eiki komissio vastusta" ilmaisulla
"jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan EY:n komissiolle tai EFTAn valvontaviranomaiselle
komission asetuksen N:o 27/62, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(ETY) N:o 2526/85, saann6sten seka ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21 tarkoitettujen
vastaavien saiann6sten mukaisesti, eika toimivaltainen valvontaviranomainen vastusta".

b) Korvataan asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "komissio" ilmaisulla "EY:n komissio
tai EFTAn valvontaviranomainen'.

c) Asetuksen 4 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta.

d) Korvataan 4 artiklan 5 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Sen on vastustettava poikkeusta, jos se saa toimivaltaansa kuuluvalta valtiolta titA
koskevan pyynn6n kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa mainitun ilmoituksen
toimittamisesta niille valtioille.".

e) Korvataan 4 artiklan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Jos vastustuksen perusteena on kuitenkin ollut sen toimivaltaan kuuluvan valtion pyynt6,
joka on edelleen voimassa, siiti voidaan luopua vasta sen kilpailunrajoituksia ja
mirAivii markkina-asemaa kiisittelevin neuvoa-antavan komitean kuulemisen jalkeen.".

f) Ustagn 4 artiklan 9 kohdan loppuun seuraava:

"tai ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21 tarkoitettuja vastaavia sdinn6ksia".

g) Asetuksen 6 artiklaa ei sovelleta.

h) Asetuksen 7 artiklaa ei sovelleta.

i) Asetuksen 8 artiklaa ei sovelleta.

j) Korvataan asetuksen 9 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen N:o 19/65/ETY
7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontavi-
ranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkil6iden
tai oikeushenkil6iden pyynn6sti, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

k) Usatiain 9 artiklan loppuun seuraava alakohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tillaisissa tapauksissa tehdA piit6ksen
asetuksen (ETY) N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytikidjassa 21
tarkoitettujen vastaavien slnn6sten mukaisesti ilman niiden yritysten ilmoitusta, joita asia
koskee."

1) Korvataan asetuksen 14 artikla seuraavasti:

"Titi siid6sti sovelletaan 31 paivin joulukuuta 1994 asti.".
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D. ERIKOISTUMIS- SEK, TvTKIMUS- JA KEHIYS7YOSOPIMUKSET

6. 385 R 0417: Komission asetus (ETY) N:o 417/85, annettu 19 paivinS joulukuuta 1984,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta erikoistumissopimusten ryhmiin
(EYVL N:o L 53, 22.2.1985, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 167)

Tata sopimusta sovellettaessa asetuksen s~inn6ksid koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 4 artiklan 1 kohdan ilmaisu "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan
komissiolle komission asetuksen N:o 27 sAAnn6sten mukaisesti, eikA komissio vastusta"
ilmaisulla "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan EY:n komissiolle tai EFTAn valvontavi-
ranomaiselle komission asetuksen N:o 27/62 sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 2526/85, seka ETA-sopimuksen p6ytakirjassa 21 tarkoitettujen
vastaavien saann6sten mukaisesti, ciki toimivaltainen valvontaviranomainen vastusta".

b) Korvataan asetuksen 4 artiklan 2 kohdan ilmaisu "komissio" ilmaisulla "EY:n komissio
tai EFTAn valvontaviranomainen".

c) Asetuksen 4 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta.

d) Korvataan 4 artiklan 5 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Sen on vastustettava poikkeusta, jos se saa toimivaltaansa kuuluvalta valtiolta titA
koskevan pyynn6n kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa mainitun ilmoituksen toimit-
tamisesta n~iille valtioille.".

e) Korvataan 4 artiklan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Jos vastustuksen perusteena on kuitenkin ollut sen toimivaltaan kuuluvan valtion pyynt6,
joka on edelleen voimassa, siitd voidaan luopua vasta, kun sen kilpailunrajoituksia ja
m~iiirAgv.i markkina-asemaa kisittelevid neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu.".

f) Usit~in 4 artiklan 9 kohdan loppuun seuraava:

"tai ETA-sopimuksen p6ytgkirjassa 21 tarkoitettuja vastaavia sinn6ksid".

g) Korvataan asetuksen 8 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen (ETY) N:o 2821/71
7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontavi-
ranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkil6iden
tai oikeushenkil6iden pyynn6sti, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".
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h) LUsatiaan 8 artiklan loppuun seuraava alakohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tallaisissa tapauksissa tehdA paat6ksen
asetuksen N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21 tarkoitettujen
vastaavien saann6sten mukaisesti ilman, etta vaaditaan niiden yritysten ilmoitusta, joita
asia koskee.".

i) Korvataan asetuksen 10 artikla seuraavasti:

"Tata saad6sta sovelletaan 31 paiivaan joulukuuta 1997 asti.".

7. 385 R 0418: Komission asetus (ETY) N:o 418/85, annettu 19 paivani joulukuuta 1984,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tutkimus- ja kehityssopimusten
ryhmiin (EYVL N:o L 53, 22.2.1985, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 167)

Tata sopimusta sovellettaessa asetuksen sinn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan Ssetuksen 7 artiklan 1 kohdan ilmaisu "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan
komissiolle komission asetuksen N:o 27 saann6sten mukaisesti, eiki komissio vastusta"
ilmaisulla "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan EY:n komissiolle tai EFTAn valvon-
taviranomaiselle komission asetuksen N:o 27/62, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2526/85, seka ETA-sopimuksen p6yt~ikirjassa 21
tarkoitettujen vastaavien saiinn6sten mukaisesti, eiki toimivaltainen valvontaviranomainen
vastusta".

b) Korvataan asetuksen 7 artiklan 2 kohdan ihmaisu "komissio" ilmaisulla "EY:n komissio
tai EFTAn valvontaviranomainen".

c) Asetuksen 7 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta.

d) Korvataan 7 artiklan 5 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Sen on vastustettava poikkeusta, jos se saa toimivaltaansa kuuluvalta valtiolta tata kos-
kevan pyynn6n kolmen kuukauden kuluessa I kohdassa mainitun ilmoituksen toimit-
tamisesta naille valtioille.".

e) Korvataan 7 artiklan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Jos vastustuksen perusteena on kuitenkin ollut sen toimivaltaan kuuluvan valtion pyynt6,
joka on edelleen voimassa, siitA voidaan luopua vasta sen kilpailunrajoituksia ja
miiiirgiiviiii markkina-asemaa kusittelevin neuvoa-antavan komitean kuulemisen jdlkeen.".
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f) Listdin 7 artiklan 9 kohdan loppuun seuraava:

"tai ETA-sopimuksen p6ytikijassa 21 tarkoitetut vastaavat sAinn6kset".

g) Korvataan asetuksen 10 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen (ETY) N:o
2821/71 7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen
valvontaviranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnolisten
henkil6iden tai oikeushenkil6iden pyynn6sti, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

h) LisatdAn 10 artiklan loppuun seuraava alakohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tAllaisissa tapauksissa tehdi pAit6ksen
asetuksen N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21 tarkoitettujen
vastaavien sdAnn6sten mukaisesti ilman, ettA vaaditaan niiden yritysten ilmoitusta, joita
asia koskee.".

i) Asetuksen 11 artiklaa ei sovelleta.

j) Korvataan asetuksen 13 artikla seuraavasti:

"Titi s.Ad6std sovelletaan 31 piiviin joulukuuta 1997 asti.".

E. LUVAKESOPIMUKSET

8. 388 R 4087: Komission asetus (ETY) N:o 4087/88, annettu 30 paivdnd marraskuuta 1988,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta luvakesopimusten ryhmiin (EYVL
N:o L 359, 28.12.1988, s. 46)

Tita sopimusta sovellettaessa asetuksen s~inn6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 6 artiklan I kohdan ilmaisu "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan
komissiolle komission asetuksen N:o 27 sdinn6sten mukaisesti, eiki komissio vastusta"
ilmaisulla "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan EY:n komissiolle tai EFTAn valvon-
taviranomaiselle komission asetuksen N:o 27/62, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2526/85, sekS ETA-sopimuksen p6yt~kijassa 21
tarkoitettujen vastaavien sdinn6sten mukaisesti, eiki toimivaltainen valvontaviranomainen
vastusta".

b) Korvataan asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ilmaisu "komissio" ilmaisulla "EY:n komissio
tai EFTAn valvontaviranomainen".

c) Asetuksen 6 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta.

d) Korvataan 6 artiklan 5 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Sen on vastustettava poikkeusta, jos se saa toimivaltaansa kuuluvalta valtiolta tt kos-
kevan pyynn6n kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa mainitun ilmoituksen toimit-
tamisesta niile valtioile.".
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e) Korvataan 6 artiklan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Jos vastustuksen perusteena on kuitenkin ollut sen toimivaltaan kuuluvan valtion pyynt6,
joka on edelleen voimassa, siiti voidaan luopua vasta kun sen kilpailunrajoituksia ja
madriiivii markkina-asemaa kisittelevi neuvoa-antavaa komiteaa on kuultu.".

f) LUsatAiin 6 artiklan 9 kohdan loppuun seuraava:

"tai ETA-sopimuksen p6ytikijassa 21 tarkoitettuja vastaavia siinn6ksig".

g) Korvataan asetuksen 8 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen N:o 19/65/ETY
7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontavi-
ranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnollisten henkilbiden
tai oikeushenkioliden pyynn~stA, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

h) Lisatiin 8 artiklan loppuun seuraava kohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tWllaisissa tapauksissa tehdi pagtbksen
asetuksen N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytdkirjassa 21 tarkoitettujen
vastaavien sjSlnn6sten mukaisesti ilman, etta vaaditaan niiden yritysten ilmoitusta, joita
asia koskee.".

i) Korvataan asetuksen 8 artiklan c alakohdan ilmaisu "jasenvaltiot" ilmaisulla "EY:n
jdsenvaltiot tai EFTA-valtiot".

j) Korvataan asetuksen 9 artikla seuraavasti:

"Timi said6s on voirnassa 31 piiviin joulukuuta 1999 asti.".

F. TAITOTIETOA KOSKEVAT LISENSSISOPIMUKSET

9. 389 R 0556: Komission asetus (ETY) N:o 556/89, annettu 30 piiivinai marraskuuta 1988,
perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta taitotietoa koskevien lisenssisopi-
musten ryhmiin (EYVL N:o L 61, 4.3.1989, s. 1)

TMAt sopimusta sovellettaessa asetuksen s55nn6ksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen I artiklan 2 kohdan ilmaisu "Euroopan talousyhteis6" ilmaisulla
"ETA-sopimuksen soveltamisalue".

b) Korvataan asetuksen I artiklan 4 kohta seuraavasti:

"Silts osin kuin 1 kohdan 1 - 5 alakohdassa tarkoitetut velvoitteet koskevat alueita, joihin
sisaltyvissA EY:n jiisenvaltioissa tai EFTA-valtioissa sama teknologia on suojattu
tarpeellisilla patenteilla, 1 kohdassa sAAdetty poikkeus koskee nsiti valtioita niin kauan
kuin kiytt6luvan kohteena oleva tuote tai menetelma on kyseisissA valtioissa suojattu
tallaisilla patenteilla, jos niiden mukainen suoja-aika on pidempi kuin 2 kohdassa mainitut
ajanjaksot.".
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c) Korvataan asetuksen 1 artiklan 7 kohdan 6ja 8 alakohdan ilmaisu "jdsenvaltiot" ilmaisulla
"EY:n jdsenvaltiot tai EFTA-valtiot".

d) Korvataan asetuksen 4 artiklan I kohdan ilmaisu "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan
komissiolle komission asetuksen N:o 27 sAAnn6sten mukaisesti, eik5 komissio vastusta"
ilmaisulla "jos kyseiset sopimukset ilmoitetaan EY:n komissiolle tai EFTAn valvon-
taviranomaiselle komission asetuksen (ETY) N:o 27/62, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2526/85, seka ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21
tarkoitettujen vastaavien siAnn6sten mukaisesti, eiki toimivaltainen valvontaviranomainen
vastusta".

e) Korvataan asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ilmaisu "komissio" ilmaisulla "EY:n komissio
tai EFTAn valvontaviranomainen".

f) Asetuksen 4 artildan 5 kohtaa ei sovelleta.

g) Korvataan 4 artiklan 6 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Sen on vastustettava poikkeusta, jos se saa toimivaltaansa kuuluvalta valtiolta tdtd kos-
kevan pyynn6n kolmen kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen toimit-
tamisesta niile valtioille.".

h) Korvataan 4 artiklan 7 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Jos vastustuksen perusteena on kuitenkin ollut sen toimivaltaan kuuluvan valtion pyynt6,
joka on edelleen voimassa, siit voidaan luopua vasta sen kilpailunrajoituksia ja
mdi r MA markkina-asemaa kasittelevdn neuvoa-antavan komitean kuulemisen jalkeen.".

i) LisAtdAn 4 artiklan 10 kohdan loppuun seuraava:

"tai ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21 tarkoitettuja vastaavia s~inn6ksiii".

j) Korvataan asetuksen 7 artiklan johdantokappaleen ilmaisu "asetuksen N:o 19/65/ETY
7 artiklan mukaisesti" ilmaisulla "joko omasta aloitteestaan taikka toisen valvontavi-
ranomaisen tai toimivaltaansa kuuluvan valtion taikka sellaisten luonnoUisten henkil6iden
tai oikeushenkil6iden pyynn6std, jotka katsovat asian koskevan oikeuttaan,".

k) lisitain 7 artiklan 5 alakohdan a ja b alakohdan Ioppuun seuraava alakohta:

"Toimivaltainen valvontaviranomainen voi tllaisissa tapauksissa tehdA pait6ksen
asetuksen (ETY) N:o 17/62 6 ja 8 artiklan tai ETA-sopimuksen p6ytdkirjassa 21
tarkoitettujen vastaavien sSAnn6sten mukaisesti ilman niiden yritysten ilmoitusta, joita asia
koskee.".

1) Asetuksen 8 artiklaa ei sovelleta.

m) Asetuksen 9 artiklaa ei sovelleta.
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n) Asetuksen 10 artiklaa ei sovelleta.

o) Korvataan asetuksen 12 artikla seuraavasti:

Titi sAad6sti sovelletaan 31 pliviain joulukuuta 1999 asti.".

G. LIIKENNE

10. 368 R 1017: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68, annettu 19 piivA m heinaikuuta 1968,
kilpailusiiint6jen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisavesiliikenteeseen (EYVL N:o L 175,
23.7.1968, s. 1)

Tita sopimusta sovellettaessa asetuksen 1 - 5 ja 7 - 9 artiklan s~Ann6ksii koskevat seuraavat
mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 2 artiklan johdantokappale seuraavasti:

"Joliei 3 - 6 artiklasta tai ETA-sopimuksen p6ytikirjassa 21 tarkoitetusta 6 artiklaa
vastaavasta saannksestii muuta johdu, ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomia ja
kiellettyji ovat ilman, etta siiti tAytyy etukAteen tehdA pat6sti, sellaiset yritysten viliset
sopimukset, yritysten yhteenliittymien paait6kset sekA yhdenmukaistetut menettelytavat,
jotka voivat vaikuttaa sopimuspuolten viliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on esti,
rajoittaa tai vairistaii kilpailua ETA-sopimuksen soveltamisalueella tai joista seuraa, etti
kilpailu ETA-sopimuksen soveltamisalueella estyy, rajoittuu tai viiristyy, ja erityisesti
sellaiset sopimukset, piit6kset ja menettelytavat:".

b) Asetuksen 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

c) Asetuksen 6 artiklaa ei sovelleta.

d) Korvataan asetuksen 8 artiklan ensimmaisen alakohdan ilmaisulla "yhteismarkkinoille
soveltumaton" ilmaisulla "ETA-sopimuksen toimintaan soveltumaton".

e) Korvataan asetuksen 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"Sopimuspuolten on huolehdittava siiti, etti ei toteuteta tai pidetA voimassa mitian
julkisia yrityksia taikka EY:n jlisenvaltioilta tai EFTA-valtioilta erityis- tai yksinoikeuk-
sia saavia yrityksia koskevia toimenpiteita, jotka ovat ristiriidassa edella olevien artiklojen
kanssa.".

f) Korvataan asetuksen 9 artiklan 2 kohdan ilmaisu "yhteis6" ilmaisulla "sopimuspuolet".

g) Korvataan asetuksen 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen valvovat, ettA tAmAn artiklan s.ann6ksii
noudatetaan, ja jos on tarpeen, toteuttavat toimivaltaansa kuuluville valtioille osoitettuja
tarvittavia toimenpiteiti.".
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11. 386 R 4056: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86, annettu 22 plivini joulukuuta 1986,
perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen
(EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 4)

Titi sopimusta sovellettaessa asetuksen I jakson saann6ksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 1 artiklan 2 kohdan ilmaisu "yhteis6n satama" ilmaisulla "ETA-
sopimuksen soveltamisalueella olevat satamat".

b) Asetuksen 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

c) Korvataan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen ilmaisu "II jakso" ilmaisulla
"II jakso tai ETA-sopimuksen p6ytikirassa 21 tarkoitetut vastaavat saann6kset".

Korvataan lisaksi toisen luetelmakohdan ilmaisu "11 artiklan 4 kohta" ilmaisulla
"11 artiklan 4 kohta tai ErA-sopimuksen p6yt kirjassa 21 tarkoitetut vastaavat
sdi~nn6kset".

d) Korvataan asetuksen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan ilmaisu "II jakso" ilmaisulla
"11 jakso tai ETA-sopimuksen p6ytikiujassa 21 tarkoitetut vastaavat sdinn6kset".

e) Lisfitdin 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdan loppuun alakohdat seuraavasti:

"Jos jokin sopimuspuolista aikoo ryhtyA neuvotteluihin kolmannen maan kanssa tamin
asetuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava siita ETA:n sekakomitealle.

Sopimuspuoli, joka aloittaa menettelyn, voi tarvittaessa pyytii muita sopimuspuolia
yhteisty6h6n tissa menettelyssS.

Jos yksi tai useampi muista sopimuspuolista vastustaa suunniteltua tointa, ETA:n
sekakomiteassa pyritAin 16ytimdin tyydyttAva ratkaisu. Jos sopimuspuolet eivAt pase
yksimielisyyteen, voidaan toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tista aiheutuvien kilpailun
vdiristymien korjaamiseksi.".

0 Korvataan asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ilmaisu "jisenvaltion pyynn6sti" ilmaisulla
"toimivaltaansa kuuluvan valtion pyynn6sti".

Korvataan lisdksi ilmaisu "10 artikla" ilmaisulla "10 artikla tai ETA-sopimuksen
p6ytdkirdassa 21 tarkoitetut vastaavat sainn6kset".

g) Korvataan asetuksen 9 artiklan I kohdan ilmaisu "yhteis6n kaupankiynti- ja merenkul-
kuedut" ilmaisulla "sopimuspuolten kaupankiynti- ja merenkulkuedut".
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h) LsAtain 9 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Jos jokin sopimuspuolista aikoo ryhtyi neuvotteluihin kolmannen maan kanssa timan
asetuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava siiti ETA:n sekakomitealle.

Sopimuspuoli, joka aloittaa menettelyn, voi tarvittaessa pyyt~ii muita sopimuspuolia
yhteisty6h6n tIssA menettelyssS.

Jos yksi tai useampi muista sopimuspuolista vastustaa suunniteltua tointa, ETA:n
sekakomiteassa pyriiin 16ytfimfidn tyydyttavai ratkaisu. Jos sopimuspuolet eivAt pdAse
yksimielisyyteen, voidaan toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tisti aiheutuvien kilpailun
vasristymien kojaamiseksi.".

H. JULKISET YRFIYKSET

12. 388 L 0301: Komission direktiivi 88/301/ETY, annettu 16 piivdni toukokuuta 1988, kilpailusta
telepiitelaitemarkkinoilla (EYVL N:o L 131, 27.5.1988, s. 73)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivin siann6ksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 2 artiklan toisen alakohdan ilmaisu "direktiivin tiedoksi antaminen" ilmaisulla
"ETA-sopimuksen voimaantulo".

b) Direktiivin 10 artiklaa ei sovelleta.

c) Lisiksi noudatetaan seuraavaa:

Tiedot, ilmoitukset, kertomukset ja tiedoksiannot, jotka timin direktiivin mukaan
yhteis6ssi annetaan tai toimitetaan EY:n komissiolle, edellytet5in annettavaksi tai
toimitettavaksi EFTA-valtioiden osa]ta EFTAn valvontaviranomaiselle.

Tassa siAd6ksessA tarkoitettujen eri siirtymakausien osalta sovelletaan yleist5 kuuden
kuukauden siirtymAkautta ETA-sopimuksen voimaantulosta lukien.

13. 390 L 0388: Komission direktiivi 90/388/ETY, annettu 28 piiviina kesakuuta 1990, kilpailusta
telepalvelumarkkinoilla (EYVL N:o L 192, 24.7.1990, s. 10)

TAtW sopimusta sovellettaessa direktiivin sAdnn6ksi5 koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 3 artiklan viides alakobta seuraavasti:

"Ennen tifulaisten valmisteltavina olevien toimenpiteiden tiytint66npanoa EY:n konission
tai EFTAn valvontaviranomaisen on toimialueellaan varmistettava, etta ne ovat ETA-
sopimuksen mukaisia.".
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b) Korvataan 6 artiklan toiscn alakohdan ilmaisu "neuvoston antamat yhdenmukaistetut
yhteisbn s~iinn6kset" ilmaisulla "ETA-sopimukseen sisaltyvit yhdenmukaistetut sidnn6t".

c) Direktiivin 10 artiklan ensiimn~istd alakohtaa ei sovelleta.

d) Usdksi noudatetaan seuraavaa:

Tiedot, ilmoitukset, kertomukset ja tiedoksiannot, jotka tAmiin direktiivin mukaan
yhteis6ssA annetaan tai toimitetaan EY:n komissiolle, annetaan tai toimitetaan EFTA-
valtioiden osalta EFTAn valvontaviranomaiseUe. Vastaavasti EFTAn valvontavi-
ranomainen vastaa tarvittavien kertomusten ja arvioiden laatimisesta EFTA-valtioiden
osalta.

Tassa sAad6ksessA tarkoitettujen eri siirtymikausien osalta sovelletaan yleists kuuden
kuukauden siirtymdkautta ETA-sopimuksen voimaantulosta lukien.

L HIILI JA TERS

14. 354 D 7024: Korkean viranomaisen piit6s N:o 24-54, tehty 6 piiviini toukokuuta 1954,
perustamissopimuksen 66 artiklan I kohdan tdytdnt66npanoa koskevaksi asetukseksi seikoista,
joiden perusteella yrityksen katsotaan olevan jonkun mAdrdysvallassa (EHTY:n VL N:o 9,
11.5.1954, s. 345/54)

Tata sopimusta sovellettaessa pddt6ksen m~iriyksii koskevat seuraavat mukautukset:

Piit6ksen 4 artiklaa ei sovelleta.

15. 367 D 7025: Korkean viranomaisen piAt6s N:o 25-67, tehty 22 piivdn kesikuuta 1967,
perustamissopimuksen 66 artiklan 3 kohdan taytant66npanoa koskevaksi asetukseksi
poikkeuksesta ennakkoluvan hakemiseen (EYVL N:o 154, 14.7.1967, s. 11), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavalla:

- 378 S 2495: komission piit6s N:o 2495/78/EHTY, tehty 20 pivini lokakuuta 1978
(EYVL N:o L 300, 27.10.1978, s. 21)

Tata sopimusta sovellettaessa pddt6ksen mdArayksii koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisatIdn 1 artiklan 2 alakohtaan ilmaisu "ja EFTA-valtioissa" ilmaisun "yhteis6ssA"
jIlkeen.

b) Piit6ksen 2 artiklan otsikon ilmaisu "perustamissopimuksen soveltamisala" korvataan
ilmaisulla "ETA-sopimuksen p6ytikirjan 25 soveltamisala".

c) Pit6ksen 3 artiklan otsikon ilmaisu "perustamissopimuksen soveltamisala" korvataan
ilmaisulla "ETA-sopimuksen p6ytAkirjan 25 soveltamisala".

d) Pit6ksen 11 artiklaa ei sovelleta.
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SAA.DOKSET, JOTKA EY:N KOMISSION JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN ON
OTETIAVA AIHEELLISELLA TAVALLA HUOMIOON

Sovellettaessa tm in sopimuksen 53 - 60 artiklaa ja niiti siAinn6ksii, joihin tAssA IfitteessA viitataan,
EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen ottavat aiheellisella tavalla huomioon seuraaviin
s5Ad6ksiin sisfityvAt periaatteet ja siinn6t:

Keskittymien valvonta

16. C/203/90/s. 5: Komission ilmoitus keskittymiin Iiittyvista rajoituksista (EYVL N:o C 203,
14.8.1990, s. 5)

17. C/203/90/s. 10: Komission ilmoitus yrityskeskittymien valvonnasta 21 plivani joulukuuta 1989
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaisista keskittymis- ja yhteisty6toimista
(EYVL N:o C 203, 14.8.1990, s. 10)

Yksinmyynti- ja yksinostosopimukset

18. C/101/84/s. 2: Komission ilmoitus, joka koskee perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta yksinmyyntisopimusten ja yksinostosopimusten ryhmiin 22 plivini kesakuuta
1983 annettuja komission asetuksia (ETY) N:o 1983/83 ja (ETY) N:o 1984/83 (EYVL N:o
C 101, 13.4.1984, s. 2)

19. C/17/85/s. 4: Komission ilmoitus, joka koskee perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta moottoriajoneuvojen jilleenmyyntii ja huoltopalveluja koskevien sopimusten
ryhmiin 12 pAiviini joulukuuta 1984 annettua asetusta (ETY) N:o 123/85 (EYVL N:o C 17,
18.1.1985, s. 4)

Muut

20. 362 X 1224 (01): Komission ilmoitus kauppaedustajien kanssa tehdyisti yksinmyyntisopimuk-
sista (EYVL N:o 139, 24.12.1962, s. 2921/62)

21. C/75/68/s. 3: Komission ilmoitus yritysten yhteistoimintaan liittyvisti sopimuksista, pRtksisti
ja yhdenmukaistetuista menettelytavoista (EYVL N:o C 75, 29.7.1968, s. 3)

22. C/111/72/s. 13: Komission ilmoitus Rooman sopimuksen soveltamisalaan kuuluvasta japanilais-
ten tavaroiden tuonnista yhteis66n (EYVL N:o C 111, 21.10.1972, s.13)

23. C/1/79/s. 2: Komission ilmoitus, annettu 18 pdiviini joulukuuta 1978, eriiden alihankintasopi-
musten arvioinnista suhteessa ETY:n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohtaan (EYVL N:o
C 1, 3.1.1979, s. 2)

24. C/231/86/s. 2: Komission ilmoitus vhiirnerkityksisista sopimuksista, joita Euroopan
talousyhteis6n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kielto ei koske (EYVL
N:o C 231, 12.9.1986, s. 2)

25. C/233/91/s. 2: Suuntaviivat ETY:n kilpailus~int6jen soveltamisesta televiestinnin alalla (EYVL
N:o C 233, 6.9.1991, s. 2)
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LUTE XV

VALTION TUKI

Luettelo, josta mdrdt n 63 artiklassa

JOHDANTO

Jos sd.d6ksissi, joihin tissa liitteess5 viitataan, on yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisia kisitteitA
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjl,-jestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sdid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytakirjassa I mArit.i~n, jollei tassa
liitteessi toisin m~idrWt~.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

Julkiset yritykset

1. 380 L 0723: Komission direktiivi 80/723/ETY, annettu 25 piiviina kesikuuta 1980,
j~isenvaltioiden ja julkisten yritysten vilisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta (EYVL N:o
L 195, 29.7.1980, s.35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0413: komission direktiivi 85/413/ETY, annettu 24 liivind heinakuuta 1985,
jisenvaltioiden ja julkisten yritysten valisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta
annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta (EYVL N:o L 229, 28.8.1985, s. 20)

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivin s5inn6ksia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan ilmaisu "komissio" ilmaisulla "ETA-sopimuksen 62 artiklan mukaan
toimivaltainen valvontaviranomainen".

b) Korvataan ilmaisu "jisenvaltioiden vilinen kauppa" ilmaisulla "sopimuspuolten vilinen
kauppa".
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SA.DCKSET, JOTKA EY:N KOMISSION JA EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN ON
OTETTAVA AIHEELLISELLA TAVALLA HUOMIOON

Soveflettaessa sopimuksen 61 - 63 artiklaa ja saiinn6ksii, joihin tassa hitteessa viitataan, EY:n
komissio ja EFTAn valvontaviranomainen ottavat aiheellisella tavalla huomioon seuraaviin s5id6ksiin
sisAltyvat periaatteet ja sdAnn6t:

Komission valvonta

Ennakkoilmoitus suunnitellusta valtion tuesta ja muut menettelysddnn6t

2. C/252/80/s. 2: ErY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus
komissiolle valtion tuesta; jAsenvaltioiden laiminly6nti noudattaa velvollisuuksiaan (EYVL
N:o C 252, 30.9.1980, s. 2)

3. Komission kire jisenvaltioille SG(81) 12740, 2 piivanA lokakuuta 1981

4. Komission kirie jasenvaltioille SG(89) D/5521, 27 paivinA huhtikuuta 1989

5. Komission kirje jisenvaltioille SG(87) D/5540, 30 Iaivana huhtikuuta 1989: ETY:n
perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely - Miiriajat

6. Komission kirje jisenvaltioille SG(90) D/28091, 11 pivanA lokakuuta 1990: Valtion tuki -
tiedoksi jisenvaltioille tukitapauksista, joita komissio ei vastusta

7. Komission kirje jAsenvaltioille SG(91) D/4577, 4 piivana maaliskuuta 1991: Tiedonanto
jisenvaltioille suunnitellusta tuesta ilmoitettaessa noudatettavasta menettelysta seki menettelysta,
jota noudatetaan, jos tukea my6nnetiin ETY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 3 kohdan
vastaisesti

Merkitykseltiin vahilisen tuen arviointi

8. C/40/90/s. 2: ilmoitus merkitykseltiin vAhiisesti tukiohjelmasta (EYVL N:o C 40, 20.2.1990,
s. 2)

Julkisyhteis6jen omistusosuudet

9. ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltaminen julkisyhteis6jen omistusosuuksiin
(EY:n tiedote 9-1984)

Laittomasti my6nnetty tuki

10. C/318183/s. 3: Konission tiedonanto laittomasti my6nnetyst5 tuesta (EYVL N:o C 318,
24.11.1983, s. 3)

Valtiontakuut

11. Komission kire jisenvaltioille SG(89) D/4328, 5 paivAna huhtikuuta 1989

12. Konission kire jAsenvaltioille SG(89) D/12772, 12 piivni lokakuuta 1989
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Kehykset alakohtaisille tukiohjelmille

Tekst ii- ja vaatetusteollisuus

13. Komission tiedonanto jisenvaltioille yhteis5n kehyksestl tekstiiliteollisuudelle my6nnettiville

tuelle (SEC (71) 363 lopullinen - heinikuu 1971)

14. Komission kirde jasenvaltiodile SG (77) D/1190, 4 pSivani helmikuuta 1977, sek liite (asiakirja
SEC (77) 317, 25.1.1977): Tekstiili- ja vaatetusteollisuudelle my6nnettdvdn tuen nykytilanteen
tarkastelu

Keinokuituteollisuus

15. C/173/89/s. 5: Komission tiedonanto tuesta ETY:n keinokuituteollisuudelle (EYVL N:o C 173,
8.7.1989, s. 5)

Moottoriajoneuvoteollisuus

16. C/123/89/s. 3: Yhteis6n kehys moottoriajoneuvoteollisuudelle my6nnettivAlle valtion tuelle
(EYVL N:o C 123, 18.5.1989, s. 3)

17. C/81/9Us. 4: Yhteisfn kehys maottoriajoneuvoteollisuudelle my6nnettivlle valtion tuelle
(EYVL N:o C 81, 26.3.1991, s. 4)

Kehykset alueellista tukea koskeville yleisille jarjestelmille

18. 471 Y 1104: Neuvoston p~it6slauselma, annettu 20 pAivdn lokakuuta 1971, alueeUista tukea
koskevista yleisisti jirjestelmisti (EYVL N:o C 111, 4,11.1971, s. 1)

19. C/1l1/71/s. 7: Komission tiedonanto alueellista tukea koskevista yleisistai jirjestelmisti 20
piivdnA lokakuuta 1971 annetusta neuvoston pdit6slauselmasta (EYVL N:o C 111, 4.11.1971,
s. 7)

20. Komission tiedonanto neuvostolle alueeUista tukea koskevista yleisisti jirjestelmisti
(COM(75)77, lopuUinen)

21. C/31/79/s. 9: Komission tiedonanto 21 piiviltd joulukuuta 1978 alueellista tukea koskevista
jirjestelmisti (EYVL N:o C 31, 3.2.1979, s. 9)

22. C/212/88/s. 2: Komission tiedonanto 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan soveltamisesta
alueefliseen tukeen (EYVL N:o C 212, 12.8.1988, s. 2)

23. C/10/90/s. 8: Komission tiedonanto 21 p~ivAltA joulukuuta 1978 annetun tiedonannon
tarkistamisesta (EYVL N:o C 10, 16.1.1990, s. 8)

24. C/163/90/s. 5: Komission tiedonanto 92 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisesta
alueelliseen tukeen (EYVL N:o C 163, 4.7.1990, s. 5)

25. C/163/90/s. 6: Kornission tiedonanto 92 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisesta
alueelliseen tukeen (EYVL N:o C 163, 4.7.1990, s. 6)
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Laaja-alaiset kehykset

Yhteisn kehys ympdrist6asioissa myOnnetuivalle valtion tuelle

26. Komission kirje jisenvaltiodile S/74/30.807, 7 pdiv~ni marraskuuta 1974

27. Komission kirie jisenvaltioille SG (80) D/8287, 7 piivinA heinakuuta 1980

28. Komission tiedonanto jisenvaltioille (7 piivAitS heinakuuta 1980 olevan kirjeen lite)

29. Komission kire jAsenvaltioille SG(87) D/3795, 23 pAivana maaliskuuta 1987

Yhteis6n kehys tutkimus- ja kehitysty6h6n my6nnettiivdlle valtion tuelle

30. C]83/86/s. 2: Yhteis6n kehys tutkimus- ja kehitysty6h6n my6nnettAvAlle valtion tuelle (EYVL
N:o C 83, 11.4.1986, s. 2)

31. Komission kirje jasenvaltioille SG(90) D/01620, 5 pAivana helmikuuta 1990

YleisiA tukiohjelmia koskevat siannot

32. Komission kirje jAsenvaltioille SG(79) D/10478, 14 pdiviini syyskuuta 1979

33. Pelastamiseen ja rakennemuutoksiin my6nnettivin tuen valvonta (Kahdeksas kertomus
kilpailupolitiikasta, 228 kohta)

Eri tarkoituksiin myonnettivan tuen kasautumistapauksia koskevat sfiinnot

34. C/3/85/s. 3: Komission tiedonanto eri tarkoituksiin my6nnettivin tuen kasautumisesta (EYVL
N:o C 3, 5.1.1985, s. 3)

Ty611istamistuki

35. Kuudestoista kertomus kilpailupolitiikasta, 253 kohta

36. Kahdeskymmenes kertomus kilpailupolitiikasta, 280 kohta

Teristeollisuudelle my6nnettivin tuen valvonta

37. C/320/88/s. 3: Kehys eriille tergsaloille, joita EHTY:n perustamissopimus ei koske (EYVL
N:o C 320, 13.12.1988, s. 3)
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LI1TE XVI

JULKISET HANKINNAT

Luettelo, josta mairitian 65 artiklan I kohdassa

JOHDANTO

Jos said6ksissA, joihin tissa liitteessa viitataan, on yhteis6n oikeusjdijestykselle ominaisia kisitteiti
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjdrjestyksefle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sddd6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jdsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jdsenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa sekA
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mit§ laaja-alaisista mukautuksista tehdyss5i p6ytakirassa 1 m lirdtAn, jollei tdss5
liitteessa toisin madrati.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

1. TAssa liitteess tarkoitettuja direktiivejA 71/305/ETY, 89/440/ETY ja 90/531/ETY sovellettaessa
noudatetaan seuraavaa:

Kunnes sopimuspuolet soveltavat sopimuksen 28 artiklan mukaista ty6voiman vapaata
liikkuvuutta, ne varnistavat:

- todellisen vapaan pAdsyn sopimuspuolten julkisia rakennusurakoita koskevia sopimuksia
saaneiden urakoitsijoiden avainhenkil6st6lle;

- ty6lupien saannin ketiin syrjimdtti sopimuspuolten urakoitsijoille, jotka ovat saaneet
julkisia rakennusurakoita koskevia sopimuksia.

2. Kun tassa liitteessS tarkoitetut sdid6kset edellyttivat ilmoitusten tai asiakirojen julkaisemista
sovelletaan seuraavaa:

a) Tarjousilmoitusten ja muiden asiakirdojen julkaisemisesta tassA liitteessd tarkoitettujen
saad6sten mukaisesti Euroopan yhteis6jen virallisessa lehdessA seki Tenders Electronic
Daily -julkaisussa huolehtii Euroopan yhteis6jen virallisten julkaisujen toimisto.

b) EFTA-valtioiden ilmoitukset ldhetetian ainakin yhdelli yhteis6n kielelli Euroopan
yhteis6jen virallisten julkaisujen toimistolle. Ne julkaistaan yhteis6n kielilli Euroopan
yhteis6jen virallisen lehden S-sarjassa ja Tenders Electronic Daily -julkaisussa. EY:n
ilmoituksia ei tarvitse kiintiA EFTA-valtioiden kielille.
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3. Sovellettaessa sopimuksen VII osan 3 lukua tassa iitteessa tarkoitettuun valvontaan, EY:n
komissio on toinivaltainen valvomaan vaiitettyja rikkomisia, jos vaitetty rikkominen on yhteison
sopimusyksik6n tekema, ja EFrAn valvontaviranomainen, jos se on jonkin EFTA-valtion
sopimusyksik6n tekemi.

SAA.DOKSET, JOIHIN VIITATAAN

371 L 0304: Neuvoston direktiivi 71/304/ETY, annettu 26 piivana heinakuuta 1971, julkisia
rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien palvelujen tarjoamista koskevien rajoitusten
poistamisesta sekijulkisten rakennusurakoita koskevien sopimusten tekemisesta kauppaedustajan
tai sivuliikkeiden valitykselli toimivien urakoitsijoiden kanssa (EYVL N:o L 185, 16.8.1971,
s. 1).

Tati sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan ammattimaisten elinkeinojen luettelo direktiivin 89/440/ETY liitteelli II.

b) Liechtensteinin osalta taman direktiivin noudattamisen edellyttamat toimenpiteet tulevat
voimaan 1 piiviiiin tammikuuta 1995 mennessi;

Sveitsin osalta timin direktiivin noudattamisen edellyttaimt toimenpiteet tulevat voimaan
1 paiviin tammikuuta 1994 mennessa;

naiden siirtymakausien aikana niiden valtioiden ja muiden sopimuspuolten vililli lykiitiin
vastavuoroisesti direktiivin soveltamista.

2. 371 L 0305: Neuvoston direktiivi 71/305/ETY, annettu 26 paivana heinikuuta 1971, julkisia
rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL N:o
L 185, 16.8.1971, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 389 L 0440: neuvoston direktiivi 89/440/ETY, annettu 18 piiviinii heinakuuta 1989
(EYVL N:o L 210, 21.7.1989, s. 1)

- 390 D 0380: komission piit6s 90/380/ETY, tehty 13 pdivn5 heinikuuta 1990, neuvoston
direktiivin 89/440/ETY Ijitteen I saattamisesta ajan tasalle

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviai koskevat seuraavat mukautukset:

a) Liechtensteinin osalta timan direktiivin noudatlamisen edellyttimit toimenpiteet tulevat
voimaan I pdivgin tammikuuta 1995 mennessi;

Sveitsin osalta timin direktiivin noudattamisen edellyttamat toimenpiteet tulevat voimaan
1 pdiviiin tanimikuuta 1994 mennessai;

niiden siirtymikausien aikana naiden valtioiden ja muiden sopimuspuolten valili lykitAin
vastavuoroisesti direktiivin soveltamista.

b) Korvataan direktiivin 4 artiklan a kohdassa iimaisu "ETY:n perustamissopimuksen mukai-
sesti" ilmaisulla "ETA-sopimuksen mukaisesti".
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c) Jos arvonliiveroa ei oteta kaytt66n Uechtensteinissa, Suomessa ja Sveitsissa, 4 a artiklan
I kohdassa ja 4 a artiklan 3 kohdassa arvonlisaverolla tarkoitetaan

- Suomen osalta "liikevaihtoveroa/omsittningsskatt";
- Uechtensteinin osalta "Warenumsatzsteuer"-veroa;
- Sveitsin osalta "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra

d'affari" -veroa.

d) Direktiivin 4 a artikian 2 kohdassa tarkoitetut EFTA-valtioiden kansallisina valuuttoina
ilmoitetut v~ihiniisarvot lasketaan siten, ettA ne tulevat voimaan 1 paivAnA tammikuuta
1993 ja ne tarkistetaan pdstiint6isesti joka toinen vuosi 1 ldivistli tammikuuta 1995
alkaen ja julkaistaan Euroopan yhteis6jen virallisessa iehdessd.

e) TaydennetaSn 24 artiklaa seuraavasti:

ItAvallassa: "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammem";
Suomessa: "KaupparekisteriHandelsregistret";
Islannissa: "Firmaskr h";
Uechtensteinissa: "Gewerberegister";
Norjassa: "Foretaksregisteret";
Ruotsissa: "Aktiebolagsregistret"; "Handelsregistret";
SveitsissA: "Handelsregister/Registre du Commerce/Registro di Commercio".

f) Korvataan direktiivin 30 a artiklan 1 kohdassa pdivamAdrA 31 piivinii lokakuuta 1993
piiviimdi'rdiI 31 paivani lokakuuta 1995.

g) Taydennetddn liitettA I tamin Ifitteen Iis5ykselli 1.

3. 377 L 0062: Neuvoston direktiivi 77/62/ETY, annettu 21 pdivnii joulukuuta 1976, julkisia
tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL N:o
L 13, 15.1.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja tdydennettyni neuvoston direktiiveilli
80/767/ETY ja 88/295/ETY:

- 380 L 0767: neuvoston direktiivi 80/767/ETY, annettu 22 paivind heinAkuuta 1980,
julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
annetun direktiivin 77/62/ETY mukauttamisesta ja tiydentimisestS tiettyjen hankintavi-
ranomaisten osalta (EYVL N:o L 215, 18.8.1980, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivill 88/295/ETY

- 388 L 0295: neuvoston direktiivin 88/295/ETY, annettu 22 pdivini maaliskuuta 1988,
julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta
annetun direktiivin 77/62/ETY muuttamisesta ja direktiivin 80/767/ETY tiettyjen sidnn6s-
ten kumoamisesta (EYVL N:o L 127, 20.5.1988, s. 1)
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TtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Liechtensteinin osalta timan direktjivin noudattamisen edellyttim~t toinenpiteet tulevat
voimaan 1 pAivain tammikuuta 1995 mennessa;

Sveitsin osalta tnin direktiivin noudattamisen edellyttimt toimenpiteet tulevat voimaan
1 paivaan tammikuuta 1994 mennessA;

naiden siirtymikausien aikana naiden valtioiden ja muiden sopimuspuolten v5iBiA lyk~tain
vastavuoroisesti direktiivin soveltamista.

b) Korvataan direktiivin 2 a artiklassa viittaus "perustamissopimuksen 223 artiklan 1 kohdan
b alakohdan" viittauksella "ETA-sopimuksen 123 artiklan".

c) Jos arvonlisAveroa ei oteta kaytb6on IUechtensteinissa, Suomessa ja Sveitsissi, 5 artiklan
1 kohdan a alakohdassa arvonlisaverolla tarkoitetaan:

- Suomen osalta "liikevaihtoveroa/omsittningsskatt";
- iUechtensteinin osalta "Warenumsatzsteuer"-veroa;
- Sveitsin osalta "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra

d'affari" -veroa.

d) EdellyttAen, etti ETA:ssa sovelletaan ainoastaan ecuna ilmaistua viihimmgiisarvoa 5 artik-
]an 1 kohdan c alakohdasta poistetaan seuraavat ilmaisut:

- Ensimmiisesti virkkeesti sanat "ja GA1T-sopimuksen ecuna ilmaistu vihim-
mAisarvo";

- Toisesta virkkeestA sanat "ja ECUn osalta vastaavasti sen suhteessa erityisnosto-
oikeuksiin (SDR)".

e) Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kansallisina EFTA-valuuttoina
ilmoitetut viihimmisarvot lasketaan siten, ett ne tulevat voimaan 1 pAivini tammikuuta
1993.

f) Korvataan 9 artiklan 1 kohdassa pdivAmiirA 1 paivistai tammikuuta 1989 piivimiir5Iii
1 paivista tammikuuta 1993.

g) Korvataan 20 artiklan 4 kohdassa ilmaisu "30 artiklassa s~idetyn m~iriajan kuluessa"
ilmaisulla "ennen 1 paiviiii tammikuuta 1993".

h) TgydennetiAn 21 artiklaa seuraavasti:

ItAvallassa "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammem";
Suomessa "Kaupparekisteri/Handelsregistret";
Islannissa "Firmaskri";
I-echtensteinissa "Gewerberegister";
Norjassa "Foretaksregisteret";
Ruotsissa "Aktiebolagsregistret,
Handelsregistret";
SveitsissA "Handelsregister/Registre du Commerce/Registro di Commercio".
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i) Korvataan 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pdivdmiiri 31 pdivinA lokakuuta 1991
pdiivUndirdill 31 paivana lokakuuta 1994.

j) Tiydennetlin direktiivin 80/767/ETY liitetti I timan Ifitteen lisayksellA 2.

k) Tdydennetiin direktiivin 88/295/ETY liitettA timdin liitteen IisAykselli 3.

4. 390 L 0531: Neuvoston direktiivi 90/531/ETY, annettu 17 pdivini syyskuuta 1990, vesi- ja
energiahuollon, Ifikenteen ja teletoiminnan alalla toirnivien yksikoiden hankintamenettelysti
(EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1).

Tti sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Uechtensteinin osalta tniin direktiivin noudattamisen edellyttixait toimenpiteet tulevat
voimaan 1 tammikuuta 1995 mennessa;

Sveitsin osalta tdimin direktiivin noudattamisen edellyttimit toimenpiteet tulevat voimaan
1 piivadn tammikuuta 1994 mennessii;

niiden siirtymikausien aikana niiden valtioiden ja muiden sopimuspuolten valilla lykatdan
vastavuoroisesti direktiivin soveltamista.

b) Noran osalta taman direktiivin noudattamisen edellyttamat toimenpiteet tulevat voimaan
1 piivini tarnmikuuta 1995 tai tWta ennen, jos Norja ilmoittaa ryhtyneensa noudattamaan
tti direktiivia. Tainan siirtymakauden aikana Norjan ja muiden sopimuspuolten valilli
lykatdiin vastavuoroisesti direktiivin soveltamista.

c) Korvataan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa viittaus "perustamissopimuksen
36 artiklassa" viittauksella "ETA-sopimuksen 13 artiklassa".

d) Korvataan direktiivin 11 artiklan 1 alakohdassa ilmaisu "perustamissopimuksen
mukaisesti" ilmaisulla "ETA-sopimuksen mukaisesti".

e) Jos arvonlisliveroa ei oteta kiytt66n Liechtensteinissa, Suomessa ja Sveitsissd, 12 artiklan

I ja 6 kohdassa arvonlisiverolla tarkoitetaan:

- Suomen osalta "Iiikevaihtoveroa/omsittningsskatt";
- Uechtensteinin osalta "Warenumsatzsteuer"-veroa;
- Sveitsin osalta "Warenumsatzsteuer/imp6t sur le chiffre d'affairesimposta sulla cifra

d'affari" -veroa.

f) Korvataan direktiivin 27 artiklan 5 kohdassa viittaus "perustamissopimuksen 93 artiklan
3 kohdan" viittaukseUa "ETA-sopimuksen 62 artiklan".

g) Direktiivin 29 artiklassa ilmaisu "kolmannet maat" katsotaan ilmaisuksi "muut maat kuin
ETA-sopimuksen sopimuspuolet".
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h) Korvataan direktiivin 29 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "yhteis6" ilmaisulla "yhteis6, kun on
kyse yhteisbn yksik6ista, tai EFTA-valtiot, kun on kyse niiden yksik6ista".

i) Korvataan direktjivin 29 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "yhteis6n yritykset" ilmaisulla "yh-
teisbn yritykset, kun on kyse yhteis6n sopimuksista, tai EFrA-valtioiden yritykset, kun
on kyse EFTA-valtioiden sopimuksista".

j) Korvataan direktiivin 29 artiklan I kohdassa ilmaisu "yhteis6n tai sen jisenvaltioiden vel-
voitteita kolmansia maita kohtaan" ilmaisulla "joko yhteis6n tai sen jAsenvaltioiden
velvoitteita kolmansia maita kohtaan taikka EFTA-valtioiden velvoitteita kolmansia maita
kohtaan".

k) Korvataan direktiivin 29 artiklan 5 kohdassa ilmaisu "neuvoston ptkselIi" ilmaisulla
"ETA-sopimuksen yleisen pgit6ksentekomenettelyn mukaisella p5St6kseI i".

1) Korvataan direktiivin 29 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"Yleisten toimielimii koskevien ETA-sopimuksen miarAysten mukaisesti annetaan vuo-
sittain kertomus niiden monen- tai kahdenvalisten neuvottelujen edistymisesti, jotka
koskevat yhteisbn ja EFTAn yritysten pdisya kolmansien maiden markkinoille tissa di-
rektiivissA tarkoitetuila aloilla, naiden neuvottelujen mahdollisista tuloksista seki kaikkien
tehtyjen sopimusten toteutumisesta.

ETA-sopimuksen yleisen piAt6ksentekojirjestelman mukaisesti taman artiklan miirayksiA
voidaan muuttaa edelld tarkoitetun kehityksen perusteella."

m) Jotta sopimuspuolina olevat ETA:n yksik6t voisivat soveltaa 29 artiklan 2 ja 3 kohtaa,
tim~in sopimuksen sopimuspuolet varmistavat, etlt niiden alueelle sijoittautuneet
tavarantoimittajat midrittelevit tavaranhankintasopimuksia koskevissa tarjouksissaan
tarjoamansa tuotteet 27 paivini kesikuuta 1968 annetun asetuksen (ETY) N:o 802/68
tavaran alkuper~in kisitteen yhteisesta miarittelysta (EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 1)
mukaisesti.

n) Mahdollisimman laajan yhdenmukaisuuden saavuttamiscksi 29 artildaa sovelletaan ETA:n
osalta, edellyttien, etla:

- direktiivin 3 kohdan soveltamisella ei rajoiteta jo olemassa olevaa vapautta-
misastetta suhteessa kolmansiin maihin;

- sopimuspuolet neuvottelevat keskeniain tiiviisti kolmansien maiden kanssa kay-
miensa neuvottelujen yhteydessa.

Taman jdirestelman soveltamista tarkastellaan yhteisesti vuoden 1996 aikana.

o) Direktiivin 30 artiklassa tarkoitetut EFTA-valtioiden kansallisina valuuttoina ilmoitetut
vahimmiisarvot lasketaan siten, eta ne tulevat voimaan 1 paivanii tammikuuta 1993. Ne
tarkistetaan piisiint6isesti joka toinen vuosi 1 piivdista tammikuuta 1995 alkaen.
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p) Direktiivin liitteit5 I - X tAydennetiin timAn liitteen vastaavilla IisAyksillI 4 - 13.

5. 389 L 0665: Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 piiviini joulukuuta 1989, julkisia
tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhaku-
menettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten miSraysten yhteensovit-
tamisesta (EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 33).

TatA sopimusta sovellettaessa direktiiviR koskevat seuraavat mukautukset:

a) Liechtensteinin osalta thmIn direktiivin noudattamisen edellyttimat toimenpiteet tulevat
voimaan 1 piivin tammikuuta 1995 mennessi;

Sveitsin osalta tWimin direktiivin noudattamisen edellyttimit toimenpiteet tulevat voimaan
1 piiviin tammikuuta 1994 menness;

naiden siirtym~ikausien aikana niiden valtioiden ja muiden sopimuspuolten vililli lykiin
vastavuoroisesti timin direktiivin soveltamista.

b) Korvataan direktiivin 2 artiklan 8 kohdassa viittaus "perustamissopimuksen 177 artiklassa
tarkoitettu" ilmaisulla "yhteis6n tuomioistuimen perustamissopimuksen 177 artiklan
tulkinnassa vahvistamien periaatteiden mukainen"(1 )

6. 371 R 1182: Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 piivndi kesikuuta 1971,
mi ariaikoihin, pdivdnmiiiriin ja miAripiviin sovellettavista sdinn6isti (EYVL N:o L 124,
8.6.1971, s. 1)()

TatA sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Liechtensteinin osalta timin asetuksen noudattamisen edellyttimrnit toimenpiteet tulevat
voimaan 1 piivian tammikuuta 1995 mennessa;

Sveitsin osalta timnAn asetuksen noudattamisen edellyttimit toimenpiteet tulevat voimaan
1 pAivAin tammikuuta 1994 mennessi;

niiden siirtymikausien aikana naiden valtioiden ja muiden sopimuspuolten vililli IykAtAAn
vastavuoroisesti timin asetuksen soveltamista.

b) Ilmaisulla "neuvoston ja komission siid6ksillA" tarkoitetaan tassa iitteessi tarkoitettuja
said6ksii.

(1 Esimerkkeji: Tapaus 61/65 Vaassen vastaan Beamptenfonds Mijnbefrijf (1966) E.C.R. 261;
(1966) C.M.L.R. 508: Tapaus 36/73 Nederlandse Spoorwegen vastaan Minister van Verkeer en
Waterstaat (1973) E.C.R. 1299; (1974) 2 C.M.L.R. 148; Tapaus 246/80 Broekmeulen vastaan
Huisarts Registratie Commissie (1981) E.C.R. 2311: (1982) 1.C.M.L.R. 91

(2) Direktiivin 71/305/ETY 30 artiklassa ja direktiivin 77/62/ETY 28 artiklassa viitataan tihan

asetukseen, joka sen vuoksi on otettava osaksi yhteis6n s~inn6st6i ("acquis").
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SAA.DOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

TatA liitetti sovellettaessa sopimuspuolet kiinnittivAt huomiota seuraavien saad6sten sisilt66n:

7. Julkisia hankintoja koskevien yhteis6n sint6jen opas (EYVL N:o C 358, 21.12.1987, s. 1)

8. Komission tiedonanto (COM(89)400, annettu 22 piivdnA syyskuuta 1989) (EYVL N:o C 311,
12.12.1989, s. 7)
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LISAYS I

LUETTELOT JULKISOIKEUDELLISISTA TOIMIELIMISTA JA
NIIDEN RYHMISTA

ITAVALLASSA:

Kaikki muut kuin teolliset ja kaupalliset "Rechnungshofin" (tilintarkastusviranomaisen) budjetti-
valvonnan alaiset toimielimet.

11. SUOMESSA:

Julkiset tai julkisesti valvotut muut kuin kaupalliset ja teolliset yksik6t tai yritykset.

Ill. ISLANNISSA:

Ryhmdit

Fjirrnilariuneyti6 (valtiovarainministeri6)
Innkaupastofnun rikisins (valtion hankintalaitos) 16g nr. 63 1970 um skipan opinberra
framkvaemda nojalla
Lyfjaverslun rikisins (valtion farmaseuttinen tuontiyhti6)
SamgOnguri6uneytiO (liikenneministeri6)
P6st- og simamilastofnunin (posti- ja telelaitos)
Vegager6 rikisins (tielaitos)
Flugmdlastj6rn (ilmailulaitos)
Menntamnllar~.uneyti (kulttuuri- ja opetusministeri6)
Hisk6li Islands (Islannin yliopisto)
Utanrtkisr46uneyti6 (ulkoministeri6)
Fdlagsmlarg.6uneyti6 (sosiaaliministeri6)
Heilbrig6is- og tryggingamilarh6uneyti6 (terveys- ja sosiaaliturvaministeri6)
Rikisspitalar (valtion sairaalat)
Sveitarfdl6g (Kunnat)
Reykjavikin kaupunki
Innkaupastofnun Reykjavikurborgar (Reykjavikin hankintakeskus)

IV. LIECHTENSTEINISSA:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (valtion
ja kunnan viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset ja siiti6t)
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V. NORJASSA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell efler
kommersiell karakter. (julkiset tai julkisesti valvotut muut kuin kaupalliset ja teolliset yhteis6t
tai yritykset.)

Laitokset

- Norsk Rikskringkasting (Nojan yleisradioyhti6)
- Norges Bank (keskuspankki)
- Statens Ulnekasse for Utdanning (valtion opintolainakassa)
- Statistisk SentralbyrA (tilastokeskus)
- Den Norske Stats Husbank (Norjan valtion asuntopankki)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsrid (Norjan kuninkaallinen tieteellisen ja

teollisen tutkimuksen neuvosto)
- Statens Pensjonskasse (Norjan yleinen eldkekassa)

Ryhmit

- Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (valtionyritykset)
- Statsbanker (valtionpankit)
- Universiteter og hoyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (yliopistot)

VI. RUOTSISSA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling stir under tillsyn av riksrevisionsverket.
(Kaikki muut kuin kaupalliset yhteis6t, joiden tavaranhankintoja valvoo valtion tilintar-
kastusvirasto.)

VII. SVEITSISSA:

Die bffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene. (Uittovaltion, kantonien, piirien ja kuntien viranomaiset, julkisoikeudelliset
laitokset ja siatit.)
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LISAYS 2

ITAVALTA

LUETELO KESKUSHANKINTAYKSIKOISTA

1. Bundeskanzleramt (liittokanslerinvirasto)

2. Bundesministerium fdr auswirtige Angelegenheiten (ulkoministeri6)

3. Bundesministerum ftir Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz (terveys-, urheilu- ja
kuluttajansuojaministeri6)

4. Bundesministerium ftir Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums fuir Finanzen und des Bundes-

rechenamtes)
c) Abteilung 111/1 (Beschaffung von technischen GerAten, Einrichtungen und Sachgitern fiir

die Zollwache)

(Iiittovaltion valtiovarainministeri6
a) Hankintatoimisto
b) Osasto VI/5 (valtiovarainministeri6n ja tilintarkastusviraston atk-hankinnat)
c) Osasto 111/1 (teknisten laitteiden, varusteiden ja tavaroiden hankinta tullilaitokselle))

5. Bundesministerium fdr Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle (liittovaltion
ympdrist6-, nuoriso- ja perheministeri6n hankintatoimisto)

6. Bundesministerium flir wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Prisidium I (Ifittovaltion
talousministeri6 Osasto Presidium 1)

7. Bundesministerium fiir Inneres
a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)
b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
c) Abteilung 11/3 (Beschaffung von technischen Geriten und Einrichtungen ffir die

Bundespolizei)
d) Abteilung 1/6 (Beschaffung aller Sachguter fiir die Bundespolizei soweit sie nicht von der

Abteilung 11/3 beschafft werden)
e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(liittovaltion sisiasiainministeri6
a) Osasto 1/5 (hankintatoimisto)
b) atk-keskus (automaattisten tietojenk~sittelylaitteiden (laitteiston) hankinta)
c) Osasto 11/3 (teknisten laitteiden ja varusteiden hankinta poliisille)
d) Osasto 1/6 (muiden kuin osaston 11/3 hankkimien tavaroiden hankinta poliisille)
e) Osasto IV/8 (lentokaluston hankinta)
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8. Bundesministerium fiir Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(liittovaltion oikeusministeri6
hankintatoimisto)

9. Bundesministerium fdit Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Teil II,
Osterreich, des GATT' Obereinkommens iber das Wffentliche Beschaffungswesen enthalten)
(liittovaltion puolustusministeri6 (muut kuin sotatarvikkeet luetellaan julkisia hankintoja
koskevan GATT-sopiinuksen liitteen I Itvaltaa koskevassa II osassa))

10. Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft
(Ifittovaltion maa- ja metstalousministeri6)

11. Bundesministerium ffir Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
(liittovaltion ty6- ja sosiaaliministeri6 hankintatoimisto)

12. Bundesministerium fiir Unterricht und Kunst
(liittovaltion opetus- ja taideministeri6)

13. Bundesministerium fir bffentliche Wirtschaft und Verkehr
(liittovaltion julkistalous- ja liikenneministeri6)

14. Bundesministerium fir Wissenschaft und Forschung
(liittovaltion tiede- ja tutkimusministeri6)

15. Osterreichisches Statistisches Zentralamt
(ltivallan tilastokeskus)

16. Osterreichisches Staatsdruckerei
(Itiivallan valtion painatuskeskus)

17. Bundesamt ffir Eich- und Vermessungswesen
(liittovaltion mittaus- ja vakausvirasto)

18. Bundesversuchs- unf Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Ifittovaltion testaus- ja tutkimuslaitos Arsenal (BVFA))

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstitten
(Ifittovaltion proteesipajat)

20. Bundesamt fdr Zivifluftfahrt
(Ifittovaltion ilmailuvirasto)

21. Amt fiir Schiffahrt
(ifittovaltion merenkulkuvirasto)

22. Bundespriifanstalt fir Kraftfahrzeuge
(Ifittovaltion moottoriajoneuvojen testauslaitos)
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23. Generaldirektion fur die Post-und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen fOr das Postwesen)
(posti- ja telehallinnon keskusvirasto (vain postitoiminta))

SUOMI

LUETTELO KESKUSHANKINTAYKSIK)ISTA

1. Oikeusministeri6/Justitieministeriet

2. Suomen rahapaja/Myntverket i Finland

3. Valtion painatuskeskus/Statens tryckericentral

4. Valtion ravitsemuskeskus/Statens mfiltidscentral

5. Metsihallitus/Forststyrelsen

6. Maanmittaushallitus/Lantmateristyrelsen

7. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

8. Valtion margariinitehdas/Statens margarinfabrik

9. llmailulaitos/Luftfartsverket

10. llmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

11. Merenkulkuhallitus/Sj6fartsstyrelsen

12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

13. Valtion Hankintakeskus/Statens upphandlingscentral

14. Vesi- ja ympirist6hallitus/Vatten- och milj6styrelsen

15. Opetu shallitus/LJtbildningsstyrelsen

ISLANTI

LUETTELO GATlTIN JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUKAISIA
YKSIKOITA VASTAAVISTA KESKUSHANKINTAYKSIKOISTA

Lg um opinber innkaup 18. mars 1987 ja regluger6 14. april 1988 soveltamisalaan kuuluvat kes-
kushankintayksik6t.
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LIECHTENSTEIN

LUETTELO GATI1N JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUKAISIA
YKSIKOITA VASTAAVISTA KESKUSHANKINTAYKSIK61STA

1. Regierung des Fijrstentums Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORJA

LUETIELO KESKUSHANKINTAYKSIKOISTA

1. Statens vegvesen (valtion tielaitos)

2. Postverket (postilaitos)

3. Rikshospitalet (valtionsairaala)

4. Universitetet i Oslo (Oslon yliopisto)

5. Politiet (poliisi)

6. Norsk Rikskringkasting (Norjan yleisradioyhti6)

7. Universitetet i Trondheim (Trondheimin yliopisto)

8. Universitetet i Bergen (Bergenin yliopisto)

9. Kystdirektoratet (rannikkovirasto)

10. Universitetet i Tromso (Troms6n yliopisto)

11. Statens forureningstilsyn (valtion saastevalvontavirasto)

12. Luftfartsverket (ilmailulaitos)

13. Forsvarsdepartementet (puolustusministeri6)

14. Forsvarets Sanitet (puolustusliakintivirasto)
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15. Luftforsvarets Forsyningskommando (ilmavoimien kalustc-osasto)

16. Hxrens Forsyningskommando (armeijan kalusto-osasto)

17. Sjoforsvarets Forsyningskommando (laivaston kalusto-osasto)

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste (puolustusvoimnien yhteinen kalustovirasto)

19. Norges Statsbaner (for innkjop av)
- betongsviUer
- bremseutstyr til rullende materiel
- reservedeler til skinneggende maskiner
- autodiesel
- person- og varebiler

(valtionrautatiet (seuraavien hankintoja varten:)
- betoniset ratap6lkyt
- liikkuvan kaluston jarrujen osat
- raidekoneiden varaosat
- autodiesel
- henkil6- ja pakettiautoja rautatiepalvelut)

RUOTSI

LUErTIELO KESKUSHANKINTAYKSIKOISTA. LUETELTUIHIN YKSIKOIHIN SISALTYY
ALUEELLISIA JA PAIKALLISIA OSASTOJA.

1. F6rsvarets materielverk (puolustusvoimien kalustovirasto)

2. VAgverket (tievirasto)

3. Byggnadsstyrelsen (rakennushallitus)

4. Postverket (postivirasto)

5. Domanverket (mets~virasto)

6. Luftfartsverket (ilmailuvirasto)

7. Fortifikationsf6rvaltningen (linnoitusvirasto)

8. Skolverket (kouluvirasto)

9. Rikspolisstyrelsen (poliisivirasto)

10. Statskontoret (hallinnon kehittfimisvirasto)

11. Kriminalv&rdsstyrelsen (kriminaalihuoltovirasto)
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12. Sj6fartsverket (merenkulkuvirasto)

13. Riksskatteverket (valtion verovirasto)

14. Skogsstyrelsen (metsihallitus)

15. F6rsvarets sjukvrdsstyrelse (puolustusvoimien lId.kint6hallitus)

16. Statens trafiksakerhetsverk (liikenneturvallisuusvirasto)

17. Civilf6rsvarsstyrelsen (siviilipuolustushallitus)

18. Nirings- och teknikutvecklingsverket (elinkeino- ja teknologiavirasto)

19. Socialstyrelsen (sosiaalihallitus)

20. Statistiska centralbyrin (tilastokeskus)

SVEITSI

LUEITELO KESKUSHANKINTAYKSIKOISTA

1. Eidgen6ssische Drucksachen- und Materialzentrale
Office central f~ddral des imprimds et du materiel
Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale
(painotuotteiden ja tavaranhankintojen valtion keskustoimisto)

2. Eidgen6ssische Parlaments- und Zentralbibliothek
Biblioth~que centrale du Parlement et de ladministration f~d~rale
Biblioteca centrale del Parlamento e dellamministrazione federale
(parlamentin ja liittohallituksen keskuskijasto)

3. Ant fir Bundesbauten
Office des constructions f~drales
Ufficio delle costruzioni federali
(Ifittovaltion rakennusvirasto)

4. Eidgen6ssische Technische Hochschule Zfirich
Ecole polytechnique f6d~rale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo
(Iiittovaltion polytekninen korkeakoulu Zfirichissa)

5. Eidgen6ssische Technische Hochschule Lausanne
Ecole polytechnique fiddrale de Lausanne
Politecnico federale di Losanna
(Iiittovaltion polytekninen korkeakoulu Lausannessa)

Vol. 1816, 1-31121



302 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
Institut suisse de mdtdorologie
Instituto svizzero di meteorologia
(Sveitsin ilmatieteen laitos)

7. Eidgen6ssische Anstalt fiir Wasserversorgung, Abwasserrcinigung und Gewisserschutz
Institut f~dral pour l'amdnagement, i'6puration et la protection des eaux
Instituto federale per Iapprovvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
(Iiittovaltion vesihuolto-, vedenpuhdistus- ja -suojelulaitos)

8. Eidgen6ssische Forschungsanwalt ftir Wald, Schnee und Landschaft
Institut fiddral de recherches sur la fordt, la neige et le paysage
Istituto federale di recerca per la foresta, la neve e il paesaggio
(iittovaltion metsin, lumen ja maisemantutkimuslaitos)

9. Bundesamt fur Gesundheitswesen
Office fed6ral de la sant6 publique
Ufficio federale della sanitA pubblica
(Hiittovaltion kansanterveysvirasto)

10. Schweizerische Landesbibliotek
Bibliothque nationale suisse
Biblioteca nazionale svizzera
(Sveitsin kansalliskirijasto)

11. Bundesamt fir Zivilschutz
Office fdddral de la protection civile
Ufficio federale della protezione civile
(liittovaltion vAest6nsuojeluvirasto)

12. Eidgen6ssische Zollverwaltung
Administration f~drale des douanes
Amministrazione federale delle dogane
(Iiittovaltion tullivirasto)

13. Eidgen6ssische Alkoholverwaltung
Regie fiddrale des alcools
Regia federale degli alcool
(liittovaltion alkoholivirasto)

14. Munzstitte
Monnaie
Zecca
(rahavirasto)

15. Eidgen6ssisches Amt fur Messwesen
Office f6ddral de m6trologie
Ufficio federale di metrologia
(liittovaltion mittatekniikan virasto)
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16. Paul Scherrer Institut
Institut Paul Scherrer
Istituto Paul Scherrer
(Paul Scherrer -instituutti)

17. Bundesamt ffir Landwirtschaft
Office fd6ral de l'agriculture
Ufficio federale dellagricoltura
(liittovaltion maatalousvirasto)

18. Bundesamt ffir Zivilluftfahrt
Office f6ddral de raviation civile
Ufficio federale dellaviazione civile
(liittovaltion ilmailuvirasto)

19. Bundesamt fdr Wasserwirtschaft
Office f6deral de l'6conomie des eaux
Ufficio federale dell'economia delle acque
(ifittovaltion vesitalousvirasto)

20. Gruppe fr Ristungsdienste
Groupernent de l'armement
Aggruppamento dell'armamento
(sotatarvikelaitos)

21. Postbetriebe
Entreprise des postes
Azienda delle poste
(PTT:n postitoiminta)
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LISAYS 3

LUE-TELO JULKISOIKEUDELLISISTA TOIMIELIMISTA JA
NIIDEN RYHMISTA

ITAVALLASSA:

Kaikki muut kuin teolliset ja kaupalliset "Rechnungshofin" (tilintarkastusviranomaisen) budjetti-
valvonnan alaiset toirnielimet.

II. SUOMESSA:

Julkiset tai julkisesti valvotut muut kuin kaupalliset ja teolliset yksik6t tai yritykset.

III. ISLANNISSA:

Ryhm~t

Fjhrmlar~.6uneyti6 (valtiovarainministeri6)
lnnkaupastofnun rikisins (valtion hankintalaitos) 16g um opinber innkaup 18. mars 1987 ja
Regluger6 14. april 1988 nojalla
Lyfjaverslun rikisins (valtion farmaseuttinen tuontiyhti6)
Samg6ngurS6uneyti6 (liikenneministeri6)
P6st- og simam~ilastofnunin (posti- ja telelaitos)
Vegager6 rikisins (tielaitos)
Flugmilastj6m (ilmailulaitos)
Menntamilari6uneyti6 (kulttuuri- ja opetusministeri6)
Hisk6li Islands (Islannin yliopisto)
Utanrikisrh6uneyti6 (ulkoministeri6)
Fdlagsmlari6uneytiO (sosiaaliministeri6)
Heilbrig6is- og tryggingamilarg6uneyti6 (terveys- ja sosiaaliturvaministeri6)
Rilkisspitalar (valtion sairaalat)
Sveitarfdl6g (kunnat)
Reykjavikin kaupunki
Innkaupastofnun Reykjavikurborgar (Reykjavikin hankintakeskus).

IV. LIECHTENSTEINISSA:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (valtion
ja kunnan viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset ja sditi6t)
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V. NORJASSA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller
kommersieU karakter. (julkiset tai julkisesti valvotut muut kuin kaupalliset tai teolliset yksik6t
tai yritykset.)

Toirnielimet

- Norsk Rikskringkasting (Norjan yleisradioyhtiO)
- Norges Bank (keskuspankki)
- Statens LAnekasse for Utdanning (valtion opintolainakassa)
- Statistisk SentralbyrA (tilastokeskus)
- Den Norske Stats Husbank (Norjan valtion asuntopankki)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsrid (Norjan kuninkaallinen tieteellisen ja

teollisen tutkimuksen neuvosto)
- Statens Pensjonskasse (Norjan yleinen elakekassa)

Ryhmit

- Statsbedrifter i h.h.t lov am statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (valtionyritykset)
- Statsbanker (valtionpankit)
- Universiteter og hoyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (yliopistot)

VI. RUOTSISSA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling stAr under tillsyn av riksrevisionsverket. (kaikki
muut kuin kaupalliset yhteis6t, joiden tavaranhankintoja valvoo valtion tilintarkastustoimisto.)

VII. SVEITSISSA:

Die 6ffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und
Gemeindeebene. (Iiittovaltion, kantonien, piirien ja kuntien viranomaiset, julkisoikeudelliset
laitokset ja s~iti6t.)

Vol 1816, 1-31121



306 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

LISAYS 4

JUOMAVEDEN TUOTANTO, KUUETUS TAI JAKELU

ITAVALTA

Yhdeksin LAnderin Wasserversorgungsgesetzen nojalla paikallisviranomaisten (Gemeinden) ja
paikallisviranomaisten yhteenliittymien (Gemeindeverbande) yksik6t.

SUOMI

YleisistA vesi- ja viemarilaitoksista (982/77) 23 pliviins joulukuuta 1977 annetun lain 1 §:n nojalla
juomavettA tuottavat, kuijettavat ja jakelevat yksik6t.

ISLANTI

Reykjavikin kunnallinen vesilaitos ja muut kunnalliset vesilaitokset lain 16g nr. 15 fri 1923 nojalla.

LIECHTENSTEIN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Uechtensteiner Unterland.

NORJA

Forskrift om Drikkevann og Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO) nojalla vettd tuottavat tai
jakelevat yksik6t.

RUOTSI

Lag (1970:244) om allmdnna vatten- och avloppsanlaggningar nojalla juomavettI tuottavat, kuljettavat
tai jakelevat paikallisviranomaiset tai kunnalliset yhti6t.

SVEITSI

VettS tuottavat, kuljettavat ja jakelevat aluehallinnolliset laitokset ja yritykset.

NAmA aluehallinnolliset laitokset ja yritykset toimuivat paikallis- tai kantonilainsiiidiinn6n nojalla tai
siihen perustuvien yksittiisten sopimusten nojalla.
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LISAYS 5

SAHKON TUOTANTO, SIIRTO TAI JAKELU

ITAVALTA

Yksik6t toisen Verstaatlichungsgesetz (BGBI. 81/47, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla
BGBI. 321/87) ja Elektrizittswirtschaftsgesetz (BGBI. 260/75, sellaisena kuin se on muutettuna lailla
BGBI. 131/79), yhdeksan LAnderin Elektrizitatswirtschaftsgesetze mukaan lukien, nojalla.

SUOMI

Yksik6t, jotka tuottavat, siirtaviiit tai jakelevat s~ihk6i 16 pdiviini maaliskuuta
(319/79) 27 §:n nojalla.

1979 annetun sifhk61ain

ISLANTI

Kansallinen voimayhti6 16g nr. 59 dri6 1965 nojalla.

Valtion sihk6voimalaitos 9. kafli orkulaga nr. 58 iri6 1967 nojalla.

Reykjavikin kunnallinen sAhk6laitos.

Sudurnesin aluelamp6laitos 1bg nr. 100 hri6 1974 nojalla.

Vestfjordin voimayhti6 16g nr. 66 iri6 1976 nojalla.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORJA

Yksik6t, jotka tuottavat, siirtavat tai jakelevat sahk6A Lov om bygging og drift av elektriske anlegg
(LOV 1969-06-19), Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf. kap.
V (LOV 1917-12-14 16, kap. I) tai Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) tai Energiloven
(LOV 1990-06-29 50) nojalla.

RUOTSI

Yksik6t, jotka siirtavat tai jakelevat sdhk6b Lag (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestdrnmelser om
elektriska anltggningar mukaisen luvan nojalla.

SVEITSI

Sdhk6i siirtivit ja jakelevat aluehallinnon toimielimet ja yritykset, jotka toimivat Bundesgesetz vom
24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen mukaisten pakkolunastus-
lupien nojalla.

Aluehallinnon toimielimet ja yritykset, jotka tuottavat sdhk6A toimitettavaksi edelIi tarkoitetuille
aluehallinnon laitoksille ja yrityksille Bundesgesetz vom 22. Dezember 1916 Ober die Nutzbarmachung
der Wasserkrifte ja Bundesgesetz vom 23. Dezember 1959 iber die friedliche Verwendung der
Atomenergie und den Strahlenschutz nojalla.
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LISAYS 6

KAASUN TAI LAMMON SIIRTO TAI JAKELU

ITAVALTA

kaasu: Hankintayksik6t vuoden 1935 Energiewirtschaftsgesetzin nojalla

Idmp6: Hankintayksik6t, jotka siirtvit tai jakelevat Iimp6 i Itlvallan kauppa- ja teoUisuusasetuk-
sen (Gewerbeordnung), (BGBI 50/74, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna BGBI.
233/80) mukaisen Iuvan nojalla.

SUOMI

Kunnalliset energialaitokset tai niiden yhteenliittymAt tai muut yksik6t, jotka jakelevat kaasua tai
-mp6i kunnallisten viranomaisten luvalla.

ISLANTI

Sudurnesin aluelamp6laitos 16g nr. 100 dri6 1974 nojalla.

Reykjavikin kunnallinen kaukolimp6laitos ja muut kunnalliset kaukolimp6laitokset.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORJA

Yksik6t, jotka siirtiviit tai jakelevat kaasua tai Idmp6ii Lov om bygging og drift av fjemvarmeanlegg
(LOV 1986-04-18 10) tai Energiloven (Iov 1990-06-29 50) nojalla.

RUOTSI

Yksik6t, jotka kuijettavat tai jakelevat kaasua tai lImp6d Lag (1978:160) om vissa r6rledningar
mukaisen luvan nojalla.

SVEITSI

Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 uber Rohrleitungsanlagen zur Bef6rderung fliissiger oder
gasf6rmiger Brenn- und Treibstoffe nojalla putkistoa yllipitavdt aluehallinnon Iaitokset ja yritykset.
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USAYS 7

OLJYN TAI KAASUN ETSINTA JA TALTEENOT17O

ITAVALTA

Yksik6t Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna BGBI. 355/90)
nojalla.

SUOMI

Lain oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78) 1 ja 2 §:n
mukaisen yksinoikeuden nojalla toinivat yksik6t.

ISLANTI

L6g nr. 58 .rirO 1967 nojalla kansallinen energiaviranomainen.

LIECHTENSTEIN

NORJA

Oljylain Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11) sekA sen tai Lov om undersokelse etter og utvinning
av petroleum i grunnen under norsk landomrlde -siid6ksen nojalla annettujen asetusten sovelta-
misalaan kuuluvat hankintayksik6t.

RUOTSI

Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter tai Lag (1966:314) om kontinentalsockeln mukaisen luvan
nojalla 61jyA tai kaasua etsivit tai talteenottavat yksikot.

SVEITSI

Aluehallinnon laitokset ja yritykset, jotka etsivat tai ottavat talteen 61jy5 tai kaasua maaperan
hy6dyntlmistai koskevan kantonilainsdinn6n mukaisesti, joka on vahvistettu Verfassungen der
Kantone tai Erd6lkonkordat vom 24. September 1955 zwischen den Kantonen Ziirich, Schwyz, Zug,
Schaffhausen, Appenzell Innerhoden, Appenzell Ausserhoden, St. Gallen, Argau und Thurgau tai
Einfiihrungsgesetze zum Zivilgesetzbuch der Kantone tai Spezialgesetzgebungen der Kantone nojalla.
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LISAYS 8

HIILEN TAI MUIDEN KIINTEIDEN POLTTOAINEIDEN
ETSINTA JA TALTEENOTrO

ITAVALTA

Yksik6t Berggesetz 1975 (BGBI. 259/75, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna BGBI. 355/90)
nojalla.

SUOMI

ISLANTI

Kansallinen energiaviranomainen 16g nr. 58 Sri6 1967 nojalla.

LIECHTENSTEIN

NORJA

RUOTSI

Yksik6t, jotka etsivat tai ottavat talteen hiilta tai muita kiinteita polttoaineita Lag (1974:890) om vissa
mineralfyndigheter tai Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter tai Lag (1966:314) om kontinental-
sockeln mukaisen luvan nojalla.

SVEITSI

Vol. 1816, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits

LISAYS 9

RAUTATIEPALVELUALAN HANKINTAYKSIKOT

ITAVALTA

Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57,
mukaiset hankintayksikbt.

SUOMI

Valtion rautatiet/Statsjdnvdgarna

ISLANTI

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna BGBI. 305/76)

LIECHTENSTEIN

NORJA

Norges Statsbaner (NSB) seki Lov inneholdende saerskilte bestemmelser anggende anlegg av jernveie

til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12) tai Lov inneholdende bestemmelser angaaende jernveie
til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07) tai Lov om tillaegg til jernbaneloven af 12te august
1848 og 23de april 1898 nojalla toimivat yksik6t.

RUOTSI

F6rordning (1988:1339) om statens spiranliggningar ja Lag (1990:1157) om jimvigssikerhet
mukaisista rautatiepalveluista vastaavat julkiset yksik6t.

Lag (1978:438) om huvudmannaskap f6r viss kollektiv persontrafik nojalla alueelliset ja paikalliset

alueellisesta ja paikallisesta rautatieliikenteesti vastaavat julkiset yksik6t.

F6rordning (1988:1339) om statens sptranlIggningar mukaisen luvan nojalla rautatiepalveluja
harjoittavat yksityiset yksik6t, kun kyseiset luvat vastaavat direktiivin 2 artiklan 3 kohtaa.

SVEITS1

Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer F~draux (CFF)/Ferrovie Federali Svizzere
(FFS).

Kaikki muut yritykset Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 1 artiklan 2 kohdan ja 2 artiklan 1
kohdan nojalla.
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LISAYS 10

KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI
LINJA-AUTOPALVELUJEN HANKINTAYKSIKOT

ITA VALTA

Yksik6itA, jotka toimivat Eisenbahngesetz 1957 (BGBI. 60/57, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna BGBI. 305/76) ja Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBI. 84/52, sellaisena kuin se on
muutettuna BGBI. 265/66) nojalla.

SUOMI

Kunnalliset liikennelaitokset tai julkisia linja-autopalveluja kunnallisten viranomaisten luvalla tarjoavat
yksik6t.

ISLANFI

Reykjavikin kunnallinen linja-autopalvelu

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PIT).

NORA

Norges Statsbaner (NSB) seka lov inneholdende saerskilte bestemmelser anglende anlegg av jemveie
til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12) tai Lov inneholdende bestemmelser angaaende jernveie
til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07) tai Lov om tillaegg til jernbaneloven af 12te august
1848 og 23de april 1898 tai Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63) tai Lov om anlegg av
taugbaner og loipestrenger (LOV 1912-06-14 1) nojalla toimivat maakuljetusyksik6t.

RUOTSI

Julkiset yksik6t, jotka hoitavat kaupunkirautatie- tai raitiotiepalveluja Lag (1978:438) om
huvudmannaskap f6r viss kollektiv persontrafik ja Lag (1990:1157) om jdimvigssiikerhet mukaisesti.

Julkiset tai yksityiset yksik6t, jotka hoitavat johdinauto- tai linja-autopalveluja Lag (1978:438) om
huvudmannaskap f6r viss kollektiv persontrafik ja lain Lag (1988:263) om yrkestrafik mukaisesti.

SVEITS!

Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (Pr).

Eisenbahngesetz yom 20. Dezember 1957 2 artiklan I kohdan nojalla raitiotiepalveluja tarjoavat
aluehallinnon laitokset ja yritykset.

Bundesgesetz vom 29. Marz 1950 Ober die Trolleybusunternehmungen 4 artiklan I kohdan nojalla
palveluja tarjoavat aluehallinnon joukkoliikenteesti vastaavat laitokset ja yritykset.

Postverkehrsgesetz yom 2. Oktober 1924 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan
nojalla sainn611istA kaupallista matkustajaliikennettd harjoittavat aluehallinnon laitokset ja yritykset.
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LISAYS 11

LENTOKENTTAALAN HANKINTAYKSIKOT

ITAVALTA

Luftfahrtgesetz 1957 (BGBI. 253/57) 63-80 artiklassa miiiritellyt yksik6t.

SUOMI

flmailulaitoksen ilmailulain (595/64) nojalla yllipitir5t lentokentit.

ISLANTI

lmailulaitos.

LIECHTENSTEIN

NORJA

Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1) nojalla lentokenttitoimintaa harjoittavat yksik6t.

RUOTSI

Julkisyhteis6n lag (1957:297) om luftfart mukaisesti omistamat ja yllapitiniAt lentokentit.

Yksityisten lain mukaisen, direktiivin 2 artildan 3 kohdan vaatimukset tiyttivin luvan nojalla
omistamat ja yllipitimat lentokentat.

SVEITSI

Ranskan ja Sveitsin Blotzheimissi sijaitsevan Bfile-Mulhousen lentokentin rakentamisesta ja kiyt6sti
4 piivinA heinikuuta 1949 tekemin sopimuksen nojalla perustettu Adroport de Bile-Mulhouse -
lentokentti.

Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 fiber die Luftfahrt 37 artiklan mukaisen luvan nojalla
yll~ipidetyt lentokent~it.
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LISAYS 12

MERI- TAI SISAVESISATAMIEN TAI MUIDEN TERMINAALIPALVELUJEN ALALLA
TOIMIVAT HANKINTAYKSIKOT

ITAVALTA

LAnderien ja/tai Gemeindenien kokonaan tai osittain omistamat sisAvesisatamat.

SUOMI

Lain kunnallisista satamajArjestyksistS ja Iiikennemaksuista (955/76) nojalla kunnallisten viranomaisten
omistamat tai ylldpitknAt satamat.

Saimaan kanava (Saimaan kanavan hoitokunta).

ISLANTI

Valtion majakka- ja satamaviranomainen hafnal6g nr. 69 iiri6 1984 nojalla.

Reykjavikin satama.

LIECHTENSTEIN

NORA

Norges Statsbaner (NSB) (Rautatieterminaalit).

Havneloven (LOV 1984-06-08 51) nojalla toimivat-yksik6t.

RUOTSI

Lag (1988:293) om inrattande, utvidgning och avlysning av allman farled och afmin hamn,
F6rordning (1983:744) om trafiken pA G6ta kanal, Kung6relse (1970:664) om trafik pA S6dertilje
kanal, Kung6relse (1979:665) om trafik pA Trollhatte kanal mukaiset julkisyhteis6n omistamat ja/tai
ylldpitimat satamat ja terminaalipalvelut.

SVEISI

Gesetz vom 13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstldtischen Rheinhafenanlagen nojalla
Basel-Stadtin kantonia varten ja Gesetz vom 26. Oktober 1936 Ober die Errichtung von Hafen-,
Geleise- und Strassenanlagen auf dem "Stemenfeld", Birsfelden, und in der "Au", Muttenz, nojalla
Basel-Landin kantonia varten perustettu Rheinhdfen beider Basel.
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LISAYS 13

TELEVERKKOJEN YLI.,APITO TAI TELEPALVELUJEN TARJOAMINEN

ITAVALTA

Osterreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

SUOMI

Teletoirnintalain (183/87), annettu 16 pivini heindikuuta 1990, 4 pykilan mukaisen erityisoikeuden
nojalla toimivat yksik6t.

ISLANTI

Lbg um fjarskipti nr. 73 ;ri6 1984 ja 16g um stj6m og starfsemi p6st- og simamila nr. Sri6 1977
nojalla posti- ja telehallinto.

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PIT).

NORJA

Telegrafloven (LOV 1899-04-29) nojalla toimivat yksik6t.

RUOTSI

Yksityiset yksik6t, jotka toimivat direktiivin 2 artiklan 3 kohdan vaatimuksia vastaavien lupien nojalla.

SVEITSI

Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).
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LUTE XVII

HENKINEN OMAISUUS

Luettelo, josta mAkitin 65 artiklan 2 kohdassa

JOHDANTO

Jos sAadoksissA, joihin tdssi liitteessi viitataan, on yhteis6n oikeusji'jestykseUe ominaisia kUsitteiti
tai jos niissA viitataan yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jhsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mitA laaja-alaisista mukautuksista tehdyssA p6ytikirjassa 1 mMrdtdn, jollei tissa
IiitteessA toisin marti.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 387 L 0054: Neuvoston direktiivi 87/54/ETY, annettu 16 piivdn joulukuuta 1986, puolijohde-
tuotteiden piirimaflien oikeudellisesta suojasta (EYVL N:o L 24, 27.1.1987, s. 36)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivin sdiinn6ksid koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 1 artiklan I kohdan c alakohdassa viittaus ETY:n perustamissopimuksen 223
artildan 1 kohdan b alakohtaan viittauksella ETA-sopimuksen 123 artiklaan.

b) Direktiivin 3 artiklan 6 - 8 kohtaa ei sovelleta.

c) Korvataan 5 artildan 5 kohta seuraavasti:

"Yksinoikeus sallia tai kielt5i 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimenpide ei koske
toimenpidetti, joka on suoritettu sen j~iikeen, kun piirimallin tai puolijohdetuoteen mark-
kinoille saattamisen sallimiseen oikeutettu tai hinen suostumuksellaan joku muu on
saattanut piirimallin tai puolijohdetuotteen markkinoille jossakin sopimuspuolessa.'.

2. 390 D 0510: Ensimmiinen neuvoston piit6s 90/510/ETY, tehty 9 pdiivdni lokakuuta 1990,
puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan erdistSi maista
ja erAiltA alueilta olevia henkil6iti (EYVL N:o L 285, 17.10.1990, s. 29)

ThAti sopimusta sovellettaessa pt6ksen miirAyksiA koskevat seuraavat mukautukset:

a) Poistetaan liitteessl olevat viittaukset Itivaltaan ja Ruotsiin.

b) Lisdksi noudatetaan seuraavaa:
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Jollei liitteessi mainittu maa tai alue anna pdit6ksessa tarkoitettua suojaa sopimuspuolesta
oleville henkil6ille, sopimuspuolet tekevit parhaansa varmistaakseen, ett5 maa tai alue
antaa tWlaisen suojan sopimuspuolee viimeistain vuoden kuluttua t-min sopimuksen
voimaantulosta.

3. a) 390 D 0511: Toinen neuvoston piit6s 90/511/ETY, tehty 9 piviini lokakuuta 1990,
puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan eraistS
maista ja erdiltd aluedita olevia henkil6iti (EYVL N:o L 285, 17.10.1990, s. 31)

b) 390 D 0541: Komission pAit6s 90/541/ETY, tehty 26 piivd.ng lokakuuta 1990, neuvoston
p at6ksen 90/511/ETY nojalla, niistA maista, joista olevia yhti6iti ja muita oikeushenki-
16itA puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellinen suoja ulotetaan koskemaan (EYVL
N:o L 307, 7.11.1990, s. 21)

Niden kahden piit6ksen lisAksi noudatetaan seuraavaa:

EFTA-valtiot sitoutuvat titi sopimusta sovellettaessa hyviksymiAn noudatettavaksi neuvoston
pAt6ksen 90/511/ETY seka komission mainitun pait6ksen mukaisesti tekemit pdAt6kset, jos
pit6sten soveltamista jatketaan 31 pdivan joulukuuta 1992 jilkeen. EFTA-valtioiden on
toteutettava tistd johtuvat muutokset tai korvaamiset ennen taman sopimuksen voimaantuloa.

4. 389 L 0104: Ensimminen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, annettu 21 paivani joulukuuta
1988, jisenvaltioiden tavaramerkkilains~idiinn6n ldihentimisesti (EYVL N:o L 40, 11.2.1989,
s. 1)

TAtU sopimusta sovellettaesa direktiivin s~dnn6ksi5 koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktjivin 3 artiklan 2 kohdan ilmaisun "tavaramerkkejS koskeva lainsidint6" katsotaan
tarkoittavan sopimuspuolessa sovellettavaa tavaxamerkkilainsdAdint6i.

b) Yhteis6n tavaramerkkii koskevia 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan, 2 kohdan
b alakohdan ja 3 kohdan seka 9 ja 14 artiklan s~ann6ksia ei sovelleta EFTA-valtioihin,
ellei yhteis6n tavaramerkkii uloteta koskemaan naiti EFTA-valtioita.

c) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltiA tavaramerkin kiyttAnistli niissa tavaroissa, jotka halti-
ja tai hinen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille jossakin sopimuspuo-
lessa tata tavaramerkkii kayttien.".

5. 391 L 0250: Neuvoston direktiivi 91/250/ETY, annettu 14 piivlni toukokuuta 1991,

tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (EYVL N:o L 122, 17.5.1991, s. 42)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivin sAinn6ksii koskee seuraava mukautus:

Korvataan 4 artiklan c alakohta seuraavasti:

"missi tahansa muodossa tapahtuva alkuperiisen tietokoneohjelman tai sen kappaleiden levitys
yleis6lle. Kun oikeudenhaltija tai joku muu hinen suostumuksellaan on ensimmAisen kerran
myynyt tietokoneohjelman kappaleen jossakin sopimuspuolessa, oikeudenhaltijan oikeus kyseisen
kappaleen levittimiseen sopimuspuolten alueella raukeaa, lukuun ottamatta oikeutta valvoa
ohjelman tai sen kappaleen vuokraamista edelleen.".
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LIITE XVIII

TYOTERVEYS JA -TURVALLISUUS, TY6OIKEUS SEKA MIESTEN
JA NAISTEN TASA-ARVOINEN KOHTELU

Luettelo, josta maardti~in 67 - 70 artiklassa

JOHDANTO

Jos sAid6ksissA, joihin tassa liitteessi viitataan, on yhteis6n oikeusj~ijestyksele ominaisia kUsitteitii
tai jos niissd viitataan yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joile yhteis6n saidbkset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jdsenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa sekd
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mitA laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytakijassa I miirat55n, jollei tAssd
liitteessa toisin mAriti.

SAADbKSET, JOIHIN VIITATAAN

Ty6terveys ja -turvallisuus

1. 377 L 0576: Neuvoston direktiivi 77/576/ETY, annettu 25 pdiviini heinakuuta 1977, ty6paik-
kojen turvamerkintiA koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten mArdysten
lihentamisesti (EYVL N:o L 229, 7.9.1977, s. 19), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 379 L 0640: neuvoston direktiivi 79/640/ETY, annettu 21 paivani kesAkuuta 1979 (EYVL
N:o L 183, 19.7.1979, s. 11)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 108)

- 185 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakidja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 208, 209).
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TIt sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

TAydennet~in liitetti II seuraavilla:

Uite I1 - II. vi6auki - Vedlegg II - Bilaga II

Erityinen turvamerkinti - Sdrst6k 6ryggisskilti -
Spesiell sikkerhetsskiltning - Sirskilda sdkerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - F6rbudsskyltar

a) Tupakointi kielletty
Reykingar bannabar
Royking forbudt
R6kning f6rbjuden

b) Tupakointi ja avotulen teko kieletty
Reykingar og opinn eldur banna6ur
lid, Apen varme og royking forbudt
F6rbud mot r6kning och 6ppen eld

c) Jalankulku kielletty
Umfer6 gangandi vegfarenda b6nnu6
Forbudt for gtende
F6rbjuden ingng

d) Vedella sammuttaminen kielletty
Banna6 a6 sl6kkva me6 vatni
Vann er forbudt som slokkingsmiddel
F6rbud mot slickning med vatten

e) Juomakelvotonta vetta
Ekki drykkjarhzeft
lkke drikkevann
Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Vi6runarskilti - Fareskilt - Varningsskyltar

a) SyttyviA ainetta
Eldfim efni
Forsiktig, brannfare
Brandfarliga amnen

b) RA ihtivai ainetta
Sprengifim efni
Forsiktig, eksplosjonsfare
Explosiva anmen
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c) Myrkyllisti ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga Smnen

d) Sy6vytivi ainetta
,Etandi efni
Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
Fratande anmen

e) Radioaktiivista ainetta
J6nandi geislun
Forsiktig, ioniserende strAling
Radioaktiva Unnen

f) Riippuva taakka
Krani a6 vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hiangande last

g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningatmki
Forsiktig, truckkjoring
Arbetsfordon i r6relse

h) Vaarallinen jinnite
Hwttuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig spdnning

i) Yleinen varoitusmerkki
Htta
Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
Varning

j) Lasersdteilyi
Leysigeislar
Forsiktig, laserstriling
Laserstrllning

3. K~iskymerkit - Bo6skilti - Plbudsskilt - Plbudsskyltar

a) Silmiensuojaimien kiytt6pakko
Noti6 augnhlifar
PAbudt med oyevem
Skyddsglas6gon
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b) Suojakypran kAytt6pakko
Noti 6ryggishjilma
Pbudt med vemehjelm
Skyddshjlm

c) Kuulonsuojainten k~ytt6pakko
Noti6 heymarhlifar
PAbudt med horselvem
H6rselskydd

d) Hengityksensuojainten kUytt6pakko
Noti 6ndunargrinur
Pfbudt med Anderettsvem
Andningskkydd

e) Suojajalkineiden kiytt6pakko
Noti 6ryggissk6
P~budt med vernesko
Skyddsskor

f) Suojakaisineiden kAytt6pakko
Noti6 hlif6arhanska
Pibudt med vernehansker
Skyddshandskar

4. HAtAtilanteisiin tarkoitetut merkit - Ney6arskilti - Redningsskilt - Rgddningsskyltar

a) Ensiapu
SkyndihjIlp
Forstehjelp
F6rsta hjalpen

c) tai
e6a
eller
eller

d) Poistumistie
Lei6 a6 ney6aritgangi
Retninsangivelse til nodutgang
N6dutging i denna riktning

e) Poistumistie (asetetaan uloskiynnin ylgpuole1Ie)
Ney6anitgangur (setjist yfir ney6afitganginn)
Nodutgang (placeras over utgangen)
N6dutging (placeras ovanf6r utgfingen)
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2. 378 L 0610: Neuvoston direktiivi 78/610/ETY, annettu 29 pAiv.ni kesakuuta 1978, vinyyli-
kdoridimonomeerille altistuvien ty6ntekij6iden terveyden suojelemista koskevien jdsenvaltioiden
lakien, asetusten ja hallinnollisten miAraysten lihentiimisestW (EYVL N:o L 197, 22.7.1978,
s. 12)

3. 380 L 1107: Neuvoston direktiivi 80/1107/ETY, annettu 27 piivini marraskuuta 1980, ty6nte-
kij6iden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvAt altistumiseen kerniallisille, fysikaalisille ja
biologisille tekij6ille ty6ssA (EYVL N:o L 327, 3.12.1980, s. 8), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 209)

- 388 L 0642: neuvoston direktiivi 88/642/ETY, annettu 16 pdivdnA joulukuuta 1988
(EYVL N:o L 356, 24.12.1988, s. 74)

4. 382 L 0605: Neuvoston direktiivi 82/605/ETY, annettu 28 p~ivini heindkuuta 1982,
ty6ntekijoiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvat lyijymetallille ja sen ioniyhdisteille
altistumiseen ty6ssi (ensinminen direktiivin 80/ 1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirek-
tiivi) (EYVL N:o L 247, 23.8.1982, s. 12)

5. 383 L 0477: Neuvoston direktiivi 83/477/ETY, annettu 19 p~ivinii syyskuuta 1983, ty6nteki-
j6iden suojelemisesta vaaroilta, jotka IiittyvSt asbestialtistukseen ty6ssA (toinen direktiivin
80/1107/EEC 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 263, 24.9.1983, s. 25),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0382: neuvoston direktiivi 91/382/ETY, annettu 25 paivana kesakuuta 1991 (EYVL
N:o L 206, 29.7.1991, s. 16)

6. 386 L 0188: Neuvoston direktiivi 86/188/ETY, annettu 12 pdivdnA toukokuuta 1986, ty6nte-
kij6iden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvdt melualtistukseen ty6ss5 (EYVL N:o L 137,
24.5.1986, s. 28)

7. 388 L 0364: Neuvoston direktiivi 88/364/ETY, annettu 9 paiviind kesalkuuta 1988, ty6nteki-
j6iden suojelemisesta kieltamIll tietyt tekijat ja tietyt ty6tehtdv~t (neljgs direktiivin
80/1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 179, 9.7.1988, s. 44)

8. 389 L 0391: Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 pdivani kesikuuta 1989, toimenpi-
teista ty6ntekij6iden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistamiseksi ty6ssi (EYVL N:o
L 183, 29.6.1989, s. 1)

9. 389 L 0654: Neuvoston direktiivi 89/654/ETY, annettu 30 pdivdnd marraskuuta 1989, ty6pai-
koille asetettavista turvallisuutta ja terveytti koskevista vAhinrunisvaatimuksista (ensimmiinen
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 393,
30.12.1989, s. 1)
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10. 389 L 0655: Neuvoston direktiivi 89/655/ETY, annettu 30 pdivdnS marraskuuta 1989, ty6nte-
kij6iden ty6ss in kiyttiimille ty6vilineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttd koskevista
viihimmaiisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 13)

11. 389 L 0656: Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 pdivina marraskuuta 1989, ty6nte-
kij6iden ty6paikalla k~yttdmille henkilonsuojaimille turvallisuutta ja terveytt5 varten asetettavista
vahimm~isvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 18)

12. 390 L 0269: Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 pdivand toukokuuta 1990, terveytti
ja turvallisuutta varten asetettavista viihinimisvaatimuksista sellaisessa kisin tapahtuvassa
taakkojen klsittelyssi, johon iittyy erityisesti ty6ntekijn selin vahingoittumisen vaara (neljis
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 156,
21.6.1990, s. 9)

13. 390 L 0270: Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 piivdnti toukokuuta 1990,
turvallisuutta ja terveytta varten naytt6psAtety6lle asetettavista vAhimmaisvaatimuksista (viides
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL N:o L 156,
21.6.1990, s. 14)

14. 390 L 0394: Neuvoston direktiivi 90/394/ETY, annettu 28 pdivdan kesakuuta 1990, ty6nteki-
j6iden suojelemisesta sy6pasairauden vaaraa aiheuttaville tekij6ille altisturniseen ty6ss5 Iiittyvilta
vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan I kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)
(EYVL N:o L 196, 26.7.1990, s. 1)

15. 390 L 0679: Neuvoston direktiivi 90/679/ETY, annettu 26 paivana marraskuuta 1990, ty6nte-
kij6iden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvAt biologisille tekij6ille altistumiseen ty6ssa
(seitsemis direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL
N:o L 374, 31.12.1990, s. 1)

16. 391 L 0383: Neuvoston direktiivi 91/383/ETY, annettu 25 pgivani kesskuuta 1991, mir5-
aikaisessa tai tilapiisessa ty6suhteessa olevien ty6ntekij6iden ty6turvallisuuden ja -terveyden
parantamisen edistAmistd koskevien toimenpiteiden tiydentimisesti (EYVL N:o L 206,
29.7.1991, s. 19)

Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu

17. 375 L 0117: Neuvoston direktiivi 75/117/ETY, annettu 10 piivini helmikuuta 1975, miesten
ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan jlsenvaltioiden lainsiadinn6n
lihentamisestii (EYVL N:o L 45, 19.2.1975, s. 19)

Tati sopimusta sovellettaessa direkiivia koskee seuraava mukautus:

Korvataan direktiivin 1 artiklassa ilmaisu "perustamissopimuksen 119 artiklan" ilmaisulla
"ETA-sopimuksen 69 artiklan".
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18. 376 L 0207: Neuvoston direktiivi 76/207/ETY, annettu 9 pfivind helmikuuta 1976, miesten ja

naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa ty6h6n,
ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen seka ty6oloissa (EYVL N:o L 39, 14.2.1976,
s. 40)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Sveitsin ja Liechtensteinin on toteutettava tiimin direktiivin s~inn6sten noudattamisen

edellyttdmit toimenpiteet 1 paivista tammikuuta 1995 alkaen.

19. 379 L 0007: Neuvoston direktiivi 79/7/ETY, annettu 19 pivini joulukuuta 1978, miesten ja

naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa

kysymyksissa (EYVL N:o L 6, 10.1.79, s. 24)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Itivallan on saatettava tamAn direktiivin siAnn6sten noudattamisen edellyttAmat toimenpiteet

voimaan 1 paivisti tammikuuta 1994 alkaen.

20. 386 L 0378: Neuvoston direktiivi 86/378/ETY, annettu 24 paivana heinAkuuta 1986, miesten
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajarjestel-
missA (EYVL N:o L 225, 12.8.1986, s. 40)

21. 386 L 0613: Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11 pivinA joulukuuta 1986, miesten
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenaisiin ammatinharjoittajiin,
maatalousalaUa toirnivat ammatinhardoittajat mukaan lukien, ja itsendisind ammatinharjoittajina

toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella (EYVL N:o L 359,

19.12.1986, s. 56)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Itavaflan on saatettava t'mdn direktiivin sAinn6sten noudattamisen edellyttaimt toimenpiteet

voimaan 1 paivista tammikuuta 1994 alkaen.

Ty6oikeus

22. 375 L 0129: Neuvoston direktiivi 75/129/ETY, annettu 17 paivana helmikuuta 1975, ty6nte-
kij6iden joukkovahentimisti koskevan jasenvaltioiden lainsAadann6n lhentamisesta (EYVL N:o

L 48, 22.2.1975, s. 29)

23. 377 L 0187: Neuvoston direktiivi 77/187/ETY, annettu 14 paivAna helmikuuta 1977, ty6nte-
kij6iden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka liiketoiminnan osan luovutuksen

yhteydessa koskevan jdsenvaltioiden lainsadAnn6n lihentimisesti (EYVL N:o L 61, 5.3.1977,
s. 26)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Korvataan direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "alueella, jolla perustamissopimusta

sovelletaan" ilmaisulla "alueella, jolla ETA-sopimusta sovelletaan".
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24. 380 L 0987: Neuvoston direktiivi 80/987/ETY, annettu 20 pivan5 lokakuuta 1980, ty6nteki-
j6iden suojaa ty6nantajan maksukyvytt6myystilanteessa koskevan jisenvaltioiden Iainsidiinn6n
lhentdirnisesti (EYVL N:o L 283, 28.10.1980, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavalla:

- 387 L 0164: neuvoston direktiivi 87/164/ETY, annettu 2 pdivina maaliskuuta 1987

(EYVL N:o L 66, 11.3.1987, s. 11)

Tit sopimusta sovellettaessa direktiiviS koskevat seuraavat mukautukset:

a) lisAtfiin liitteessA olevaan I jaksoon seuraava:

"F. ITAVALTA

1. Yhteison toimivaltaisen elimen jdsenet, jotka vastaavat kyseisen yhteis6n
lakisiiteisesti edustuksesta.

2. Osakkaat, joilla on oikeus kAyttiA mAAriysvaltaa yhti6ss5, vaikka tanma
m rSysvalta perustuisikin luottamusasemaan.

G. LIECHTENSTEIN

Yhti6miehet tai osakkaat, joilla on oikeus kiytt5 midriysvaltaa henkil6yhti6ssi tai
pSiomayhti6ssA.

H. ISLANTI

1. Ne henkil6t, jotka toimivat konkurssiin joutuneen yhti6n johtokunnan
jiseninA yhti6n taloudellisen tilanteen heikennyttyd huomattavasti.

2. Ne, jotka omistivat viisi prosenttia tai enemman konkurssiin joutuneen
osakeyhti6n piiomasta.

3. Konkurssiin joutuneen yhti6n toimitusjohtaja tai ne muut henkil6t, jotka
olivat ty6nsd puolesta yhti6ss5 selvillii yhti6n raha-asioista siten, ettei heiltd ollut

voinut jiidd havaitsematta, etti yhti6ti uhkasi konkurssi sina aikana, jolloin palkat

ansaittiin.

4. Edelli 1 - 3 kohdassa mainitussa asemassa olevan henkil6n puoliso seka
hanen etenevAssa tai takenevassa polvessa oleva sukulaisensa ja etenevassa tai ta-
kenevassa polvessa olevan sukulaisensa puoliso.

I. RUOTSI

Ty6ntekijd, tai ty6ntekijan jAlkeenjiinyt omainen, joka yksin tai ldheisten
sukulaistensa kanssa omisti olennaisen osan ty6nantajan liikeyrityksesti tai Iiiketoi-
minnasta ja joka kaytti huomattavaa vaikutusvaltaa sen toiminnassa. TitM on
sovellettava silloinkin kun ty6nantaja on oikeushenkilb, jolla ei ole liikeyritysta tai
Iiiketoimintaa."
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b) Lisatdiin liitteessS olevaan 11 jaksoon seuraava:

"E. LIECHTENSTEIN

Vakuutetut henkil6t, jotka saavat etuuksia vanhuuseldkevakuutuksen perusteella.

F. SVEITS1

Vakuutetut henkil6t, jotka saavat etuuksia vanhuuselikevakuutuksen perusteeUa."
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LITE XIX

KULUTTAJANSUOJA

Luettelo, josta mdritidn 72 artiklassa

JOHDANTO

Jos saadoksissi, joihin tissa liitteessa viitataan, on yhteis6n oikeusjirjestykslle ominaisia kisitteitS
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjirjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sR4d6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa sek!
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytikirjassa 1 miiratdian, jollei tissi
liitteessA toisin mdi~rditA.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

TtA liitetti sovellettaessa ja p6ytikirjassa 1 olevien mairiiysten estamitti niissa said6ksissd, joihin
viitataan, ilmaisun "jdsenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan silla asianomaisissa EY:n sdAd6ksissA olevan
merkityksen lisdksi Islantia, Itivaltaa, Uechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsii.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 379 L 0581: Neuvoston direktiivi 79/581/ETY, annettu 19 paivang kesikuuta 1979, kuluttajan-
suojasta elintarvikkeiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL N:o L 158, 26.6.1979, s. 19),
sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 388 L 0315: neuvoston direktiivi 88/315/ETY, annettu 7 piivini kesdkuuta 1988 (EYVL

N:o L 142, 9.6.1988, s. 23)

2. 384 L 0450: Neuvoston direktiivi 84/450/ETY, annettu 10 paiviiin syyskuuta 1984, harhaanjoh-
tavaa mainontaa koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten m~irAysten

ldhentdimisestA (EYVL N:o L 250, 19.9.1984, s. 17)

3. 385 L 0577: Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 l~ivinS joulukuuta 1985, muualla
kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta
(EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 31)
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4. 387 L 0102: Neuvoston direkiivi 87/102/ETY, annettu 22 piivai joulukuuta 1986,
kulutusluottoja koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten miysten lihenti-
misesti (EYVL N:o L 42, 12.2.1987, s. 48), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 390 L 0088: neuvoston direktiivi 90/88/ETY, annettu 22 pAiviind helmikuuta 1990
(EYVL N:o L 61, 10.3.1990, s. 14)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Korvataan 1 a artildan 3 kohdan a alakohdassa ja 5 kohdan a alakohdassa piiviiniri I paivai
maaliskuuta 1990 p~ivmSmIr II I paiva maaliskuuta 1992.

5. 387 L 0357: Neuvoston direktiivi 87/357/ETY, annettu 25 pMivinA kesakuuta 1987, sellaisia
tuotteita koskevan jisenvaltioiden lainsiidiinn6n 1.hentdmisesti, jotka niyttiessliln muulta kuin
ovat vaarantavat kuluttajien terveyttA tai turvallisuutta (EYVL N:o L 192, 11.7.1987, s. 49)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Korvataan direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa oleva viittaus pi~at6kseen 84/133/ETY viittauksella
pdAt6kseen 89/45/ETY.

6. 388 L 0314: Neuvoston direktiivi 88/314/ETY, annettu 7 paivani kesikuuta 1988, kuluttajan-
suojasta muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL N:o L 142,
9.6.1988, s. 19)

7. 390 L 0314: Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 pdivAnA kesikuuta 1990, matkapake-
teista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista (EYVL N:o L 158, 23.6.1990, s. 59)

SAADOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittiivit huomiota seuraavien said6sten sisalto6n:

8. 388 X 0590: Komission suositus 88/590/ETY, annettu 17 pAiviin marraskuuta 1988,
maksujrjestelmisti ja erityisesti kortinhaltijan ja kortin liikkeelle laskijan valisesti suhteesta
(EYVL N:o L 317, 24.11.1988, s. 55)

9. 388 Y 0611(01): Neuvoston paitbslauselma 88/C 153/01, annettu 7 piivand kesAkuuta 1988,
kuluttajansuojasta elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden hintojen
ilmoittamisessa (EYVL N:o C 153, 11.6.1988, s. 1)
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LUTE XX

YMPARIST6

Luettelo, josta mAiat~.n 74 artiklassa

JOHDANTO

Jos siaadksissi, joihin tiss .liitteessi viitataan, on yhteisbn oikeusjgzjestyksele ominaisia kasitteitA
tai jos niissA viitataan yhteisbn oikeusjarjestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteisbn siidbkset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieliin,
- viittaukset EY:n jisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jdsenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seki
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mitd laaja-alaisista mukautuksista tehdyssS p6ytikirjassa I midritin, jollei tAssa
liitteessd toisin mArdti.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

TAta Iitetti sovellettaessa ja p6ytkidrjassa 1 olevien mairiysten estamitta niissA saad6ksissa, joihin
viitataan, ilmaisun "jisenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan silli asianomaisissa EY:n saadoksissa olevan
merkityksen lisAksi Islantia, Itivaltaa, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsid.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

I. YLEISTA,

1. 385 L 0337: Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 piivini kesikuuta 1985, tiettyjen
julkisten ja yksityisen hankkeiden ympirist6vaikutusten arvioinnista (EYVL N:o L 175,
5.7.1985, s. 40)

2. 390 L 0313: Neuvoston direktiivi 90/313/ETY, annettu 7 paivani kesikuuta 1990, ympirist6a
koskevan tiedon saannin vapaudesta (EYVL N:o L 158, 23.6.1990, s. 56)
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11. VESI

3. 375 L 0440: Neuvoston direktiivi 75/440/ETY, annettu 16 pivnii kesikuuta 1975, jAsenvalti-
oissa juomaveden valmistamiscen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista (EYVL N:o L 194,
25.7.1975, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 379 L 0869: neuvoston direktiivi 79/869/ETY, annettu 9 piivin5 lokakuuta 1979 (EYVL
N:o L 271, 29.10.1979, s. 44)

4. 376 L 0464: Neuvoston direktiivi 76/464/ETY, annettu 4 piiviing toukokuuta 1976, tiettyjen
yhteis6n vesiymp~irist6bn pdistettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta (EYVL
N:o L 129, 18.5.1976, s. 23)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tmin direktiivin noudattamisen edellyttamit toimenpiteet voimaan 1 piivisti
tammikuuta 1995 alkaen.

5. 379 L 0869: Neuvoston direktiivi 79/869/ETY, annettu 9 paivana lokakuuta 1979, jgisenvaltiois-
sa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden miritysmenetelmista seka
niytteenotto- ja analysointitiheydesti (EYVL N:o L 271, 29.10.1979, s. 44), sellaisena kin se
on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0855: neuvoston direktiivi 81/855/ETY, annettu 19 paivana lokakuuta 1981 (EYVL
N:o L 319, 7.11.1981, s. 16)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 219)

6. 380 L 0068: Neuvoston direktiivi 80/68/ETY, annettu 17 piivini joulukuuta 1979, pohjaveden
suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL N:o L 20,
26.1.1980, s. 43)

Tata sopimusta sovellettaessa direkiivia koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 14 artiklaa ei sovelleta.

7. 380 L 0778: Neuvoston direktiivi 80/778/ETY, annettu 15 pivinii, heinikuuta 1980,
juomaveden laadusta (EYVL N:o L 229, 30.8.1980, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 381 L 0858: neuvoston direktiivi 81/858/ETY, annettu 19 piiviini lokakuuta 1981 (EYVL
N:o L 319, 7.11.1981, s. 19)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 219, 397)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiiviii koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 20 artiklaa ei sovelleta.
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8. 382 L 0176: Neuvoston direktiivi 82/176/ETY, annettu 22 paivinai maaliskuuta 1982,
kloorialkaalielektrolyysiteoLlisuuden elohopeapAAst6jen raja-arvoista ja laatutavoitteista (EYVL
N:o L 81, 27.3.1982, s. 29)

TitA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tnmin direktiivin noudatiamisen edellyttImIt toinenpiteet voimaan 1 paivisti
tammikuuta 1995 alkaen.

9. 383 L 0513: Neuvoston direktiivi 83/513/ETY, annettu 26 pdivitni syyskuuta 1983, kadmium-
pjst6jen raja-arvoista ja laatutavoitteista (EYVL N:o L 291, 24.10.1983, s. 1)

TitA sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa timin direktiivin noudattamisen edellyttAmit toimenpiteet voimaan 1 pivasta
tammikuuta 1995 alkaen.

10. 384 L 0156: Neuvoston direktiivi 84/156/ETY, annettu 8 piivani maaliskuuta 1984, muiden
alojenkuinkloorialkalielektrolyysiteollisuuden elohopeapiist6jen raja-arvoista ja laatutavoitteis-
ta (EYVL N:o L 74, 17.3.1984, s. 49)

TAtai sopimusta sovellettaessa direktiivid koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tirmin direktiivin noudattamisen edellyttinit toimenpiteet voimaan I paivisti
tammikuuta 1995 alkaen.

11. 384 L 0491: Neuvoston direktiivi 84/491/ETY, annettu 9 pdivini lokakuuta 1984, heksakloori-
sykloheksaanipAist6jen raja-arvoista ja laatutavoitteista (EYVL N:o L 274, 17.10.1984, s. 11)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tanin direktiivin noudattamisen edellyttdinAt toimenpiteet voimaan 1 paivasti
tammikuuta 1995 alkaen.

12. 386 L 0280: Neuvoston direktiivi 86i280/ETY, annettu 12 paivIni kesikuuta 1986, direktiivin
76/464/ETY liitteessA I olevaan luetteloon sisaltyvien tiettyjen vaarallisten aineiden paast6jen
raja-arvoista ja laatutavoitteista (EYVL N:o L 181, 4.7.1986, s. 16), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 388 L 0347: neuvoston direktiivi 88/347/ETY, annettu 16 pivini kesIkuuta 1988
direktiivin 86/280/ETY iitteen II muuttamisesta (EYVL N:o L 158, 25.6.1988, s. 35)

- 390 L 0415: neuvoston direktiivi 90/415/ETY, annettu 27 paiv na heiniikuuta 1990
direktiivin 86/280/ETY liitteen I muuttamisesta (EYVL N:o L 219, 14.8.1990, s. 49)

Tta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tWnmn direktiivin noudattamisen edellyttindit toimenpiteet voimaan I pAivisti
tammikuuta 1995 alkaen.
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13. 391 L 0271: Neuvoston direktiivi 91/271/ElY, annettu 21 pdiviin~i toukokuuta 1991,
yhdyskuntajitevesien kAsittelystS (EYVL N:o L 135, 30.5.1991, s. 40)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa t~min direktiivin noudattamisen edellyttdm~it toimenpiteet voimaan 1 paivistA
tammikuuta 1995 alkaen.

1H. ILMA

14. 380 L 0779: Neuvoston direktiivi 80/779/ETY, annettu 15 piivand heinikuuta 1980,
ilmanlaadun raja-ja ohjearvoista rikkidioksidi~le ja leijumalle (EYVL N:o L 229, 30.8.1980,
s. 30), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 381 L 0857: neuvoston direktiivi 81/857/ETY, annettu 19 pdivdn5 lokakuuta 1981 (EYVL
N:o L 319, 7.11.1981, s. 18)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 219)

- 389 L 0427: neuvoston direktiivi 89/427/ETY, annettu 21 paivani kesaikuuta 1989 (EYVL
N:o L 201, 14.7.1989, s. 53)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tamAn direkiivin noudattamisen edellyttarnat toimenpiteet voimaan I paivista
tammikuuta 1995 alkaen.

15. 382 L 0884: Neuvoston direktiivi 82/884/ETY, annettu 3 paivini joulukuuta 1982, ilmassa
olevan lyijyn raja-arvosta (EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 15)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa taman direktiivin noudattamisen edellyttimait toimenpiteet voimaan 1 piivisti
tammikuuta 1995 alkaen.

16. 384 L 0360: Neuvoston direktiivi 84/360/ETY, annettu 28 paivndi kesikuuta 1984,
teollisuuslaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen estamisesti (EYVL N:o L 188, 16.7.1984,
s. 20)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tAman direktiivin noudattamisen edellyttamAt toirnenpiteet voimaan 1 piivasti
tammikuuta 1995 alkaen.
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17. 385 L 0203: Neuvoston direktiivi 85/203/ETY, annettu 7 pAiviina maaliskuuta 1985,
ilmanlaatustandardeista typpidioksidille (EYVL N:o L 87, 27.3.1985, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna seuraavalla:

- 385 L 0580: neuvoston direktiivi 85/580/ETY, annettu 20 pivina joulukuuta 1985

(EYVL N:o L 372, 31.12.1985, s. 36)

Tta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa tmain direktiivin noudattamisen edellytt mAt toimenpiteet voimaan 1 paivasti
tammikuuta 1995 alkaen.

18. 387 L 0217: Neuvoston direktiivi 87i217/ETY, annettu 19 paivang maaliskuuta 1987, asbestin
aiheuttaman ympirist6n pilaantumisen ehkaisemisesti ja vlihent inisestS (EYVL N:o L 85,
28.3.1987, s. 40)

Thti sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan direktiivin 9 artiklassa ilmaisu "perustamissopimus" ilmaisulla "ETA-sopimus".

b) Islanti saattaa t;miian direkiivin noudattamnisen edellyttAmt toimenpiteet voimaan
1 paivasta tammikuuta 1995 alkaen.

19. 388 L 0609: Neuvoston direktiivi 88/609/ETY, annettu 24 piivani marraskuuta 1988, tiettyjen
suurista polttolaitoksista ilmaan piisevien epapuhtauspiAst6jen rajoittamisesta (EYVL N:o
L 336, 7.12.1988, s. 1)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. a) Jos merkittavd ja odottamaton energian saatavuutta taikka tiettyjen polttoaineiden
tai tuotantolaitteiden saatavuutta koskeva muutos aiheuttaa sopimuspuolelle
vakavia teknisii vaikeuksia pSast6jen enimmaismd~rien tdytint66npanossa,
kyseinen sopimuspuoli voi pyytW4 pdAst6jen enimmismd.grien ja/tai iitteessi I
ja 11 mdirittyjen piivimAirien muuttamista. Noudatetaan b alakohdassa mgi'it-
tya menettelyd.

b) Sopimuspuolen on ilmoitettava vil itt6misti tfllaisesta toimenpiteestii ja esitettAvi
samnalla pdAt6ksensi perusteet ETA:n sekakomiteaUe edelleen muiUe sopimus-
puolille ilmoitettavaksi. Jos sopimuspuoli pyytili, toteutettujen toimenpiteiden
aiheellisuudesta neuvotellaan ETA:n sekakomiteassa. Sopimuksen VII osan
mdirAyksii sovelletaan."
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b) Usteian liitteen I pAist6jen enimm~ismagrig ja vihennystavoitteita koskevaan taulukkoon
seuraavaa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lWvalta:

Suomi:

Ruotsi:

Sveitsi:

90 54 36 27 -40 -60 -70 -40 -60 -70

171 102 68 51 -40 -60 -70 -40 -60 -70

112 67 45 34 -40 -60 -70 -40 -60 -70

28 14 14 14 -50 -50 -50 -50 -50 -50

c) Ustgin liitteen II pddst6jen enimm~ismAri ja vlhennystavoitteita koskevaan taulukkoon
seuraavaa:

0 1 2 3 4 5 6

ItAvalta:

Suomi:

Ruotsi:

Sveitsi:

19 15 11 -20 -40 -20 -40

81 65 48 -20 -40 -20 -40

31 25 19 -20 -40 -20 -40

9 8 5 -10 -40 -10 -40

d) Sopimuksen tullessa voimaan Islannilla, Liechtensteinilla ja Nojalla ei ole 1 artiklan
mairitelmin mukaisia suuria polttolaitoksia. NAma maat noudattavat direktiivia silloin,
kun ne hankkivat sellaisia laitoksia.

20. 389 L 0369: Neuvoston direktiivi 89/369/ETY, annettu 8 paivana keslikuuta 1989, yhdyskunta-
jatteiden uusien polttolaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkAisemisesti (EYVL N:o
L 163, 14.6.1989, s. 32)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Islanti saattaa timin direktiivin noudattamisen edellyttamat toimenpiteet voimaan 1 piivistd
tammikuuta 1995 alkaen.

21. 389 L 0429: Neuvoston direktiivi 89/429/ETY, annettu 21 puivani kesdikuuta 1989, yhdyskunta-
jatteiden olemassa olevien polttolaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkiisemisesta
(EYVL N:o L 203, 15.7.1989, s. 50)

IV. KEMIKAALIT, TEOLLISUUDEN VAARAT JA BIOTEKNOLOGIA

22. 376 L 0403: Neuvoston direktiivi 76/403/ETY, annettu 6 paivinii huhtikuuta 1976, polykloorat-
tujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien k~sittelysta (EYVL N:o L 108, 26.4.1976,
s. 41)
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Titii sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskee seuraava mukautus:

EFrA-valtiot saattavat direktiivin noudattamisen edellyttimAt toimenpiteet voimaan 1 paiviisti
tammikuuta 1995 alkaen, jollei tata ennen tapahtuvasta tarkastelusta muuta johdu.

23. 382 L 0501: Neuvoston direktiivi 82/501/ETY, annettu pAivAnA 24 kesikuuta 1982, tietyn
teoUisen toiminnan suuronnettomuuden vaarasta (EYVL N:o L 230, 5.8.1982, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 185 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 219)

- 387 L 0216: neuvoston direktiivi 87/216/ETY, annettu 19 piivind maaliskuuta 1987
(EYVL N:o L 85, 28.3.1987, s. 36)

- 388 L 0610: neuvoston direktiivi 88/610/ETY, annettu 24 pdiviini marraskuuta 1988
(EYVL N:o L 336, 7.12.1988, s. 14)

24. 390 L 0219: Neuvoston direktiivi 90/219/ETY, annettu 23 piiviinii huhtikuuta 1990,
geneettisesti muunnettujen mikro-organismien klyt6sti suijetuissa oloissa (EYVL N:o L 117,
8.5.1990, s. 1)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivid koskee seuraava mukautus:

Islanti, ItIvalta, Liechtenstein, Norja, Ruotsi ja Suomi saattavat timin direktiivin noudattamisen
edellyttndmAt toimenpiteet voimaan 1 phivAsta tammikuuta 1995 alkaen.

25. 390 L 0220: Neuvoston direktiivi 90/220/ETY, annettu 23 paivana huhtikuuta 1990,
geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittAmisestd ympdrist66n (EYVL
N:o L 117, 8.5.1990, s. 15)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Islanti, ItAvalta, Liechtenstein, Norja, Ruotsi ja Suomi saattavat taman direktiivin
noudattamisen edellyttimat toimenpiteet voimaan 1 paivasta tammikuuta 1995 alkaen.

b) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"1. Jos sopimuspuolela on perusteltua aihetta todeta, ettd tuote, josta on tehty
asianmukainen ilmoitus ja joka on kirjallisesti hyvaksytty ttmin direktiivin mukai-
sesti, on vaaraksi ihmisten terveydelle tai ympdrist6Ue, se voi rajoittaa tuotteen
kiytt6o tai myyntii taikka kieltdi sen alueellaan. Sen on ilmoitettava vilitt6mjsti
tAllaisesta toimenpiteestA samalla esitthjen perustelut ptiat6kselleen ETA:n
sekakomitealle, edelleen muille sopimuspuolille ilmoitettavaksi.

2. Jos sopimuspuoli pyytgi, toteutettujen toimenpiteiden aiheeUisuudesta neuvotellaan
ETA:n sekakomiteassa. Sopimuksen VII osan miidiyksii sovelletaan."

c) Sopimuspuolet ovat yhti mieltj siiti, ettA direktiivi koskee ainoastaan ihmisille, eldimille
ja ympiiristoile mahdollisesti aiheutuviin vaaroihin liittyvia seikkoja.

Vol. 1816, 1-31121



336 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

EFTA-valtiot pidittAvit siksi oikeuden soveltaa tiliS alalla muun edun kuin terveyden ja
ympirist6n osalta kansallista lainsiidint6in, jos se on tirmin sopimuksen mukaista.

V. JATE

26. 375 L 0439: Neuvoston direktiivi 75/439/ETY, annettu 16 piivini kesikuuta 1975,
jite6ljyhuollosta (EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraa-
valla:

- 387 L 0101: neuvoston direktiivi 87/101/ETY, annettu 22 pdivini joulukuuta 1986
(EYVL N:o L 42, 12.2.1987, s. 43)

27. 375 L 0442: Neuvoston direktiivi 75/442/ETY, annettu 15 paiviini heinikuuta 1975, jitteisti
(EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 391 L 0156: neuvoston direktiivi 91/156/ETY, annettu 18 plivinii maaliskuuta 1991
(EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 32)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Nora saattaa timin direktiivin noudattamisen edellyttamit toimenpiteet voimaan 1 iivaistA
tammikuuta 1995 alkaen, jollei titi ennen tapahtuvasta tarkastelusta muuta johdu.

28. 378 L 0176: Neuvoston direktiivi 78/176/ETY, annettu 20 piivinii helmikuuta 1978,
titaanidioksiditeollisuuden jitteisti (EYVL N:o L 54, 25.2.1978, s. 19), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 382 L 0883: neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 pliviini joulukuuta 1982,
menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jatteiden vaikutuksen alaisena olevien
ympiiist6jen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi (EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 1)

- 383 L 0029: neuvoston direktiivi 83/29/ETY, annettu 24 paivni tammikuuta 1983
(EYVL N:o L 32, 3.2.1983, s. 28)

29. 378 L 0319: Neuvoston direktiivi 78/319/ETY, annettu 20 paivan5 maaliskuuta 1978,
myrkyllisti ja vaarallisista jitteisti (EYVL N:o L 84, 31.3.1978, s. 43), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija -
Helleenien tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 111)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Ifittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 219, 397)

Tita sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

EFTA-valtiot saattavat tmiin direktiivin noudattamisen edellyttaimit toirnenpiteet voimaan
1 paivAstA tammikuuta 1995 alkaen, jollei tAt5 ennen tapahtuvasta tarkastelusta muuta johdu.
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30. 382 L 0883: Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 paivina joulukuuta 1982, menettelyta-
voista titaanidioksiditeollisuuden jatteiden vaikutuksen alaisena olevien ymparist6jen val-
vomiseksi ja tarkkailemiseksi (EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavalla:

- 1 85 I: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiuja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 219)

31. 384 L 0631: Neuvoston direktiivi 84/631/ETY, annettu 6 paivainA joulukuuta 1984, vaarallisten
jatteiden rajan yli tapahtuvien siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta Euroopan yhteis6ssa

(EYVL N:o L 326, 13.12.1984, s. 31), sellaisena kuin se on muutettuna seuraaviUa:

- 385 L 0469: komission direktiivi 85/469/ETY, annettu 22 paivana hein~ikuuta 1985
(EYVL N:o L 272, 12.10.1985, s. 1)

- 386 L 0121: neuvoston direktiivi 86/121/ETY, annettu 8 paivang huhtikuuta 1986 (EYVL
N:o L 100, 16.4.1986, s. 20)

- 386 L 0279: neuvoston direktiivi 86/279/ETY, annettu 12 piivina kesakuuta 1986 (EYVL
N:o L 181, 4.7.1986, s. 13)

TatA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Usatain liitteessi I olevaan 36 ruutuun seuraavaa:

iSLENSKA: duft, duftkennt, fast, limkennt, seigflj6tandi, Punnflj6tandi, vOkvi,
Ioftkennt

NORSK: pulverformet, stovformet, fast, pastaformet, viskost (tyktflytende),
slamformet, flytende, gassformet

SUOMEKSI: jauhemainen, p6lymiinen, kiintea, tahnamainen, siirappimainen,
lietemiinen, nestemainen, kaasumainen

SVENSKA: pulverformigt, stoft, fast, past6st, visk6st, slamformigt, flytande,
gasformigt

b) Usatiain liitteessA III olevan 6 kohdan viimeiseen virkkeeseen seuraavaa: IS (Islanti), AU

(Itdvalta), LI (Liechtenstein), NO (Norda), SE (Ruotsi), SF (Suomi) ja CH (Sveitsi).

c) EFTA-valtiot saattavat timin direktiivin noudattamisen edellytt a t toimenpiteet
voimaan I pdivdsti tammikuuta 1995 alkaen, jollei titi ennen tapahtuvasta tarkastelusta
muuta johdu.

32. 386 L 0278: Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 pdivdnA kesikuuta 1986, ymparist6n,

erityisesti maaperan, suojelusta kiytettdessi puhdistamolietetti maanviljelyssa (EYVL N:o
L 181, 4.7.1986, s. 6)
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SAA.DOKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITEITAVA HUOMIOTA

Sopimuspuolet kiinnittAvit huomiota seuraavien sAAd6sten sisolt66n:

33. 375 X 0436: Neuvoston suositus 75/436/Euratom, EHTY, ETY, annettu 3 ldiviing maaliskuuta
1975, viranomaisten ympi'ist6asioihin liittyvasti toiminnasta johtuvien kustannusten jakamisesta
(EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 1)

34. 379 X 0003: Neuvoston suositus, annettu 19 paivIni joulukuuta 1978 jisenvaltioile,
pilaantumisen valvonnasta teollisuudelle koituvien kustannusten arviointimenetelmisti (EYVL
N:o L 5, 9.1.1979, s. 28)

35. 380 Y 0830(01): Neuvoston piAt6slauselma, annettu 15 pivdna heinikuuta 1980, rajojen yli
kulkeutuvista rikkidioksidin ja hiukkaspiast6jen aiheuttamista ilman saasteista (EYVL N:o
C 222, 30.8.1980, s. 1)

36. 389 Y 1026(01): Neuvoston piitbslauselma (89/C 273/01), annettu 16 plivini lokakuuta 1989,
suuntaviivoista teknologian kiyt6sti aiheutuvien ja luonnosta johtuvien vaarojen vihentiimiseksi
(EYVL N:o C 273, 26.10.1989, s. 1)

37. 390 Y 0518(01): Neuvoston paat6slauselma (90/C 122/02), annettu 7 pAivina toukokuuta 1990,
jitepolitiikasta (EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s. 2)

38. SEC (89) 934 final: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 18
piivinii syyskuuta 1989. Yhteis6n jatehuollon toimintasuunnitelma.
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LIITE XXI

THASTOT

Luettelo, josta miirdtiiin 76 artiklassa

JOHDANTO

Jos said6ksissd, joihin tAssa liitteessi viitataan, on yhteis6n oikeusjirjestykseUe ominaisia kaisitteitA
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjdljestyksele ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sdid6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kieijin,
- viittaukset EY:n jdsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jisenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa seka
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, mita laaja-alaisista mukautuksista tehdyssa pbytdkirjassa 1 miirAtidn, jollei tissd
Ijitteessi toisin miriita.

ALAKOHTAISET MUKAUTIKSET

1. Tata liitetta sovellettaessa ja p6ytikirjassa 1 olevien mddriysten estimitti niissA sAiidoksissi,
joihin viitataan, ilmaisun "jdsenvaltio(t)" katsotaan tarkoittavan sillI asianomaisissa EY:n
saad6ksissi olevan merkityksen lisdksi Islantia, ItAvaltaa, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia,
Suomea ja Sveitsiii.

2. Viittausten "Euroopan yhteisojen teollisuustoimialaluokitukseen (NICE)"ja"Euroopan yhteis6jen
toinialaluokitukseen (NACE)" katsotaan tarkoittavan, elei toisin mlidrdti, viittauksia Euroopan
yhteis6jen toimialaluokitukseen (NACE Rev. 1), sellaisena kuin se on miiriteltyni Euroopan
yhteis6jen tilastollisesta toimialaluokituksesta 9 pAivana lokakuuta 1990 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 3037/90 ja sellaisena kuin se on mukautettuna tAti sopimusta varten.
Viitatuilla koodinumeroilla tarkoitetaan vastaavia NACE Rev. l:n muunnettuja koodeja.

3. Miar~iyksilld siiti, kuka vastaa tutkimusten ja vastaavien toimenpiteiden aiheuttamista
kustannuksista, ei ole merkitysta tWtS sopimusta sovellettaessa.
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SPA DOKSET, JOIHIN VIITATAAN

TEOLLISUUSTILASTOT

364 L 0475: Neuvoston direktiivi 64/475/ETY, annettu 30 ldivini heinikuuta 1964,
yhteensovitetusta vuosittaisesta teollisuusinvestointeja koskevien tietojen keruusta (EYVL N:o
131, 13.8.1964, s. 2193/64), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin sekg Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 121, 159)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 112)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakiria - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 231)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivig koskevat seuraavat mukautukset:

a) Uitetti ei sovelleta.

b) Uechtensteinin osalta tdssa direktiivissa vaaditut tiedot sisAllytetiAdn Sveitsia koskeviin
tietoihin.

c) EFTA-valtiot suorittavat ensimmiisen tissd direktiivissd edellytetyn tietojen keruun vii-
meistSAn vuonna 1995.

d) Islanti, Uechtenstein, Noija, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi toimittavat tassa direktiivissS

edellytetyt tiedot vihintAdn 3-numerotasolla ja, jos mahdollista, NACE Rev. 1:sti 4-
numerotasolla.

e) Islanti, ItAvalta, Norda, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi toimittavat niiden yritysten osalta, jotka
on luokiteltu koodinumeron 27.10 kohdalla Euroopan yhteis6jen tilastollisesta toimiala-

luokituksesta 9 paivAna lokakuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3037/90, ottaen aiheellisella tavala huomioon tilastosalaisuus sellaisena, kuin se on

miairitelty salassapidettAvien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteis6jen tilastotoi-
mistolle 11 pivdni kesikuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, ETY) N:o

1588/90 sellaisena kuin se on tissi sopimuksessa mukautettuna, toimivaltaisten kansal-
listen tilastoviranomaisten vilitykselli terisyhti6iden investointitietojen antamisesta 18
pliviini marraskuuta 1981 tehdyn komission piit6ksen 3302/81/EHTY (EYVL N:o

L 333, 20.11.1981, s. 35) liitteess5 olevissa kyselylomakkeissa 2.60 ja 2.61 kysyttyji
tietoja vastaavat tiedot.
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2. 372 L 0211: Neuvoston direktiivi 72/211/ETY, annettu 30 paivAnS toukokuuta 1972,
teollisuuden ja pienteollisuuden yhteensovitetuista suhdannetilastoista (EYVL N:o L 128,
3.6.1972, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 112)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o

L 302, 15.11.1985, s. 231)

Tta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Poistetaan 3 artiklan ensimmaisen kohdan 5 alakohdan teksti "mukaan lukien my6s
ty6ntekijat".

b) Islanti ja Liechtenstein vapautetaan tissA direktiivissi edellytettyjen tietojen kerdimisesti.

c) Sveitsi keria tassA direktiivissa edellytetyt tiedot viimeistdin vuodesta 1997 alkaen.
Neljinnesvuosittaiset tiedot on kuitenkin toimitettava jo vuodesta 1995 alkaen.

d) Suomi keriA tissA direktiivissa edellytetyt tiedot viimeistain vuodesta 1997 alkaen.
Teollisuustuotantoindeksin kuukausittaiset tiedot on kuitenkin toimitettava viimeistgiin
vuodesta 1995 alkaen.

e) Itavalta, Norjaja Ruotsi keraivit tissa direktiivissa edellytetyt tiedot viimeistin vuodesta
1995 alkaen.

3. 372 L 0221: Neuvoston direktiivi 72/221/ETY, annettu 6 piivind kesikuuta 1972, yhteensovite-
tuista teoUisuustoimintaa koskevista vuositilastokatsauksista (EYVL N:o L 133, 10.6.1972,

s. 57), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 112)

- 1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 231)

TAtA sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan viittaus "NACE" 3 artiklassa viittauksella "NACE, 1970 laitos".

b) Liechtensteinin osalta tissA direktiivissA edellytetyt tiedot sisallytetiin Sveitsii koskeviin
tietoihin.
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c) EFTA-valtiot kerAAvat tAssa direktiivissa edellytetyt tiedot viimeistiin vuodesta 1995
alkaen.

d) Islanti, Liechtenstein, Norja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi keriivit ja toimittavat timin
direktiivin 2 ja 5 artiklassa edellytetyt tiedot vAhintiin NACE Rev. 1:n 3-numerotasolla.

e) Sveitsi ja Liechtenstein vapautetaan taloudellisia toinintayksik6itA ja paikallisia yksik6itA
koskevien tietojen toimittamisesta kaikkien muuttujien osalta, lukuun ottamatta liike-
vaihtoa ja ty611istettyja koskevia tietoja.

f) EFTA-valtiot vapautetaan tietojen toirnittanisesta niiden muuttujien osalta, jotka
vastaavat liitteen koodinumeroita 1.21, 1.21.1, 1.22 ja 1.22.1.

4. 378 L 0166: Neuvoston direktiivi 78/166/ETY, annettu 13 pSiv~ini helmikuuta 1978,
yhteensovitetuista talonrakennuksen sekai maa- ja vesirakentamisen suhdannetilastoista (EYVL
N:o L 52, 23.2.1978, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavila:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija -
Helleenien tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 113)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisoihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 231)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan viittaus "NACE:n 1 osassa" 2 artiklan toisessa kohdassa viittauksella "NACE:n
1 osassa, 1970 laitos". Viittaus "NACE" kolmannessa kohdassa korvataan viittauksella
"NACE Rev. 1".

b) Tiedot, joista sdidetiin 3 artiklan a kohdassa toimitetaan vhintiin neljinnesvuosittain.

c) Poistetaan 4 artiklan 1 kohdasta teksti "kuukautta tai".

d) Islanti ja Liechtenstein vapautetaan tassa direktiivissa edellytettyjen tietojen toimittamises-
ta.

e) Itavalta, Nora, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi keriivit tAssa direktiivissi edellytetyt tiedot
viimeistiin vuodesta 1995 alkaen.
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LII KENNETILASTOT

5. 378 L 0546: Neuvoston direktiivi 78/546/ETY, annettu 12 paivani kesakuuta 1978, alueellisten
tilastojen osana olevista maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (EYVL N:o L 168, 26.6.1978,
s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 29)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 163)

- 389 L 0462: neuvoston direktiivi 89/462/ETY, annettu 18 pAivanA heiniikuuta 1989

(EYVL N:o L 226, 3.8.1989, s. 8)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Liechtensteinin osalta tissa direktiivissi edellytetyt tiedot sisallytet5in Sveitsi5 koskeviin
tietoihin.

b) LisatAin liitteeseen II Yhdistynytta kuningaskuntaa koskevien kohtien jalkeen seuraava:

"ItAvalta
Burgenland
Kiimten
Niederosterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Suomi
Suomi/Finland

Islanti
Island

Norda
Norge/Noreg

Ruotsi
Sverige

Sveitsi ja Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera ja Liechtenstein"
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c) Korvataan lite III seuraavasti:

"LUETTELO MAISTA

Belgia
Tanska
Ranska
Saksa
Kreikka
Irlanti
Italia
Luxemburg
Alankomaat
Portugali
Espanja
Yhdistynyt kuningaskunta

Islanti
It~ivalta
Norja
Ruotsi
Suomi
Sveitsi ja Liechtenstein

Bulgaria
Jugoslavia
Neuvostoliitto
Puola
Romania
Tsekkoslovakia
Turkki
Unkari

Muut Euroopan maat
Pohjois-Afrikan maat
lhi-ja Keski-idin maat
Muut maat"

d) Korvataan liitteessa IV olevissa taulukoissa B, C2 ja C4 ilmaisu "Jisenvaltiot" ilmaisulla
"ETA-valtiot".

e) Korvataan liitteess5 IV olevissa taulukoissa C1, C2, C3, C5 ja C6 ilmaisu "EUR"
ilmaisulla "ETA".

f) UitteessA IV olevassa taulukossa C2 viimeisen maanumeron kohdassa "Mistd saapunut"
ja "Mihin lahetetty" on oltava 18.

g) Itavalta, Liechtenstein, Nora, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi laativat tassa direktiivissa
edellytetyt tilastot viimeist5ian vuodesta 1995 alkaen. Islanti laatii tilastot viimeistdian
vuodesta 1998 alkaen.
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h) Sveitsin sallitaan vuoteen 1997 saakka l1.hetti~i tissa direktiivissA edellytetyt neljannes-
vuosittaiset tiedot kansallisesta liikenteest4 (mukaan lukien kuljetukset Uechtensteiniin
ja Liechtensteinista) osana vuosittaisia tietoja.

i) Islanti laatii tissi direktiivissi edellytetyt tilastot kansallisesta liikenteesti viihintAiin joka
kolmas vuosi.

6. 380 L 1119: Neuvoston direktiivi 80/1119/ETY, annettu 17 pAivani marraskuuta 1980,
sisAvesivAylien tavarakuljetusten tilastotiedoista (EYVL N:o L 339, 15.12.1980, s. 30), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 163)

TtA sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Ust~in liitteeseen II Yhdistynytt! kuningaskuntaa koskevien kohtien jAlkeen seuraava:

"Itavalta
Burgenland
Klimten
Nieder6sterreich
Ober6sterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Suomi
Suomi/Finland

Islanti
Island

Nora
Norge/Noreg

Ruotsi
Sverige

Sveitsi ja Uechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera ja Liechtenstein"
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b) Muutetaan liitetti III seuraavasti:

Usatdin otsikon "LUETTELO ..." ja taulukon I osan viliin seuraava:

"A. ETA-valtiot"

Korvataan osat 1I-VII seuraavasti:

"II. EFTA-valtiot

13. Itavalta
14. Suomi
15. Islanti
16. Nouja
17. Ruotsi
18. Sveitsi ja Liechtenstein

B. Muut kuin ETA-valtiot

111. Muut Euroopan maat kuin ETA-maat

19. SNTL
20. Puola
21. Tsekkoslovakia
22. Unkari
23. Romania
24. Bulgaria
25. Jugoslavia
26. Turkki
27. Muut Euroopan maat kuin ETA-maat

IV. 28. Amerikan yhdysvallat

V. 29. Muut maat"

c) UitteessS IV olevissa taulukoissa 1(A) ja I(B) ilmaisu "ETY:n osuus" korvataan
ilmaisulla "ETA:n osuus".

d) Liitteessa IV olevissa taulukoissa 7(A), 7(B), 8(A) ja 8(B) sarakkeet, joiden otsikot ovat
"Valtiojohtoisen kaupankdynnin maat" ja "Muut maat" vaihtavat keskeniin paikkaa;
korvataan otsikko "Muut maat" otsikoUa "EFTA-valtiot"; korvataan otsikko "Valtiojoh-
toisen kaupankiynnin maat" otsikolla "Muut maat".

e) Korvataan liitteessA IV olevissa taulukoissa 10(A) ja 10(B) maiden luettelon otsikon
"Aluksen kansallisuus" jilkeen ilmaisulla "Luettelo maista ja maiden ryhmistd", sellaisena
kuin se on korjatussa Iiitteessd Ill. l1maisu "ETY:n osuus" korvataan ilmaisulla "ETA:n
osuus",

f) EFTA-valtiot suorittavat tissi direktiivissa edellytetyt tutkimukset viimeistdin vuodesta
1995 alkaen.
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7. 380 L 1177: Neuvoston direktiivi 80/1177/ETY, annettu 4 pAivanA joulukuuta 1980, alueellisten
tilastojen osana olevista rautateiden tavarakuijetusten tilastoista (EYVL N:o L 350, 23.12.1980,
s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 164)

TAtA sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskevat seuraavat mukautukset:

a) UsatAan I artiklan 2 kohdan a alakohtaan seuraava:

OBB:
VR:
NSB:
SJ:
SBB/CFF/FFS:

BLS:

Osterreichische Bundesbahnen
Valtionrautatiet/Statsjimrvigarna
Norges Statsbaner
Statens Jdmvlgar
Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer federaux Ferrovie
federali svizzere
Bem-Lbtschberg-Simplon

b) Lis~tin liitteeseen II YhdistynyttS kuningaskuntaa koskevien kohtien jalkeen seuraava:

"Itivalta
Osterreich

Suomi
Suomi/Finland

Norja
Norge/Noreg

Ruotsi
Sverige

Sveitsi
Schweiz/Suisse/Svizzera"

c) Muutetaan liitetti III scuraavasti:

Us~iin otsikon "LUETTELO ..." ja taulukossa olevan I osan valiin seuraava:

"A. ETA-valtiot"

Korvataan 11 osa seuraavasti:

"II. EFTA-valtiot

ItAvalta
Suomi
Norja
Ruotsi
Sveitsi
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B. Muut kuin ETA-valtiot

18. SNTL
19. Puola
20. Tsekkoslovakia
21. Unkari
22. Romania
23. Bulgaria
24. Jugoslavia
25. Turkki
26. LAhi- ja Keski-idin maat
27. Muut maat"

d) EFTA-valtiot kerdsvat tAssA direktiivissa edellytetyt tiedot viimeistSin vuodesta 1995
alkaen.

ULKOMAANKAUPAN JA YHTEISON SISAISEN KAUPAN TILASTOT

8. 375 R 1736: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1736/75, annettu 24 piivn5 kesikuuta 1975,
yhteis6n ulkomaankauppati]astoista ja jasenvaltioiden valisen kaupan tilastoista (EYVL N:o
L 183, 14.7.1975, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 377 R 2845: neuvoston asetus (ETY) N:o 2845/77, annettu 19 pdivinli joulukuuta 1977
(EYVL N:o L 329, 22.12.1977, s. 3)

- 384 R 3396: komission asetus (ETY) N:o 3396/84, annettu 3 piiving joulukuuta 1984
(EYVL N:o L 314, 4.12.1984, s. 10)

- 387 R 3367: neuvoston asetus (ETY) N:o 3367/87, annettu 9 pivAnd marraskuuta 1987,
yhdistetyn nimikkeist6n soveltamisesta jasenvaltioiden v~iisiin kauppatilastoihin ja
yhteis6n ulkomaankaupan ja sen jAsenvaltioiden valisen kaupan tilastoista annetun asetu-
ksen (ETY) N:o 1736/75 muuttamisesta (EYVL N:o L 321, 11.11.1987, s. 3)

- 387 R 3678: komission asetus (ETY) N:o 3678/87, annettu 9 paivini joulukuuta 1987,
yhteis6n ulkomaankauppaa koskevista tilastollisista menettelyistA (EYVL N:o L 346,
10.12.1987, s. 12)

- 388 R 0455: komission asetus (ETY) N:o 455/88, annettu 18 paivani helmikuuta 1988,
yhteis6n ulkomaankauppatilastojen ja jisenvaltioiden vilisen kaupan tilastojen
tilastollisista rajoista (EYVL N:o L 46, 19.2.1988, s. 19)

- 388 R 1629: neuvoston asetus (ETY) N:o 1629/88, annettu 27 pfiviinA toukokuuta 1988
(EYVL N:o L 147, 14.6.1988, s. 1)

- 391 R 0091: komission asetus (ETY) N:o 91/91, annettu 15 pAivAni tammikuuta 1991
(EYVL N:o L 11, 16.1.1991, s. 5)
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Tit sopimusta sovellettaessa asetuksen sann6ksiS koskevat seuraavat mukautukset:

a) Korvataan asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:

a) tavarat, jotka Iahtevat tullivarastoista, lukuun ottamatta Ijitteessa A lueteltuja
tullivarastoja;

b) tavarat, jotka saapuvat 1itteessA A luetelluille vapaavy6hykkeille tai l1htevit niilti.

b) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

1. ETA:n tilastoalue kAsittda periaatteessa sopimuspuolten tulialueet. Sopimuspuolten
on mAiriteltdvd tilastoalueensa vastaavasti.

2. Yhteis6n tilastoalue kAsittaii yhteis6n tullialueen, sellaisena kuin se on miiriteltyna
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2151/84, annettu 23 laivini heinakuuta 1984,
yhteis6n tuflialueen maarittelysti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 4151/88.

3. EFTA-valtioiden osalta tilastoalue kisittAS tullialueen. Kuitenkin Noran osalta
tilastoalueeseen sisillytetadn Svalbardin saaristo ja Jan Mayenin saari. Sveitsi ja
Uechtenstein muodostavat yhdessA yhden yhtenaisen tilastoalueen.

c) Laaditaan 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu luokitus vahintan 6 ensimmAisen

numeron tarkkuudella.

d) Korvataan 7 artiklan I kohdassa johdantolause seuraavasti:

Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2658/87 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista, on
jokaisen yhdistetyn nimikkeist6n alanimikkeess! viihintlin ensinimaisen kuuden numeron
tarkkuustasolla ilmoitettava seuraavaa:

e) Usita n 9 artiklaan seuraava uusi kohta.

3. EFTA-valtioiden osalta "alkupermaan" katsotaan merkitsevin maata, josta tavarat
ovat peraisin vastaavien kansallisten alkuperAs~dnt6jen mukaisesti.

f) Korvataan asetuksen 17 artiklan 1 kohdassa viittaus "Neuvoston asetus (ETY) N:o 803/68,
annettu ... , sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1028/75"
viittaukselia "Neuvoston asetus (ETY) 1224/80, annettu 28 paiviini toukokuuta 1980,
tavaroiden arvioimisesta tullausta varten (EYVL N:o L 134, 31.5.1980, s. 1)".

g) Korvataan 34 artikla seuraavasti:

"Edelia 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on laadittava kunkin yhdistetyn
nimikkeist6n alanimikkeen osalta voimassaolevan yhdistetyn nimikkeist6n ensinimaisten
kuuden numeron mukaisesti."
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h) Muutetaan liitett C seuraavasti:

UsAtaan seuraava rivi sanojen "EUROOPPA" ja "Yhteis6" vailiin:

"Euroopan talousalue"

IUsatiAn merkinnan "022 Ceuta ja ..." ja otsikon "Muut Euroopan maat ja alueet" vaijin
seuraava:

"EFTA-valtiot

024 Islanti
028 Nora mukaan lukien Svalbardin saaristo ja Jan Mayenin saari
030 Ruotsi
032 Suomi mukaan lukien Ahvenanmaa
036 Sveitsi mukaan lukien Liechtenstein, Bisingenin saksalainen alue

ja Campione d'Italian italialainen piirikunta
038 Itavalta lukuun ottamatta Jungholzin ja Mittelbergin alueita"

Korvataan merkinnat 024, 025, 028, 030, 031, 036, 036 ja 038 "Muut Euroopan maat..."
jdIkeen merkinnIlla "041 Farsaaret".

i) EFTA-valtiot ker5iavAt tdssi asetuksessa edellytetyt tiedot viimeistiain vuodesta 1995
alkaen.

9. 377 R 0546: Komission asetus (ETY) N:o 546/77, annettu 16 piiv~nA maaliskuuta 1977,
yhteis6n ulkomaankauppaa koskevista tilastointimenettelyisti (EYVL N:o L 70, 17.3.1977,
s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 112)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perusta-nissopimusten muutoksista tehty asiakidrja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 230)

- 387 R 3678: komission asetus (ETY) N:o 3678/87, annettu 9 pdivdni joulukuuta 1987,
yhteis6n ulkomaankauppaa koskevista tilastointimenettelyista (EYVL N:o L 346,
10.12.1987, s. 12)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisAtdt.n 1 artiklaan seuraava:

Itavalta: - Aktiver Veredelungsverkehr;
Suomi: - Vientieturnenettely/Exportf6rminsforfarandet;
Islanti: - Vinnsla innanlands fyrir erlendan a6ila;
Norja: - Foredling innenlands (aktiv);
Ruotsi: - Industrirestitution;
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Sveitsi: - Aktiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr
- Traffic de perfectionnement actifi facon/commercial;
- Regime economico di perfezionamento activo a cottimo

b) Lis~tadn 2 artiklaan seuraava:

Itivalta: - Passiver Veredelungsverkehr;
Suomi: - TuUinalennusmenettely/Tullnedsittningsf6rfarandet;
Islanti: - Vinnsla erlendis fyrir innIendan a6ila;
Norja: - Foredling utenlands (passiv);
Ruotsi: - Aterinf6rsel efter annan bearbetning Sn reparation;
Sveitsi: - Passiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr

- Traffic de perfectionnement passif facon/commercial;
- Regime economico di perfezionamento passivo a cottimo

10. 379 R 0518: Komission asetus (ETY) N:o 518/79, annettu 19 pdivini maaliskuuta 1979,
kokonaisten teollisuuslaitosten viennin rekister6imisesti yhteis6n ulkomaankauppatilastoihin ja
jisenvaltioiden vilisen kaupan tilastoihin (EYVL N:o L 69, 20.3.1979, s. 10), sellaisena kuin
se on muutettuna seuraavalla:

- 387 R 3521: komission asetus (ETY) N:o 3521/87, annettu 24 plivdni marraskuuta 1987
(EYVL N:o L 335, 25.11.1987, s. 8)

11. 380 R 3345: Komission asetus (ETY) N:o 3345/80, annettu 23 paivani joulukuuta 1980,
lihetysmaan rekister6imisesti yhteis6n ulkomaankauppatilastoissa ja jisenvaltioiden valisen
kaupan tilastoissa (EYVL N:o L 351, 24.12.1980, s. 12)

12. 383 R 0200: Neuvoston asetus (ETY) N:o 200/83, annettu 24 pSiviind tammikuuta 1983,
yhteisbn ulkomaankauppatilastojen mukauttamisesta tavaroiden vientii ja vapaasti liikkeelle
laskemista koskevien menettelytapojen yhdenmukaistamisesta annettuihin direktiiveihin (EYVL
N:o L 26, 28.1.1983, s. 1)

13. 387 R 3367: Neuvoston asetus (EIY) N:o 3367/87, annettu 9 plivdni marraskuuta 1987,
yhdistetyn nimikkeist6n soveltamisesta jisenvaltioiden v~Jisen kaupan tilastoihin seka yhteis6n
ulkomaankauppatilastoista ja jisenvaltioiden vdlisen kaupan tilastoista annetun asetuksen (ETY)
N:o 1736/75 muuttamisesta (EYVL N:o L 321, 11.11.1987, s. 3)

Tti sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Yhdistettya nimikkeist6b (CN) sovelletaan v~ihintiin kuuden ensimmaisen numeron
tarkkuudella.

b) Asetuksen 1 artiklan 2 kohdan viimeisti virkettA ei sovelleta.

14. 387 R 3522: Komission asetus (ETY) N:o 3522/87, annettu 24 pdivini marraskuuta 1987,
kuljetusmuodon rekister6imisestS yhteis6n ulkomaankauppatilastoissa jajdsenvaltioiden vilisen
kaupan tilastoissa (EYVL N:o L 335, 25.11.1987, s. 10)

15. 387 R 3678: Komission asetus (ETY) N:o 3678/87, annettu 9 p~ivdan joulukuuta 1987, yhteisbn
ulkomaankauppaa koskevista tilastointimenettelyista (EYVL N:o L 346, 10.12.1987, s. 12)
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Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta.

16. 388 R 0455: Komission asetus (ETY) N:o 455/88, annettu 18 paiviinii helmikuuta 1988,
yhteis6n ulkomaankauppatilastojen ja jAsenvaltioiden vAlisen kaupan tilastojen tilastollisista
rajoista (EYVL N:o L 46, 19.2.1988, s. 19)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

UsAtain 2 artiklaan seuraava:

Islannin osalta: ISK 60 000
ItAvallan osalta: ATS 11 500
Norijan osalta NOK 6 300
Ruotsin osalta SEK 6 000
Suomen osalta: FIM 4 000
Sveitsin osalta CHF 1 000

TILASTOSALAISUUS

17. 390 R 1588: Neuvoston asetus (Euratom, ETY), N:o 1588/90, annettu 11 piivini kesikuuta
1990, salassapidettivien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteis6jen tilastotoimistolle
(EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1)

TAti sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) LisatAiin 2 artiklaan seuraava uusi kohta:

"11. EFTAn tilastollisen neuvonantajan toimiston henkil6kunta: EFTAn sihteerist6n
henkil6kunta, joka ty6skentelee Eurostatin toimitiloissa."

b) Korvataan 5 artiklan I kohdan toisessa virkkeessa ilmaisu "Eurostatin" ilmaisulla
"Eurostatin ja EFTAn tilastollisen neuvonantajan toimiston".

c) Lisatin 5 artiklan 2 kohtaan seuraava uusi alakohta:

Salassapidettavit tilastotiedot, jotka toimitetaan Eurostatille EFTAn tilastoUisen
neuvonantajan toimiston kautta, on oltava my6s toimiston henkil6kunnan saatavilla.

d) Korvataan 6 artiklassa ilmaisu "Eurostat" siten, etti se sisdltdi my6s EFTAn tilastollisen
neuvonantajan toimiston.
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VAESTO- JA SOSIAALITILASTOT

18. 376 R 0311: Neuvoston asetus (ETY) N:o 311/76, annettu 9 pAivdns helmikuuta 1976,

ulkomaisia ty6ntekij6iti koskevien tilastojen laatimisesta (EYVL N:o L 39, 14.2.1976, s. 1)

TAti sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Islantia, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsii eivat sido 1 artiklassa
edellytetyt tietojen alueittaiset jaoittelut.

b) EFTA-valtiot kerdivit ta ssaasetuksessa edellytetyt tiedot viimeistiin vuodesta 1995
alkaen.

KANSANTALOUDEN TILINPITO - GDP

19. 389 L 0130: Neuvoston direktiivi, 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 pdivini helmikuuta 1989,
markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostarnisen yhdenmukaistamisesta (EYVLN:o L 49,
21.2.1989, s. 26)

ThAti sopimusta sovellettaessa direkhiivia koskevat seuraavat mukautukset:

a) Liechtenstein vapautetaan tissi direktiivissi edellytettyjen tietojen toimittamisesta.

b) Islanti, It~valta, Norja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi toimittavat tissi direktiivisss edellytetyt
tiedot vineistRin vuodesta 1995 alkaen.

NIMIKKEIST(T

20. 390 R 3037: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 piiviini lokakuuta 1990,
Euroopan yhteis6n tilastollisesta toimialaluokituksesta (EYVL N:o L 293, 24.10.1990, s. 1)

TitA sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:

Islanti, ltivalta, Liechtenstein, Norja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi kiyttivit 'NACE Rev. 1':i tai siiti
3 artiklan mukaisesti johdettua kansallista luokitusta viimeistiAn vuodesta 1995. Suomi noudat-
taa tata asetusta viimeist5An vuodesta 1997 alkaen.

MAATALOUSTIHASTOT

21. 372 L 0280: Neuvoston direktiivi 72/280/ETY, annettu 31 piivini heinikuuta 1972, maitoa ja
maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta jisenvaltioissa (EYVL N:o L 179, 7.8.1972,
s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 373 L 0358: neuvoston direktiivi 73/358/ETY, annettu 19 piivina marraskuuta 1973
(EYVL N:o L 326, 27.11.1973, s. 17)

- 378 L 0320: neuvoston direktiivi 78/320/ETY, annettu 30 paiviini maaliskuuta 1978,
(EYVL N:o L 84, 31.3.1978, s. 49)
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- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 67, 88)

- 386 L 0081: neuvoston direktiivi 86/81/ETY, annettu 25 paivana helmikuuta 1986

(EYVL N:o L 77, 22.3.1986, s. 29)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivii koskevat seuraavat mukautukset:

a) Direktiivin I artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.

b) Taydennetidn 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua alueeflista jaoittelua
seuraavilla kohdilla:

"Itavalta Bundeslinder
Suomi -

Islanti -

Norja -

Ruotsi -

Sveitsi -"

c) Islanti, ItAvalta, Norja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi keriivat tassd direktiivissi edellytetyt

tiedot viimeistiin vuodesta 1995 alkaen.

d) Liechtenstein vapautetaan tAssa direktiivissa edellytettyjen tilastotietojen toimittamisesta.

e) Islanti, Norda, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi vapautetaan tamin direktiivin 4 artildan 1
kohdassa edellytettyjen viikoittaisten tietojen toimittamisesta.

Islanti, Noja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi vapautetaan maidon kotikulutusta koskevien
tietojen toimittamisesta.

22. 372 D 0356: Komission piit6s 72/356/ETY, tchty 18 piiviini lokakuuta 1972, miiriysten anta-
misesta maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruun tiytint66n panemiseksi
(EYVL N:o L 246, 30.10.1972, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 88)

- 386 D 0180: komission paat6s 86/180/ETY, tehty 19 paiviinii maaliskuuta 1986 (EYVL
N:o L 138, 24.5.1986, s. 49)
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Titi sopimusta sovellettaessa piit6sti koskevat seuraavat mukautukset:

a) Taydennetd~in hiitteen 11 taulukkoon 4 Iiittyvdssa I alaviitteessa tarkoitettua aluejaoittelua
seuraavilla kohdilla:

"Itivalta Bundeslinder
Suomi kdsitellain yhtena alueena

Islanti kasitelldin yhtend alueena
Norja kisitelldin yhteni alueena
Ruotsi kisite lgin yhtend alueena
Sveitsi kisitelISAn yhteni alueena"

b) LiAtaan Ifitteen II taulukossa 5 olevan B osan 1 kohdan a alakohtaan "Kotitarvekiytt6"

seuraava uusi alaviite:

"1) Ei tarvita Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin osalta"

Numeroidaan muut kaksi alaviitettA vastaavasti uudelleen.

23. 388 R 0571: Neuvoston asetus (ETY) N:o 571/88, annettu 29 pdivand helmikuuta 1988,
maatilojen rakennetta vuosien 1988 ja 1997 vdi1 koskevien yhteisdn tilastotietojen keruun
jirjestimisesti (EYVL N:o L 56, 2.3.1988, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 389 R 0807: neuvoston asetus (ETY) N:o 807/89, annettu 20 piivini maaliskuuta 1989
(EYVL N:o L 86, 31.3.1989, s. 1)

TatA sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Asetuksen 4 artiklassa olevaa tekstiA, joka alkaa "ja seuraavanlaisia, mikili ne ovat

tirkeita paikallisesti ... ", artildan loppuun saakka, ei sovelleta.

b) Korvataan 6 artiklan 2 kohdassa oleva teksti "pAitoksessa 85/377/ETY tarkoitetusta stan-
dardibruttomarginaalista (SBM)" seuraavasti:

"pi5t6ksessa 85/377/ETY tarkoitetusta standardibruttomarginaalista (SBM) tai koko
maataloustuotannon arvosta"

c) Korvataan 8 artiklan 2 kohdassa oleva viittaus "plit6ksessi 83/461/ETY, sellaisena kIuin
se on muutettuna p~At6ksilli 85/622/ETY ja 85/643/ETY", viittauksella "piiit6ksessa
89/651/ETY". Ustiin sivun alareunaan uusi alaviite: EYVL N:o L 391, 30.12.1989, s. 1.

d) Direktiivin 10, 12 ja 13 artiklaa seki iiitetti II ei sovelleta.

e) UsdtdAn liitteeseen I asianmukaiset alaviitteet, joista kAy ilmi seuraavien muuttujien

vapaaehtoisuus osoitettaville maille:

B.02: vapaaehtoinen Islannille,
B.03: vapaaehtoinen Islannille, Ruotsille ja Suomelle,
B.04: vapaaehtoinen Itavallalle, Suomelle ja Sveitsille,
C.03.: vapaaehtoinen Islannille,
C.04: vapaaehtoinen IslanniIle, Itiivalle, Norjalle, Ruotsille ja Suomelle,

Vol. 1816, 1-31121



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

E: vapaaehtoinen Islannille, Itiivaflalle, Noijalle, Ruotsflle, Suomelle ja Sveitsille
G.05: vapaaehtoinen Suomelle
1.01: vapaaehtoinen Norjalle
1.01(a): vapaaehtoinen Norjalle
1.01(b): vapaaehtoinen Noralle
1.01(c): vapaaehtoinen Noralle
1.01(d): vapaaehtoinen Noralle
1.02: vapaaehtoinen Norjalle
1.03: vapaaehtoinen Itivallalle, Ruotsille ja Suomelle
1.03(a): vapaaehtoinen Itivallalle, Ruotsille ja Suomelle
J.03: jaoittelu kahden sukupuolen mukaan vapaaehtoinen Islannille
J.04: jaoittelu kahden sukupuolen mukaan vapaaehtoinen Islannille
J.09(a): vapaaehtoinen SuomeUe
1.09(b): vapaaehtoinen Suomelle
J.11: jaoittelu porsaisiin, siitosemakoihin ja muihin sikoihin vapaaehtoinen

Islannille
J.12: jaoittelu porsaisiin, siitosemakoihin ja muihin sikoihin vapaaehtoinen

Islannille
J.13: jaoittelu porsaisiin, siitosemakoihin ja muihin sikoihin vapaaehtoinen

Islannille
1.17: vapaaehtoinen ItAvallalle ja Sveitsille
K: vapaaehtoinen Islannille ja Ruotsille
K.02: vapaaehtoinen Itivallalle
L: Islannin, Ruotsin ja Suomen sallitaan toimittaa taulukon muuttujat enemmiin

yhdisteltyini
L.10: vapaaehtoinen ItAvallalle

0 Uechtensteinin osalta tassA asetuksessa edellytetyt tiedot sisdllytetidn Sveitsii koskeviin
tietoihin.

g) Islantia, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsii ei sido timan asetuksen 4
ja 8 artiklassa seki Iitteessi I edellytettyjen tietojen maantieteellinen jaoittelu. Kyseiset
valtiot kuitenkin varmistavat otosten koot sellaisiksi, ettA muu kuin alueittainen tietojen
jaoittelu saadaan edustavalle pohjane.

h) Islantia, Liechtensteinia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Sveitsii ei sido timan asetuksen 6,
7, 8 ja 9 artiklassa seki liitteessi I tarkoitettu typologia. Kyseiset valtiot kuitenkin
toimittavat timAn typologian mukaisen uudelleenluokittelun kannalta tarpeelliset lisdtiedot.

i) EFTA-valtiot vapautetaan velvollisuudesta suorittaa 3 artiklan c kohdassa tarkoitettu
tietojen keruu.

j) EFTA-valtiot keraivit tissA asetuksessa edellytetyt tiedot viimeistiin vuodesta 1995
alkaen.

24. 390 R 0837: Neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90, annettu 26 pdivinii maaliskuuta 1990,
j5senvaltioiden toimitettavista viljatuotantoa koskevista tilastotiedoista (EYVL N:o L 88,
3.4.1990, s. 1)

Titi sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Poistetaan 8 artildan 4 kohdassa olevat sanat "kaksi kertaa vuodessa".
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b) lis5tian liitteeseen III Yhdistynytti kuningaskuntaa koskevan merkinndn j5lkeen seuraava:

"Itavalta
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi
Sveitsi

Bundeslainder

c) Liechtenstein vapautetaan tissd asetuksessa edellytettyjen tietojen toimittamisesta.

d) Islanti, It~valta, Noja, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi toimittavat tissa asetuksessa edellytetyt
tiedot viimeist~in vuodesta 1995 alkaen.

KAIATALOUSTILASTOT

25. 391 R 1382: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1382/91, annettu 21 piiviin5 toukokuuta 1991,
kalastustuotteiden maihintuontia jisenvaltioissa koskevien tietojen toimnittamisesta (EYVL N:o
L 133, 28.5.1991, s. 1)

Tata sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:

a) Muutetaan liitteess. III olevan taulukon kaava seuraavasti:

EY EFTA(*)

MairA Hinta MAiir Hinta

ELINTARVIKKEIKSI:
Turska (CDZ)

Tuore, kokonainen

(*) Sarake, joka EFTA-valtioiden ja EFTAn aluksia rekister6ivien EY:n jisenvaltioi-
den on taytettAvi.

b) EFTA-valtiot toimittavat tassS asetuksessa edellytetyt tiedot viimeistiAn vuodesta 1995
alkaen. Raportti, jota tarkoitetaan 5 artiklan 1 kohdassa ja tarvittaessa vuoden 1995 aikana
esitetlian pyynt6 jattAi pois 5 artiklan 6 kohdan ensimmaisessA alakohdassa tarkoitetut
pienet satamat.
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ENERGIATILASTOT

26. 390 L 0377: Neuvoston direktiivi 90/377/ETY, annettu 29 paivana kesakuuta 1990, yhteis6n
menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sihk6stS teollisilta kiyttijilti perittivien hintojen
avoimuuden takaamiseksi (EYVL N:o L 185, 17.7.1990, s. 16)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisatin 2 artiklan I ja 3 kohtaan seuraava:

"ItAvallan, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin osalta tiedot lhetetin Eurostatille
maiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vdlitykselli."

b) Direktiivin 4 ja 5 artiklan sddnn6ksistA huolimatta It.vallasta, Norjasta, Ruotsista,
Suomesta ja Sveitsisti saatujen salassapidett.ivien tietojen kisittelyS koskee ainoastaan
neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90, annettu 11 pdivand kesU.kuuta 1990,
salassapidett~vien tilastotietojen toinittamisesta Euroopan yhteis6jen tilastotoimistolle,
sellaisena kuin se on mukautettuna titA sopimusta varten.

c) Islanti ja Liechtenstein vapautetaan tissi direktiivissd edellytettyjen tietojen toimittamises-
ta.

d) Itavalta, Nora, Ruotsi, Suomi ja Sveitsi toimittavat tassa direktiivissA edellytetyt tiedot
viimeistaidn vuodesta 1995 alkaen. Kyseiset maat ilmoittavat Eurostatille 1 paiv~.an
tammikuuta 1993 mennessa paikkakunnat ja alueet, joita koskevat tiedot kerdtidn liitteessA
I olevan 11 kohdan ja Iiitteessd II olevan 2 ja 13 kohdan mukaisesti.
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LIITE XXII

YHTI6OIKEUS

Luettelo, josta m.ritiin 77 artiklassa

JOHDANTO

Jos sjAd6ksissa, joihin tissa liitteessA viitataan, on yhteis6n oikeusjairjestykse~le ominaisia kisitteiti
tai jos niissa viitataan yhteis6n oikeusjajestykselle ominaisiin menettelyihin, kuten

- johdanto-osat,
- ne, joille yhteis6n sAdd6kset on osoitettu,
- viittaukset EY:n alueisiin tai kielin,
- viittaukset EY:n jaisenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, EY:n jasenvaltioiden julkisiin

yksik6ihin, yrityksiin tai yksil6ihin suhteessa toisiinsa sekai
- viittaukset tietojenanto- ja ilmoitusmenettelyihin,

noudatetaan, miti laaja-alaisista mukautuksista tehdyssA p6ytakirjassa I m ratdin, jollei tfissZ
liitteessA toisin mdiratA.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Sellaisten yhti6muotojen sis~llytt~.ninen, jotka eivat ole kayt6ssi ETA-sopimuksen varrnentamisen
ajankohtana:

Jos jdljempdni mainituissa direktiiveissa viitataan ainoastaan tai ensisijaisesti yhteen tiettyyn
yhti6muotoon, voidaan tAti viittausta muuttaa otettaessa kuytt66n erityinen rajavastuuyhti6iti
(yksityisia osakeyhti6ita) koskeva lainsd.addntW. Tallaisen lainsaidinn6n kiytt66notosta ja siina
tarkoitettujen yhti6iden nimityksesti ilmoitetaan ETA:n sekakomitealle viimeistiin ajankohtana, jona
kyseiset direktiivit pannaan t~ytAnt66n.

SIIRTYNVAKAUDET

EFTA-valtiot panevat tman liitteen maixiykset kaikilta osiltaan tiytint66n, Sveitsi ja Liechtenstein
viimeisti~in kolmen vuoden kuluttua ja Islanti, Itlvalta, Norja, Ruotsi ja Suomi viimeistain kahden
vuoden kuluttua ETA-sopimuksen voimaantulosta.

SAADOKSET, JOIHIN VIITATAAN

1. 368 L 0151: EnsimmxAinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 p~iiviin5 maaliskuuta
1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jasenvaltioissa vaaditaan
perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhti6ilt5 niiden jasenten seki
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ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL N:o L 65, 14.3.1968, s. 41), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 72 B: liittymischdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakija - Tanskan
kuningaskunnan, Irlannin seki Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kunin-
gaskunnan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 89)

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 89)

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985 s. 157)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

Usat5dn 1 artiklaan seuraava:

"- ltdvallassa:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung;

- Suomessa:
osakeyhtib, aktiebolag;

- Islannissa:
almenningshlutafilag, einkahlutafdlag, samlagsf~lag;

- Uechtensteinissa:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung, die
Kommanditaktiengesellschaft;

- Norjassa:
aksjeselskap;

- Ruotsissa:
aktiebolag;

- Sveitsissi:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societi anonima;

die Gesellschaft mit beschrankter Haftung,
la socitd i responsabilit6 limitde,
societi a garanzia limitata;

die Kommanditaktiengesellschaft,
la socidtd en commandite par actions,
la societA in accomandita per azioni."
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2. 377 L 0091: Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 piivanii joulukuuta 1976,
niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jdsenvaltioissa vaaditaan
perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhti6iltA niiden jasenten seki
ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhti6iti perustettaessa seka niiden pdaomaa
siilytettiessi ja muutettaessa (EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna seuraavilla:

- 1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 89)

- 1 85 1: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirda - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 157)

Titi sopimusta sovellettaessa direktiivig koskevat seuraavat mukautukset:

a) Listatn 1 artiklan I kohdan ensimmaiseen alakohtaan seuraava:

"- Itavallassa:
die Aktiengesellschaft,

- Suomessa:
osakeyhti6, aktiebolag,

- Islannissa:
atmenningshlutafdlag,

- Liechtensteinissa:
die Aktiengesellschaft,

- Norjassa:
aksjeselskap,

- Ruotsissa:
aktiebolag,

- Sveitsiss:

die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societA anonima."

b) Korvataan 6 artiklassa ilmaisu "Euroopan laskentayksikk6" ilmaisulla "ecu".

c) Direktiivin 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut siirtymAtoimenpiteet koskevat my6s EFTA-

valtioita.

3. 378 L 0855: Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, annettu 9 piivan5 lokakuuta 1978,
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakobdan nojalla, osakeyhti6iden sulautumisesta
(EYVL N:o L 295, 20.10.1978, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

1 79 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 89)
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1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 157)

TAti sopimusta sovellettaessa direktiiviA koskevat seuraavat mukautukset:

a) Us itin 1 artiklan 1 kohtaan seuraava:

- It~valta:

die Aktiengesellschaft,

- Suomi:
osakeyhtib, aktiebolag,

- Islanti:
almenningshlutafdlag,

- Uechtenstein:
die Aktiengesellschaft,

- Nora:
aksjeselskap,

- Ruotsi:
aktiebolag,

- Sveitsi:
die Aktiengesellschaft, la socidtd anonyme, la societA anonima."

b) Direkijivin 32 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut siirtymatoimenpiteet koskevat my6s
EFTA-valtioita.

4. 378 L 0660: Neljis neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 pdivindi kesikuuta 1978,
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhti6muodoltaan tietynlaisten
yhti6iden tilinp5At6ksistA (EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna
seuraavilla:

- 1 79 H: Iiittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakira -
Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o L 291, 19.11.1979,
s. 89)

- 383 L 0349: seitsemis neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 pivin~i kesikuuta
1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista
tilinp~it6ksisti (EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1)

- 1 85 I: liittymisehdoista ja perustarnissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Iiittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 157 - 158)
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- 389 L 0666: yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 paivand joulukuuta
1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsiid.nnon alaisten,
yhti6muodoltaan tietynlaisten yhti6iden jdsenvaltioon avaamia sivuliikkeitA (EYVL N:o
L 395, 30.12.1989, s. 36)

- 390 L 0604: neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8 pdivanai marraskuuta 1990,
tilinpaiit6ksisti annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpAst6ksistA
annetun direktiivin 83/349/ETY muutnamisesta pienil ja keskisuuria yhti6ita koskevien
poikkeusten ja tilinpiit6stietojen ecuina julkistamisen osalta (EYVL N:o L 317,
16.11.1990, s. 57)

- 390 L 0605: neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8 pdivini marraskuuta 1990,
tilinpiit6ksistS annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpAit6ksisti
annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta niiden soveltamisalan osalta (EYVL N:o
L 317, 16.11.1990, s. 60)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivid koskevai seuraavat mukautukset:

a) Lisatan 1 artiklan 1 kohdan ensimmiiseen alakohtaan seuraava:

"- Itavallassa:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;

- Suomessa:
osakeyhti6, aktiebolag;

- Islannissa:
almenningshlutafdlag,
einkahlutafdlag;

- Liechtensteinissa:
die Aktiengesellschaft,
die Gesellschaft mit beschrainkter Haftung,
die Kommanditaktiengesellschaft;

- Nordassa:
aksjeselskap;

- Ruotsissa:
aktiebolag;

- Sveitsissa:
die Aktiengesellschaft, la socidt6 anonyme, la societk anonima;

die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung,
la socit a responsabilitd limitie,
societh a garanzia limitata;

die Kommanditaktiengesellschaft,
la socit6 en commandite par actions,
la societA in accomandita per azioni."
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b) Lisitdin 1 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan seuraava:

"i) ItAvallassa:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgeseflschaft;

n) Suomessa:
avoin yhti6, 6ppet bolag, kommandiittiyhti6, kommanditbolag;

o) Islannissa:
sameignarfdlag, samlagsfdlag;

p) Liechtensteinissa:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

q) Norjassa:
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap;

r) Ruotsissa:
handeisbolag, kommanditbolag."

5. 382 L 0891: Kuudes neuvoston direktiivi 82/891/ETY, annettu 17 piiviinA joulukuuta 1982, 54
artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, osakeyhti6iden jakautumisesta (EYVL N:o L 378,
31.12.1982, s. 47)

Tata sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

Direktiivin 26 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut siirtymatoimenpiteet koskevat my6s EFTA-
valtioita.

6. 383 L 0349: Seitsemis neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 paivAni kesakuuta 1983,
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpditbksisti
(EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 1 85 1: liittymisehdoista ja perustamissopimusten muutoksista tehty asiakirja - Espanjan
kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteis6ihin (EYVL N:o
L 302, 15.11.1985, s. 158)

- 390 L 0604: neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8 piivani marraskuuta 1990,
tilinpiit6ksistd annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpaat6ksistA
annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta pienia ja keskisuuria yhti6iti koskevien
poikkeusten ja tilinp bt6stietojen ecuina julkistamisen osalta (EYVL N:o L 317,
16.11.1990, s. 57),

- 390 L 0605: neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8 piivdnA marraskuuta 1990,
tilinp~dt6ksista annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tiIinpdt6ksista
annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta niiden soveltamisalan osalta (EYVL N:o
L 317, 16.11.1990, s. 60)
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Tt sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:

LisdtSAn 4 artiklan 1 kohdan ensimmfiseen alakohtaan seuraava:

"i) ItAvallassa:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung;

n) Suomessa:
osakeyhti6, aktiebolag;

o) Islannissa:
almenningshlutafdlag, einkahlutafdlag, samuagsf~1ag;

p) Uechtensteinissa:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung, die
Kommanditaktiengesellschaft;

q) Nodjassa:
aksjeselskap;

r) Ruotsissa:
aktiebolag;

s) SveitsissA:
die Aktiengesellschaft, la sociitd anonyme, ia societa anonima; die Gesellschaft mit
beschriinkter Haftung, la soci~td h responsabilitd limitie, societa a garanzia limitata; die

Kommanditaktiengesellschaft, la socidtd en commandite par actionsla societh in

accomandita per azioni."

7. 384 L 0253: Kahdeksas neuvoston direktiivi 84/253/ETY, annettu 10 pAivInS huhtikuuta 1984,
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, lakisateisten tilintarkastusten

suorittamisesta vastuussa olevien henkil6iden hyviksymisesti (EYVL N:o L 126, 12.5.1984,
s. 20)

8. 389 L 0666: Yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 pAivaii joulukuuta 1989,

julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsdddiinn6n alaisten, yhti6muodoltaan
tietynlaisten yhti6iden jdsenvaltioon avaamia sivuliikkeiti (EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 36)

9. 389 L 0667: Kahdestoista neuvoston yhtiboikeudellinen direktiivi 89/667/ETY, annettu 21

pdivand joulukuuta 1989, yhdenmiehen rajavastuuyhti6ista (EYVL N:o L 395, s. 40)

TAta sopimusta sovellettaessa direktiivia koskee seuraava mukautus:

UstAiiin 1 artiklaan seuraava:

"- ItAvallassa:
die Gesellschaft mit beschrAnkter Haftung;

- Suomessa:
osakeyhti6, aktiebolag;
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- Islannissa:

einkahlutaf~lag;

- Liechtensteinissa:
die Gesellschaft mit beschrankter Haftung;

- Norassa:
aksjeselskap;

- Ruotsissa:
aktiebolag;

- Sveitsissa:
die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung,
la socidtd A responsabilitd limitde,
]a societh a garanzia limitata."

10. 385 R 2137: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 piivana heinikuuta 1985,
eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymasta (ETEY) (EYVL N:o L 199, 31.7.1985, s. 1)
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PAATOSASIAKIRJA

Thysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN TALOUSYHTEISQA,
EUROOPAN HIILI- JA TERASYHTEISQA,

jaljempiini 'yhteis6', ja

BELGIAN KUNINGASKUNTAA,
TANSKAN KUNINGASKUNTAA,
SAKSAN LITOTASAVALTAA,
HELLEENIEN TASAVALTAA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTAA,
RANSKAN TASAVALTAA,
IRLANTIA,
ITALIAN TASAVALTAA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTAA,
PORTUGALIN TASAVALTAA,
ISON-BRrrANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYTTA KUNINGASKUNTAA,

jotka ovat Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja terisyhteis6n
perustamissopimuksen sopimuspuolia,

j Ijempini 'EY:n j~senvaltiot',

sekA

t~iysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

ISLANNIN TASAVALTAA,
ITAVALLAN TASAVALTAA,
LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTAA,
NORJAN KUNINGASKUNTAA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTAA,
SUOMEN TASAVALTAA,
SVEITSIN VALALITOA,

jdijempnSi 'EFTA-valtiot',

jotka ovat tndin toisena pivini toukokuuta vuonna tuhat yhdeksansataayhdeksankymmentikaksi
kokoontuneet Portoon allekirjoittamaan Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen, jdiljempanS
ETA-sopimus, ovat hyviiksyneet seuraavat tekstit:
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I. sopimus Euroopan talousalueesta;

II. alla luetellut tekstit, jotka on Iiitetty sopimukseen Euroopan talousalueesta:

A. Pytiikirja 1 laaja-alaisista mukautuksista

P6ytA kja 2 tuotteista, jotka 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti jatetin tlmin
sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle

P6ytikirja 3 sopimuksen 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista tuotteista

P6ytikija 4 alkuperasa.inn6isti

Paytiikija 5 fiskaalisista tufleista (SveitsViUechtenstein)

P6ytikiija 6 Sveitsin ja Liechtensteinin velvoitevarastoinnista

P6ytiikirja 7 mi~rillisisti rajoituksista, jotka Islanti saa pitRA voimassa

P6ytlkhja 8 valtion monopoleista

P6ytdkiija 9 kalan ja muiden meren tuotteiden kaupasta

P6ytikirja 10 tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodo~lisuuksien yksinker-
taistamisesta

P6ytAkirja 11 keskiniiisestd avunannosta tulliasioissa

Pytdkirja 12 kolmansien maiden kanssa tehtivistg sopimuksista, jotka koskevat vaatimus-
tenmukaisuuden arviointia

Pbytikirja 13 polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ja tasoitustoimenpiteiden sovel-
tamatta jittimisest5

Poytiikira 14 hiili- ja teristuotteiden kaupasta

P6ytikirja 15 henkil6iden vapaata Iiikkuvuutta koskevista siirtymlikausista (Sveitsi ja
Liechtenstein)

Pytiikiija 16 henkil6iden vapaata liikkuvuutta koskeviin siirtymiikausiin liittyvista sosi-
aaliturvan alan toimenpiteistg (Sveitsi ja Liechtenstein)

P6ytikirja 17 sopimuksen 34 artiklasta

P6ytlkija 18 sisiisesti menettelystA pantaessa 43 artikla tlytlnt66n

Poytikirja 19 meriliikenteesti

P6ytikirja 20 p5Asysti sis~vesiv~iylille
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P6ytiikija 21 yrityksiin sovellettavien kilpaius~int6jen tiytint66npanosta

P6ytlkirja 22 'yrityksen' ja 'iikevaihdon' m~iritelmisti (56 artikla)

Pytikirja 23 valvontaviranomaisten valisestg yhteisty6stA (58 artikla)

P6ytdkirja 24 yhteisty6stA keskittymien valvonnassa

P6ytdkiija 25 hiiltA ja teristA koskevasta kilpailusta

P6ytiki'ja 26 EFTAn valvontaviranomaisen toimivallasta ja tehtavistA valtion tukea koske-
vissa asioissa

P6ytikirja 27 yhteisty6stA valtion tukea koskevissa asioissa

P6ytakiija 28 henkisesta omaisuudesta

Pytikirja 29 ammatiUisesta koulutuksesta

P6ytAkirja 30 tilastoalan yhteisty6n jarjestamista koskevista erityismaarayksistA

P6ytlikirja 31 yhteisty6sti muilla kuin neijin vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla

P6yt~.kirja 32 sopimuksen 82 artiklan t~ytint66npanon taloudellisista yksityiskohdista

PMytikirja 33 vAlimiesmenettelysti

Poytikirja 34 EFTA-valtioiden tuomioistuimien mahdollisuudesta pyytAA Euroopan
yhteis6jen tuomioistuinta piittamiin EY:n s~int6ji vastaavien ETA-saant6-
jen tulkinnasta

P6ytikirja 35 ETA-sant6jen tiytaint66npanosta

P6ytikiija 36 ETA:n parlamentaarisen sekakomitean perussdiinn6sti

Pyti.kirja 37 luettelosta, josta midritdin 101 artiklassa

P6yta.kirja 38 rahoitusjzjdestelmistA

P6yt~kija 39 ecusta

P6ytii-ja 40 Svalbardista

P6ytAkirja 41 voimassa olevista sopimuksista

P6ytakirja 42 tiettyjA maataloustuotteita koskevista kahdenvAlisista j~ijestelyistA

P6ytakiija 43 EY:n ja ItAvallan v~Jisesti tavaroiden kauttakuljetusta maanteitse ja rauta-
teitse koskevasta sopimuksesta

P6ytAkirja 44 EY:n ja Sveitsin valaiiton vgiisesti tavaroiden maantie- ja rautatiekuljetuk-
sia koskevasta sopimuksesta

P6ytikirja 45 Espanjaa ja Portugalia koskevista siirtymalcausista
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yhteisty6n kehittimisesti kalatalouden alalla

viinii koskevien kaupan teknisten esteiden poistarnisesta

sopimuksen 105 ja 111 artiklasta

Ceutasta ja Melillasta

B. LUite I

Lite II

Lite III

Lite IV

Lite V

Lite VI

Luite VII

Lite VIII

LUite IX

Lite X

LUite XI

LUite XII

LUite XIII

LUite XIV

LUite XV

Lite XVI

IUite XVII

Luite XVIII

Liite XIX

Lite XX

LUite XXI

LUite XXII

Eliinliikintg- ja kasvinsuojeluasiat

Tekniset mAirIykset, standardit, testaus ja varmentaminen

Tuotevastuu

Energia

Ty6ntekij6iden vapaa liikkuvuus

Sosiaaliturva

Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen

Sijoittautumisoikeus

Rahoituspalvelut

Audiovisuaaliset palvelut

Telepalvelut

PMiomien vapaa liikkuvuus

LUikenne

Kilpailu

Valtion tuki

Julkiset hankinnat

Henkinen omaisuus

Ty6terveys ja -turvallisuus, tyboikeus sekd miesten ja naisten tasa-arvoinen
kohtelu

Kuluttajansuoja

Ympirist5

Tilastot

Yhti6oikeus
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EY:n jgisenvaltioiden ja yhteis6n tdysivaltaiset edustajat seka EFrA-valtioiden tdysivaltaiset edustajat
ovat antaneet alla luetellut ja tihAn piit6sasiakirjaan liitetyt yhteiset julistukset:

1. Yhteinen julistus laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytiikirjassa 1 olevassa 5 kohdassa
tarkoitettujen yhteisten kertomusten laatimisesta

2. Yhteinen julistus viinin ja vikijuomien nimitysten keskinaista tunnustamista ja suojelua
koskevista sopimuksista

3. Yhteinen julistus alkuperselvitykseen Iiittyvien asiakiriojen antamista ja laatimista koskevasta

siirtymaikaudesta

4. Yhteinen julistus sopimuksen p6ytdkirjassa 11 olevista 10 artiklasta ja 14 arliklan I kohdasta

5. Yhteinen julistus sAhk6kaytt6isisti l~idkintalaitteista

6. Yhteinen julistus niista Islannin tasavallan kansalaisista, joilla on kolmannessa maassa annettu
tutkintotodistus ladketieteen tai hammasliketieteen erikoisalalla taikka eliinladketieteen, far-
masian, yleisl1Aketieteen tai arkkitehtuurin alalla suoritetusta tutkinnosta

7. Yhteinen julistus niistA Islannin tasavallan kansalaisista, joilla on kolmannessa maassa annettu
tutkintotodistus vdbintidn kolmivuotisesta korkeammasta ammatillisesta koulutuksesta

8. Yhteinen julistus maanteiden tavaraliikenteestS

9. Yhteinen julistus kilpailusAinn6ista

10. Yhteinen julistus sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan b alakohdasta

11. Yhteinen julistus sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdasta

12. Yhteinen julistus EY:n rakennerahastoista ja muista rahoitusjddjestelmisti my6nnettivistS
tuesta

13. Yhteinen julistus sopimuksen p6ytikirjassa 27 olevasta c alakohdasta

14. Yhteinen julistus laivanrakennusteollisuudesta

15. Yhteinen julistus sovellettavista menettelyistd tapauksissa, joissa EFTA-valtiot sopimuksen
76 artiklan ja VI osan seka vastaavien pbytAkirjojen nojalla osallistuvat EY:n komiteoihin
taydellisesti

16. Yhteinen julistus yhteisty6sta kulttuuriasioissa

17. Yhteinen julistus laittoman kulttuuriesinekaupan vastaisesta yhteisty6sti

18. Yhteinen julistus yhteis6n asiantuntijoiden liittimisestA EFTA-valtioiden komiteoiden tai
EFTAn valvontaviranomaisen perustamien komiteoiden ty6skentelyyn

19. Yhteinen julistus sopimuksen 103 artildasta

20. Yhteinen julistus sopimuksen p6ytdikirjasta 35

21. Yhteinen julistus rahoitusjirestelmisti

22. Yhteinen julistus ETA-sopimuksen ja olemassa olevien sopimusten suhteesta
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23. Yhteinen julistus kalan ja muiden meren tuotteiden kaupasta tehdyssa p6yt!drjassa 9 olevan
4 artiklan 1 ja 2 kohdan yhteisesti tulkinnasta

24. Yhteinen julistus tullimy6nnytysten soveltamisesta erlisiin maataloustuotteisiin

25. Yhteinen julistus kasvien terveyttS koskevista seikoista

26. Yhteinen julistus valvontaviranomaisten keskinaisesti avunannosta vikijuomien alalla

27. Yhteinen julistus viinii koskevien kaupan teknisten esteiden poistamisesta tehdystS
p6ytildjasta 47

28. Yhteinen julistus tullimy6nnytysten muuttamisesta seka Espanjan ja Portugalin erityiskoh-
telusta

29. Yhteinen julistus el.iinten hyvinvoinnista

30. Yhteinen julistus harmonoidusta jiujestelmasti

EY:n jfisenvaltioiden ja yhteis6n tiysivaltaiset edustajat sekg EFTA-valtioiden tiysivaltaiset edustajat
ovat antaneet alia luetellut ja tliian paat6sasiakirjaan liitetyt julistukset:

1. EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden hallitusten julistus rajoilla tapahtuvien tarkastusten
yksinkertaistamisesta;

2. EY:n jisenvaltioiden ja EFTA-valtioiden hallitusten julistus poliittisesta vuoropuhelusta.

EY:n jiisenvaltioiden ja yhteis6n tIysivaltaiset edustajat seki EFTA-valtioiden tiysivaltaiset edustajat
ovat ottaneet huomioon my6s viiliaikaisjijestelyn, joka koskee korkean tason tybryhmin toimintaa
ennen ETA-sopimuksen voimaantuloa ja joka on tAiman pliit6sasiakidjan liitteeni. He ovat lisiksi
sopineet, ettA viimeistiin ETA-sopimuksen tullessa voimaan viliaikana toirniva korkean tason
ty6ryhmi piittii niiden EY:n said6sten saattamisesta todistusvoimaisiksi, joihin ETA-sopimuksen
Ifitteissi viitataan ja jotka on laadittu islannin, norjan, ruotsin ja suomen kielelli.

EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n tAysivaltaiset edustajat seki EFTA-valtioiden t~iysivaltaiset edustajat
ovat lisdksi ottaneet huomioon jPijestelyn, joka koskee Euroopan talousalueen kannalta merkityksellis-
ten tietojen julkaisemista ja joka on liitetty tAhin pAiit6sasiakijaan.

LisAksi EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n tAysivaltaiset edustajat seka EFTA-valtioiden tAysivaltaiset
edustajat ovat ottaneet huomioon jiijestelyn, joka koskee julkisia hankintoja koskevien EFTAn
ilmoitusten julkaisemista, ja joka on Iiitetty tIhIan piit6sasiakijaan.

LisAksi vieli EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n tiysivaltaiset edustajat sekai EFTA-valtioiden
tfiysivaltaiset edustajat ovat tehneet ne yhteisesti hyviksytyt p6ytiikirjamerkinnit neuvotleluista, jotka
on Ifitetty tihfin piit6sasiakirjaan. Yhteisesti hyviksytyt p6ytikijamerkinnit ovat sitovia.
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Lopuksi EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n t~ysivaltaiset edustajat seka EFTA-valtioiden tiysivaltaiset
edustajat ovat ottaneet huomioon alla luetellut, tahain pddt6sasiakirjaan ifitetyt julistukset:

1. Islannin, Noran, Ruotsin ja Suomen hallitusten julistus alkoholimonopoleista

2. Liechtensteinin ja Sveitsin hallitusten julistus alkoholimonopoleista

3. Euroopan yhteis6n julistus keskinaisestS avunannosta tuliasioissa

4. EFTA-valtioiden hallitusten julistus pakettiautojen vapaasta liikkuvuudesta

5. Liechtensteinin hallituksen julistus tuotevastuusta

6. Liechtensteinin hallituksen julistus maan erityisasemasta

7. ltivallan hallituksen julistus turvatoimenpiteisti

8. Euroopan yhteis6n julistus

9. Islannin hallituksen julistus sopimuksessa tarkoitettujen suojatoimenpiteiden kdyt6sti

10. Sveitsin hallituksen julistus suojatoimenpiteistA

11. Euroopan yhteis6n julistus

12. Sveitsin hallituksen julistus arkkitehtuurin alan jatkotutkintoon johtavan koulutuksen toteutta-
misesta korkeammissa teknillisissa opistoissa

13. Itavaian ja Sveitsin hallitusten julistus audiovisuaalisista palveluista

14. Liechtensteinin ja Sveitsin hallitusten julistus virka-avusta

15. Euroopan yhteis6n julistus

16. Sveitsin hallituksen julistus suojalausekkeen kayt6sti padomanliikkeiden yhteydessi

17. Euroopan yhteis6n julistus

18. Norjan hallituksen julistus Norjassa sijaitseville yrityksille osoitettujen, mak-
suvelvollisuutta koskevien EY:n toimielinten paat6sten tdytint6dnpanosta sellaisinaan

19. Euroopan yhteis6n julistus

20. It~vallan hallituksen julistus maksuvelvollisuutta koskevien EY:n toimielinten p5it6sten thy-
tint66npanosta alueellaan

21. Euroopan yhteis6n julistus

22. Euroopan yhteis6n julistus laivanrakennusteollisuudesta

23. Irlannin hallituksen julistus henkisesti omaisuudesta tehdysti pdytdkirjasta 28 - kansainvaliset
sopimukset
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24. EFTA-valtioiden hallitusten julistus ty6ntekij6iden sosiaalisia perusoikeuksia koskevasta
peruskirjasta

25. ItAvallan hallituksen julistus direktiivin 76/207/ETY 5 artiklan t~ytdnt66npanosta y6ty6n osalta

26. Euroopan yhteis6n julistus

27. Euroopan yhteis6n julistus EFTA-valtioiden oikeuksista EY:n tuomioistuimessa

28. Euroopan yhteis6n julistus EFTA-valtioiden asianajajien yhteis6n oikeuden mukaisista
oikeuksista

29. Euroopan yhteis6n julistus EFTA-valtioiden edustajien osallistumisesta Euroopan talousalueen
kannalta merkityksellisiin EY:n komiteoihin sopimuksen 100 artiklaa sovellettaessa

30. Euroopan yhteis6n julistus sopimuksen 103 artiklasta

31. EFTA-valtioiden hallitusten julistus sopimuksen 103 artiklan 1 kohdasta

32. Euroopan yhteis6n julistus kauttakulusta kalatalousalalla

33. Euroopan yhteis6n seki Itivallan, Liechtensteinin, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin hallitusten
julistus valastuotteista

34. Sveitsin hallituksen julistus fiskaalisista tulleista

35. Euroopan yhteis6n julistus kahdenvilisisti sopimuksista

36. Sveitsin hallituksen julistus ETY:n ja Sveitsin valaiiton vilisesti tavaroiden maantie- ja rau-
tatiekuljetuksia koskevasta sopimuksesta

37. Itval1an hallituksen julistus ETY:n ja ItAvallan tasavallan vilisestl tavaroiden kauttakuljetusta
maanteitse ja rautateitse koskevasta sopimuksesta

38. EFTA-valtioiden hallitusten julistus EFTAn rahoitusjgrjestelmdstA

39. EFTA-valtioiden hallitusten julistus ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimesta

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 433 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Trait6s, vol. 1818, p. 433.]

Vol 1816, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 375

EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN

SOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET

JULISTUKSET

YHTEINEN JULISTUS
LAAJA-ALAISISTA MUKAUTUKSISTA TEHDYSSA PQYTAKIRJASSA 1

OLEVASSA 5 KOHDASSA TARKOITETTUJEN YHTEISTEN
KERTOMUSTEN LAATIMISESTA

Katsotaan, ett ETA:n sekakomitea voi laaja-alaisista mukautuksista tehdyssi p6ytikirjassa 1 olevassa

5 kohdassa tarkoitettujen tarkastelu- ja kertomuksenantomenettelyjen yhteydessA pyytNi, etti laaditaan
yhteinen kertomus aina, kun se pitii siti hybdylliseni.
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YHTEINEN JULISTUS
VIININ JA VAKIJUOMIEN NIMITYSTEN KESKINAISTA

TUNNUSTAMISTA JA SUOJELUA KOSKEVISTA SOPIMUKSISTA

Sopirnuspuolet sopivat, ett ne neuvottelevat tehdAkseen ennen 1 piivii heinikuuta 1993 erilliset
sopimukset viinin ja vikijuomien nimitysten keskingisestA tunnustamisesta ja suojelusta niin, etta
olemassa olevat kahdenviliset sopimukset otetaan huomioon.
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YHTEINEN JULISTUS
ALKUPERASELVITYKSEEN LI=ITYVIEN ASIAKIRJOJEN ANTAMISTA

JA LAATIMISTA KOSKEVASTA SIIRTYMAKAUDESTA

a) Kahden vuoden ajan ETA-sopimuksen voimaantulosta yhteis6n seki Islannin, ItdvaUan, Norjan,
Ruotsin, Suomen ja Sveitsin toimivaltaiset tulliviranomaiset hyvaiksyvat seuraavat ETY:n ja
edellI mainittujen yksittiisten EFTA-valtioiden vililli tehtyjen vapaakauppasopimusten p6yti-
kirassa 3 olevassa 13 artiklassa tarkoitetut asiakiriat ETA-sopimuksen p6ytiikirjassa 4
tarkoitetuiksi pateviksi alkuperiselvityksiksi:

i) EUR.1-tavaratodistukset, mukaan luettuina LT-todistukset ("Long-term certificates"),
jotka on etukiteen varustettu viejAvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan leimalla;

ii) EUR.1-tavaratodistukset, mukaan luettuina LT-todistukset, jotka valtuutettu vieji on va-
rustanut viejivaltion tulliviranomaisten hyvAksymilli erikoisleimalla; sekA

iii) kauppalaskut, joissa viitataan LT-todistuksiin.

b) Kuuden kuukauden ajan ETA-sopimuksen voimaantulosta yhteisbn sekli Islannin, Itivallan,
Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin toimivaltaiset tulliviranomaiset hyvAksyvAt seuraavat

ErY:n ja mainittujen yksittiisten EFTA-valtioiden vililli tehtyjen vapaakauppasopimusten
p6ytikirjassa 3 olevassa 8 ariklassa tarkoitetut asiakirdat ETA-sopimuksen p6ytiikijassa 4
tarkoitetuiksi piteviksi alkuperiselvityksiksi:

i) kauppalaskut, joissa on p6ytikirjassa 3 olevassa liitteessd V tarkoitettu viejAn ilmoitus ja
jotka on laadittu mainitun p6ytikirjan 13 artiklan mukaisesti; seki

ii) kenen tahansa viejin laatimat kauppalaskut, joissa on p6ytdkirjassa 3 olevassa IiitteessA
V tarkoitettu viejin ilmoitus.

c) Yhteis6n seka Islannin, Itivallan, Noran, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin toimivaltaiset tullivi-
ranomaiset hyviksyvit a ja b kohdassa tarkoitettujen asiakirojen jilkitodentamista koskevat -
pyynn6t kahden vuoden ajan alkuperiiselvitysten antamisesta ja laatimisesta. Nimi tarkastukset
suoritetaan ETA-sopimuksen p6ytikiJassa 4 olevan VI osaston mukaisesti.
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YH-TEINEN JUUSTUS
SOPIMUKSEN POYTAKIRJASSA 11 OLEVISTA

10 ARTIKLASTA JA 14 ARTIKLAN I KOHDASTA

Sopimuspuolet korostavat pitivinsd henkil6tietojen suojaamista tirkeini. Ne sitoutuvat arvioimaan tAta
asiaa edelleen taatakseen aiheeUisen suojan henkil6tiedoille p6ytdkirjan 11 mukaisesti ainakin tasolla,
joka vastaa 28 pOivini tammikuuta 1981 tehdyssi Euroopan neuvoston yleissopimuksessa mniAr&ttyd
tasoa.
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YHTEINEN JULISTUS
SAHKOKAY'rOISISTA LAAKI.NTALAITTEISTA

Sopimuspuolet kiinnittavit huomiota siihen, ett! komissio on antanut neuvostolle ehdotuksen sellaisia
sihk6kaytt6isiA liikintilaitteita koskevaksi neuvoston direktiiviksi, jotka toistaiseksi kuuluvat
direktiivin 84/539/ETY (EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 179) soveltamisalaan (lite II).

Komission ehdotus vahvistaa potilaiden, kAyttajien ja ulkopuolisten suojaa, koska sini viitataan
yhdenmukaistettuihin standardeihin, jotka CEN-CENELEC vahvistaa oikeudellisten vaatimusten
mukaisesti, ja saattamalla nnim tuotteet tarkoituksenmukaisten vaatimustenmukaisuuden arviointia
koskevien menettelyjen kohteeksi, mukaan luettuna ulkopuolisten valiintulo eriiden laitteiden osalta.
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YHTEINEN JULISTUS
NIISTA ISLANNIN TASAVALLAN KANSALAISISTA,

JOILLA ON KOLMANNESSA MAASSA ANNE'TU TUTKINTOTODISTUS
LAAK= ETEEN TAI HAMMASLAA.KETIETEEN ERIKOISALALLA TAIKKA

ELNLAAKETIETEEN, FARMASIAN, YLEISLAAKETIETEEN TAI
ARKKIEHTUURIN ALALLA SUORITETUSTA TUTKINNOSTA

Sopimuspuolet kiinnittdvit huomiota siihen, etti neuvoston direktiiveissd 75/362/ETY (EYVL N:o
L 167, 30.6.1975, s. 1), 78/686/ETY (EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 1), 78/1026/ETY (EYVL N:o
L 362, 23.12.1978, s. 1), 85/384/ETY (EYVL N:o L 233, 21.8.1985, s. 15), 85/433/ETY (EYVL N:o
L 253, 24.9.1985, s. 37) ja 86/457/ETY (EYVL N:o L 267, 19.9.1986, s. 26), sellaisina kuin ne ovat
mukautettuina Euroopan talousaluetta varten, viitataan ainoastaan sopimuspuolten alueela annettuihin
tutkintotodistuksiin, todistuksiin ja muihin muodollista kelpoisuutta osoittaviin asiakirdoihin,

haluavat kuitenkin ottaa huomioon niiden Islannin tasavallan kansalaisten erikoisaseman, jotka ovat
opiskelleet kolnannessa maassa, siksi, ettS Islannissa ei ole tiydellisti korkeakoulutasoista koulutusta
5i5ketieteen ja hammaslAdketieteen erikoisaloilla, eliinli.Aketieteen eiki arkkitehtuurin alalla, ettA siell

mahdollisuudet hammasliiketieteen erikoisalojen, yleislSdketieteen ja li5ketieteen muiden erikoisalojen
erikoiskoulutukseen ovat rajoitetut ja etti Islannissa on vasta hiljattain aloitettu tAydellinen
korkeakoulutasoinen koulutus farmasian alalla, ja

suosittelevat, ettA asianomaiset hallitukset antavat niiden Islannin tasavallan kansalaisten, joilla on
Islannin toimivaltaisten viranomaisten tunnustama, kolmannessa maassa annettu tutkintotodistus
hammasikaketieteen erikoisalalla taikka eliinliiketieteen, arkkitehtuurin tai farmasian alalla suoritetusta
tutkinnosta taikka yleisliiketieteen tai Idiketieteen muiden erikoisalojen erikoiskoulutuksen
suorittamisesta, ryhtyg harjoittamaan ja harjoittaa toimintaa erikoishammaslikiirind, elAinlaIkarina,
arkkitehtini, proviisorina, y1eislIikarini tai erikoisIdakarinl Euroopan talousalueella tunnustamalla
na'nt tutkintotodistukset omalla alueellaan.
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YHTEINEN JUUSTUS
NIISTA ISLANNIN TASAVALLAN KANSALAISISTA,

JOILLA ON KOLMANNESSA MAASSA ANNE1TU TUTKINTOTODISTUS
VAHINTAAN KOLMIVUOTISESTA KORKEAMMASTA

AMMATILLSESTA KOULUTUKSESTA

Sopimuspuolet kiinnittivAt huomiota siihen, ettA vihintfifin kolmivuotisesta korkeammasta
ammatillisesta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisesta
jijestelmlst! 21 piivinS joulukuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissli 89/48/ErY (EYVL N:o

L 19, 24.1.1989, s. 16), sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan talousaluetta varten, viitataan
pdiasiassa sopimuspuolissa annettuihin tutkintotodistuksiin, todistuksiin ja muihin muodollista
kelpoisuutta osoittaviin asiakirjoihin,

haluavat kuitenkin ottaa huomioon niiden Islannin tasavallan kansalaisten erikoisaseman, jotka ovat
opiskelleet kolmannessa maassa, siksi, ett! mahdo~lisuudet keskiasteen jfilkeisiin opintoihin Islannissa
ovat rajoitetut ja pitkiin jatkuneen perinteen mukaisesti opiskelijat, jotka saavat tillaisen koulutuksen,
opiskelevat jossakin kolmannessa maassa, ja

suosittelevat, ett! asianomaiset hallitukset sallivat niiden Islannin tasavallan kansalaisten, jotka ovat

suorittaneet kolmannessa maassa yleisen jdjestelmin alaan kuuluvan, Islannin toimivaltaisten
viranomaisten tunnustaman tutkinnon, ryhtyA harjoittamaan ja harjoittaa kyseisti ammattitoimintaa
Euroopan talousalueella tunnustamalla nama tutkintotodistukset omalla alueellaan.
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YHTEINEN JULISTUS
MAANTEIDEN TAVARALIIKENTEESTA

Jos Euroopan yhteisd valmistelee uutta lainsAidint6S markkinoiUepdiisyA maanteiden tavaraliikenteesss
koskevien saint6jen (ensimmiinen neuvoston direktiivi, annettu 23 piivini heinikuuta 1962, yhteisistA
sdinn6istA harjoitettaessa jdisenvaltioiden viisti tietyn tyyppist! maanteiden tavaraliikennetti, EYVL
N:o 70, 6.8.1962, s. 2005/62; neuvoston direktiivi 65t269/ETY, EYVL N:o 88, 24.5.1965, s. 1469/65;
neuvoston asetus (ETY) 3164/76, EYVL N:o L 357, 29.12.1976, s. 1; neuvoston pt6s 80/48/ETY,
EYVL N:o L 18, 24.1.1980, s. 21; neuvoston asetus (ETY) 4059/89, EYVL N:o L 390, 30.12.1989,
s. 3) muuttamiseksi tai korvaamiseksi taikka niiden voimassaoloajan pidentimiseksi, sopimuspuolet
tekevit yhteisesti sovittuja menettelyji noudattaen plit6ksen asiaa koskevan Ifitteen muuttamisesta niin,
etti sopimuspuolten liikenteenharjoittajilla on vastavuoroisesti mahdollisuus yhtliisin ehdoin passti
maanteiden tavaraliikenteen markkinoille.

ETA-sopimukseen my6hemmin tehtivdt muutokset eivit maanteiden ja rautateiden tavaraliikennettd
koskevan Euroopan yhteis6jen ja Itaivallan valisen sopimuksen voimassaoloaikana vaikuta olemassa
oleviin vastavuoroisiin markkinoillepiisyi koskeviin oikeuksiin, joihin viitataan viimeksi mainitun
sopimuksen 16 artiklassa ja joita tarkoitetaan yhtlti Ithivallan seki toisaalta Norjan, Ruotsin, Suomen
ja Sveitsin vAlilli tehdyissd kahdenvdIisissA sopimuksissa, jos asianomaiset osapuolet eivAt sovi toisin.
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YHTEINEN JUUSTUS
KILPAILUSkNN.QISTA

Sopimuspuolet julistavat, etti EY:n komission vastuualueeseen kuuluvissa tapauksissa Euroopan
talousalueen kilpailus~i.int6jen tiytint66npano perustuu olemassa olevaan yhteis6n toimivaltaan, jota
ETA-sopimuksen mddriykset tiydentivit. EFTAn valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa
tapauksissa Euroopan talousalueen kilpailusgiint6jen tiyt~int6dnpano perustuu mainitun viranomaisen
perustamisesta tehtyyn sopimukseen sekS ETA-sopimuksen miiiriyksiin.
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YHEINEN JULISTUS
SOPIMUKSEN 61 ARTIKLAN 3 KOHDAN b ALAKOHDASTA

Sopimuspuolet julistavat, ettA ratkaistaessa, voidaanko 61 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla
my6nti poikkeus, EY:n komissio ottaa huomioon EFTA-valtioiden edut ja EFTAn valvontavi-
ranomainen ottaa huomioon yhteis6n edut.
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YHITEINEN JULISTUS
SOPIMUKSEN 61 ARTIKLAN 3 KOHDAN c ALAKOHDASTA

Sopimuspuolet kiinnittlvit huomiota siihen, etti vaikka alueisiin ei voida soveltaa 61 artiklan 3 kohdan
a alakohtaa eik! c alakohdan mukaisia, ensimmaiisen vaiheen arvioinnissa kAytettavii perusteita (katso
komission tiedonanto 92 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdan soveltamisesta alueelliseen tukeen, EYVL
N:o C 212, 12.8.1988, s. 2), arviointi muiden seikkojen, esimerkiksi eritt~in alhaisen vdest6tiheyden,
perusteella on mahdollinen.
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YHTEINEN JULISTUS
EYN RAKENNERAHASTOISTA JA MUISTA RAHOITUSJARJESTELMISTA

MYONNETrAVASTA TtJESTA

Sopimuspuolet julistavat, etti EY:n rakennerahastojen rahoittamille taikka Euroopan investointipankilta
tai muusta vastaavasta rahoitusjiijesteImisti tai rahastosta avustusta saaville yrityksille annettavan
taloudellisen tuen on oltava sopusoinnussa ETA-sopimuksen valtion tukea koskevien maAzdysten
kanssa. Ne julistavat, ettS nditi tukimuotoja koskevia tietoja ja nikemyksid vaihdetaan jommankumman
valvontaviranomaisen pyynn6sti.
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YHTEINEN JULISTUS
SOPIMUKSEN POYTAKIRJASSA 27 OLEVASTA c ALAKOHDASTA

P6ytkijassa 27 olevassa c alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on kuvailtava kyseinen
valtiontukiohjelma tai -tapaus sekA kaikki seikat, jotka ovat tarpeen ohjelman tai tapauksen
perinpohjaisen arvioinnin kannalta (kyseiseen valtion tukeen vaikuttavien tekij6iden mukaan
esimerkiksi tukimuoto, talousarvio, edunsaaja, tuen kesto). Lisiksi niist§ seikoista, joiden perusteella
Euroopan talousyhteis6n perustamissopimuksen 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely tai EFTAn
valvontaviranomaisen perustamisesta tehdyssg EFTA-valtioiden valisess! sopimuksessa tarkoitettu
vastaava menettely aloitetaan, on annettava tieto toiselle valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisten
vilinen tietojenvaihto perustuu vastavuoroisuuteen.
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YHTEINEN JULISTUS
LAIVANRAKENNUSTEOLLISUUDESTA

Sopimuspuolet ovat yhti mielti siiti, etti ne eivAt ennen laivanrakennusteollisuutta koskevan
seitsemnnen direktiivin voimassaoloajan pittymisti (voimassaoloaika p5ittyy vuoden 1993 lopussa)
sovella Iaivanrakennusteollisuuteen tAmin sopimuksen 61 artiklan yleisid sSInt6jA valtion tuesta.

Laivanrakennusteollisuuteen sovelletaan tdm~n sopimuksen 62 artiklan 2 kohtaa seka p6ytikirjoja,
joissa viitataan valtion tukeen.
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YHTEINEN JU1ISTUS
SOVELLETrAVISTA MENETTELYISTA TAPAUKSISSA, JOISSA

EFTA-VALTIOT SOPIMUKSEN 76 ARTIKLAN JA VI OSAN SEKA
VASTAAVIEN POYTAKIRJOJEN NOJALLA OSALLISTUVAT

EY:N KOMITEOIHIN TAYDELLISESTI

EFTA-valtioilla on niissa EY:n komiteoissa, joihin EFTA-valtiot sopimuksen 76 artildan ja VI osan
seka vastaavien p6ytgkirjojen nojalla osallistuvat tgiydellisesti, samat oikeudet ja velvollisuudet kuin
EY:n jgsenvaltioilla mahdollisia ilnestysmenettelyj! lukuun ottamatta. EY:n komission on pait6staian
tehdessiin ennen M.1inest hmisti otettava EFTA-valtioiden ilmaisemat kannat aiheellisella tavalla
huomioon samoin kuin EY:n jiisenvaltioiden ilmaisemat kannat.

Tapauksissa, joissa EY:n jisenvaltioilla on mahdollisuus valittaa EY:n komission piIt6ksest~i EY:n
neuvostoon, EFTA-valtiot voivat saattaa asian ETA:n sekakomitean kisiteltiviksi sopimuksen
5 artiklan mukaisesti.
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YHtEINEN JULISTUS
YHTEISTYOSTA KULTTUURIASIOISSA

Sopimuspuolet ottavat huomioon keskiniisen yhteistyfnsl Euroopan neuvostossa, palauttavat mieleen
Euroopan yhteis6n ja sen jisenvaltioiden seki Euroopan vapaakauppaliiton valtioiden Luxemburgissa
pidetyn ministerikokouksen 9 piivdnA huhtikuuta 1984 antaman julistuksen, ovat tietoisia siiti, ettA
tavaroiden, palvelujen, pliomien ja henkil6iden vapaan Iiikkuvuuden toteuttaminen Euroopan
talousalueella vaikuttaa merkittfvisti kulttuurin alaan seka julistavat aikovansa lujittaa ja laajentaa
yhteisty6tA kulttuuriin IiittyvissA asioissa edistfiikseen entistl parempaa yhteisymm.rystA monikult-
tuurisen Euroopan kansojen vdfilll seki turvatakseen sen kansallisen ja alueellisen kulttuuriperinn6n,
joka rikastuttaa Euroopan kulttuuria moninaisuudellaan, ja kehittaiikseen sitA edelleen.
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YHTEINEN JULISTUS
LAfTTOMAN KULTTUURIESINEKAUPAN VASTAISESTA

YHTEISTYOSTA

Sopimuspuolet ilmoittavat olevansa halukkaita toteuttamaan laittoman kulttuuriesinekaupan vastaiset
yhteisty6jirjestelyt ja -menettelyt seka j~djestelyt laillisen kulttuuriesinekaupan hoitamiseksi.

Niissi jijestelyissA ja menettelyissi otetaan huomioon lainsidnt, jota yhteis6 valmistelee tillI
alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ETA-sopimuksen m iriysten soveltamista ja muita
kansainvilisil velvoitteita.
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YHTEINEN JULISTUS
YHTEISON ASIANTUNTIJOIDEN LIrI=AMISESTA EFTA-VALTIOIDEN

KOMITEOIDEN TAI EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN
PERUSTAMIEN KOMITEOIDEN TYOSKENTELYYN

Ottaen huomioon EFTA-valtioiden asiantuntijoiden Iiittimisen sopimuksen p6ytdkirjassa 37 lueteltujen
EY:n komiteoiden ty6skentelyyn yhteis6n asiantuntijat IiitetSn yhteis6n pyynn6sti samoin perustein
EFTA-valtioiden vastaavien toimielinten tai EFTAn valvontaviranomaisen perustamien vastaavien toi-
mielinten siihen ty6skentelyyn, joka Iiittyy samoihin asioihin kuin p6ytdkirjassa 37 lueteltujen EY:n
komiteoiden ty6skentely.
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YHTEINEN JULISTUS
SOPIMUKSEN 103 ARTIKLASTA

Sopimuspuolet ovat yksimielisidi siiti, etti sopimuksen 103 artiklan 1 kohdassa olevalla viittauksella
valtiosaann6n asettamien vaatimusten tMyttimiseen ja 103 artiklan 2 kohdassa olevalla viittauksella
viiliaikaiseen soveltamiseen ei ole kiyt~nn6ssi vaikutusta yhteis6n sisiisiin menettelyihin.
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YHTEINEN JULISTUS
SOPIMUKSEN POYTAKIRJASTA 35

Sopimuspuolet ovat yksimielisii siiti, etti p6ytikirja 35 ei rajoita niiden voimassa olevien sisaisten
sSint6jen velvoittavuutta, joiden mukaan kansainviliset sopimukset ovat sellaisinaan velvoittavia ja
ensisijaisia.
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YHTEINEN JUUSTUS
RAHOITUSJARJESTELMASTA

Jos jokin EFTAan kuuluva sopimuspuoli eroaa EFTAsta ja Iiittyy yhteis66n, olisi toteutettava
aiheelliset jijestelyt sen takaamiseksi, etta tisti ei aiheudu jiljelli olevifle EFTA-valtioille ylimnii-
riisi. taloudellisia velvoitteita. Talta osin sopimuspuolet kiinnittivit huomiota EFTA-valtioiden
piat6kseen, jonka mukaan ne laskevat bruttokansantuotteeseen perustuvat rahoitusjdjestelmfin mukaiset
rahoitusosuutensa kolmen viimeisen vuoden markkinahintatilastojen perusteella. UittyvAn EFTA-
valtion osalta tarkoituksenmukaiseen ja oikeudenmukaiseen ratkaisuun olisi pliistivi Iiittymisneuvotte-
lujen yhteydessA.
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YHTEINEN JULISTUS
ETA-SOPIMUKSEN JA OLEMASSA OLEVIEN SOPIMUSTEN SUHITEESTA

Ennen kuin ainakin vastaavat oikeudet on saavutettu ETA-sopimuksen mukaisesti, ETA-sopimus ei
vaikuta oikeuksiin, jotka on turvattu yhtd.aitd yhti tai useampaa EY:n jisenvaltiota ja toisaalta yhta tai
usearnpaa EFTA-valtiota velvoittavaa, voimassa olevalla sopimuksella, kuten sopimuksella, joka
koskee yksil6itg, yrityksii, alueellista yhteisty6tA tai hallinnollisia jirjestelyji.
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YHTEINEN JULUSTUS
KALAN JA MUIDEN MEREN TUOTTEIDEN KAUPASTA TEHDYSSA

POYTAKIRJASSA 9 OLEVAN 4 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN
YHTEISESTA TULKINNASTA

1. Koska EFTA-valtiot eivit noudata kalastuspolitiikkaa koskevaa yhteis6n sliinn6st6A ("acquis
communautaire"), katsotaan, ett! viitattaessa valtion varoista mybnnettiviin tukeen, sopimus-
puolet arvioivat mahdollista kilpailun viilristymistl ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93
artiklan perusteella ja suhteessa kalastuspolitiikkaa koskevaan merkitykselliseen yhteis6n sAin-
n6st66n ("acquis communautaire") sekA ETA-sopimuksen 61 artiklan 3 kohdan c alakohdasta
annettuun yhteiseen julistukseen.

2. Koska EFTA-valtiot eivAt noudata kalastuspolitiikkaa koskevaa yhteis6n sA.nn~st6! ("acquis
communautaire"), katsotaan, etti viitattaessa markkinointijrjestelmig koskevaan lainsgidiint66n,
tillaisesta IainsiAddnn6sti johtuvaa kilpailun viAristymista arvioidaan suhteessa yhteisti mark-
kinointijddijestehmiiii koskevan yhteis6n sdinn6st6n ("acquis communautaire") periaatteisiin.

Jos EFTA-valtio pitA.M voimassa sAinn6ksii, jotka koskevat kalastusalan markkinointijArjes-
telmfi, tai antaa uutta tAllaista lainsigdint6ii, nfiden sAinn6sten katsotaan liiht6kohtaisesti
olevan sopusoinnussa ensimmfisessi alakohdassa tarkoitettujen periaatteiden kanssa, jos
siinn6ksissi on otettu huomioon ainakin seuraavat tekijit:

a) tuottajien jAirest6ja koskevassa lainsiidinn6ssd on otettu huomioon ne yhteis6n
s5Ann6st6n ("acquis communautaire") periaatteet, jotka koskevat

- tuottajien aloiteoikeuden toteuttamista,
- mahdollisuutta pids td jiseneksi ja erota j.senyydesti,
- sitS, etti m iiiraiiviai markkina-asemaa ei ole, jollei se ole tarpeen ETY:n perus-

tamissopimuksen 39 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita vastaavien tavoitteiden
saavuttamiseksi;

b) jos tuottajien jrjest6j. koskevat s~inn6t ulotetaan koskernaan muita kuin tuottajien jar-
jest6jen jiseni~i, sovellettavat skinn6kset vastaavat periaatteita, joista sgiidetiin asetuksen
(ETY) N:o 3687/91 7 artiklassa;

c) jos on voimassa tai annetaan sSAnn6ksia, jotka koskevat mahdollisuutta hintatukeen, nAmga
sAann6kset vastaavat asetuksen (ETY) N:o 3687/91 III osaston siinnfksii.
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YHTEINEN JULISTUS
TULLIMYONNYrYSTEN SOVELTAMISESTA ERAISIIN

MAATALOUSTUOTFEISIIN

Sopimuspuolet ilmoittavat, etti tapauksissa, joissa samalle tuotteelle annetaan tullimy6nnytyksii seki
ETA-sopimuksen p6ytkidrjan 3 nojalla etti sopimuksen p6ytikirjassa 42 tarkoitetun maataloustuottei-
den kauppaa koskevan kahdenvilisen sopimuksen nojalla, asian kannalta merkityksellisi§ asiakiroja
esitettiess5 on annettava edullisin mahdollinen tullikohtelu.

Tami ei kuitenkaan rajoita ETA-sopimuksen 16 artildasta johtuvia velvoitteita.
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YHTEINEN JULUSTUS
KASVIEN TERVEYTIA KOSKEVISTA SEIKOISTA

Sopimuspuolet toteavat, ettA tit5 alaa koskevia, olemassa olevia yhteis6n s5id6ksiS tarkastellaan
parhaillaan. Tirnmin vuoksi EFTA-valtiot eivit ala noudattaa titA lainsiidint6i. Uusia sg.nt6ji
kisitefliin ETA-sopimuksen 99 ja 102 artiklan mukaisesti.
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YHTEINEN JULISTUS
VALVONTAVIRANOMAISTEN KESKINAISESTA AVUNANNOSTA

VAKIJUOMIEN ALALLA

Sopimuspuolet ovat yhtA mieltA siit, ettd ETA-sopimuksen kannalta merkityksellisti, tulevaisuudessa
mahdollisesti annettavaa EY:n lainsiid.nt6d valvontaviranomaisten keskiniisesti avunannosta
vakijuomien alalla kisitelld4n sopimuksen yleisten pa~it6ksentekoa koskevien mairiysten mukaisesti.
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YHTEINEN JULISTUS
VIINLA KOSKEVIEN KAUPAN TEKNISTEN ESTEIDEN POISTAMISESTA

TEHDYSTA POYTAKIRJASTA 47

P6ytiikirjassa 47 olevassa lisiyksessa tarkoitettu iimaisujen "Federweiss" ja "Federweisser" kiytt6a
koskeva mukautus ei rajoita asiaa koskevaan yhteis6n IainsAidint66n tulevaisuudessa mahdollisesti
teht, vien muutosten soveltamista; yhteis6n ainsaid~nt66n voidaan ottaa s~Ann6ksii samojen tai
vastaavien ilmaisujen kayt6sti yhteis6ssi tuotetussa viinisss.

Titi sopimusta sovellettaessa noudatettava EFTA-valtioiden viinintuotantoalueiden luokitus
viininviljeIyvy6hykkeell B ei vaikuta yhteis6n ]uokitukseen tulevaisuudessa mahdollisesti tehtiviin
muutoksiin; yhteis6n luokituksella voi olla merkittiv! vaikutus ensin mainittuun luokitukseen
sopimusta sovellettaessa. TIallaisia muutoksia kasiteiian sopimuksen yleisten madriysten mukaisesti.
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YHTEINEN JULISTUS
TULLIMYONNYTYSTEN MUUTTAMISESTA SEKA

ESPANJAN IA PORTUGALIN ERITYISKOHTELUSTA

P6ytdkirjassa 3 kuvatun jlajestelmdn tdydellinen tgytAnt66npano riippuu joissakin sopimuspuolissa
kansalliseen hinnanhyvitysjrjestelmiin tehtdvisti muutoksista. Niani muutokset eivit ole mahdollisia
muuttamatta tullimy6nnytyksii. Tullimybnnytysten muuttaminen ei merkitsisi tarvetta ETA-
sopimuksen sopimuspuolten vdlisiin hyvityksiin.

P6ytaikirjassa 3 kuvattu jiljestelmi ei estS soveltamasta Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan asiaa
koskevia mSAriyksii eikd johda yhteis6ssa, sellaisena kuin se on 31 paivini joulukuuta 1985, siihen,
etta ETA-sopimuksen sopimuspuolia kohdeltaisiin suotuisammin kuin uusia EY:n jdsenvaltioita.
Mdijestelmin soveltaminen ei varsinkaan esti soveltamasta Espanjan ja Portugalin Iiittymisasiakirjaa
sovellettaessa toteutettuja Iiittymismaksujen hyvitysmigrii.
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YHTEINEN JULISTUS
ELAINTEN HYVINVOINNISTA

Sen estfintii, miti sopimuksen Iiitteess5 I olevan I luvun (elginlgikintiasiat) 2 kohdassa miritiin,
sopimuspuolet kiinnittivit huomiota yhteis6n Vimin alan lainsiidinn6n kehitykseen ja sopivat
kuulevansa toisiaan siini tapauksessa, etti eldinten hyvinvointia koskevan lainsiid1inn6n erot ovat
esteenA tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Sopimuspuolet sopivat tarkkailevansa tilannetta tAhl alalla.
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YHTEINEN JULISTUS
HARMONOIDUSTA JARJESTELMASTA

Sopimuspuolet sopivat siitd, etta ne yhdenmukaistavat nin pian kuin mahdollista ja 31 piivi.n
joulukuuta 1992 mennessd ETA-sopimuksen asianomaisiin liitteisiin ja p6ytdkidoihin sisiltyvat
harmonoidun jijestelmdn saksankieliset tavarankuvaukset.
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EY:N JASENVALTIOIDEN JA EFrA-VALTIOIDEN HALLITUSTEN

JULISTUKSET

EY:N JASENVALTIOIDEN JA EFTA-VALTIOIDEN HALLITUSTEN
JULISTUS

RAJOILLA TAPAHTUVIEN TARKASTUSTEN YKSINKERTAISTAMISESTA

EY:n jisenvaltiot ja EFTA-valtiot toimivat yhteisty6ssi henkil6iden vapaan Iiikkuvuuden
edistlmiseksi, jollei asiamnukaisin tavoin miiiritellyistgi menettelytavoista muuta johdu, pyrkien

yksinkertaistamaan toistensa kansalaisiin ja niiden perheenjiseniin alueidensa rajoilla kohdistuvia
tarkastuksia.
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EY:N JASENVALTIOIDEN JA EFTA-VALTIOIDEN HALLITUSTEN
JULISTUS

POLIIMrISESTA VUOROPUHELUSTA

Euroopan yhteis6 ja sen jisenvaltiot seki Euroopan vapaakauppasopimuksen jisenvaltiot ilmaisevat
tahtonsa lujittaa ulkopolitiikkaa koskevaa poliittista vuoropuheluaan pyrkimykseniin luoda

biheisemmat suhteet yhteisesti tirkeind pidetyill aloilla.

TitM varten ne sopivat, etta:

- ne vaihtavat ministeritasolla epdvirallisesti mielipiteit~i ETA:n neuvoston kokouksissa.
Tarvittaessa nAiti mielipiteenvaihtoja voidaan valmistella kokouksissa poliittisia kysymyksiA
kisittelevien johtavien virkamiesten tasolla;

- ne kiyttivit tdysimiriisesti hy6dyksi olemassa olevia diplomaattikanavia, erityisesti
diplomaattiedustustoja EY:n puheenjohtajamaan pdkaupungissa, Brysseliss ja EFTA-valtioiden
paakaupungeissa;

- ne neuvottelevat epdvirallisesti konferensseissa ja kansainvglisissA jSrjest6issi;

- tAlli ei milldiin tavoin vaikuteta olemassa oleviin tamin alan kahdenviisiin yhteyksiin eiki tim
milhidn tavoin korvaa niita.
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VALIAIKAISJARJESTELY SOPIMUKSEN TASMALLISEN

VOIMAANTULON VALMISTELUA VARTEN

EUROOPAN YHTEIS(N
KOMISSIO

PAiosasto
Ulkosuhteet

Piijohtaja

Herra H. Hafstein,
Suurlihettilas,
EFTA-valtuuskunnan johtaja,
EFTAn sihteerist6
Rue Arlon 118,
1040-Bryssel

Bryssel,

Arvoisa Herra Hafstein,

Viittaan keskusteluumme Euroopan talousalueen vgliaikaisesta vaiheesta ja katson, etti olemme yhta

mieltii viliaikaisjiijestelyn toteuttamisesta sopimuksen tismIlisen voimaantulon valmistelua varten.

TimIn jiljestelyn aikana ETA-neuvottelujen aikana vahvistetut rakenteet ja menettelyt pysytetfiin.
Viliaikana toimiva korkean tason ty6ryhm5, jossa on yhteis6n ja EFTA-valtioiden edustajat ja jota
avustavat viliaikana toinivat asiantuntijaty6ryhmgt, muun muassa tarkastelee 1 pAivfin elokuuta 1991

ja sopimuksen voimaantulon viliseni aikana annettua yhteis6n skAnn6st6i ("acquis") Euroopan
talousalueen kannalta; nImI ty6ryhmat vastaavat aiempaa korkean tason neuvotteluryhmii ja aiempia

neuvotteluryhmii. Yhteisymmgirryksestd tehdin merkintS ja se hyvaksytddn lopulliseksi joko ETA-
sopimukseen liitettlivissd lis~p6ytikijoissa taikka aiheellisin ETA:n sekakomitean p~iit6ksin

sopimuksen tultua voimaan. Jos viliajan jirjestelyn aikana ilmenee huomattavia neuvotteluihin liittyviS

ongelmia, ETA:n sekakomitea kisittelee niiti sopimuksen tultua voimaan.

Koska ETA-sopimuksen mukaista tietojenanto- ja neuvottelumenettelyl voidaan soveltaa vasta

sopimuksen tultua voimaan, yhteis6 antaa viiliaikana EFTA-valtioille tiedon ehdotuksiksi uudeksi
yhteis6n saann6st6ksi ("acquis") sen jdlkeen, kun ehdotukset on toimitettu EY:n ministerineuvostolle.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtd mielti tisti viliaikaisjirdestelysti.

Kunnioittaen Teidan,

Horst G. Krenzler
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ISLANNIN EDUSTUSTO
EUROOPAN YHTEISOSSA
Rue ArchimEde 5
1040 Bruxelles
Puh. (02) 231 03 95
Fax (02) 230 81 46

Bryssel,

Arvoisa Herra Krenzler,

ilmoitan taten vastaanottaneeni taniin kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

"Viittaan keskusteluumme Euroopan talousalueen viliaikaisesta vaiheesta ja katson, ettA olemme yhtli
mielti viliaikaisjirjestelyn toteuttamisesta sopimuksen tismillisen voimaantulon valmistelua varten.

Timdin jirjestelyn aikana ETA-neuvottelujen aikana vahvistetut rakenteet ja menettelyt pysytet1i.in.
Vii jaikana toimiva korkean tason ty6ryhm5, jossa on yhteis6n ja EFTA-valtioiden edustajat ja jota
avustavat viliaikana toimnivat asiantuntijaty6ryhmAt, muun muassa tarkastelee 1 pdivin elokuuta 1991
ja sopimuksen voimaantulon vilisena aikana annettua yhteis6n sdinn6st6i ("acquis") Euroopan
talousalueen kannalta; ndma ty6ryhmdt vastaavat aiempaa korkean tason neuvotteluryhmii ja aiempia
neuvotteluryhmii. Yhteisymmirryksesti tehdian merkinti ja se hyviksytiin lopulliseksi joko ETA-
sopimukseen liitettivissa lisap6ytikiljoissa taikka aiheellisin ETA:n sekakomitean pidt6ksin
sopimuksen tultua voimaan. Jos valiajan jdrjestelyn aikana ilmenee huomattavia neuvotteluihin liittyvi5
ongelmia, ETA:n sekakomitea kasittelee niit5 sopimuksen tultua voimaan.

Koska ETA-sopimuksen mukaista tietojenanto- ja neuvottelumenettelyi voidaan soveltaa vasta
sopimuksen tultua voimaan, yhteis6 antaa valiaikana EFTA-valtioille tiedon ehdotuksiksi uudeksi
yhteis6n sd~inn6stoksi ("acquis") sen jalkeen, kun ehdotukset on toimitettu EY:n ministerineuvostolle.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhti mielt5 tistA viliaikaisjrjestelysti."

Minulla on kunnia vahvistaa olevani yhtS mielti tasta viliaikaisjrjestelysti.

Kunnioittavasti Teidin,

Hannes Hafstein, Suurlihettilis,
Islannin Euroopan yhteisbssi olevan edustuston piillikk6

Herra Horst Krenzler
Piijohtaja
Euroopan yhteis6jen komissio
PMiosasto I
Avenue Auderghem 35
Bryssel
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ETA:N KANNALTA MERKITYKSELLISEN TIEDON

JULKAISEMISTA KOSKEVASTA JARJESTELYSTA

ISLANNIN EDUSTUSTO
EUROOPAN YHTEISOSSA
Rue Archimide 5
1040 Bruxelles
Puh. (02) 231 03 95
Fax (02) 230 81 46

Bryssel,

Asia: ETA:n kannalta merkityksellisen tiedon julkaiseminen

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia tehdi seuraava yhteenveto saavuttamastamme yksimielisyydestg, joka koskee
Euroopan talousalueen kannalta merkityksellisten tietojen julkaisemista ETA-sopimuksen tultua
voinaan:

Muodostetaan yhteensovitettu jgijestelmg, johon kuuluvat EY:n virallinen lehti ja sen erityinen ETA-
tdydennysosa. Kun seki EY:tA etti EFTA-valtioita varten julkaistaan samat tiedot, EY:n suorittama
julkaiseminen EY:n virallisessa lehdessA vastaa samalla EY:n ja EFTAn kolmella yhteisella kielella
tapahtuvaa julkaisemista, kun taas tiedot EFTAn muilla neljillS kielelli (islanti, noja, ruotsi ja suomi)
julkaistaan EY:n virallisen lehden ETA-tdydennysosassa. EFTA-valtiot sitoutuvat huolehtimaan
asianmukaisesta infrastruktuurista varmistaakseen, ett5 tarvittavat kSinn6kset muille EFTAn kielille
kuin EY:n ja EFTAn yhteisille kielille ovat tismillisesti saatavissa. EFTA-valtiot vastaavat ETA-
thydennysosan aineiston tuottamisesta.

Julkaisujrdestelmi koostuu seuraavasta:

a) ETA:n sekakomitean pfifitfkset, jotka liittyvat yhteis6n siiinn6stoon ("acquis"), ja ETA:n
toimielinten muihin piitoksiin, sifidoksiin, ilmoituksiin jne.

ETA:n sekakomitean piit6kset, jotka Iiittyv5t yhteis6n s nn6st66n ("acquis"), julkaistaan
yhdeksilA virallisella kielelli EY:n virallisen lehden erityisessi ETA-osastossa. TAmI
julkaiseminen vastaa julkaisemista kolmella yhteiselli kielelli. Nimi pAdt6kset julkaistaan my6s
EFTA-valtioihin kuuluvien Pohjoismaiden virallisilla kielilli ETA-taydennysosassa ja
mahdollisesti EFTA-valtioiden vastuulla my6s yleis6lle tiedottamista varten EFTAn ty6kielella.

Sama koskee ETA:n toimielinten, erityisesti ETA:n neuvoston ja ETA:n sekakomitean muita
p4itbksii, siid6ksii, ilmoituksia jne,

ETA:n sekakomitean yhteis6n siAnn6st66n ("acquis") Iiittyvien piit6sten osalta ETA-osaston
sisillysluettelossa on viitetiedot siit5, missA asiaa koskevat EY:n sisaiset tekstit ovat.
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b) EY:n kannaita merkityksellinen EFTAn aineisto

EFTA-valtioiden, EFTAn valvontaviranomaisen, EFTA-valtioiden pysyvn komitean ja EFTAn
tuomioistuimen tuottamat, esimerkiksi kilpailua, valtion tukea, julkisia hankintoja ja teknisia
standardeja koskevat tiedot julkaistaan EY:n yhdeksilli viralliseUa kielelli EY:n virallisen
lehden ETA-osastossa.

Tmamii julkaiseminen vastaa my6s EFTA-valtioiden osalta julkaisemista kolmella yhteisell!
kieleli, kun taas EFTAn muilla neIjAII kielellS julkaiseminen tapahtuu ETA-taydennysosassa.
Jos silli on asian kannalta merkitysti, seka ETA-osaston etti ETA-tAydennysosan sisallys-
luettelossa on viitetiedot siit5, missi vastaavat EY:n ja sen jiisenvaltioiden tuottamat vastaavat
tiedot ovat.

c) EFTAn kannalta merkityksellinen EY:n aineisto

EY:n ja sen jdsenvaltioiden tuottamat, esimerkiksi kilpailua, valtion tukea, julkisia hankintoja
ja teknisid standardeja koskevat tiedot julkaistaan EY:n yhdekalli virallisella kielelli EY:n
virallisessa lehdessS. TimA julkaiseminen vastaa my6s EFTA-valtioiden osalta julkaisemista
kolmella yhteisella kielelli, kun taas EFTAn muilla neIjil11 kielelli julkaiseminen tapahtuu
ETA-tiydennysosassa. Jos silli on asian kannalta merkitystS, annetaan viitetiedot siiti, mistS
EFTA-valtioiden, EFTAn valvontaviranomaisen, EFTA-valtioiden pysyvin komitean ja EFTAn
tuomioistuimen tuottanat vastaavat tiedot ovat.

Julkaisujiijestelmdiin liittyvisti rahoituskysymyksisti sovitaan erillisessfi jrjestelyssi.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhti mielti edelli esitetysti.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Hannes Hafstein, Suurlihettilis,
Islannin Euroopan yhteis6ssi olevan edustuston pSAllikk6

Herra Horst Krenzler
Piiijohtaja
Euroopan yhteis6jen komissio
Piaosasto I
Avenue Auderghem 35
Bryssel
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EUROOPAN YHTEISON
KOMISSIO

PMaosasto

Ulkosuhteet

P~Hjohtaja

Herra H. Hafstein,
Suurlhihettilis,
EFrA-valtuuskunnan johtaja,
EFTAn sihteerist6
Rue Arlon 118,
1040-Bryssel

Bryssel,

Arvoisa Herra,

ilmoitan iten vastaanottaneeni tAniin kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

"Minulla on kunnia tehda seuraava yhteenveto saavuttamastamme yksimielisyydesti, joka koskee
Euroopan talousalueen kannalta merkityksellisten tietojen julkaisemista ETA-sopimuksen tultua
voimaan:

Muodostetaan yhteensovitettu jiirjestelmi, johon kuuluvat EY:n virallinen lehti ja sen erityinen ETA-
tiydennysosa. Kun sekA EY:ta ettA EFTA-valtioita varten julkaistaan samat tiedot, EY:n suorittama
julkaiseminen EY:n virallisessa lehdessi vastaa samalla EY:n ja EFTAn kolmella yhteiselld kielella
tapahtuvaa julkaisemista, kun taas tiedot EFTAn muilla neljilli kielelli (islanti, norja, ruotsi ja suomi)
julkaistaan EY:n virallisen lehden ETA-taydennysosassa. EFTA-valtiot sitoutuvat huolehtimaan
asianmukaisesta infrastruktuurista varmistaakseen, etti tarvittavat k~inn6kset muille EFTAn kielille
kuin EY:n ja EFTAn yhteisille kielille ovat tismillisesti saatavissa. EFTA-valtiot vastaavat ETA-
tiydennysosan aineiston tuottamisesta.

JulkaisujanjestelmA koostuu seuraavasta:

a) ETA:n sekakomitean piitlkset, jotka liittyvit yhteison sfiiann6stifn ("acquis"), ja ETA:n
toimielinten muihin piiitlksiin, saidiksiin, Ilmoituksiin jne.

ETA:n sekakomitean piit~kset, jotka liittyvit yhteis6n siinn6st66n ("acquis"), julkaistaan
yhdeksll. virallisella kielelli EY:n virallisen lehden erityisessi ETA-osastossa. Timi
julkaiseminen vastaajulkaisemista kolmella yhteisellA kielelli. Nimi piitbkset julkaistaan my6s
EFTA-valtioihin kuuluvien Pohjoismaidcn virallisilla kielilli ETA-taydennysosassa ja
mahdollisesti EFTA-valtioiden vastuulla my6s yleis6lle tiedottamista varten EFTAn ty6kielelli.
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Sama koskee ETA:n toimielinten, erityisesti ETA:n neuvoston ja ETA:n sekakomitean muita
piit6ksii, siid6ksii, ilmoituksia jne,

ETA:n sekakomitean yhteis6n sinn6st66n ("acquis") liittyvien p~it6sten osalta ETA-osaston
sisillysluettelossa on viitetiedot siiti, miss! asiaa koskevat EY:n sisaiset tekstit ovat.

b) EY:n kannalta merkityksellinen EFrAn aineisto

EFTA-valtioiden, EFTAn valvontaviranomaisen, EFTA-valtioiden pysyvin komitean ja EFTAn

tuornioistuimen tuottamat, esimerkiksi kilpailua, valtion tukea, julkisia hankintoja ja teknisil

standardeja koskevat tiedot julkaistaan EY:n yhdeks~li viralisella kielelli EY:n virallisen
lehden ETA-osastossa. TAma julkaiseminen vastaa my6s EFTA-valtioiden osalta julkaisemista

kolmella yhteiselIIA kielelli, kun taas EFTAn muilla neljilli kielellii julkaiseminen tapahtuu

ETA-tiydennysosassa. Jos sil on asian kannalta merkitysti, sekii ETA-osaston ettS ETA-
tiydennysosan sisdllysluettelossa on viitetiedot siiti, missA vastaavat EY:n ja sen jasenvaltioiden
tuottamat vastaavat tiedot ovat.

c) EFIAn kannalta merkityksellinen EY:n aineisto

EY:n ja sen jiisenvaltioiden tuottamat, esimerkiksi kilpailua, valtion tukea, julkisia hankintoja
ja teknisii standardeja koskevat tiedot julkaistaan EY:n yhdeksAli virallisella kielelli EY:n

viraUisessa lehdessg. Timi julkaiseminen vastaa my6s EFTA-valtioiden osalta julkaisemista
kolmella yhteisella kielelli, kun taas EFrAn muilla nejilli kielelli julkaiseminen tapahtuu

ETA-tAydennysosassa. Jos silli on asian kannalta merkitysti, annetaan viitetiedot siita, misti

EFTA-valtioiden, EFTAn valvontaviranomaisen, EFTA-valtioiden pysyvin komitean ja EFTAn

tuomioistuimen tuottamat vastaavat tiedot ovat.

JulkaisujijestelmAdn Iiittyvisti rahoituskysymyksisti sovitaan erillisessd jiijestelyssi.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhti mielti edelli esitetysti."

Minulla on kunnia vahvistaa olevani yhta mielti edeli esitetysti.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Horst G. Krenzler
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JULKISISTA HANKINNOISTA TEHTAVIEN EFTAN ILMOITUSTEN

JULKAISEMISTA KOSKEVA JARJESTELY

EUROOPAN YHTEISON
KOMISSIO

PAiosasto
Ulkosuhteet

Piajohtaja

Herra H. Hafstein,
Suurlihettilis,
EFTA-valtuuskunnan johtaja,
EFTAn sihteerist6
Rue Arlon 118,
1040-Bryssel

Bryssel,

Asia: julkisista hankinnoista tehtivien EFTA-valtioiden ilmoitusten julkaiseminen

Arvoisa Herra Hafstein,

Minulla on kunnia tehdA seuraava yhteenveto saavuttamastamme yksimielisyydesti, joka koskee
EFTAn ilmoitusten julkaisemista EY:n virallisessa lehdessa ETA-sopimuksen IiitteessA XVI ja
erityisesti sen 2 kobdan a ja b alakohdassa mirnityll! tavalla:

a) EFrAn ilmoitukset ldheteti~in ainakin yhdelli yhteis6n kielelli Euroopan yhteis6jen virallisten
julkaisujen toinistolle (EYVJT); ilmoituksessa on tismennettivi, milli yhteis6n virallisella
kielelli se on todistusvoimainen;

b) EYVJT julkaisee todistusvoimaiseksi katsotun ilmoituksen kokonaisuudessaan virallisessa
lehdessa ja TED-tietokannassa; yhteenveto tirkeimmisti osista julkaistaan muilla yhteis6n
virallisilla kielill;

c) EYVJT julkaisee EFTAn ilmoitukset EY:n virallisen lehden S-sarjassa yhdessS EY:n
ilmoitusten kanssa ja niissi si d6ksissa siidetyssa milriajassa, joihin hiitteessi XVI viitataan;

d) EFTA-valtiot sitoutuvat varmistamaan, etta ilmoitukset toimitetaan EYVJT:Ile jollakin yhteis6n
virallisella kielelli niin hyvissa ajoin, etti jos otetaan huomioon EYVJT:n velvollisuus kiintiHi
ilmoitukset yhteis6n virallisille kielille ja julkaista ne kahdentoista paiviin (kiireellisissa ta-
pauksissa viiden piivin) kuluessa virallisessa lehdessa ja TED:ssa, toimittajien ja urakoitsijoiden
tarjousten tekemisti tai kiinnostuksen ilmaisemista varten kaytettavissi oleva aika ei ole liit-
teessi XVI tarkoitettuja mairiaikoja lyhyempi;
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e) EFTAn ilmoitukset lihetetiin niiden sigd6sten liitteeni olevien malli-ilmoitusten mukaisina,
joihin viitataan liitteessi XVI; tehokkaan ja tismdiisen ki1nn~s- ja julkaisujirjestelmin
toteuttamiseksi EFTA-valtiot ottavat kuitenkin huomioon, ettli nijile suositellaan standardoitujen
ilmoitusten laatimista kutakin valtiota varten niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita 24 piivini
lokakuuta 1991(1) annetussa suosituksessa 91/561/ETY on suositeltu kaikille kahdelletoista
jgsenvaltiolle;

f) EY:n komission nimissd toimivan EYVJT:n seki Itivallan, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin
ilmoitettujen tavaranhankkijoiden vuosina 1988 ja 1989 allekidrjoittamat sopimukset niiden
EFTAn tavaranhankintasopimusten julkaisemisesta, joita GATT-sopimus hallitusten julkisista
hankinnoista koskee, piittyvat ETA-sopimuksen tullessa voimaan;

g) tWniin julkaisujirjestelmin rahoituskysymyksisti sovitaan erillisessfi jidjestelyssi, joka koskee
kaikkia muita Euroopan talousalueen kannalta merkityksellisii julkaisuja.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhti mielti edelli esitetysti.

Kunnioittavasti Teidain,

Horst G. Krenzler

o) EYVL N:o L 305, 6.11.1991 ja EYVL N:o S 217 A - N, 16.11.1991
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ISLANNIN EDUSTUSTO
EUROOPAN YHTEISOSSA
Rue Archim~de 5
1040 Bruxelles
Puh. (02) 231 03 95
Fax (02) 230 81 46

Bryssel,

Arvoisa Herra,

ilmoitan t~ten vastaanottaneeni tfnSn kidjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

Asia: julkisista hankinnoista tehtavien EFTA-valtioiden ilmoitusten julkaiseminen

Minulla on kunnia tehdi seuraava yhteenveto saavuttamastamme yksimielisyydestg, joka koskee
EFTAn ilmoitusten julkaisemista EY:n virallisessa lehdessA ETA-sopimuksen Iiitteessa XVI ja
erityisesti sen 2 kohdan a ja b alakohdassa mAirAtylli tavalla:

a) EFTAn ilmoitukset ldhetetin ainakin yhdelld yhteis6n kielellA Euroopan yhteisbjen virallisten
julkaisujen toimistolle (EYVJT); ilmoituksessa on tasmennettavA, milld yhteisbn virallisella
kielelli se on todistusvoimainen;

b) EYVJT julkaisee todistusvoimaiseksi katsotun ilmoituksen kokonaisuudessaan virallisessa
lehdessg ja TED-tietokannassa; yhteenveto tdrkeimmistA osista julkaistaan muilla yhteis6n
virallisilla kielillIi;

c) EYVJT julkaisee EFTAn ilmoitukset EY:n virallisen lehden S-saijassa yhdessA EY:n
ilmoitusten kanssa ja niissi s5id6ksissg sgidetyssi mkiriajassa, joihin liitteessd XVI viitataan;

d) EFTA-valtiot sitoutuvat varmistamaan, etti ilmoitukset toimitetaan EYVJT:Ile jollakin yhteis6n
viralliseila kielelli nin hyvissi ajoin, ettA jos otetaan huomioon EYVJT:n velvoUisuus klinti
ilmoitukset yhteis6n virallisille kielifle ja julkaista ne kahdentoista piivln (kiireellisissi ta-
pauksissa viiden piivin) kuluessa virallisessa lehdessA ja TED:ssA, toimittajien ja urakoitsijoiden
tarjousten tekemisti tai kiinnostuksen ilmaisemista varten kiytettlviss5 oleva aika ei ole liit-
teessl XVI tarkoitettuja miiraikoja lyhyempi;

e) EFTAn ilmoitukset Ilhetetliin niiden siAd6sten liitteeni olevien malli-ilmoitusten mukaisina,
joihin viitataan iitteessA XVI; tehokkaan ja tAsmallisen kiinn6s- ja julkaisujlirjestelmdn
toteuttamiseksi EFTA-valtiot ottavat kuitenkin huomioon, ettfl niille suositellaan standardoitujen
ilmoitusten laatimista kutakin valtiota varten niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita 24 piiviing
lokakuuta 19910) annetussa suosituksessa 91/561/ETY on suositeltu kaikille kabdelletoista
jlsenvaltiolle;

f) EY:n komission nimissA toimivan EYVJT:n sekii Itivallan, Noran, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin
ilmoitettujen tavaranhankkijoiden vuosina 1988 ja 1989 allekirjoittamat sopimukset niiden
EFrAn tavaranhankintasopimusten julkaisemisesta, joita GATT-sopimus hallitusten julkisista
hankinnoista koskee, pAittyvit ETA-sopimuksen tullessa voimaan;

o EYVL N:o L 305, 6.11.1991 ja EYVL N:o S 217 A - N, 16.11.1991
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g) tAmn julkaisuj~ijestelmdn rahoituskysymyksisti sovitaan erillisessA jrjestelyssA, joka koskee
kaikkia muita Euroopan talousalueen kannalta merkityksellisia julkaisuja.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhti mieiti edelli esitetystii."

Minulla on kunnia vahvistaa olevani yhtS mielti edelli esitetysti.

Teidan,

Hannes Hafstein, Suurlihettilis,
Islannin Euroopan yhteis6ssA olevan edustuston plillikk6

Herra Horst Krenzler
P~iijohtaja
Euroopan yhteis6jen komissio
Piiosasto I
Avenue Auderghem 35
Bryssel
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YHTEISESTI HYVAKSYTYT POYTAKIRJAMERKINNAT
Euroopan talousyhteis6n, Euroopan hiili- ja
terisyhteisbn ja niiden jasenvaltioiden seka
EFTA-valtioiden neuvotteluista Euroopan

talousaluetta koskevaksi sopimukseksi

Sopimuspuolet ovat yhta mieltS seuraavasta:

sopimuksen 26 artiklan ja poytakirfan 13 osalta
yhteis6 tarkastelee ennen sopimuksen voimaantuloa yhdessa niiden EFTA-valtioiden kanssa, joita asia
koskee, ovatko edellytykset sopimuksen 26 artiklan soveltamiseksi, p6ytikirjassa 13 olevan
ensimmaisen kohdan mairiyksisti riippumatta, kalastuksen alalla yhteis6n ja asianomaisten EFTA-
valtioiden vAlilla toteutuneet;

sopimuksen 56 artiklan 3 kohdan osalta
sopimuksen 56 artiklan 3 kohdan ilmaisulla "huomionarvoinen" katsotaan olevan se merkitys, joka silla
on komission tiedonannossa niisti merkitykselt5iin vihiiisisti sopimuksista, jotka eivlt kuulu Euroopan
talousyhteis6n perustamissopimuksen 85 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan (EYVL. N:o C 231,
12.9.1986, s. 2);

sopimuksen 90 artiklan osalta
ETA:n neuvoston ty6jaxjestyksessA tasmennetain, ettA pAitksi5 teht~essA EFTA-ministerit esiintyvat
yhtenlisesti;

sopimuksen 91 artiklan osalta
ETA:n neuvosto m~iiAr tarvittaessa ty6jirjestyksessain mahdollisuudesta perustaa alakomiteoita tai
ty6ryhmii;

sopimuksen 91 artiklan 2 kohdan osalta
ETA:n neuvoston ty6jarjestyksessa tiismennet.iin, ettA 91 artiklan 2 kohdassa ilmaisulla "aina
olosuhteiden siti edellytt iess;S" tarkoitetaan my6s tilannetta, jossa sopimuspuoli kiytt!A hyv~ikseen 89
artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeuttaan saattaa asia k~isiteltiviksi ("droit d'dvocation");

sopimuksen 94 artiklan 3 kohdan osalta
katsotaan, ettA ETA:n sekakomitea piittdi jossakin ensimmiisisti kokouksistaan hyviksyesAsn
ty6j5irjestyksensA sellaisten alakomiteoiden tai ty6ryhmien perustamisesta, jotka ovat erityisesti tarpeen
avustaxnaan siti sen tehtivien suorittamisessa esimerkiksi alkuperisdint6jen tai muiden tulliasioiden
osalta;

sopimuksen 102 artiklan 5 kohdan osalta
sopimuksen 102 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun viiiaikaisen raukeamisen tapauksessa raukeamisen
soveltamisala ja voimaantulo on julkistettava riittivilii tavaUa;
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sopimuksen 102 artiklan 6 kohdan osalta
sopimuksen 102 artiklan 6 kohta koskee ainoastaan tosiasiallisesti hankittuja oikeuksia, muttei pelkkiA
odotuksia. Tillaiset hankitut oikeudet voisivat esimerkiksi olla:

- ty6ntekij6iden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvA raukeaminen ei vaikuta tybntekijin oikeuteen
oleskella edelleen sopimuspuolen alueella, jos hin on muuttanut sinne jo ennen kyseisten skin-
t6jen raukeamista;

- sijoittautumisvapauteen liittyvi raukeaminen ei vaikuta yhtibn oikeuksiin sopimuspuolen
alueeDa, jos yhti6 on sijoittautunut sinne jo ennen kyseisten sSint6jen raukeamista;

- sijoituksiin, esimerkiksi kiinteist6sijoituksiin, Iliittyvi raukeaminen ei vaikuta sijoituksiin, jotka
on tehty jo ennen raukeamisen ajankohtaa;

- julkisiin hankintoihin liittyvg raukeaminen ei vaikuta sellaisen sopimuksen tAytilntb6npanoon,
joka on tehty jo ennen raukeamista;

- tutkintotodistusten tunnustamiseen liittyvi raukearninen ei vaikuta tutkintotodistuksen haltijan
oikeuteen jatkaa todistuksessa tarkoitettua ammattia sellaisen sopimuspuolessa, joka ei ole
antanut tutkintotodistusta;

sopimuksen 103 artiklan osalta
jos ETA:n neuvosto tekee p~itbksen, sovelletaan 103 artiklan 1 kohtaa;

sopimuksen 109 artiklan 3 kohdan osalta
sopimuksen 109 artiklan 3 kohdassa ilmaisulla 'soveltaminen' tarkoitetaan my6s sopimuksen
tgytant66npanoa;

sopimuksen 111 artiklan osalta
raukeaminen ei ole sopimuksen hyvin toiminnan mukaista ja on ponnisteltava kaikin tavoin sen
vilttlrmiseksi;

sopimuksen 112 artiklan 1 kohdan osalta
sopimuksen 112 artiklan 1 kohdan mldriykset koskevat my6s tilannetta tietylli alueella;

sopimuksen 123 artiklan osalta
sopimuspuolet eivat kiyti 123 artiklaa asiattomasti estAiikseen kilpailua koskevien tietojen antamisen;

sopimuksen 129 artiklan osalta
jos jokin sopimuspuolista ei aio ratifioida sopimusta, allekirjoittajat tarkastelevat tilannetta;

sopimuksen 129 artiklan osalta
jos jokin sopimuspuolista ei ratifioi sopimusta, jiljelli olevat sopimuspuolet kutsuvat koolle diplo-
maattikonferenssin arvioimaan sopimuksen ratifioimatta jiihmisen vaikutuksia ja tarkastelemaan
mahdollisuutta hyviksya tarpeelliset muutokset sisilttvA p6ytlkirja, johon sovelletaan tarpeellisia sisai-
sil menettelyji. Tillainen konferenssi kutsutaan koolle heti, kun on kiynyt ilmi, etti jokin sopimus-
puolista ei ratifioi sopimusta, tai viimeistdiin silloin, kun timin sopimuksen voimaantulopiivin
noudattaminen on Iy6ty laimin;
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sopimuksen p6ytakirjan 3 osalta
lisaykset 2 - 7 saatetaan valmiiksi ennen sopimuksen voimaantuloa; lislykset 2 - 7 laaditaan niin pian
kuin mahdollista ja joka tapauksessa ennen I piivdd heinAkuuta 1992. Lisayksen 2 osalta asiantuntijat

laativat luettelon raaka-aineista, joihin hinnantasausta sovelletaan hinnantasaustoimenpiteiden

perusteella sopimuspuolissa ennen sopimuksen voimaantuloa;

sopimuksen p6ytakirjassa 3 olevan 11 artiklan osalta
kunkin vapaakauppaa koskevan jrjestelyn p6ytlkirjan 2 soveltamisen helpottamiseksi niiden
vapaakauppasopimusten p6ytikirjan 3 mniriyksii muutetaan ennen ETA-sopimuksen voimaantuloa

silt osin kuin ne koskevat "peraisin olevien tuotteiden" midritelm~ ja hallinnollisen yhteisty6n
menetelmii. Niilli muutoksilla pyritaidn saattamaan edelli mainitut saAnn6kset, muun muassa

alkuperitodistusta ja hallinnollista yhteisty6ti koskevat mir&iykset mahdollisimman yhdenkaltaisiksi
ETA-sopimuksen p6ytikirjan 4 midraysten kanssa pitlien samalla voimassa "diagonaalisen"

kasautumisen jiljestelmin seki siihen liittyvit ttll! hetkelli sovellettavat p6ytdikirjan 3 mukaiset
sdAann6kset ja mdiriykset. Yhti mielti ollaan siten siitd, ettei nAili muutoksilla tule muuttaa vapaa-
kauppasopimuksilla saavutettua vapautumisen astetta.

sopimuksen p6ytdkirjan 9 osalta
yhteis6 ja ne EFTA-valtiot, joita asia koskee, jatkavat ennen sopimuksen voimaantuloa keskustelujaan
kalan ja kalataloustuotteiden kauttakuljetuskysymykseen ifittyvistli lainsiiddnt6i koskevista
mukautuksista tyydyttivin jirestelyn saavuttamiseksi;

sopimuksen p6ytdkirjassa 11 olevan 14 artiklan 3 kohdan osalta
yhteis6, tiysin komission yhteensovittamistehtivin mukaisesti, kehittai komission asiakirjassa

XXI/201/89 tarkoitettuja suoria yhteyksii, jos silli lisAtAin timin p6ytikijan toiminnan joustavuutta

ja tehokkuutta ja jos se tapahtuu vastavuoroisuuden pobjalta;

sopimuksen p6ytuikirjan 16 ja Uiitteen VI osalta
Sveitsi ja muut valtiot, joita asia koskee, voivat kiydS kahdenvilisiA keskusteluja mahdollisuudesta

pysyttdi voimassa olevat kahdenvAliset sosiaaliturvasopimukset henkil6iden vapaata liikkuvuutta
koskevien siirtymAkausien pAatyttyi;

sopimuksen pOyttikirjan 20 osalta
sopimuspuolet kehittivit asianomaisissa kansainvilisissg ji jest6issA saint6ji rakenteellisten paranta-

mistoimenpiteiden soveltamisesta It5vallan kauppalaivastoon ottaen aiheellisella tavalla huomioon sen,

missA miirin Itavallan kauppalaivasto on mukana niili markkinoilla, joita varten rakenteelliset
parantamistoimenpiteet oli suunniteltu. Aiheellista huomiota kiinnitetiin ajankohtaan, josta alkaen

Itivallan rakenteellisten parantamistoimenpiteiden mukaiset velvoitteet tulevat voimaan;

sopimuksen p6ytidkirjan 23 seki p6ytiikirjan 24 osalta (niiden kielid koskevat 12 artiklat)
EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen huolehtivat keskinaisti avustamista tai muita,
erityisesti kiAnn6ksiA koskevista, aiheellisia ratkaisuja koskevista kiytinn6n jirjestelyistA;

Vol 1816, 1-31121



420 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1994

sopimuksen p~ytikirjan 30 osalta
seuraavat EY:n tilastotiedon alan komiteat on todettu komiteoiksi, joiden toimintaan EFTA-valtiot

osanistuvat tiydellisesti p6ytlikirjan 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla:

1. Euroopan yhteis6jen tilasto-ohjelmia kilsittelevd komitea

joka on perustetlu seuraavalla:

389 D 0382: neuvoston pSat6s 89/382/ETY, Euratom, annettu 19 pivani kesikuuta 1989,

Euroopan yhteis6jen tilasto-ohjelmia khsittelevhn komitean perustamisesta (EYVL N:o L 181,
28.6.1989, s. 47);

2. rahoitus-, finanssi- ja maksutasetilastoja kisitteleva komitea

joka on perustettu seuraavalla:

391 D 0115: neuvoston pdit6s 91/115/ETY, annettu 25 piivkni helmikuuta 1991, rahoitus-,

finanssi- ja maksutasetilastoja kisittelevhn komitean perustamisesta (EYVL N:o L 59, 6.3.1991,
s. 19);

3. tilastosalaisuuskomitea

joka on perustettu seuraavalla:

390 R 1588: neuvoston asetus (Euratom, ETY) N:o 1588/90, annettu 11 pgivinii keshkuuta

1990, salassapidettivien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteis6jen tilastotoimistolle

(EYVL N:o L 151, 15.6.1990, s. 1);

4. markkinahintaisen bruttokansantuotteen (GNP) muodostamisen yhdenmukaistamista ki'sittelevii

komitea,

joka on perustettu seuraavalla:

389 L 0130: neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 phivini helmikuuta 1989,

markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta (EYVL N:o L 49,

21.2.1989, s. 26);

5. talous- ja sosiaalitilastoja kasittelevdi neuvoa-antava komitea

joka on perustettu seuraavalla:

391 D 0116: neuvoston pait6s 91/116/ETY, annettu 25 pfiivhnA helmikuuta 1991, talous- ja

sosiaalialan tilastotietoja khsittelevin Euroopan neuvoa-antavan komitean asettamisesta (EYVL

N:o L 59, 6.3.1991, s. 21).

EFTA-valtioiden oikeudet ja velvollisuudet kyseisissS EY:n komiteoissa m 'rhthiin yhteisessa

julistuksessa, joka koskee sovellettavia menettelyj5 tapauksissa, joissa sopimuksen 76 artiklan

ja VI osan seka niiti vastaavien p6yt5kirjojen nojalla EFTA-valtiot osallistuvat thysin EY:n
komiteoihin;
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sopimuksen p6ytlikirjassa 36 olevan 2 artiklan osalta

EFTA-valtiot pSittdvAt kunkin EFTA-valtion kansanedustuslaitoksesta ETA:n parlamentaariseen

sekakomiteaan tulevien jisenten lukumdirlisti ennen sopimuksen voimaantuloa;

sopimuksen ptytikirjan 37 osalta
viittaus kilpailunrajoituksia ja miiriiviA markkina-asemaa kdsittelevdan neuvoa-antavaan komiteaan

(neuvoston asetus (ETY) N:o 17/62) koskee p6ytikirjassa 23 olevan 6 artiklan mukaisesti my6s:

- iikenteen alan kilpailunrajoituksia ja miidvS§ markkina-asemaa kisittelevAii neuvoa-antavaa

komiteaa (neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68);

- meriliikenteen alan kilpailunrajoituksia ja mki~ivii markkina-asemaa kasittelevAd neuvoa-
antavaa komiteaa (neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86);

- lentoliikenteen alan kilpailunrajoituksia ja mariAvdai markkina-asemaa kisitteleviai neuvoa-
antavaa komiteaa (neuvoston asetus (ET''Y) N:o 3975/87);

sopimuksen p6ytiikirjan 37 osalta
vield yksi komitea voidaan lisati p6ytakirjan 37 luetteloon sopimuksen tullessa voimaan sopimuksen

101 artildan 2 kohdan tarkastelulauseketta sovellettaessa:

Korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten yhteensovittamisryhm5 (neuvoston
direktiivi 89/48/ETY).

Osallistumista koskevat yksityiskohdat tasmennet5an;

sopimuksen poytakirjan 47 osalta
luodaan keskin~inen avustusjdjestelmd niiden viranomaisten vdlille, jotka ovat vastuussa yhteis6n ja

kansallisten sadnnasten yhteensopivuudesta viinialalla niiden s-Ann6sten mukaisesti, jotka sis5ltyvat

asiaa koskevaan neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2048/89, annettu 19 pdivinS kesAkuuta 1989, vii-

nialan yleisisti tarkastuss nnisti. Tdmdn keskiniisen avustarnisen menettelytavoista midritidn ennen
sopimuksen voimaantuloa. Siihen asti kunnes sellainen jirjestelmA on luotu, asiaa koskevat yhteis6n
ja Sveitsin seka yhteis6n ja It~ivallan valiset kahdenvdliset sopimukset yhteisty6std ja tarkastuksista
viinialafla pysyvgt voimassa;

sopimuksen jitteiden V7 ja VII osalta

Ill neuvotteluryhmdn 11 piivind marraskuuta 1991 pdivityssd asiakirjassa kuvatut erityiset
lis~mukautukset on tehtavS sosiaaliturvan ja ammatillisen pitevyyden vastavuoroisen tunnustamisen
aloilla ennen ETA-sopimuksen voimaantuloa;

sopimuksen liitteen VIT osalta
ETA-sopimuksen tultua voimaan mikiin valtio, johon sopimusta sovelletaan, ei saa vedota 16 paiv.nl

keskuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/362/ETY (EYVL N:o L 167, 30.6.1975, s. 1) 21
artiklaan perusteena sille, etta niiden muiden valtioiden kansalaisille, joihin sopimusta sovelletaan,

asetetaan vaatimnus, jonka mukaan sosiaaliturvajrjestelmian mukaiseksi 15dkdriksi nimittimisen edelly-
tyksena on valmistavan lisdharjoittelujakson suorittaminen;
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sopimuksen hiitteen VII osalta
ETA-sopimuksen tultua vaimaan mikiain valtio, johon sopimusta sovelletaan, ei saa vedota neuvoston
direktiivin 78/686/EUY, annettu 25 piivngi heinikuuta 1978, (EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 1) 20
artiklaan perusteena sile, etti niiden muiden valtioiden kansalaisille, joihin tAti sopimusta sovelletaan,
asetetaan vaatimus, jonka mukaan sosiaaliturvajiijestelmin mukaiseksi hammaslaiikintoimen
harjoittajaksi nimittimisen edellytykseni on lisihajoittelun suorittaminen;

sopimuksen iitteen VII osalta
vihint~iin kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta tutkintotodistusten tunnustamista
koskevasta yleisesti jirjestelmAsti 21 piivani joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin
89/48/ETY (EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16) 1 artiklan d alakohdan ensimmiinen alakohta koskee
Sveitsin insin66ri-, arkkitehti- ja teknikkorekisterisiiti66n (REG) kuuluvia insin66reji, silti osin kuin
he tiyttgivt direktiivin 1 artiklan a alakohdassa s55detyt vaatimukset;

sopimuksen iitteen IX osalta
Islanti, Nora ja Suomi laativat kukin 1 pdiviin tammikuuta 1993 mennessi luettelon niisti muuta kuin
henkivakuutusliiketti harjoittavista vakuutusyrityksisti, joihin ei sovelleta neuvoston direktiivin
73/239/ETY (EYVL N:o L 228, 16.8.1973, s. 3) 16 ja 17 artiklassa saidettyji vaatimuksia, ja
toimittavat sen muille sopimuspuolille;

sopimuksen iitteen IX osalta
Islanti laatii 1 pdiviin tammikuuta 1993 mennessi luettelon niisti henkivakuutusliiketti harjoittavista
vakuutusyrityksisti, joihin ei sovelleta neuvoston direktiivin 79/267/ETY (EYVL N:o L 63, 13.3.1979,
s. 1) 18, 19 ja 20 artildassa sidettyjA vaatimuksia, ja toimittaa sen mujile sopimuspuolille;

sopimuksen iitteen XIII osalta
sopimuspuolet tarkastelevat ajokorteista 29 paivani heinakuuta 1991 annettua neuvoston direktiivia
91/439/ETY yhteisesti sovitussa menettelyssa tarkoituksenaan sisAllyttii se liikennetti koskevaan
liitteeseen XIII;

sopimuksen iitteen XIII osalta
niiden EFTA-valtioiden, jotka ovat kansainvilisessi tieliikenteessi kaytettivien ajoneuvojen
miehist6jen ty6stA tehdyn Euroopan sopimuksen (AETR) sopimuspuolia, on tehtAvA ennen trnin
sopimuksen voimaantuloa seuraava varauma AETR-sopimukseen:

"ETA-sopimuksen sopimuspuolten vilinen Iiikenne katsotaan AETR-sopimuksessa tarkoitetuksi
kansalliseksi Iiikenteeksi, jos se ei kuIje AETR-sopimuksen sopimuspuolena olevan kolmannen valtion
alueen kautta."

Yhteis6 toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet saadakseen aikaan vastaavat tarkistukset EY:n jisenvaltioiden
tekemiin varaumiin;

sopimuksen iitteen XVI osalta
katsotaan, etta sopimuksen 100 artiklaa sovelletaan my6s julkisten hankintojen alan komiteoihin.
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EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN SOPIMUKSEN

YHDEN TAI USEAMMAN SOPIMUSPUOLEN

JULISTUKSET

ISLANNIN, NORIAN, RUOTSIN JA SUOMEN HALLITUSTEN JULISTUS
ALKOHOLIMONOPOLEISTA

Islanti, Norja, Ruotsi ja Suomi palauttavat mieleen, etti niiden alkoholimonopolit perustuvat tArkeisiin
terveys- ja sosiaalipoliittisiin nik6kohtiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tisti sopimuksesta johtuvia
velvollisuuksia.
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LIECtrENSTEININ JA SVEITSIN HALLITUSTEN JULISTUS
ALKOHOLIMONOPOLEISTA

Liechtenstein ja Sveitsi julistavat, etti niiden alkoholimonopolit perustuvat tdrkeisiin maatalous-,
terveys- ja sosiaalipoliittisdia ndk6kohtiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tdstA sopimuksesta johtuvia
velvollisuuksia.
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EUROOPAN YHTEISON JIJLISTUS
KESKINAISESTA AVUNANNOSTA TULLIASIOISSA

Euroopan yhteis6 ja sen jdsenvaltiot julistavat katsovansa, ettl keskingisesti avunannosta tulliasioissa
tehdyssa p6ytdkirjassa 11 olevan 2 artiklan 2 kohdan mlAraykset koskevat mainitussa p6yt~kirjassa
olevan 11 artiklan 1 kohdan viimeist5 virkettA.

Vol. 1816, 1-31121



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

EFTA-VALTIOIDEN HALLITUSTEN JULISTUS
PAKETIAUTOJEN VAPAASTA LIIKKUVUUDESTA

EFTA-valtiot hyviksyvit teknisist.i mhirlyksisti, standardeista, testauksesta ja varmentamisesta
tehdyssi liitteessa II olevassa moottoriajoneuvoja koskevassa I osassa tarkoitetun vapaan liikkuvuuden

pakettiautojen osalta I piivistS tamrnmikuuta 1995 edellyttien, etti uutta lainsiidint6i voidaan
mainittuun paivAan memessli soveltaa samoin kuin muihin ajoneuvoluokkiin.

Vol. 1816, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 427

LIECHTENSTEININ HALLJTUKSEN JULISTUS
TUOTEVASTUUSTA

Neuvoston direktiivin 85/374/ETY 14 artiklan osalta Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitus ilmoittaa,
etti timin sopimuksen voimaantuloon mennessi Liechtensteinin ruhtinaskunta antaa, siini mlilirin kuin
se on tarpeen, uutta lainsliidint6ii sellaisesta suojasta ydinonnettomuuksien varalta, joka vastaa
kansainvilisten sopimusten mukaista suojaa.
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LIECHTENSTEININ HALLITUKSEN JULISTUS
MAAN ERITYISASEMASTA

Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitus

viittaa Euroopan yhteis6n ja sen jisenvaltioiden seki Euroopan vapaakauppaliiton maiden
ministerikokouksen 14 piivini toukokuuta 1991 antaman yhteisen julistuksen 18 kohtaan,

vahvistaa uudelleen velvoflisuuden taata, etti kaikkia ETA-sopimuksen mdiriyksii noudatetaan, seka
velvollisuuden soveltaa niiti vilpitt6missa mielessi,

odottaa, ettA ETA-sopimusta sovellettaessa otetaan aiheellisella tavalla huomioon Liechtensteinin
maantieteellinen erityisasema;

katsoo, etti tilanteen, jossa ETA-sopimuksen 112 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttaminen
on perusteltua, arvioidaan olevan olemassa erityisesti, jos p~iiomavirrat muusta sopimuspuolesta ovat
omiaan vaarantamaan maassa asuvan vaest6n mahdollisuuksia hankkia kiintelid omaisuutta taikka jos
EY:n jisenvaltioiden tai muiden EFTA-valtioiden kansalaisten mSari taikka elinkeinoelimin
ty6paikkojen kokonaismiiri suhteessa maassa asuvan viest6n m5.Ardan kasvaa poikkeuksellisen paijon.
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ITAVALLAN HALLJ-UKSEN JULiSTUS
SUOJATOIMENPITEISTA

Itavalta ilmoittaa, etti sen maantieteellisen erityisaseman vuoksi kfytettivissA oleva asutusalue
(erityisesti asuntojen rakentamiseen kiytettivissA oleva alue) on osassa ItAvaltaa keskimAAriisti
vfiisempi. T'imiin vuoksi h~iri6t kiinteist6markkinoilla voisivat lopulta jollakin alueella johtaa ETA-
sopimuksen 112 artiklan suojalausekkeessa tarkoitettuihin vakaviin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin tai
ymparist66n liittyviin vaikeuksiin ja edellyttAR mainitussa artiklassa tarkoitettuja toimenpiteiti.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS

Euroopan yhteis6 katsoo, ett suojatoimenpiteisti annettu Itlivallan hallituksen julistus ei rajoita
sopimuspuolten ti.m~n sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.
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ISLANNIN HALLITUKSEN JULISTUS
ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITEITUJEN SUOJATOIMENPITEIDEN KAYTOSTA

Islanti katsoo, tImin kuitenkaan rajoittamatta tfsti sopimuksesta johtuvia velvollisuuksia, etti se voi
toteuttaa suojatoimenpiteitS, koska sen elinkeinoelimni on yksipuolista ja sen alue harvaanasuttua, jos
sopimuksen soveltaminen aiheuttaa varsinkin:

- vakavia hiiri6iti ty6voimamarkkinoi~la sen vuoksi, etti paljon ty6voimaa siirtyy tietyille
maantieteellisille alueille, tietynlaisiin ty6tehtAviin tai tietyille teollisuudenaloille; taikka

- vakavia hairibiti kiinteist6markkinoilla.

Vol. 1816, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

SVEITSIN HALLITUKSEN JULISTUS
SUOJATOIMENPITEISTA

Sveitsi ilmoittaa kisityksenl.n, etta silla olisi erityisen maantieteellisen ja vaest6llisen asemansa vuoksi
mahdollisuus toteuttaa toimenpiteiti rajoittaakseen maahanmuuttoa Euroopan talousalueen maista, jos
Euroopan talousalueen kansalaisten muuttoliikkeestS seuraa v~iest6U1istA, sosiaalista tai ekologista
epdtasapainoa.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS

Euroopan yhteis6 katsoo, ettai suojatoimenpiteisti annettu Sveitsin hallituksen julistus ei rajoita
sopimuspuolten timIn sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.
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SVEITSIN HALLITUKSEN JULISTUS
ARKKITEHTUURIN ALAN JATKOTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN

TOTEUTTAMISESTA KORKEAMMISSA TEKNILLISISSA OPISTOISSA

Pyytdin ii, ettA Sveitsin korkeampien teknillisten opistojen arkkitehtikoulutuksesta antamat
tutkintotodistukset listdin direktiivin 85/384/ETY 11 artiklaan, Sveitsin Iiittovaltio ilmoittaa
halukkuutensa toteuttaa tiydentivi, vuoden kestivii korkeakoulutasoinen jatkokoulutus, joka

hyvdksytfifan kokeella, saattaakseen opintokokonaisuuden vastaamaan 4 artiklan I kohdan a alakohdan
vaatimuksia. Sveitsin teollisuus- ja ty6voimavirasto toteuttaa tdmAdn tiydennyskoulutuksen lukuvuoden

1995/1996 alkuun mennessA.
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ITAVALLAN JA SVEITSIN HALLITUSTEN JULISTUS
AUDIOVISUAALSISTA PALVELUISTA

Viitaten televisiotoimintaa koskevien jisenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten m.irdysten
yhteensovittamisesta 3 pdivAnd lokakuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/552/ETY Itivallan
ja Sveitsin hallitukset toteavat, etti olemassa olevan EY:n Iainsi5d~nn6n mukaisesti, sellaisena kuin
Euroopan yhteis6jen tuornioistuin on sitA tulkinnut, niilI on mahdollisuus toteuttaa aiheellisia
toimenpiteitli, jos niiden kansallinen lainsAIdnt6 irrotetaan paikallisesta yhteydest~iin sen
kiertnmiseksi.
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LIECHTENSTEININ IA SVEITSIN HALLITUSTEN JULISTUS
VIRKA-AVUSTA

Viitaten niihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen marlyksiin, jotka koskevat valvontavi-
ranomaisten yhteistoimintaa rahoituspalvelujen alalla (pankkitoiminta, yhteissijoitusyritykset ja
arvopaperikauppa), Liechtensteinin ja Sveitsin hallitukset korostavat sitA merkitysti, jonka ne katsovat
hittyvAn salassapidon ja erikoisalan periaatteisiin, ja ilmoittavat kAsityksenin, etti vastaanottavat
viranomaiset kisittelevAt niiden toimivaltaisten viranomaisten antamia tietoja mainittujen periaatteiden
mukaisesti. TOi1la tarkoitetaan, sen kuitenkaan vaikuttamatta asiaa koskevassa yhteis6n siAnn6st6ssi
("acquis") yksil6ityihin tapauksiin, etta:

- kaikki henkild6t, jotka ovat tai ovat olleet tietoja vastaanottavien viranomaisten palveluksessa,
ovat salassapitovelvollisia. Luottamuksellisiksi yksil6ityjA tietoja kisitellin timin mukaisesti;

- toinivaltaiset viranomaiset, jotka saavat salassa pidettaviA tietoja, saavat kAyttiA niiti vain
tehtiviensi suorittamiseksi asiaa koskevassa yhteis6n s~innfst6ssi ("acquis") tarkoitetulla
tavalla.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS

Euroopan yhteis6 katsoo, etti virka-avusta annettu Liechtensteinin ja Sveitsin hallitusten julistus ei
rajoita sopimuspuolten tirnmn sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.
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SVEITSIN HALLITUKSEN JULISTUS
SUOJALAUSEKKEEN KAYTOSTA PAAOMANLIIKKEIDEN YHTEYDESSA

Koska SveitsissA on erityisen viihlin maata tuottavaan kAytt6dn, kiinteAn omaisuuden ulkomainen
kysynti on korkeaa ja lisiksi maassa asuvan viest6n omistusasuninen on viihiist.i suhteessa muuhun
Eurooppaan, Sveitsi ilmoittaa kisityksenddn, ettA se voi toteuttaa suojatoimenpiteit! erityisesti, jos
muista sopimuspuolista periisin olevat pasomavirrat johtavat kiinteist6markkinoilla hiiri6ihin, jotka
voisivat muun muassa vaarantaa maassa asuvan vgest6n mahdollisuutta hankkia kiintedA omaisuutta.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS

Euroopan yhteis6 katsoo, ettA suojalausekkeen kayt6sti pAiomanliikkeiden yhteydessf annettu Sveitsin

hallituksen julistus ei rajoita sopimuspuolten t infin sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoUisuuksia.
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NORJAN HALLITUKSEN JULISTUS
NORJASSA SIJAITSEVILLE YRITYKSILLE OSOITETrUJEN,

MAKSUVELVOLLISUUT'A KOSKEVIEN EY:N TOIMIELINTEN
P ATOSTEN TAYTANTOONPANOSTA SELLAISINAAN

Sopimuspuolten huomiota kiinnitetiiin siihen, ettA Noran nykyisen valtiosi6nn6n mukaan Nordassa
sijaitseville yrityksille osoitettuja, maksuvelvollisuutta koskevia EY:n toimielinten pd t6ksid ei voida
panna t~ytint66n sellaisinaan. Norja my6ntiii, etti tillaiset pit6kset olisi jatkossakin osoitettava
valitt6misti ngille yrityksille ja yritysten tulisi tayttii velvollisuutensa nykyisen kiytann6n mukaisesti.
Valtiosifnn6n asettamat rajoitukset, jotka koskevat mahdollisuutta panna maksuvelvollisuutta koskevat
EY:n toinielinten pidt6kset taiytdnt66n sellaisinaan, eivat koske Nordassa sijaitseville yrityksille
kuuluvia, yhteis6n alueella olevia tytiryhit6itS tai varoja.

Mahdollisten vaikeuksien syntyessi Norja on valmis ryhtymdin neuvotteluihin seki ty6skentelemin
keskindisesti tyydyttivan ratkaisun saavuttamiseksi.
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EUROOPAN YHTEISON .JUUSTUS

Komissio seuraa Norjan yksipuolisessa julistuksessa tarkoitettua tilannetta jatkuvasti. Se voi milloin
tahansa aloittaa Norjan kanssa neuvottelut piastikseen tyydyttlvaan ratkaisuun mahdollisesti
ilmenevissS ongelmissa.
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ITAVALLAN HALLITUKSEN JULlSTUS
MAKSUVELVOLLISUUTFTA KOSKEVIEN EY:N TOIMIELINTEN

PAATQSTEN TAYTANT0NPANOSTA ALUEELLAAN

ItAvalta ilmoittaa, ettS sen velvollisuus panna alueellaan tiytAnt66n sellaiset EY:n toimielinten
paat6kset, joilla on miritty maksuvelvollisuus, viittaa vain pl~t6ksiin, joita ETA-sopimuksen
mairdykset tMydellisesti koskevat.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS

Yhteis6 katsoo Itivallan julistuksen merkitsevin, etti niiden plit~sten tiytAnt66npano, joilla yrityksille
on mIrItty maksuvelvollisuus, varmistetaan Itivallan alueella silti osin kuin tillaiset pAit6kset
perustuvat - vaikkakaan eivit yksinomaan - ETA-sopimukseen sisMltyviin mirayksiin.

Komissio voi milloin tahansa aloittaa neuvottelut Itivallan hallituksen kanssa piAstiakseen
tyydyttliviin ratkaisuun mahdollisesti ilmenevissi ongelmissa.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS
LAIVANRAKENNUSTEOLLISUUDESTA

Euroopan yhteisdssa on sovittu politiikasta, jonka mukaan telakoille maksettavan sopimusperusteisen
tuotantotuen tasoa alennetaan asteittain. Komissio pyrkii alentamaan enimmfiismAiRin tasoa siinA
marin ja niin nopeasti kuin se on seitseminnen direktiivin (90/684/ETY) mukaista.

Seitsemannen direktiivin voimassaoloaika pdattyy vuoden 1993 lopussa. PMttiiessi.n, onko uusi
direktiivi tarpeen, komissio tarkastelee my6s kilpailutilannetta laivanrakennusteollisuudessa kaikkialla
Euroopan talousalueella sen kehityksen perusteella, joka on tapahtunut sopimusperusteisen tuotantotuen
viihentimisessA ja poistamisessa. Tilannetta tarkastelessaan komissio neuvottelee kiinteasti EFTA-
valtioiden kanssa ja ottaa aiheellisella tavala huomioon laajemmissa kansainvAIisiss~i yhteyksissA
tapahtuneiden pyrkimysten tulokset luodakseen edellytykset, joilla varmistetaan, ettei kilpailu vAristy.
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IRLANNIN HALLJTUKSEN JULISTUS
HENKISESTA OMAISUUDESTA TEHDYST, POYTAKIRJASTA 28

- KANSAINVALISET SOPIMUKSET

Irlanti katsoo, ett! p6ytgdrjassa 28 olevan 5 artildan 1 kohta asettaa Irlannin hallitukselle vaatimuksen
sitoutua valtiosiant~nsi asettamia vaatimuksia noudattaen ryhtymiiin kaikkiin tarvittaviin
toimenpiteisiin tullakseen osaUiseksi p6ytikirjassa lucteltuihin sopimuksiin.
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EFTA-VALTIOIDEN HALLHTUSTEN JULISTUS
TYONTEKIJOIDEN SOSIAALISIA PERUSOIKEUKSIA

KOSKEVASTA PERUSKIRJASTA

EFTA-valtioiden hallitukset ovat yht5 mieltA siiti, etti laajentuneeseen taloudelliseen yhteisty6h6n
tulee liittii yhdentymisen sosiaalisen ulottuvuuden edistiminen, joka toteutetaan tydellisessi
yhteisty6ssi ty6markkinaosapuolten kanssa. EFTA-valtiot haluavat tehokkaasti edistiA Euroopan
talousalueen sosiaalisen ulottuvuuden kehitystS. Sen vuoksi ne pitAvit my6nteisenA tWmin sopimuksen
mukaista tehostettua yhteisty6ti sosiaalialalla yhteis6n ja sen jdsenvaltioiden kanssa. Edelli mainitut
hallitukset, tunnustaen, etti tissi yhteydess! on tirkeai taata ty6ntekij6iden sosiaaliset perusoikeudet
Euroopan talousalueella kokonaisuudessaan, hyviksyvit ty6ntekij6iden sosiaalisista perusoikeuksista
9 paivdn! joulukuuta 1989 tehdyssi peruskiijassa m4idrtyt periaatteet ja perusoikeudet sekS palauttavat
mieleen toissijaisen toimivallan periaatteen ("principle of subsidiarity"), johon peruskirjassa viitataan.
Ne kiinnittdv~t huomiota siihen, etti naiti oikeuksia toteutettaessa on aiheellisella tavalla otettava
huomioon kansallisen k~ytdnn6n moninaisuus, erityisesti ty6markkinaosapuolten ja kollektiivisten
sopimusten asema.
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ITAVALLAN HALLITUKSEN JULISTUS
DIREKTIIVIN 76/207/ETY 5 ARTIKLAN TAYTANTONPANOSTA

YtTYON OSALTA

ItAvallan tasavalta

on tietoinen t~ssA sopimuksessa mAiritystA tasa-arvoisen kohtelun periaatteesta,

ottaa buomioon Itlivallan velvollisuuden tfin~in sopimuksen mukaisesti saattaa yhteis6n sl.nn6st6
("acquis communautaire") osaksi Itaivallan oikeusjirjestystg,

ottaa huomioon tauut velvoitteet, joihin Itavalta on sitoutunut kansainvAlisen julkisoikeuden mukaisesti,

ottaa huomioon yfty6n terveydelle haitalliset vaikutukset ja naispuolisten ty6ntekij6iden erityisen
suojelun tarpeen sekS

julistaa haluavansa kiinnittii huorniota naispuolisten ty6ntekij6iden erityiseen suojelun tarpeeseen.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS

Euroopan yhteis6 katsoo, ettA direktiivin 76/207/ETY 5 artildan tiytint66npanosta y6ty6n osalta
annettu Itivallan hallituksen julistus ei rajoita sopimuspuolten txnan sopimuksen mukaisia oikeuksia
ja velvollisuuksia.
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EUROOPAN YHTEISON JUISTUS
EFTA-VALTIOIDEN OIKEUKSISTA EY:N TUOMIOISTUIMESSA

1. Laujittaakseen oikeudellista yhdenmukaisuutta Euroopan talousalueella antamalla EFTA-valtioille
ja EFTAn valvontaviranomaiselle mahdollisuus v&iintuloon EY:n tuomioistuimessa yhteis6 muuttaa
Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen ja ensimmAisen oikeusasteen tuomioistuimen perusslinn~n 20
ja 37 artiklaa.

2. Yhteis6 toteuttaa lisAksi tarvittavat tomienpiteet sen varmistamiseksi, etr1 EFTA-valtioila on
ETA-sopimuksen p6ykijassa 24 olevien 2 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ja 6 artiklaa tytintd6n
pantaessa samat oikeudet kuin EY:n jAsenvaltiojilla asetuksen (EI'Y) N:o 4064/89 9 artiklan 9 kohdan
mukaan.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS
EFTA-VALTIOIDEN ASIANAJAJIEN YHTEISQN OIKEUDEN

MUKAISISTA OIKEUKSISTA

Yhteis6 sitoutuu muuttamaan Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen ja ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen perussdiut6d niin, ettA kutakin tapausta varten nimettyd asiamiestA voi hdnen edustaes-
saan EFTA-valtiota tai EFTAn valvontaviranomaista avustaa asianajaja tai muu avustaja, jolla on
oikeus harjoittaa ammattiaan EFTA-valtion tuomioistuimessa. Se sitoutuu varmistamaan my6s sen,
ettA asianajajat, joilla on oikeus haijoittaa ammattiaan EFTA-valtion tuomioistuimessa, voi edustaa
yksil6iti ja yrityksiA Euroopan yhteis6jen tuomioistuimessa ja ensimm sen oikeusasteen tuomioistui-
messa.

NSAlll asiamiehilhi, avustajifa ja asianajajilla on Euroopan yhteis6jen tuomioistuimessa tai
ensimmAisen oikeusasteen tuomioistuimessa esiintyessgin niiden tuomioistuinten ty6jrjestyksessi
mairatyin edellytyksin ne oikeudet ja se koskemattomuus, jotka ovat heille tarpeen voidakseen
suorittaa tehtAviiin riippumattomina.

Usiksi yhteis6 toteuttaa tarvittavat toimenpiteet taatakseen EFTA-valtioiden asianajajille samat
yhteis6n oikeuden mukaiset erivapaudet kuin EY:n jisenvaltioiden asianajajilla.
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EUROOPAN YHTEISiN JUUSTUS
EFTA-VALTIOIDEN EDUSTAJIEN OSALLISTUMISESTA

EUROOPAN TALOUSALUEEN KANNALTA MERKITYKSELLISIIN EY:N
KOMITEOIHIN SOPIMUKSEN 100 ARTIKLAA SOVELLE=TAESSA

Euroopan yhteis6jen komissio vahvistaa, etti 100 artiklassa mArdittyji periaatteita sovellettaessa kukin
EFTA-valtio nimell omat asiantuntijansa. Nnii asiantuntijat osallistuvat kyseisen yhteis6n saann6st6n
("acquis") kannalta merkityksellisten EY:n komiteoiden kokoontumista valmistelevaan ty6skentelyyn
tasavertaisina EY:n ji.senvaltioiden kansallisten edustajien kanssa. EY:n komissio jatkaa neuvotteluja
nin kauan kuin tarpeellista ennen kuin komissio tekee ehdotuksensa virallisessa kokouksessa.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS
SOPIMUKSEN 103 ARTIKLASTA

Euroopan yhteis6 katsoo, etti se voi lykiti ETA-sopimuksen 103 artiklassa tarkoitetun ETA:n
sekakomitean paitoksen lopulista soveltamista, kunnes EFTA-valtiot ovat tiyttaneet ne valtiosaanm n
asettamat vaatimukset, joihin sopimuksen 103 artiklan 1 kohdassa viitataan.
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EFTA-VALTIOIDEN HALLITUSTEN JULISTUS
SOPIMUKSEN 103 ARTIKLAN 1 KOHDASTA

Yhdenmukaisen Euroopan talousalueen toteuttamiseen pyrkien EFTA-valtiot tekevit parhaansa
edistAikseen sitA, ettI tarvittavat valtiosgiinn6n asettamat vaatimukset tAyttyvAt ETA-sopimuksen 103
artiklan 1 kohdan ensimmiisessA alakohdassa tarkoitetulla tavalla, edelli sanotun kuitenkaan rajoitta-
matta EFTA-valtioiden kansanvaltaisten toimielinten toimintaa.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS
KAUTTAKULUSTA KALATALOUSALALLA

Yhteis6 katsoo, etti p6ytkidrjassa 9 olevaa 6 artiklaa voidaan soveltaa my6s, jos kauttakulku-
kysymyksessa ei pAAsta keskinAisesti tyydyttAvAiin jiijestelyyn ennen taman sopimuksen voimaantuloa.

Vol. 1816, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 455

EUROOPAN YHTEISON SEKA ITAVALLAN, IECHTENSTEININ,
RUOTSIN, SUOMEN JA SVEITSIN HALLITUSTEN JULISTUS

VALASTUOTEISTA

Euroopan yhteis6 sekA Itivallan, Liechtensteinin, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin hallitukset ilmoittavat,
ettli p6ytikirjassa 9 olevassa lisayksessA 2 oleva taulukko 1 ei rajoita niiden valastuotteisiin soveltamaa
tuontikieltoa.
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SVEITSIN HALLITUKSEN JULISTUS
FISKAALISISTA TULLEISTA

Sisainen menettely fiskaalisten tullien sisllyttdmiseksi sisaiseen verotukseen on aloitettu.

Jos tarvittavat valtiosalinn6n muutokset ja lairunuutokset hyviiksytliin Sveitsin sisaisen lainsididinn6n
mukaisesti, Sveitsi poistaa ndma tullit niiltS tariffinimikkeilt~i, jotka luetellaan p6ytAkirjaan 5 liitetyss!
taulukossa, samalla kun edeltA tarkoitettu sis~inen verotus tulee voimaan, edelld sanotun kuitenkaan
rajoittamatta ETA-sopimuksen p6ytdzjan 5 soveltamista.

Asiaa koskeva kansanaiinestys pidetin ennen vuoden 1993 loppua.

Jos valtiosinn6n mukaisen kansan~iinestyksen tulos on my6nteinen, pyritiiin kaikin keinoin siihen,
ett fiskaaliset tullit sisllytetAi.n sis~isiin veroihin vuoden 1996 loppuun mennessA.
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EUROOPAN YHTEISON JULISTUS
KAHDENVALISISTA SOPIMUKSISTA

Yhteis6 katsoo, ett!

Euroopan talousyhteis6n ja Itlivallan seka Euroopan talousyhteis6n ja Sveitsin kahdenviliset
sopimukset, jotka koskevat maanteiden ja rautateiden tavaraliikennetti,

Euroopan talousyhteis6n ja kunkin EFTA-valtion kahdenviliset sopimukset, jotka koskevat
eraita maatalouteen liittyvia j~ijestelyj,

Euroopan talousyhteis6n ja Ruotsin, Euroopan talousyhteis6n ja Norjan seka Euroopan
talousyhteis6n ja Islannin kahdenvaliset sopimukset, jotka koskevat kalataloutta,

ovat, vaikka sopimukset ovat erillisi§ oikeudellisia asiakirjoja, osa ETA-sopimuksen hyviksymista
koskevien neuvottelujen tuloksen kokonaistasapainoa ja olennaisia tekij6iti siind, ettA se hyviiksyy
ETA-sopimuksen.

TImAn vuoksi yhteis6 pidAttASi itselleen oikeuden IykitA ETA-sopimuksen tekemisti, kunnes
asianomaiset EFTA-valtiot ovat ilmoittaneet yhteis6l1e edelld tarkoitettujen kahdenvglisten sopimusten
ratifioimisesta. Yhteis6 my6s pidittig oikeuden arvioida, mit johtopAit6ksia tehdadn, jos naitA
sopimuksia ei ratifioida.
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SVEITSIN HALLITUKSEN JULISTUS
ETY:N JA SVEITSIN VALALIITON VAIUSESTA TAVAROIDEN MAANTIE- JA

RAUTATIEKU.ETUKSIA KOSKEVASTA SOPIMUKSESTA

Sveitsi pyrkii ratifioimaan ETY:n ja Sveitsin valaliiton kahdenviilisen tavaroiden maantie- ja
rautatiekuljetuksia koskevan sopimuksen ajoissa voidakseen ratifioida ETA-sopimuksen; samalla se
vahvistaa kantansa, jonka mukaan ETA-sopimusta ja edella tarkoitettua kahdenvalista sopimusta on
pidettAvai kahtena erikseen arvioitavana, erillisenAi oikeudellisena asiakirjana.
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ITAVALLAN HALLITUKSEN JULISTUS
ETY:N JA ITAVALLAN HALLITUKSEN VALISESTA MAANTEITSE JA
RAUTATEITSE TAPAHTUVIA TAVAROIDEN KAUTTAKUUETUKSIA

KOSKEVASTA SOPIMUKSESTA

Itivalta pyrkii ratifioimaan ETY:n ja ItAvallan tasavallan kahdenvalisen tavaroiden kauttakuljetusta
maanteitse ja rautateitse koskevan sopimuksen ajoissa voidakseen ratifioida ETA-sopimuksen; samalla
se vahvistaa kantansa, jonka mukaan ETA-sopimusta ja edella tarkoitettua kahdenviJista sopimusta
on pidettAvi kahtena erikseen arvioitavana, erilliseng oikeudellisena asiakirdana.

Vol. 1816, 1-31121



460 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1994

EFTA-VALTIOIDEN HALLMTUSTEN JULISTUS
EFTAN RAHOITUSJARJESTELMASTA

EFTA-valtiot katsovat, etti niiden "tarkoituksenmukaisten ja oikeudenmukaisten ratkaisujen"
vaikutuksena, joihin rahoitusjjestehnstd annetussa yhteisessA julistuksessa viitataan, olisi oltavajoko
se, etti yhteis66n liittyvill EFTA-valtiolla ei olisi mitiin EFTAn rahoitusjlijestelmIn mukaista
taloudellista velvoitetta timan valtion liityttyd yhteis66n, taikka se, ettl vastaava tarkistus olisi tehtiva
EY:n yleiseen talousarvioon sisAltyviin timin valtion rahoitusosuuksiin.
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EFTA-VALTIOIDEN HALUTUSTEN JULISTUS
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMESTA

EFTA-valtiot pcrustavat tarvittaessa ensimnmaiscn oikeusastcen tuomioistuimen, joka k~sittelec
kilpailun alaan kuuluvia tapauksia.
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POYTAKIRIA

EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN SOPIMUKSEN OIKAISEMISESTA

EUROOPAN YHTEISOJEN NEUVOSTON PAASIHTEERISTO, joka
on Euroopan talousalueesta tehdyn, 2 p~iv~ng toukokuuta 1992 Portossa allekirjoitetun sopimuksen,
jAjemp~in§ 'sopimus', tallettaja,

todettuaan, ettl sopimustekstissi, jonka oikeaksi todistettu jAljenn6s toimitettiin allekirjoittajille 22
plivini heinkuuta 1992, oli tiettyjA asiavirheit,

saatettuaan sopimuksen allekirjoittajien tietoon n~mn virheet ja niitg koskevat oikaisuehdotukset sek§
asetettuaan 22 piivin joulukuuta 1992 ja vastaavasti 24 p~ivin huhtikuuta 1993 niiden mirlaikojen
pittymispiviksi, joiden kuluessa vastav~itteet oikaisuehdotuksia vastaan voidaan esittli,

todettuaan, ettei yksikln allekirjoittaja ole esittinyt vastavlitteitA n~iden m~irkaikojen kuluessa,

ON tAnMin oikaissut sopimuksen todistusvoimaisissa teksteissl olevat kyseiset virheet liitteesil esitetylIa
tavalla sekA laatinut oikaisemisesta t.m n p6ytikirjan, josta toimitetaan jijenn6kset sopimuspuolille; nain
oikaistu teksti korvaa virheellisen tekstin.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 438 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Traitds, vol. 1818, p. 438.]
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LUTE

The Main Agreement

Article 53
(EEE/sf 21)

3 paragraph, first line following the three indents:
"joka osaltaan tehostaa tuotantoa, tuotteiden jakelua..."

should read as follows:

"joka osaltaan tehostaa tuotantoa tai tuotteiden jakelua...

Protocols

Protocol 4:
(P4/EEE/sf 103)

column 3, two first paragraphs: the order of the indexes 1 and 2 has changed: index I should
refer to the first varaeraph and index 2 to the second.

(P4/EEE/sf 139)
column 3, second sentence in the second indent: The sentence should be tranferred as the first
paraeraph in the column 4.

(P4/EEE/sf 172)
form of application for a movement certificate: box 2:
"Todistus hakemusta varten..." should read: 'Hakemus todistusta varten..."

Protocol 34
(P34/EEE/sf 1)

Article 2, second line:
"...sopimuksen tallettajalle seki Euroopan yhteis6jen tuomioistuimelle, missi murin ja
mink.. .'

should read:

... sopimuksen talteenottaialle seki Euroopan yhteis6jen tuomioistuimelle, missi miirin ja
minki...'

Article 3:
"Sopimuksen tallettaja toimittaa 2 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset sopimuspuolille."

should read:

"Sopimuksen talteenottaia toimittaa 2 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset sopimuspuolille."

Protocol 37
(P37/EEE/sf 1)

in points 5, 7 and 8, the text in brackets:
the abbreviation "N:o' should be transferred after the acronym in brackets "(ETY)". The text m
brackets should read:

"(neuvoston asetus (ETY) N:o....
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Declarations by the Governments of the EC Member States and of the EFTA States

Declaration by the European
Community on the right of lawyers
of the EFTA States under Community
law (AF/EEE/sf 95)

first paragraph, from the end of the fifth line:
.... voi edustaa yksil6iti tal yrityksii...'

should read as follows:

'... voivat edustaa yksil6it! tai yrityksii..."

Annexes to the EEA-Agreeiment

Annex I

The headings of the acts referred to in annex I were translated into Finnish before the act itself
was translated and only on the basis of the English headings. When the acts concerned have
been later translated, certain new versions were introduced.

I Veterinary matters

3.
(AI/EEE/sf 2)

Translation is based on a version, which does not correspond to the final one. The paragraph
should read as follows:

"3. Jotta EFTAn valvontaviranomainen voi rybtyi taryeellisiin toimenpiteisiin. timin
sopimuksen soveltamiseksi sovelletssn niiden siid6sten siinn6ksii. ioihin tissi luvussa
viitataan. vhdeksin kuukauden kuluttua timin sopimuksen voimaantulosta is viimeistijn 1
piivisti tammikuuta 1994."

Also the french version is here incorrect.

6.
(Al/EEE/sf 3)

second line:
"... ja kunnes on pilisty tulokseen olevissa neuvotteluissa..."

should read as follows

... ja kunnes on plsty tulokseen kiynnis olevissa neuvotteluissa...

11.

(AI/EEE/sf 4)
second line:
"Yhteis6n vertailulaboratoriot toimivat kaikkien timin sopimuspuolten vertailulaboratorioina..."

should read as follows:

"Yhteis6n vertailulaboratoriot toimivat kaikkien_ sopimuspuolten vertailulaboratoriona..."
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2. 391 L 0068
(AIIEEE/sf 9)

subparagraph a), three last lines of the quotation:
... seki ellinten terveytti koskevista kysymyksisti 26 piivini kesikuuta 1990 annetun

neuvoston direktiivin 90/426/ETY 2 artiklan a alakobdassa tilaa, jota tarkoitetaan elivien
hevoseliinten liikkuvuuden ja kolmansista mista tapahtuvan tuonnin osalta.

should read as follows:

"... seki tilaa. iota tarkoitetaan eliinten terveytti koskevista vaatimuksista elivien hevosellinten
liikkuvuuden ia kolmansista maista tanahtuvan tuonnin osalta 26 pi.ivini kesikuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/426/ETY 2 artiklan a alakohdassa."

subparagraph i), first line of the quotation:
(AI/EEE/sf 11)

. I ptiviin syyskuuta asti....

should read as follows:

' I pliviin syyskuuta 1993 asti..."

subparagraph k), three last lines:
... mallia II, mallissa III olevas b kohtaa ja mallin V f kohdan kolmatta luetelmakohtaa, mallia

III, mallissa III olevaa b kohtaa ja mallin V i kohdan kolmatta luetelmakohtaa ei sovelleta.

should read as follows:

*... mallia II, mallissa III olevas b kohtaa ja mallissa V olevan f kohdan kolmatta
luetelmakohtaa, mallia Ill, mallissa III olevaa b kohtaa ja mallissa V olevan i kohdan kolmatta
luetelmakohtaa ei sovelleta"

4. 390 L 0539
(AIIEEE/sf 12)

subparagraph b), second line
should read as follows:

"...asetuksessa (ETY)_N-o 1868/77

(AIIEEE/sf 13)
subparagraph c, first line:
"Korvataan 13 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa..."

should read as follows:

"Korvataan 13 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa...

subparagraph g)
second indent (Finland), second line
should read as follows:

"...veterinirmedicinska anstalt...'

fifth indent (Switzerland/Liechtenstein), first line
should read as follows:

.... und Immun~rophylaxe....
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11. 380 L 0215
(AIIEEE/sf 16)

second line:
"...terveytti koskevista vaatimuksista yhteis6n sisisessi lihatuotteiden kaupassa..."

should read as follows:

"...terveytti koskevista vaatimuksista yhteis6n sisaisessi lihavalmisteiden kaupassa..."

18. 364 L 0433
subparagraph b)

(AI/EEE/sf 21)
seventeenth indent
should read as follows:

. - naudan tarttuva keuhkorutto

subparagraph i)
(AI/EEE/sf 22)

first line
should read as follows:

*Sovellettaessa liitteessi I olevan VI luvun 42.A kohdan 3 alakohdan...

21. 377 L 0099
(AI/EEE/sf 24)

second line:
.. koskevista kysymyksisti yhteis6n sisiisessi lihatuotteiden kaupassa...'

should read as follows:

"...koskevista kysymyksisti yhteis6n sisiisessi lihavalmisteiden kaupassa..."

22. 388 L 0657
(AI/EEE/sf 25)

second line:
... vihernmin kuin 100 grammaa painavien lihapalojen ja lihavalmisteiden tuotantoa..."

should read as follows:

.... vihemmFn kuin 100 grammaa painavien lihapalojen ja raakalihavalmisteiden tuotantoa...

23. 389 L 0437
subparagraph a)

(AIIEEE/sf 26)
.Korvataan 2 artiklan ensimmiinen lause.."

should read as follows:

"Korvataan 2 artildan ensimmiinen virke..."

34. 391 L 0495
(AI/EEE/sf 30)

subparagraph 0
should read as follows:

"Lisitfin liitteessi olevan III luvun I kohdan I alakohdan a alakohdan kolmanteen
luetelmakohtaan...'
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38. 389 L 0361
(AI/EEE/sf 31)

adaptation under the heading should be deleted

68. 383 L 0201
(AIIEEE/sf 36)

third line:
*...pienii prosenttimliril tliaa tai lihatuotteita sis-ltivien tuotteiden...'

should read as follows:

... pienii prosenttimnlirii lihaa tai lihavalmisteita sisiltivien tuotteiden...'

2.4 Zootechnology

77. 384 D 0247
(AI/EEE/sf 37)

third line:
"... tunnustamisen perusteista..."

should read as follows

"...byviksymisen perusteista..."

80. 386 D 0130
second line:
"...jalostusnautojen polveutumistodistuksessa esitettIvisti niytteisti ja tiedoista...

should read as follows:

*...jalostusnautojen polveutumistodistusten malleista ja todistuksiin merkittivisti tiedoista...

II Feedingstuffs

3. 377 L 0101
(AIIEEE/sf 45)

the heading of the directive, the end of the first line should read as follows:

"... suoraan kiytettlivien rehujen pitimisesti kaupan..."

4.(AI/EEE/sf 45)
third indent, first line; date should be corrected as follows:

.annettu 22 piivini joulukuuta 1982*

second line: the reference to OJ page should be corrected as follows:
's. 42'

5. 380 L 0511
(AI/EEE/sf 46)

second line:
"... markkinoille saattanisen sallimisesta sulkemattonissa pakkauksissa tai siili6issa..

should read as follows:

'... markkinoille saattamisen sallimisesta tietyissi tapauksissa sulkemattomissa pakkauksissa tai
siili6issa..."
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6. 382 L 0475
second line:
"... rehuseosten etiketeissi kiytettivisti ainesryhmisti...'

should read as follows:

"... rehuseosten merkinn6issi kiytettivisti ainesryhniisti...

8. 391 L 0357
second line:
'... elinten kuin lemmikkieliinten rehuseosten etiketeissi kiytettivisti ainesryhmisti...'

should read as follows:

... ellinten kuin lemmikkieliinten rehuseosten merkinn6issi kiytettivisti ainesryhmisti...

15. 372 L 0199
(AI/EEE/sf 48)

third indent; date of adoption should be '30 pliviin heinikuuta 1981..'

16. 373 L 0046
first indent; date of adoption and the reference to publication shoulde read: 30 piivini
beinikuuta 1981 ( EYVL N:o L 246,29.8,1981. s.32)

2. 366 L 0401
adaptation a)

(AI/EEE/sf 53)
second indent, last line:
* ... sellaisena kuin nmiitelln...

should read as follows:

"..sellaisena kuin se mniiritellMin...

10. 375 L 0502
(AI/EEE/sf 59)

third line:
*...siemeniin penissiemeniin" tai "varmennettuihin siemeniin...'

should read as follows:

... "penissiemeniin" tai "varmennettuihin siemeniin"..."

12. 381 D 0675
second and third line:
* ... sulkemismenetelmien vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/400/ETY,

66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoittamiksi "kertakiytt6isiksi
sulkemismenetelmiksi*...

should read as follows:

"... suliiniiriestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissi 66/400/ETY, 66/401/ETY,
66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi "kertakiytt6isiksi
suliiniiriestelmiksi'..."
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41. 376 D 0690
(AlIEEE/sf 62)

second line: "...my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden..."
should read:

...my6ntimisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle tiettyjen viljelykasvilajikkeiden..."

69. 382 D 0948
(AIIEEE/sf 65)

second line:".. .my6ntimisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajoittaa viljelykasvien tiettyjen
lajikkeiden...' should read:

"...my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen vilielvkasvilaiikkeiden..."

70. 382 D 0949
second line: "...my6ntimisesti Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen
viljelykasvilajikkeiden..." should read:

"...my6ntimisesti Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden..."

79. 387 D 0111
(AIIEEE/sf 66)

second line:'.. .my6ntimisesti Saksan liittotasavallalle rajoittaa tiettyjen
viljelykasvilajikkeiden...' should read:

*.. my6ntimisesti Yhdistyneelle kunineaskunnalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden..."

58. 379 L 0355
(AI/EEE/sf 64)

third line:
"... pitirmisesti kaupan (29 piivini syyskuuta 1970) annettua neuvoston direktiivia...

should read as follows:

"... pitimisesti kaupan_annettua neuvoston direktiivii..."

65. 381 D 0277
second line:
"... myfntimisesti Ranskan tasavallalle tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen tai..."

should read as follows:

"...my6ntimisesti Ranskan tasavallalle raioittas tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen tai..."

Annex II

1. Motor vehicles

(AII/EEE/sf 2)
second paragraph, last line:
"...ensimmiisen kobdan soveltamisalaan kuuluvien direktiivien mukaisesti."

should read as follows:

* ... ensimmiisessi kohdassa mainittuie direktiivien mukaisesti."
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17. 374 L 0483
(AII/EEE/sf 8)

first indent (379 L 0488), first line:
"...neuvoston direktiivi 79/488/ETY...

should read as follows:

" ... komission direktiivi 79/488/ETY..."

26. 376 L 0761
(AII/EEE/sf 11)

first line:
"Neuvoston direktiivi, annettu 27 piivini heinikuuta 1976..."

should read as follows:

"Neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 piivini heinikuuta 1976..."

IX. Measuring instruments

15. 376 L 0211
(AII/EEE/sf 40)

second line:
"...tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvan tiytt6i
koskevan..."

should read as follows:

"... tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan koskevan..."

X1. Textiles

Acts of which the contracting parties shall take note
(AII/EEE/sf 50)

6. 387 X 0185
second line:
"... analyysi- menetelmisti akryyli-, modakryyli, kloro- ja trivinyylikuitujen tunnistamiseksi...

should read as follows:

...analyysimenetelniisti akryyli-, modakryyli, kioro- ja trivinyylikuitujen tunnistamiseksi...

XlI. Foodstuffs

4. 367 L 0427
(AII/EEE/sf 53)

second and third line:
'... sitrushedelmien pintakisittelyaineiden kyttimisesti ja kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten
valvontatutkimusmenetelmien kiyttinisesti sitrushedelmille..."

should read as follows:

"... sitrushedelmien pintakisittelyaineiden kiyttimisesti seki toimeniteisti sitrushedelmien
kisittelyaineiden miirin ia laadun tarkastamiseksi..."
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18. 379 L 0112
first paragraph after five indents at the beginning of the page:

(AII/EEE/sf 61)
last line:
"...valtioiden omille markkinoille I poiivin tammikuuta..."

should read as follows:

"... valtioiden omille markkmoille I p~aiviin tammrikuuta..."

adaptation a), third indent:
.- norjaksi 'bestrilt, behandelt med inoiserende striling'.."

should read as follows:

"- norjaksi 'bestrilt, behandelt med io__iserende striding'...'

XVII. Environment protection

2. 380 L 0051
(AII/EEE/sf 82)

second line:
"...hitaammin lentivien ilmaalausten melupiist6jen..."

should read as follows:

"... hitaammin lentivien ilma-alusten melup~ist6jen..."

XIX. General provisions

4. C/136/85/s.2:
(AII/EEE/sf 87)

the title should read as follows: "Standardointia koskevat pjitelmit (85/C 136/01). hyviksvtt
neuvostossa 16 psivanii heinikuuta 1984 (EYVL N:o C 136, 4.6.1985, s.2)"

5. 385 Y 0604 (01)
the title should read as follows "Neuvoston pit6slauselma. annetu 7 Plivini toukokuuta 1985,
teknisti vhdenmukaistamista ia standardointia koskevasta uudesta lihetymistavasta (EYVL N:o
C 136, 4.6.1985, s.IY

XXVII. Spirit drinks

6. Grape marc spirit
(AII/EEE/sf 97)

seventh line:
"Grappa della Val Bregalila"

should read as follows:

"Grappa della Val Bregaelia"

7. Fruit spirit
first line:
"Aargauer Burse Kirsch"

should read as follows:

"Aargauer Bure Kirsch"
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9. Gentian spirit
(AII/EEE/sf 98)

first line:
"Gentianedu Jura"

should read as follows:

"Gentiane du Jura"

Annex IV

Appendix 1
(AIV/EEE/sf 4)

the words Centralschweizeriscbe Kraftwerke" should be inserted in the middle column between
"Bernische KrafWerke AG" and "L'Energie Ouest-Suisse SA"

Annex V

4. 370 R 1251
(AV/EEE/sf 3)

adaptation, first and second line:
"Titi sopimusta sovellettaessa direktiivii koskee seuraava mukautus:
Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta."

should read as follows:

"Titi sopimusta sovellettaessa asetusta koskee seuraava mukautus:
Asetuksen 9 artiklaa ei sovelleta."

Annex VI

Item 2, b, "Q. NORJA"
(AVI/EEE/sf 41)

point 1, first line, last word should be corrected as "arbeidskontorer";
point 2 and 3, first line in both "trygdekontor" should be corrected as "trygdekontorer"

Item 2, c, "Q. NORJA"
(AVI/EEE/sf 48)

first line, from the beginning, should read: "De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer"

Item 2, f, "Q. NORJA"
(AVI/EEE/sf 54)

first words should read: "Sparebanken NOR"

Item 2, h, "Q. NORJA"
(AVI/EEE/sf 61)

a comma should be added after "Oslo" in paragraph 10.

34. C/281/8/s. 7
(AVI/EEE/sf 69)

adaptation a:
the items to be added are indicated with letters from j to o; the letters indicating the items
should be from m to s.
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Annex VII

Sixth indent "iho-ja sukupuolitaudit"
(AVII/EEE/sf 10)

fifth line (*Norja), first word should read "hudsvkdommer

Midwives

15. 380 L 0155
(AVII/EEE/sf 23)

third line:
... hallinnollisten mlriyksien yhteensovittamisesta..."

should read as follows:

hallinnollisten miriysten yhteensovittamisesta...

Pharmacy

17. 385 L 0433
(AVII/EEE/sf 24)

adaptation a), subparagraph p) Liechtenstein, second line:
"...tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjat, joiden liitteeni ovat toimivaltaisen
antama..."

should read as follows:

"...tutkintotodistukset, todistuksetja muut asiakiijat, joiden liitteeni on toimivaltaisen
viranomaisen antama...

Self-employed Persons in Retail Trade

24. 368 L 0364
(AVII/EEE/sf 29)

first line:
*Neuvoston direktiivi 68/364/ETY, annettu lokakuun 15 piivini 1968,...'

should read as follows:

"Neuvoston direktiivi 68/364/ETY, annettu 15 p-ivini okakuuta 1968,..."

69. 378 Y 1223(01)
(AVII/EEE/sf 41)

fourth line: the publication reference should be corrected as follows:

"(EYVL N:o C 308, 23.12.1978, s. 1)"

Annex IX

2. 373 L 0239
adaptation a), subparaph g), Switzerland, first indent:

(AIX/EEE/sf 2)
Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aargau'

should read as follows:

Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau"
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iii) Life assurance

11. 379 L 0267
(AIX/EEE/sf 6)

indent, first and second line:
"- 390 L 0619: toinen neuvoston direktiivi, annettu 8 piiivini marraskuuta 1990,
henkivakuutuksen ensivakuutusliiketti lakien, asetusten ja..."

should read as follows:

*- 390 L 0619: toinen neuvoston direktiivi 90/619/ETY, annetru 8 piivlni marraskuuta 1990,
henkivakuutuksen ensivakuutusliiketti koskevien lakien, asetusten ja..."

iv) Other issues

13. 377 L 0092
(AIXIEEE/sf 9)

first line:
"Neuvoston direktiivi, annettu 13 piivini joulukuuta 1976..."

should read as follows:

"Neuvoston direktiivi 77/92IETY, annettu 13 piivnii joulukuuta 1976..."

Banks and other Credit Institutions

iii) Supervision and accounts

23. 391 L 0308
(AIX/EEE/sf 15)

third paragraph, first line:
"Kustakin EFTA-valtiosta voi yksi asiantuntija osallistua rahanpesun yhteyskomitean...

should read as follows:

"Kustakin EFTA-valtiosta voi yksi asiantuntija osallistua rahanpesua kisittelevin
yhteyskomitean...

Annex XII

ii) Infrastructure

5. 378 D 0174
(AXIII/EEE/sf 7)

second line:
...menettelysti ja liikenteen infrstruktuuria kisittelevin komitean perustamisesta..."

should read as follows:

...menettelysti ja liikenteen infrastruktuurikomitean perustamisesta..."

adaptation, third paragraph:
"Kunkin EFTA-valtion asiantuntija voi osallistua liikenteen infrastruktuuria kisittelevin
komitean..."

should read as follows:

"Kunkin EFTA-valtion asiantuntija voi osallistua liikenteen infrastruktuurikomitean..."
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6. 360 R 0011
fourth line: the publication reference should be corrected as follows:

"(EYVL N:o_52, 16.8.1960, s. 1121/60)'

II. Road Transport

iv) Access to the Market(goods)

26. 376 R 3164
(AXIIIIEEE/sf 15)

second line:
"...yhteis6n kiinti6istijisenvaltioiden vilisessi nmanteiden..."

should read as follows:

"...yhteis6n kiinti6sti jsenvaltioiden vilisessi maanteiden...

34. 372 R 1172
(AXIII/EEE/sf 16)

first indent, first line:
"- 372 R 2272: konission asetus (ETY) N:o 2778/72...."

should read as follows:

"- 372 R 2772: konmssion asetus (ETY) N:o 2778/72...

Also the English text is incorrect here.

43. 385 R 2919
(AXIIIIEEE/sf 21)

third line:
*... edellytyksisti Reinin Navigaatioon kuuluvista..."

should read as follows:

"...edellytyksisti Reinin navigaatioon kuuluvista..."

71. 361 Y 0722(01)
(AXIIIIEEE/sf 28)

third line: the publication reference should be corrected as follows:

"(EYVL N:o.50, 22.7.1961, s. 975/61)"

Annex XVI

APPENDIX 2
NORWAY
List of Central Purchasing Entities

19. Norges Statsbaner
(AXVI/EEE/sf 15)

text after the five first indents:
"(valtionrautatiet (seuraavien hankintoja varten:)"

should read as follows:

"valtionrautatiet (seuraavia hankintoja varten:)"
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last indent:
'- henkil6-ja pakettiautoja rautatiepalvelut)"

should read as follows:

- rautatiepalvelun henkil6- ia pakettiautot)"

Annex XVII

3. b) 390 D 0541
(AXVIIIEEE/sf 2)

last paragraph, last sentence should be replaced as follows:

'TEgsti iohtuvat muutokset tai korvaamiset on toteutettava ennen sopimuksen voimaantuloa."

Annex XVIII

1. 377 L 0576
(AXVIII/EEE/sf 1)

third line: the publication reference should be corrected as follows:

"(EYVL N:o L 229, 7.9.1977, s. 12)"

(AXVIIIEEE/sf 4)
adaption 3, point c, third line "horselvem" should be corrected as "horselsvern"

Annex XX

II. Water
12. 386 L 0280
(AXX/EEE/sf 3)

second line:
"...76/464/ETY liitteessi I olevaan luetteloon sisiltyvien...

should read as follows:

* ... 76/464/ETY liitteen luetteloon I sisZiltyvien..."

Annex XXI

8. 375 R 1736
adaptation f)

(AXXI/EEE/sf 12)
third line:
* ... viittauksella "Neuvoston asetus (ETY) 1224/80,...'

should read as follows:

"...viittauksella "Neuvoston asetus (ETY) No 1224/80,...-
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17. 39 R 1588
(AXXI/EEE/sf 15)

first line:
"Neuvoston asetus (Euratom, ETY), N:o 1588/90..."

should read as follows:

*Neuvoston asetus (Euratom, ETY)_N:o 1588/90..."

25. 391 R 1382
(AXXIIEEE/sf 20)

adaptation b), second sentence:
"Raportti, jota tarkoitetaan 5 artiklan 1 kohdassa ja tarvittaessa vuoden 1995 aikana esitetiin
pyynt6 jittU pois 5 artiklan 6 kohdan ensinmnisess! alakohdassa tarkoitetut pienet satamat."

should read as follows:

"Selostus, iota tarkoitetaan 5 artiklan I kohdassa, *a tarvittaessa 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
pyynt6 saada litt vienet satamat kerittivistl tiedoista vois esitetfin vuoden 1995 aikana."

Annex XXII

4. 378 L 0660
(AXXII/EEE/sf 6)

point q (Nodjassa)
last word should be corrected as "kommandittselskap"
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[FINNISH TEXT - TEXTE FINNOIS]

POYTAKIRJA EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN SOPI-
MUKSEN TARKISTAMISESTA

POYTAKIRJA
EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN SOPIMUKSEN

TARKISTAMISESTA

EUROOPAN TALOUSYHTEISO,
EUROOPAN HIILI- JA TERXSYHTEISO,
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,

jaijempana SOPIMUSPUOLET, jotka katsovat, etta

Euroopan talousalueesta tehty sopimus, jdijempin 'ETA-sopimus', allekirjoitettiin Portossa 2 paivdni
toukokuuta 1992,

ETA-sopimuksen 129 artiklan 2 kohdassa maaratan, ettA sopimuspuolet ratifloivat tai hyviksyvat
sopimuksen valtiosdint6ns! asettamien vaatimusten mukaisesti,

on kaynyt seivdksi, ettA yksi ETA-sopimuksen allekirjoittaneista, Sveitsin valaiitto, ei voi ratifioida
ETA-sopimusta,
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muut ETA-sopimuksen allekirjoittaneet, edelleen tlysin sitoutuneina sopimuksen tavoitteisiin, ovat
vakaasti paattaneet hyv .ksyd sopimuksen mahdollisimman pian,

on namrdttdv! ETA-sopimuksen uudesta voimaantulopaivastd,

tarvitaan erityismdlraykset ETA-sopimuksen voimaantulosta Liechtensteinin ruhtinaskunnan osalta,

ETA-sopimukseen on tarpeen tehdA joukko tarkistuksia, koska Sveitsi ei ratifioi sopimusta, ja

on toivottavaa, ett nissa tarkistuksissa on miardys, jossa ilmaistaan sopimuspuolten toive siita, etti
Sveitsi voisi vastaisuudessa osallistua Euroopan talousalueeseen,

OVAT PMATTANEET tehdd seuraavan p6yt~.kirjan:

1 artikla

1. ETA-sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna tilli p6ytakirjalla, tulee Euroopan talousyh-
teis6n, Euroopan hiii- ja terasyhteisOn ja niiden jdsenvaltioiden seka Islannin tasavallan, ItAvallan
tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan vd1iI voimaan
taman p6ytdkirjan voimaantulopiivani.

2. Liechtensteinin ruhtinaskunnan osalta ETA-sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna tAllA
p6ytikirjalla, tulee voimaan ETA:n neuvoston mAraarinA paivin, jos ETA:n neuvosto on

- pddttdnyt, etti sopimuksen 121 artiklan b alakohdassa mnArAtty edellytys, nimittiin se, ettA
ETA-sopimuksen moitteetonta toimintaa ei vaikeuteta, tdyttyy, seki

- tehnyt aiheelliset pkit6kset, erityisesti ETA:n neuvostonja ETA:n sekakomiteanjo hyvAksymi-
en toimenpiteiden soveltamisesta Liechtensteiniin.

3. Liechtensteinin ruhtinaskunta saa osallistua 2 kohdassa tarkoitettujen ETA:n neuvoston
past6sten tekemiseen.

2 artikla

1. Koska Sveitsin valaliitto ei ratifioi ETA-sopimusta eikA sen vuoksi ole mainitun sopimuksen
sopimuspuoli, poistetaan ETA-sopimuksen johdanto-osassa oleva viittaus SVEITSIN VALALIIT-
TOON sopimuspuolena.

2. Korvataan ETA-sopimuksen 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

"ilmaisulla 'EFTA-valtiot' tarkoitetaan Islannin tasavaltaa, Itdvallan tasavaltaa, Norjan
kuningaskuntaa, Ruotsin kuningaskuntaa ja Suomen tasavaltaa seka Euroopan talousalueesta
tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyn p6yt~.kirjan 1 artiklan 2 kohdassa maratyin
edellytyksin Liechtensteinin ruhtinaskuntaa;'.

3. ETA-sopimusta tarkistetaan lisdksi tanan p6ytdkirjan 3 - 20 artiklan mukaisesti.
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3 artikla

Korvataan 120 artiklan sanat "p6ytakirjoissa 41, 43 ja 44" sanoilla "p6ytdkirjoissa 41 ja 43".

4 artikla

Korvataan 126 artiklan 1 kohdan sanat "Ruotsin kuningaskunnan, Suomen tasavallan ja Sveitsin
valaliiton" sanoilla "Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan".

5 artikla

Korvataan 128 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"Jokaisen Euroopan valtion, josta tulee yhteis6n jdsen, on tehtdva hakemus tullakseen txnan
sopimuksen osapuoleksi, ja Sveitsin valaliitto tai jokainen Euroopan valtio, josta tulee EFTAn
jdsen, voi tehdd t.llaisen hakemuksen. Sen on osoitettava hakemuksensa ETA:n neuvostolle."

6 artikla

Korvataan 129 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. T mA sopimus tulee voimaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta
tehdyssa p6ytkikirjassa mdarattynai paiviini ja siina mdArAtyin edellytyksin."

7 artikla

Korvataan iaaja-alaisista mukautuksista tehdyss5 p6ytikirjassa 1 olevan 11 kohdan ilmaisu "129
artildan 3 kohdasta" sanalla "voimaantulopaivasta".

8 artikla

Korvataan alkupersaano6ista tehdyssA p6ytakirjassa 4 olevan lisayksen V alaviitteessa 2 ja lisayksen
VI alaviitteessA 3 sanat "Sveitsista" ja "sveitsildisen" sanoilla "Ruotsista" ja "ruotsalaisen".

9 artikla

Fiskaalisista tulleista (Sveitsi/Liechtenstein) tehdyss5 p6yttikirjassa 5:

- poistetaan pbytikirjan otsikon sana "Sveitsi";

- poistetaan 1 ja 2 kohdan sanat "ja Sveitsi" sekai "tai Sveitsissi"; korvataan lisaksi 1 kohdan
sana "saavat" sanalla "saa".
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10 artilda

Korvataan Sveitsin ja Liechtensteinin velvoitevarastoinnista tehty p6ytakirja 6 seuraavasti:

"POYTKIRJA 6
LIECHTENSTEININ VELVOITEVARASTOINNISTA

Liechtenstein saa soveltaa velvoitevarastointij.rjestelma tuotteisiin, jotka ovat vdIttrnAttdmi! vaest6n
selviytymiselle vakavan tarvikepulan vallitessa, joiden tuotanto Liechtensteinissa on riittdaxn.t6ntd tai
joiden tuotantoa ei ole ja joiden tuotteiden ominaisuudet ja luonne ovat sellaiset, ett varastojen
luominen on mahdollista.

Liechtenstein soveltaa tAtd jarjestelmid siten, ettei muista sopimuspuolista tuotuja tuotteita syrjiti
suoraan tai valillisesti suhteessa samanlaisiin tai korvaaviin kansallisiin tuotteisiin."

11 artilda

Poistetaan valtion monopoleista tehdyn p6ytAkirjan 8 sanat "Sveitsin ja".

12 artikla

Kalan ja muiden meren tuotteiden kaupasta tehdyssd p6ytdkirjassa 9:

- poistetaan lisAyksessa I olevan 2 artiklan 1 ja 2 kohdan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisdksi
sana "saavat" sanalla "saa";

- poistetaan lisayksen 3 sanat "Euroopan talousyhteis6n ja Sveitsin valaliiton valinen sopimus,
allekirjoitettu 22 paivana helmikuuta 1972, seka sitA seuraava maatalouttaja kalastusta koskeva
kirjeenvaihto, allekirjoitettu 14 pdivdnd heinAkuuta 1986".

13 artikla

Henkil6iden vapaata liikkuvuutta koskevista siirtymkkausista (Sveitsi ja Liechtenstein) tehdyssa
p6ytAkirjassa 15:

- poistetaan otsikon, 8 artiklan 1 ja 2 kohdan sanat "Sveitsi ja" sek~i 11 artiklan sanat "Sveitsin
ja"; korvataan lisfdksi 8 artiklan 1 kohdan sana "eivAt" sanalla "ei" ja mainitun artiklan 2
kohdan sana "toteuttavat" sanalla "toteuttaa";

- poistetaan 11 artiklan sana "vastaavasti";

- poistetaan 2 - 4 artikla sekd 9 artiklan 1 kohta.

14 artikla

Henkil6iden vapaata Iiikkuvuutta koskeviin siirtyriikausiin liittyvista sosiaaliturvan alan toimenpiteis-
tA (Sveitsi ja Liechtenstein) tehdyssi p6ytakirjassa 16:

- poistetaan otsikon ja 3 artiklan johdantokappaleen seka a alakohdan sanat "Sveitsi ja";
korvataan lisiksi 3 artiklan johdantokappaleen sana "korvaavat" sanalla "korvaa";

Vol. 1816, 1-31121



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

- poistetaan 1 ja 2 artiklan sekU 3 artiklan a alakohdan sanat "Sveitsin ja";

- poistetaan 3 artiklan a alakohdan sanat "Sveitsissd ja";

- poistetaan 1 ja 2 artiklan sekA 3 artiklan a alakohdan ensimmiisen virkkeen sana "vastaavasti";

- poistetaan 3 artiklan c alakohdan ilmaisu "500 Sveitsin osalta tai" ja sanat "Liechtensteinin
osalta";

- poistetaan 4 artikla.

15 artikla

Seuraavat ETA-sopimuksen mdirAykset tulevat voimaan 1 paivana tammikuuta 1994:

- 81 artiklan a, b, d, e ja f alakohta;
- 82 artikla;
- p6ytikirjassa 30 olevan 2 kohdan ensimmainen ja toinen alakohta;
- p6ytikirjassa 31 olevan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta, 4 artiklan 1, 3 ja 4 kohta sekii

5 artiklan 3 kohdan ensimmuinen ja toinen alakohta; sekd
- p6ytikirja 32.

16 artila

RahoitusjdrjestelmAstA tehdyssi p6ytikirjassa 38:

- korvataan 2 artiklan 2 kohdan sana "kolmeksi" sanalla "kahdeksi";

- korvataan 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:

5. Viiden vuoden aikana 1 paivasta heinikuuta 1993 samansuuruisina mdArina my6nnettivi-
en sellaisten lainojen kokonaismira, joiden osalta voidaan saada I artiklassa tarkoitettua
korkotukea, on 1,5 miljardia ecua. Jos ETA-sopimus tulee voimaan mainitun pa*ivan
jAlkeen, ajanjakso on viisi vuotta voimaantulosta."

- korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Viiden vuoden aikana 1 paivistd heindkuuta 1993 samansuuruisina miirin, my6nnettAvi-
en 1 artiklan mukaisten avustusten kokonaismaara on 500 miljoonaa ecua. Jos ETA-
sopimus tulee voimaan mainitun paivan jalkeen, ajanjakso on viisi vuotta voimaantulos-
ta.

17 artikla

Poistetaan voimassa olevista sopimuksista tehdysta p6ytdkirjasta 41:

"29.4.1963/3.12.1976 Kansainvilinen komissio Reinin saastumiselta suojelemiseksi. Sveitsin
valaliiton seka EY:n, Saksan Iiittotasavallan, Ranskan, Luxemburgin ja
Alankomaiden vklinen sekasopimus;
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3.12.1976 Reinin suojelu kemialliselta saastumiselta. Sveitsin valaliiton seka EY:n,
Saksan Ifittotasavallan, Ranskan, Luxemburgin ja Alankomaiden vltlinen
sekasopimus;".

18 artikla

Poistetaan EY:n ja Sveitsin valaliiton vdlisesta tavaroiden maantie- ja rautatiekuljeruksia koskevasta
sopimuksesta tehty p~ytAikirja 44.

19 artikla

Viinia koskevien kaupan teknisten esteiden poistamisesta tehdyssa p6ytakirjassa 47 olevassa
lisdyksessd:

15. 387 R 0822: Neuvoston asetus (ETY) N:o 822/87:

- mukautus b

poistetaan mArdys;

- mukautukset d, f, m ja n

poistetaan ", Sveitsi", "ja Sveitsin" sela "ja Sveitsistg"; korvataan lisiksi mukautuksen
m ilmaisu "Itivallan, Liechtensteinin" ilmaisulla "Itavallan ja Liechtensteinin" seka
mukautuksen n ilmaisu "ItAvallasta, Liechtensteinista" ilmaisulla "Itivallasta ja
Liechtensteinista";

- mukautuksessa k oleva b alakohta

poistetaan sanat "Sveitsista tai";

22. 389 R 2392: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/89:

- mukautus a

poistetaan ", SveitsistA";

- mukautus c

poistetaan sanat "Sveitsist! ja'; korvataan Iisaksi sanat "kyseisessa tuottajavaltiossa"
sanalla "tuottajavaltiossa";

26. 390 R 3201: Komission asetus (ETY) N:o 3201/90:

- mukautukset c, d ja f

poistetaan rnarAykset.
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20 artikla

Tarkistetaan ETA-sopimuksen Iliitteita I - IX, XII, XIII, XVI ja XVIII - XXII tandn poytakirjan
Ifitteen mukaisesti.

21 artikla

ETA-sopimuksen, sen p6ytakirjojen ja hiitteiden Liechtensteinia koskevia mAirdyksid, viittauksia,
erityisia mukautuksia, mddrdaikoja ja pMivandria sovelletaan vasta kun ETA-sopimus, sellaisena kuin
se on tarkistettuna tIllI p6ytakirjalla, tulee Liechtensteinin osalta voimaan 1 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.

22 artila

I. Tamal p~ytikirja laaditaan yhten5 kappaleena englannin, espanjan, hollannin, islannin, italian,
kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellI jokaisen tekstin
ollessa yhti todistusvoimainen.

2. Sopimuspuolet ratifioivat tai hyvaksyvkt tfmAn p~ytdkirjan valtiosaint6nsd asettamien
vaatimusten mukaisesti.

Se talletetaan Euroopan yhteisbjen neuvoston sihteeristb6n, joka toimittaa oikeiksi todistetut
jiljennbkset muille sopimuspuolille.

Ratifloimis- tai hyv .ksymiskirjat talletetaan Euroopan yhteisojen neuvoston sihteeristb6n, joka
ilmoittaa asiasta muille sopimuspuolille.

3. Tni p6ytAkirja tulee voimaan 1 pdivAnd heinikuuta 1993, jos kaikki 1 artiklan I kohdassa
tarkoitetut sopimuspuolet ovat tallettaneet ETA-sopimuksen ja tinfin p6ytdkirjan ratifioimis- tai
hyviksymiskirjansa mainittuun paiivai.in menness5. Mainitun pdivdn jklkeen tini p~ytgkirja tulee
voimaan viimeistd tallettamista seuraavan kuukauden ensimmAisen5 paivknA. Jos kuitenkin sellainen
tallettaminen tehddan my6hemmin kuin viisitoista paivii ennen seuraavan kuukauden alkua, tdmi
p6ytdkirja tulee voimaan vasta tallaista tallettamista seuraavan toisen kuukauden ensimmaiisend
pAivAna.

4. Liechtensteinin osalta tami pbytAkirja tulee voimaan Liechtensteinin talletettua ETA-sopimuk-
sen ja t~mAn p6ytikirjan ratifioimiskirjansa pdivini, jonka ETA:n neuvosto mddrdA 1 artiklan 2
kohdassa mr artyin edellytyksin.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 452 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Trait6s, vol. 1818, p. 452.]
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LUTE,

JOSTA MARATATU EUROOPAN TALOUSALUEESTA TEHDYN SOPIMUKSEN

TARKISTAMISESTA TEHDYN POYTAKIRJAN 20 ARTIKLASSA

ETA-sopimuksen liitteita I - IX, XII, XIII, XVI ja XVIII - XXII tarkistetaan jdljempnA
mdArdtyIl tavalla.

1. LUTE I. ELINLAKINTA- JA KASVINSUOJELUASIAT

A. Alakohtainen mukautus

Poistetaan otsikko "ALAKOHTAINEN MUKAUTUS" seka sen alla oleva Sveitsid ja
Liechtensteinia koskeva mdArays.

B. I luku. Eliinlidkintd

Luvun johdanto-osa

- 3 kohta

Korvataan sanat "yhdeksan kuukauden kuluttua tandn sopimuksen voimaantulosta
ja viimeistddn 1 paivdstd tanmikuuta 1994" sanoilla "1 paivastd tammikuuta 1994
tai kuuden kuukauden kuluttua tfamnn sopimuksen voimaantulosta, sen mukaan,
kumpi niistA paivista on my6hempi".

- Korvataan EFTA-valtioita koskevat viittaukset paivamdiriin niiden sadd6sten
yhteydessa mddratyissa erityisissi mukautuksissa, joihin luvussa viitataan, seuraa-
vasti:

- - korvataan viittaukset paivamdrain 1 paiva tammikuuta 1993 ja 31 paivai
joulukuuta 1992 vastaavasti viittauksilla taman sopimuksen voimaantulopai-
vaan ja taman sopimuksen voimaantulopAivA edeltavdan paivian;

- - korvataan viittaus paivamdardAn 1 pAivi huhtikuuta 1993 viittauksella tarnan
sopimuksen voimaantuloa seuraavan toisen kuukauden ensimmaiseen
pdaivAn;

- - korvataan viittaus paivdmArddn I paiiva heina.kuuta 1993 viittauksella tamn
sopimuksen voimaantuloa seuraavan neljannen kuukauden ensimmidiseen
paivaan;

- - korvataan viittaus piivamidrAdn 1 pAivd syyskuuta 1993 viittauksella tmrnan
sopimuksen Ifitteessa I olevan elainlakintM koskevan I luvunjohdanto-osan
3 kohdassa midrattyyn pdivamadran.
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1 364 L 0432: Neuvoston direktiivi 64/432/ETY:

- mukautus a

poistetaan "Sveitsi/" ja "Kanton/Canton/Cantone" seka sana "ja";

- mukautukset d, e ja g

poistetaan "Sveitsi/";

- mukautus f

poistetaan "Sveitsi/" ja "/Vtdrinaire de contr61e/Veterinario di controllo".

3. 390 L 0426: Neuvoston direktiivi 90/426/ETY:

- mukautus b

poistetaan "Sveitsi/" ja "/Vtrinaire de contr6leNeterinario di controllo";

4. 390 L 0539: Neuvoston direktiivi 90/539/ETY:

- mukautus b

poistetaan "CH tai" ja "Sveitsi/";

- mukautus g

poistetaan "Sveitsi/".

12. 385 L 0511: Neuvoston direktiivi 85/51 1/ETY:

- mukautus a

poistetaan "Sveitsi/"; ja

korvataan sanat "Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelfh.usem" merkinnill " -;

- mukautus b

poistetaan "Sveitsi/".

14. 380 L 0217: Neuvoston direktiivi 80/217/ETY:

- mukautus a

poistetaan "Sveitsi/".
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18. 364 L 0433: Neuvoston direktiivi 64/433/ETY:

- mukautus j

poistetaan "CH

20. 371 L 0118: Neuvoston direktiivi 71/118/ETY ja
21. 377 L 0099: Neuvoston direktiivi 77/99/ETY:

- mukautus c

poistetaan "CH

23. 389 L 0437: Neuvoston direktiivi 89/437/ETY:

- mukautus f

poistetaan "CH/".

34. 391 L 0495: Neuvoston direktiivi 91/495/ETY:

- mukautus e

poistetaan "CH,".

66. 389 D 0610: Komission pdAt6s 89/610/ETY:

- mukautus

poistetaan "Sveitsi/".

C. II luku. Rehut

- Johdanto-osan 1 kohta

poistetaan sanat "Sveitsi ja"; korvataan lis~ksi sana "ottavat" sanalla "ottaa" ja
sana "eivat" sanalla "ei".

- Korvataan EFTA-valtioita koskeva viittaus pkiivamaarai.n 1 pdivA tammikuuta 1993
niiden sid6sten yhteydessa mdlrityissd erityisissa mukautuksissa, joihin luvussa
viitataan, viittauksella tman sopimuksen voimaantulopaivn.

3. 377 L 0101: Neuvoston direktiivi 77/101/ETY ja
4. 379 L 0373: Neuvoston direktiivi 79/373/ETY:

poikkeuksen toinen luetelmakohta

poistetaan sanat "Sveitsi ja "; korvataan lisdksi sana "saavat" sanalla "saa".
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LIITE II.'TEKNISET MAARAYKSET. STANDARDIT, TESTAUS JA VARMENTAMI-
NEN

A. I luku. Moottoriajoneuvot

1. 370 L 0156: Neuvoston direktiivi 70/156/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat"Sveitsin lainsaadnn6ssa "Typengenehmigung"/"approbation du
type"/"approvazione del tipo"".

2. 370 L 0157: Neuvoston direktiivi 70/157/ETY:

- mukautukset a ja b

poistetaan "CH = Sveitsi".

8. 370 L 0388: Neuvoston direktiivi 70/388/ETY,
9. 371 L 0127: Neuvoston direktiivi 71/127/ETY,
17. 374 L 0483: Neuvoston direktiivi 74/483/ETY,
19. 376 L 0114: Neuvoston direktiivi 76/114/ETY,
22. 376 L 0757: Neuvoston direktiivi 76/757/ETY,
23. 376 L 0758: Neuvoston direktiivi 76/758/ETY,
24. 376 L 0759: Neuvoston direktiivi 76/759/ETY,
25. 376 L 0760: Neuvoston direktiivi 76/760/ETY,
26. 376 L 0761: Neuvoston direktiivi 76/761/ETY,
27. 376 L 0762: Neuvoston direktiivi 76/762/ETY,
29. 377 L 0538: Neuvoston direktiivi 77/538/ETY,
30. 377 L 0539: Neuvoston direktiivi 77/539/ETY.
31. 377 L 0540: Neuvoston direktiivi 77/540/ETY.
32. 377 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY ja
39. 378 L 0932: Neuvoston direktiivi 78/932/ETY:

- mukautus

poistetaan "14 Sveitsi".

40. 378 L 1015: Neuvoston direktiivi 78/1015/ETY:

- mukautus a

poistetaan "Sveitsin lainsadann6ssi "Typengenehmigung"/"approbation du
type"/'approvazione del tipo"";

- mukautus b

poistetaan "14 Sveitsi".
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41. 380 L 0780: Neuvoston direktiivi 80/780/ETY:

- mukautus

poistetaan "Sveitsin lainsd.nn6ss! "Typengenehmigung"/"approbation du
type'/"approvazione del tipo"".

44. 388 L 0077: Neuvoston direktiivi 88/77/ETY:

- mukautus

poistetaan "14 Sveitsi".

B. II luku. Maatalous- ia metsitraktorit

I. 374 L 0150: Neuvoston direktiivi 74/150/ETY:

- mukautus

poistetaan "Sveitsin lainsdidl6nssd "Typengenehmigung"/"approbation du type"/
"approvazione del tipo"".

11. 377 L 0536: Neuvoston direktiivi 77/536/ETY,
13. 378 L 0763: Neuvoston direktiivi 78/763/ETY,
17. 379 L 0622: Neuvoston direkiivi 79/622/ETY,
20. 386 L 0298: Neuvoston direktiivi 86/298/ETY,
22. 387 L 0402: Neuvoston direktiivi 87/402/ETY ja
23. 389 L 0173: Neuvoston direktiivi 89/173/ETY:

- mukautus

poistetaan "14 Sveitsi".

C. III luku. Nosto- ia kasittelylaitteet

2. 384 L 0528: Neuvoston direktiivi 84/528/ETY:

- mukautus

poistetaan "CH Sveitsi,".

D. VI luku. Rakennuskoneet Ia laitteet

8. 386 L 0295: Neuvoston direktiivi 86/295/ETY ja
9. 386 L 0296: Neuvoston direktiivi 86/296/ETY:

- mukautus

poistetaan "CH Sveitsi,".
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E. VIII luku. Paineastiat

2. 376 L 0767: Neuvoston direktiivi 76/767/ETY:

- mukautus

poistetaan "CH Sveitsi,".

F. IX luku. Mittauslaitteet

1. 371 L 0316: Neuvoston direktiivi 71/316/ETY:

- mukautus a

poistetaan "CH Sveitsi,";

- mukautus b

poistetaan "CH,".

6. 371 L 0348: Neuvoston direktiivi 71/348/ETY:

- mukautus

poistetaan "I Rappenrl centime/1 centesimo (Sveitsi)".

12. 375 L 0106: Neuvoston direktiivi 75/106/ETY:

- mukautus a

poistetaan "Sveitsissa ja".

G. XIV luku. Lannoitteet

1. 376 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY:

- mukautukset a ja b

poistetaan ", Sveitsi".

H. XIX luku. Kaupan teknisi~i esteitA koskevat vleiset md~riykset

1. 383 L 0189: Neuvoston direktiivi 83/189/ETY:

- mukautus g

poistetaan "SNV (Sveitsi)" ja "SEK (Sveitsi)" osoitetietoineen.
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I. XXVII luku. Tislatut alkoholijuomat

1. 389 R 1576: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89:

- mukautus h

6. Ryp~leiden puristusjatteesta tislaamalla valmistettu alkoholijuoma

poistetaan seuraava:

Baselbieter Marc"
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"
Grappa della Val Calanca"
Grappa della Val Bregaglia"
Grappa della Val Mesolcina"
Grappa della Valle di Poschiavo"
Marc d'Auvernier"
Marc de D61e du Valais";

7. Hedelmlviina

poistetaan seuraava:

Aargauer Bure Kirsch"
Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser"
Baselbieterkirsch"
Baselbieter Zwetschgenwasser"
Bernbieter Birnenbrand"
Bernbieter Kirsch"
Bernbieter Mirabellen"
Bembieter Zwetschgenwasser"
Bdrudges de Cornaux"
Emmentaler Kirsch"

- Freiamter Theilersbirnenbranntwein"
- Freiamter Zwetschgenwasser"

Fricktaler Kirsch"
- Kirsch de la Broche"
- Luzerner Birnentrdsch"
- Luzerner Kirsch"
- Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
- Luzerner Zwetschgenwasser"

Mirabelle du Valais"
- Rigi Kirsch"
- Seelander Pflimliwasser"
- Urschwyzerkirsch"

William du Valais/Walliser Williams"
Zuger Kirsch";
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9. Gentianviina

poistetaan seuraava:

9. Gentianviina
- Gentiane du Jura";

11. Katajanmarjoilla maustetut tislatut alkoholijuomat

poistetaan seuraava:

"11. Katajanmarjoilla maustetut tislatut alkoholijuomat
- Geni~vre du Jura";

14. Lik66ri

poistetaan seuraava:

Bernbieter Griottes Liqueur
- Bernbieter Kirschen Liqueur
- Gen~pi du Valais";

15. Tislatut alkoholijuomat

poistetaan seuraava:

- Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
- Bembieter Kriuterbitter"
- Eau-de-vie d'herbes du Jura"
- Gotthard Krauterbranntwein"
- Luzemer ChrOter (Krauterbranntwein)"
- Vieille lie du Mandement"
- Walliser ChrOter (Kriuterbranntwein)".

III LIITE 111. TUOTEVASTUU

385 L 0374: Neuvoston direktiivi 85/374/ETY:

poistetaan mukautuksessa a oleva iii alakohta;

mukautus b

poistetaan "Sveitsin ja"; korvataan lisdksi sana "niiden" sanalla "sen".

Vol 1816, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

IV LUTE IV. ENERGIA

Lisiykset I ja 2

Poistetaan kohta "Sveitsi" ja sen yksik6t yksikk6i ilmaisevasta sarakkeesta sek! verkkoa
ilmaisevasta sarakkeesta.

V LUTE V. TYONTEKJOIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A. Alakohtaiset mukautukset

Poistetaan sanat "ja Sveitsia"; korvataan lisdksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmaisulla
"Ruotsia ja Suomea".

B. 3. 368 L 0360: Neuvoston direktiivi 68/360/ETY:

- mukautuksessa e oleva ii alakohta

poistetaan "Sveitsin,".

VI LUTE VI. SOSIAALITURVA

A. Alakohtaiset mukautukset

- I kohta

poistetaan sanat "ja Sveitsil"; korvataan Iislksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmaisulla
"Ruotsia ja Suomea".

B. 1. Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71:

- mukautus b

poistetaan mdArAys;

- mukautukset g, h, i, j, m ja n

poistetaan kohta "S. SVEITSI" mdkrAyksineen;

- mukautukset k ja I

poistetaan seuraavien kohtien otsikot ja mrarykset:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171;

- mukautus o

poistetaan 16 kohta raiyksineen.
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2. Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72:

- mukautukset a, b, c, d, e, f, g, h ja k

poistetaan kohta "S. SVEITSI" m!Aryksineen.

20. 383 Y 0117: Pat6s N:o 117ja
21. 383 Y 1112(02): PiAt6s N:o 118:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsi" miArayksineen.

34. C1281/881s. 7: Pdit~s N:o 135:

- mukautus

poistetaan kohta "o)" miriyksineen.

35. CI64I88Is. 7: Pat6s N:o 136:

- mukautus

poistetaan kohta "S. SVEITSI" maarayksineen.

C. SOPIMUKSEN 101 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISESTA EFTA-VALTIOIDEN
OSALLISTUMISESTA SIIRTOTYOLAISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUN-
TAAN SEKA KYSEISEN TOIMIKUNNAN YHTEYDESSA OLEVAAN TILINTARKAS-
TUSLAUTAKUNTAAN

Poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisdksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

VII LIITE VII. TUTKINTOTODISTUSTEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

A. Alakohtaiset mukautukset

Poistetaan sanat "ja Sveitsia"; korvataan lisaksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmaisulla
"Ruotsia ja Suomea".

B. A luku. Yleinen idriestelmi

1. 389 L 0048: Neuvoston direktiivi 89/48/ETY:

- poistetaan Sveitsia koskeva poikkeus.
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C. B luku. Lakimiesammatit

2. 377 L 0249: Neuvoston direktiivi 77/249/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsi:" mdAriyksineen.

D. C luku. LAaketieteen ia sairaanhoidon alan toiminta

4. 375 L 0362: Neuvoston direktiivi 75/362/ETY:

- poistetaan Sveitsia koskeva poikkeus;

- mukautus a

poistetaan kohta "s) Sveitsissa" mairayksineen;

- mukautus b

poistetaan kohta " Sveitsissa" maarAyksineen;

- mukautus c

poistetaan kohdat "Sveitsi:" marayksineen.

- mukautus d

poistetaan otsikko "- trooppinen ladketiede:" sekA kohdat "Sveitsi:" maardyksineen.

5. 375 L 0363: Neuvoston direktiivi 75/363/ETY:

- poistetaan Sveitsid koskeva poikkeus.

6. 386 L 0457: Neuvoston direktiivi 86/457/ETY:

- poistetaan SveitsiA koskeva poikkeus.

8. 377 L 0452: Neuvoston direktiivi 77/452/ETY:

- poistetaan Sveitsii koskeva poikkeus;

- mukautus a

poistetaan kohta "Sveitsissd" niuiriyksineen;

- mukautus b'

poistetaan kohta "s) Sveitsissd" mAkrayksineen.
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9. 377 L 0453: Neuvoston direktiivi 77/453/ETY:

- poistetaan Sveitsia koskeva poikkeus.

10. 378 L 0686: Neuvoston direktiivi 78/686/ETY:

- poistetaan Sveitsia koskeva poikkeus;

- mukautus a

poistetaan kohta "Sveitsissd" mrkrayksineen;

- mukautus b

poistetaan kohta "s) Sveitsissid" nriAryksineen;

- mukautus c, 1 kohta

poistetaan kohta "- Sveitsissa" n'Irkiyksineen.

11. 378 L 0687: Neuvoston direktivi 78/687/ETY:

- poistetaan SveitsiA koskeva poikkeus.

12. 378 L 1026: Neuvoston direktiivi 78/1026/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "s) Sveitsissd" m rayksineen.

14. 380 L 0154: Neuvoston direktiivi 80/154/ETY:

- poistetaan SveitsiA koskeva poikkeus.

- mukautus a

poistetaan kohta "Sveitsissd" mrniryksineen;

- mukautus b

poistetaan kohta "s) Sveitsissa" mArdyksineen.

15. 380 L 0155: Neuvoston direktiivi 80/155/ETY:

- poistetaan Sveitsid koskeva poikkeus.

17. 385 L 0433: Neuvoston direktiivi 85/433/ETY:

- mukautus a

poistetaan kohta "s) Sveitsissia" mirdyksineen.
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E. D luku. Arkkitehtuuri

18. 385 L 0384: Neuvoston direktiivi 85/384/ETY:

- mukautus a

poistetaan kohta "r) Sveitsissa" mddrdyksineen.

F. E luku. Kauppa ja vilittdidt

22. 364 L 0224: Neuvoston direktiivi 64/224/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsissa'" maadyksineen.

28. 374 L 0557: Neuvoston direktiivi 74/557/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsissd:" rirdyksineen.

G. G luku. Kulietustoimintaan liittyvdt oheispalvelut

38. 382 L 0470: Neuvoston direktiivi 82/470/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsi" mddriyksineen.

H. I luku. Muut alat

43. 367 L 0043: Neuvoston direktiivi 67/43/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsissid" mardyksineen.

VIII LIITE VIII. SIJOITTAUTUMISOIKEUS

Alakohtaiset mukautukset

Poistetaan sanat "ja Sveitsid"; korvataan lisaksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmaisulla
"Ruotsia ja Suomea ".
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IX LIITE IX. RAHOITUSPALVELUT

A. I luku. Vakuutus

2. 373 L 0239: Ensimmainen neuvoston direktiivi 73/239/ETY:

- mukautus a

poistetaan kohta "g) Sveitsissa" mdkrdyksineen;

- mukautus b

poistetaan kohta "- Sveitsin osalta:" mdrdyksineen.

11. 379 L 0267: Ensimmainen neuvoston direktiivi 79/267/ETY:

- mukautus b

poistetaan kohta "- Sveitsin osalta:" mdriyksineen.

13. 377 L 0092: Neuvoston direktiivi 77/92/ETY:

- mukautukset a ja b

poistetaan kohta "- Sveitsiss5:" midrayksineen.

B. 11 luku. Pankit ia muut luottolaitokset

21. 386 L 0635: Neuvoston direktiivi 86/635/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi".

C. III Iuku. P6rssi ia arvopaperit

24. 379 L 0279: Neuvoston direktiivi 79/279/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisi.ksi sana "panevat" sanalla "panee".

korvataan toisessa virkkeess5 sanat "ndmd maat huolehtivat" sanoilla "taia maa
huolehtii".
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25. 380 L 0390: Neuvoston direktiivi 80/390/ETY:

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan Iislksi sana "panevat" sanalla "panee".

korvataan toisessa virkkeessa sanat "nmn maat huolehtivat" sanoilla "tinI maa
huolehtii".

26. 382 L 0121: Neuvoston direktiivi 82/121/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan Iisliksi sana "panee" sanalla "panevat".

korvataan toisessa virkkeessA sanat "nmrd maat huolehtivat" sanoilla "tim maa
huolehtii".

27. 388 L 0627: Neuvoston direktiivi 88/627/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisaksi ilmaisu "Islanti, Liechtenstein"
ilmaisulla "Islanti ja Liechtenstein".

28. 389 L 0298: Neuvoston direktiivi 89/298/ETY:

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lis.ksi ilmaisu "Islanti, Liechtenstein"
ilmaisulla "Islanti ja Liechtenstein".

29. 389 L 0592: Neuvoston direktiivi 89/592/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lislksi ilmaisu "Itkvalta, Liechtenstein"
ilmaisulla "Itdvalta ja Liechtenstein".

X LIITE XII. PAAOMIEN VAPAA LIIKKUVUUS

I. 388 L 0361: Neuvoston direktiivi 88/361/ETY:

- mukautus d

poistetaan neljas luetelmakohta;

viides luetelmakohta

poistetaan "ja Sveitsi".
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X1 LIITE XIII. LIIKENNE

A. Alakohtaiset mukautukset

II kohta

poistetaan viides luetelmakohta.

B. I luku. Sisamaan liikenne

1. 370 R 1108: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1108/70:

- mukautus

lisiys A.2 Rautatiet ja B. MAANTIET

poistetaan kohta "Sveitsi" maarAyksineen.

12. 389 R 4060: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4060/89:

- poistetaan mukautus b mdardyksineen.

13. 375 L 0130: Neuvoston direktiivi 75/130/ETY:

- poistetaan mukautuksen viimeinen virke.

C. II luku. Maantieliikenne

14. 385 L 0003: Neuvoston direktiivi 85/3/ETY:

- poistetaan mukautuksen toinen kohta;

- mukautuksen kolmas kohta

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisaksi sana "panevat" sanalla "panee".

16. 377 L 0143: Neuvoston direktiivi 77/143/ETY:

- poistetaan mukautus sekU sitd vdlitt6m!sti edeltvi virke.

20. 385 R 3820: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3820/85
ja

21. 376 R 3821: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85:

- poistetaan mukautus b.

22. 376 L 0914: Neuvoston direktiivi 76/914/ETY:

- poistetaan mukautus sekd sitA vAlitt6masti edeltdvd virke.
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23. 388 L 0599: Neuvoston direktiivi 88/599/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisaksi sana "panevat" sanalla "panee".

25. 362 L 2005: EnsimmAinen neuvoston direktiivi:

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsin"; korvataan lislksi ilmaisu "Ruotsin, Suomen"
ilmaisulla "Ruotsin ja Suomen".

26. 376 R 3164: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3164/76:

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsin"; korvataan lis~.ksi ilmaisu "Ruotsin, Suomen"
ilmaisulla "Ruotsin ja Suomen".

28. 374 L 0561: Neuvoston direktiivi 74/561/ETY:

- poistetaan mukautus seka situ vdlitt6m~sti edeltiva virke.

34. 372 R 1172: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1172/72:

- mukautus

poistetaan ", Sveitsi (CH)".

D. IV luku. Sisavesiliikenne

46. 387 L 0540: Neuvoston direktiivi 87/540/ETY:

- mukautus

poistetaan seuraava:

"Sveitsi panee direktiivin taytdnt66n viimeistai~n I paiva tammikuuta 1995."

47. 382 L 0714: Neuvoston direktiivi 82/714/ETY:

- mukautus

II LUKU
3 vyohyke

poistetaan kohta "Sveitsi" miirayksineen.
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E. VI luku. Siviili-ilmailu

62. 390 R 2343: Neuvoston asetus (ETY) N:o 2343/90:

- mukautus

poistetaan kohta "Sveitsi" md.rdyksineen.

XII LIITE XVI. JULKISET HANKINNAT

I. 371 L 0304: Neuvoston direktiivi 71/304/ETY:

- mukautus b

poistetaan toinen alakohta;

kolmas alakohta

korvataan sanat "naiden siirtymikausien" sanoilla "trdn siirtymikauden" sekd
sanat "naiden valticiden" sanalla "Liechtensteinin".

2. 371 L 0305: Neuvoston direktiivi 71/305/ETY:

- mukautus a

poistetaan toinen alakohta;

kolmas alakohta

korvataan sanat "nAiden siirtymakausien" sanoilla "taman siirtymAkauden" seka
sanat "nAiden valtioiden" sanalla "Liechtensteinin";

- mukautus c

poistetaan sanat "ja Sveitsiss!"; korvataan lisaksi ilmaisu "Liechtensteinissa,
Suomessa" ilmaisulla "Liechtensteinissa ja Suomessa".

poistetaan kolmas iuetelmakohta;

- mukautus e

poistetaan kohta "Sveitsissi" mairAyksineen.

3. 377 L 0062: Neuvoston direktiivi 77/62/ETY:

- mukautus a

poistetaan toinen alakohta;

kolmas alakohta
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korvataan sanat "nriden siirtymAkausien" sanoilla "tW.n siirtymakauden" ja sanat
"niden valtioiden" sanalla "Liechtensteinin";

- mukautus c

poistetaan sanat "ja Sveitsissa"; korvataan lislksi ilmaisu "Liechtensteinissa,
Suomessa" ilmaisulla "Liechtensteinissa ja Suomessa".

poistetaan kolmas luetelmakohta;

- mukautus h

poistetaan kohta "Sveitsissa" mniriyksineen.

4. 390 L 0531: Neuvoston direktiivi 90/531/ETY:

- mukautus a

poistetaan toinen alakohta;

kolmas alakohta

korvataan sanat naiden siirtymikausien" sanoilla "tginin siirtymAkauden" ja sanat
"naiden valtioiden" sanalla "Liechtensteinin";

- mukautus e

poistetaan sanat "ja Sveitsissi"; korvataan lisdksi ilmaisu "Liechtensteinissa,
Suomessa" ilmaisulla "Liechtensteinissa ja Suomessa";

poistetaan kolmas luetelmakohta.

5. 389 L 0665: Neuvoston direktiivi 89/665/ETY ja
6. 371 R 1182: Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71:

- mukautus a

poistetaan toinen alakohta;

kolmas alakohta

korvataan sanat "naiden siirtymAkausien" sanoilla "taman siirtymAkauden" ja sanat
"niden valtioiden" sanalla "Liechtensteinin".

Lisaykset 1 ja 3:

- poistetaan kohta "VII. SVEITSISSA:" miarayksineen.

Lisykset 2 ja 4 - 13:

- poistetaan kohta "SVEITSI" maar.yksineen.
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XIII LUTE XVIII. TYOTERVEYS JA -TURVALLISUUS, TYOQIKEUS SEKA MIESTEN
JA NAISTEN TASA-ARVOINEN KOHTELU

18. 376 L 0207: Neuvoston direktiivi 76/207/ETY:

- mukautus

poistetaan sanat "Sveitsin ja"; ja

24. 380 L 0987: Neuvoston direktiivi 80/987/ETY:

- mukautus b

poistetaan kohta "F. SVEITSI" miArdyksineen.

XIV LuITE XIX. KULUTTAJANSUOJA

Alakohtaiset mukautukset

Poistetaan sanat "ja SveitsiV"; korvataan lisiksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmaisulla
"Ruotsia ja Suomea".

XV LUTE XX. YMPARISTO

A. Alakohtainen mukautus

Poistetaan sanat "ja Sveitsia"; korvataan lisiksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmaisulla
"Ruotsia ja Suomea".

B. III luku. Ilma

19. 388 L 0609: Neuvoston direktiivi 88/609/ETY:

- mukautukset b ja c

poistetaan kohta "Sveitsi:" m'idryksineen.

C. V luku. Mate

31. 384 L 0631: Neuvoston direktiivi 84/631/ETY:

- mukautus b

poistetaan sanat "ja CH (Sveitsi)"; korvataan lisd.ksi ilmaisu "SE (Ruotsi), SF
(Suomi)" ilmaisulla "SE (Ruotsi) ja SF (Suomi)".
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XVI LuITE XXI. TILASTOT

A. Alakohtaiset mukautukset

- 1 kohta

Poistetaan sanat "ja Sveitsia"; korvataan Iisaksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea"
ilmaisulla "Ruotsia ja Suomea".

B. Teollisuustilastot

1. 364 L 0475: Neuvoston direktiivi 64/475/ETY:

- mukautus b

poistetaan mdr.ys;

- mukautus d ja e

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisaksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

2. 372 L 0211: Neuvoston direktiivi 72/21 1/ETY:

- mukautus c

poistetaan masrays.

3. 372 L 0221: Neuvoston direktiivi 72/221/ETY:

- mukautus b

poistetaan marays;

- mukautus d

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisiksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

- mukautus e

poistetaan sanat "Sveitsi ja".

4. 378 L 0166: Neuvoston direktiivi 78/166/ETY:

- mukautus e

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisa.ksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".
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C. Liikennetilastot

5. 378 L 0546: Neuvoston direktiivi 78/546/ETY:

- mukautus a

poistetaan malrAys;

- mukautus b

poistetaan sanat "Sveitsi ja" sekd "Schweiz/Suisse/Svizzera ja";

- mukautus c

poistetaan toisesta maiden ryhnstA sanat "Sveitsi ja"; seku

lisatlin kolmanteen maiden ryhmMn sana "Sveitsi" ennen sanaa "Bulgaria";

- mukautus g

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisaksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi";

- mukautus h

poistetaan rnriys.

6. 380 L 1119: Neuvoston direktiivi 80/1119/ETY:

- mukautus a

poistetaan sanat "Sveitsi ja Liechtenstein" sekA "Schweiz/Suisse/Svizzera ja
Liechtenstein";

- mukautus b

korvataan otsikko "II. EFTA-valtiot" otsikolla "II. Euroopan talousalueeseen
kuuluvat EFTA-valtiot";

poistetaan "18. Sveitsija Liechtenstein";

lisitakn ilmaisu "18. Sveitsi" ensimmniseksi otsikon "III. Muut Euroopan maat
kuin ETA-maat" alle;

- mukautus d

korvataan sanat "EFTA-valtiot" sanoilla "Euroopan talousalueeseen kuuluvat
EFTA-valtiot".
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7. 380 L 1177: Neuvoston asetus 80/1177/ETY:

- mukautus a

poistetaan kirjainlyhenteet "SBB/CFF/FFS" ja "BLS" sekA niiden taydelliset
nimet;

- mukautus b

poistetaan "Sveitsi Schweiz/Suisse/Svizzera";

- mukautus c

poistetaan "17. Sveitsi" otsikon "II. EFTA-valtiot" altaja lisdt tn se ensiinnisek-
si otsikon "B. Muut kuin ETA-valtiot" alle;

korvataan otsikko "II. EFrA-valtiot" otsikolla "II. Euroopan talousalueeseen
kuuluvat EFTA-valtiot".

D. Ulkomaankaupan ja yhteis6n sisAisen kaupan tilastot

8. 375 R 1736: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1736/75:

- mukautuksessa b oleva 3 kohta

poistetaan seuraava

"Sveitsi ja Liechtenstein muodostavat yhdessA yhden yhtenaisen tilastoalueen.";

- mukautus h

poistetaan maarAys.

9. 377 R 0546: Komission asetus (ETY) N:o 546/77:

- mukautukset a ja b

poistetaan kohta "Sveitsi:" maArAyksineen.

16. 388 R 0455: Komission asetus (ETY) N:o 455/88

- mukautus

poistetaan sanat "Sveitsin osalta CHF 1 000".
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E. VAest6- ia sosiaalitilastot

18. 376 R 0311: Neuvoston asetus (ETY) N:o 311/76:

- mukautus a

poistetaan sanat "ja SveitsiA"; korvataan lisiiksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea"
ilmaisulla "Ruotsia ja Suomea".

F. Kansantalouden tilinpito - GDP

19. 389 L 0130: Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom:

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan Iisksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

G. Nimikkeist6t

20. 390 R 3037: Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90:

- mukautus

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan IisAksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

H. Maataloustilastot

21. 372 L 0280: Neuvoston direktiivi 72/280/ETY:

- mukautus b

poistetaan ilmaisu "Sveitsi:

- mukautukset c, e ja f

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisiksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

22. 372 D 0356: Komission pdAt6s 72/356/ETY:

- mukautus a

poistetaan "Sveitsi: kasitellIAn yhten! alueena";

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsin"; korvataan lisaksi ilmaisu "Ruotsin, Suomen"
ilmaisulla "Ruotsin ja Suomen'.
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23. 388 R 0571: Neuvoston asetus (ETY) N:o 571/88:

- mukautus e

kohta B.04, E ja J. 17

poistetaan sanat "ja Sveitsille"; korvataan lisdksi kohdassa B.04 ilimaisu "Itivallal-
le, Suomelle" ilmaisulla "ItAvallalle ja Suomelle" ja kohdassa E ilmaisu "Ruotsille,
Suomelle" ilmaisulla "Ruotsille ja Suomelle";

- mukautus f

poistetaan mdirdys;

- mukautukset g ja h

poistetaan sanat "ja SveitsiA"; korvataan lisiksi ilmaisu "Ruotsia, Suomea" ilmai-
sulla "Ruotsia ja Suomea".

24. 390 R 0837: Neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90:

- mukautus b

poistetaan "Sveitsi

- mukautus d

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisd.ksi ilmaisu "Ruotsi, Suomi" ilmaisulla
"Ruotsi ja Suomi".

1. Kalataloustilastot

25. 391 R 1382: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1382/91:

- mukautus a

korvataan otsikko "EFTA" otsikolla "ETA:an kuuluvat EFTA-valtiot";

J. Energiatilastot

26. 390 L 0377: Neuvoston direktiivi 90/377/ETY:

- mukautus a

poistetaan sanat "ja Sveitsin"; korvataan lisksi ilmaisu "Ruotsin, Suomen"
ilmaisulla "Ruotsinja Suomen";

- mukautus b

poistetaan sanat "ja Sveitsistii"; korvataan lisiiksi ilmaisu "Ruotsista, Suomesta"
ilmaisulla"Ruotsistaja Suomesta";
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- mukautus d

poistetaan sanat "ja Sveitsi"; korvataan lisiksi ilmaisuja "Ruotsi, Suomi" ilmaisul-
la "Ruotsi ja Suomi".

XVII LIITE XXII. YHTIOOIKEUS

A. Siirtvmdkaudet

Poistetaan sanat "Sveitsi ja".

B. 1. 368 L 0151: EnsimmAinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "- Sveitsissa:" mnrdyksineen.

2. 377 L 0091: Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY:

- mukautus a

poistetaan kohta "- SveitsissA:" m~drdyksineen.

3. 379 L 0855: Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY:

- mukautus a

poistetaan kohta "- Sveitsi:" marrryksineen.

4. 378 L 0660: NeljAs neuvoston direktiivi 78/660/ETY:

- mukautus a

poistetaan kohta "- SveitsissA:" mlrayksineen.

6. 383 L 0349: Seitsemis neuvoston direktiivi 83/349/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "s) Sveitsissa:" indArgyksineen.

9. 389 L 0667: Kahdestoista neuvoston direktiivi 89/667/ETY:

- mukautus

poistetaan kohta "- SveitsissA:" mi.ryksineen.
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PAATOSASIAKIRJA

Taysivaitaiset edustajat, jotka edustavat

EUROOPAN TALOUSYHTEISOA,
EUROOPAN HIILI- JA TERA-SYHTEISOA,

jiljempanA 'yhteis6', ja

BELGIAN KUNINGASKUNTAA,
TANSKAN KUNINGASKUNTAA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTAA,
HELLEENIEN TASAVALTAA,
ESPANJAN KUNINGASKUNTAA,
RANSKAN TASAVALTAA,
IRLANTIA,
ITALIAN TASAVALTAA,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA,
ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTAA,
PORTUGALIN TASAVALTAA,
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYTTA KUNINGASKUNTAA,

jotka ovat EUROOPAN TALOUSYHTEISON perustamissopimuksen ja EUROOPAN HIILI- JA
TERASYHTEISON perustamissopimuksen sopimuspuolia,

jaijemp n 'EY:n jasenvaltiot',

sekd

taysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

ISLANNIN TASAVALTAA,
ITAVALLAN TASAVALTAA,
LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTAA,
NORJAN KUNINGASKUNTAA,
RUOTSIN KUNINGASKUNTAA,
SUOMEN TASAVALTAA,

jijempin 'EFTA-valtiot',

jotka ovat tanain seitsemintenAtoista paivinA maaliskuuta vuonna tuhat yhdeksnsataayhdeksdnkym-
mentakolme kokoontuneet Brysseliin allekirjoittamaan p6ytd.kirjan Euroopan talousalueesta tehdyn
sopimuksen tarkistamisesta, ovat hyvdksyneet seuraavat tekstit:

I. p6ytAkirja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta;

II. luettelo, josta miratiin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyn
p6ytiikirjan 20 artiklassa ja joka on mainitun p6ytikirjan liitteenii.
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EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n taysivaltaiset edustajat sekA EFTA-valtioiden tAysivaltaiset edustajat
ovat antaneet tihn pit6sasiakirjaan ifitetyn yhteisen julistuksen.

Lisd.ksi EY:n jdsenvaltioiden ja yhteis6n tAysivaltaiset edustajat sekA EFTA-valtioiden tAysivaltaiset
edustajat ovat tehneet thAn pit6sasiakirjaan liitetyt, yhteisesti hyvksytyt p6ytaikirjamerkinnit, jotka
ovat sitovia.

EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n tAysivaltaiset edustajat sekA EFTA-valtioiden tiysivaltaiset edustajat
ovat ottaneet huomioon tAhan pdt6sasiakirjaan liitetyn Ranskan hallituksen julistuksen.

EY:n j~senvaltioiden ja yhteis6n tiysivaltaiset edustajat sekA EFTA-valtioiden tiysivaltaiset edustajat
ovat ottaneet huomioon, ettA viittaukset Sveitsiin seuraavissa Portossa 2 plivinA toukokuuta 1992
allekirjoitetussa pkAt6sasiakirjassa luetelluissa, siihen liitetyissA yhteisissA julistuksissa, ovat rauen-
neet:

3. Yhteinen julistus alkuperiselvitykseen liittyvien asiakirjojen antamista ja laatimista kos-
kevasta siirtymikaudesta,

ja

8. Yhteinen julistus maanteiden tavaraliikenteestA.

EY:n jaisenvaltioiden ja yhteis6n tAysivaltaiset edustajat sekA EFTA-valtioiden taysivaltaiset edustajat
ovat my6s ottaneet huomioon, etta seuraavat Portossa 2 pAivkna toukokuuta 1992 allekirjoitettuun
p~t6sasiakirjaan Ifitetyt yhteisesti hyvkksytyt p6ytakirjamerkinnit ovat rauenneet:

- sopimuksen p6ytAkirjan 16 sekA Iitteen VI osalta,
- sopimuksen Ifitteen VII osalta (joka koskee Sveitsin insinbori-, arkkitehti- ja teknikkore-

kisterisAti66n (REG) kuuluvia insin66rej~i).

Ne ovat yhta mieltA siitA, etta sanat "yhteis6n ja Sveitsin sekd" poistetaan yhteisesti hyviksytysta
p6ytAkirjamerkinnAstA "sopimuksen p6ytAkirjan 47 osalta".

Lopuksi EY:n jisenvaltioiden ja yhteis6n taysivaltaiset edustajat sek! EFTA-valtioiden tdysivaltaiset
edustajat ovat Portossa 2 paivanA toukokuuta 1992 allekirjoitetussa pdit6sasiakirjassa lueteltujen,
siihen iiitettyjen julistusten osalta ottaneet huomioon, etta:

1. seuraavat julistukset ovat rauenneet:

10. Sveitsin hallituksen julistus suojatoimenpiteistA;

11. Euroopan yhteis6n julistus;

12. Sveitsin hallituksen julistus arkkitehtuurin alan jatkotutkintoon johtavan koulutuksen
toteuttamisesta korkeanmissa teknillisissa opistoissa;

16. Sveitsin hallituksenjulistus suojalausekkeen kAyt6stA padomanliikkeiden yhteydessa;

17. Euroopan yhteis6jen julistus;

34. Sveitsin hallituksen julistus fiskaalisista nilleista;
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36. Sveitsin hallituksen julistus ETY:n ja Sveitsin valaliiton valisesti tavaroiden maantie- ja
rautatiekuljetuksia koskevasta sopimuksesta;

II. seuraavissa julistuksissa Sveitsin hallituksen julistus tai Euroopan yhteis6jen julistus, jossa
viitataan Sveitsiin, ovat rauenneet:

2. Liechtensteinin ja Sveitsin hallitusten julistus alkoholimonopoleista;

13. Itavallan ja Sveitsin hallitusten julistus audiovisuaalisista palveluista;

14. Liechtensteinin ja Sveitsin hallitusten julistus virka-avusta;

15. Euroopan yhteis~n julistus;

33. Euroopan yhteis6n seka Itavallan, Liechtensteinin, Ruotsin, Suomen ja Sveitsin hallitus-
ten julistus valastuotteista;

35. Euroopan yhteis6n julistus kahdenvilisisti sopimuksista.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1818, p. 487 - Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Re-
cueil des Trait6s, vol. 1818, p. 487.]
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YHTEINEN JULISTUS

1. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet, antaen tiyden arvon 6 paivinA
joulukuuta 1992 jArjestetyn Sveitsin kansankanestyksen tulokselle, pahoittelevat sita, ettei
Euroopan talousaluetta voitu toteuttaa alunperin tarkoitettujen sopimuspuolten kesken, koska
Sveitsi ei osallistu siihen.

2. Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet ovat kiinnittAneet huomiota siihen,
etta Sveitsin viranomaiset pitAvAt edelleen avoinna mahdollisuutta Sveitsin osallistumisesta
vastaisuudessa Euroopan talousalueeseen. Ne suhtautuvat mybnteisesti Sveitsin osallistumiseen
Euroopan talousalueeseenja ovat valmiit aloittamaan neuvottelut, jos Sveitsi tekee hakemuksen,
josta mriitain ETA-sopimuksen 128 artiklassa, sellaisena kuin se on tarkistettuna ETA-
sopimuksen tarkistamisesta tehdyllI p6ytdkirjalla.

3. Sveitsin my6hemman osallistumisen Euroopan talousalueeseen olisi perustuttava tuloksiin,
joista m iratdAn alkuperaisessA ETA-sopimuksessa ja sen kanssa samanaikaisesti neuvotelluissa
kahdenvdlisissA sopimuksissa seka naihin sopimuksiin mahdollisesti my6hemmin tehdyissa
muutoksissa.
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YHTEISESTI HYVAKSYTYT PYTAKIRJAMERKINNAT

Sopimuspuolet ovat yht! mieltd seuraavasta:

p2vtdkirian 15 artiklan osalta

niiden mliraysten erityinen voimaantulopdiva, joihin 15 artiklassa viitataan, johtuu budjettiteknisisti
vaikeuksista, eikA sillI rajoiteta kahdenvdlist! tai monenvilist yhteisty6td kyseisillI aloilla, eik! se
liioin vaikuta ETA-sopimuksen 85 artiklassa tarkoitettuun yhteisty6h6n.

Niiden mdirdysten tasmallisen voimaantulon varmistamiseksi, joihin 15 artiklassa viitataan, EFTA-
valtioiden asiantuntijat saavat valiaikaisesti I paivdin tammikuuta 1994 asti osallistua niihin
komiteoihin, jotka avustavat EY:n komissiota kyseisissa mirayksissd tarkoitetun yhteison toiminnan
hoitamisessa tai kehittdmisessd.

Kukin EFTA-valtio vastaa isti osallistumisesta johtuvista kustannuksistaan.

povtakirian 20 artiklan osalta:

Liite IV (Energia)

8. 390 L 0547: Neuvoston direktiivi 90/547/ETY ja
9. 391 L 0296: Neuvoston direktiivi 91/296/ETY

ilmaisussa "EFTAn sisdisessi kaupassa" sanalla "EFTA" tarkoitetaan niita EFTA-valtioita, joiden
osalta ETA-sopimus on tullut voimaan;

Liite XIV (Kilpailu)

1. 389 R 4064: Neuvoston asetus (ETY) N:o 4064/89

mukautuksissa a, b ja h olevassa ilmaisussa "EFTAn laajuinen", mukautuksissa b ja j olevassa
ilmaisussa "EFTAn alueelta kertynyt liikevaihto" seka mukautuksessa j olevassa ilmaisussa "EFTAn
alueelta olevat" sanalla "EFTA" tarkoitetaan niita EFTA-valtioita, joiden osalta ETA-sopimus on
tullut voimaan.
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RANSKAN HALLITUKSEN

JULISTUS

Ranska ilmoittaa, etti Euroopan talousalueesta tehty! sopimusta ei sovelleta Euroopan talousyhteis6n
perustaniissopimuksen mukaisesti Euroopan talousyhteis66n assosioituihin merentakaisiin maihin ja
alueisiin.
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