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nootit on vaihdettu 11 päivänä tammikuuta
1996,  on  voimassa 11 päivästä  tammikuuta
1996, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammi-

kuuta 1996.

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Ole Norrback

1 §
Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1995 Suo-

men tasavallan hallituksen ja Venäjän federaati-
on hallituksen välillä Suomen tasavallalla entisel-
tä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osit-
taisesta hoitamisesta tehty sopimus, jonka tasa-
vallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä jou-
lukuuta  1995  ja  jonka  hyväksymistä  koskevat

A s e t u s
Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaata-

vien osittaista hoitamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 1996
—————

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä
säädetään:

N:o 29

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 1/96)
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Oikeusministeriön päätös

N:o 30

Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleissa käytettävien eräiden lomakkeiden
kaavoista

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Oikeusministeriö on päättänyt Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaa-
leista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (272/95) 14 ja 36 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä
on 14 § 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1645/95), sekä kansanedustajain vaaleista 13
päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 106 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on
3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (370/85):

1 §
Ehdokkaiden asettamisessa Suomesta Euroo-

pan parlamenttiin valittavien edustajien vaa-
leissa voidaan käyttää tämän päätöksen mu-
kaisia lomakkeita. Kaavat on vahvistettu seu-
raaville lomakkeille:

1) hakemus puolueen ehdokaslistan julkaise-
misesta;

2) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi;
3) puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuu-

tus;
4) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta;
5) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja li-

sälehtineen;
6) hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-

tan julkaisemisesta;

7) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-
taksi;

8) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostu-
mus ja vakuutus;

9) ilmoitus valitsijayhdistysten yhteislistasta;
sekä

10) puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi asetetun unionin kansalaisen, joka ei ole
Suomen kansalainen, ilmoitus ja vakuutus.

Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen
liitteinä.

2 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Osastopäällikkö
Hallitusneuvos Risto Jalli

Hallitusneuvos Jarmo Törneblom
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Maa- ja metsätalousministeriön päätös

N:o 31

vuodelta 1995 maksettavan pinta-alalisän jakoyksikön suuruudesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä vuodelta 1995 maksetta-
vasta pinta-alalisästä 27 päivänä heinäkuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen
(995/95) 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Jakoyksikön suuruus

Vuodelta 1995 maksettavan pinta-alalisän
jakoyksikön suuruus on 135 markkaa.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä
tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Esko Laurila

91



Maa- ja metsätalousministeriön päätös

N:o 32

kananmunatuotannolle maksettavan tuotantotuen täytäntöönpanosta vuodelta 1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tapahtuneessa esittelyssä eräistä maa- ja puutarha-
taloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen
(1258/94) 15 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Kananmunien tuotantotuen määrä

Muussa kuin tuottajalta suoraan kulutuk-
seen tapahtuvassa kananmunien markkinoin-
nissa voidaan eräistä maa- ja puutarhatalous-
tuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista
annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:ssä
tarkoitettua kananmunien tuotantotukea mak-

saa vuodelta 1995 koko maan alueella mark-
kinoille toimitetuista paino- ja laatuluokitte-
lemattomista kananmunista.

2 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä
tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri Esko Laurila
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