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Utgiven i Helsingfors den 30 mars 2020

26/2020
(Finlands författningssamlings nr 147/2020)

Statsrådets förordning
om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i
6 och 7 artikel
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:
1§
Det i Helsingfors den 24 mars och i Oslo den 23 mars 2020 undertecknade protokollet
som avses i 6 och 7 artikel i avtalet mellan Republikens Finland regering och Konungariket Norges regering om fisket i Tana älvs vattendrag (FördrS 41 och 42/2017) träder i kraft
den 1 april 2020 enligt vad som har avtalats.
2§
Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.
3§
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
Helsingfors den 26 mars 2020
Jord- och skogbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste
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Bilaga

Översättning till nordsamiska
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PROTOKOLL

Protokoll mellan det finska jord- och skogsbruksministeriet och det norska klimat- och
miljödepartementet grundat på artiklarna 6 och 7 i avtalet mellan Finland och Norge
om fisket i Tana älvs vattendrag av den 30 september 2016 (Fiskeavtal för Tana älv) om
avvikelser från avtalets bilaga 2 – Fiskestadgan för Tana älvs vattendrag
De av regeringarna bemyndigade myndigheterna har i enlighet med artikel 6 i fiskeavtalet för Tana älv
enats om följande bestämmelser som avviker från avtalets bilaga 2 Fiskestadgan för Tana älvs
vattendrag:
1.

Avvikelse från 4 § med följande nytt 2 mom.:
Till alla tillståndskategorier i 1 moment är det möjligt att foga ett eller flera barntillstånd.
Barntillståndet ger ett i tillståndet namngivet barn under 16 år som inte permanent bor i
älvdalarna vid Tana älvs vattendrag rätt att fiska med högst ett spö eller en handlina åt gången.
Barntillstånd räknas inte med i tillståndskvoterna enligt 5 § 1 och 2 mom.
Den avvikande bestämmelsen gäller till och med den 31 december 2021

2.

Avvikelse från 5 § 2 mom.
Zonerna för fiske från strand fördelas på den norska sidan av gränsvattendragen i tre zoner enligt
följande:
1)
zon 1 består av fiskezonerna Nuorgam, Vetsikko och Utsjoki,
2)
zon 2 består av fiskezonen Outakoski och
3)
zon 3 består av fiskezonen Enare älv.
Zon 1 tilldelas 3 964 fiskedygn, zon 2 tilldelas 1 200 fiskedygn och zon 3 tilldelas 336
fiskedygn.
Tillstånden fördelas närmare veckovis för varje zon på samma grunder som har iakttagits vid
den veckovisa fördelning som anges i 5 § 2 mom.
Fångstanmälningarna ska följa den ursprungliga zonindelningen.

3.

Avvikelse från 9 § 2 mom. 3 och 4 punkten
Tillståndet ger rätt till fiske under ett fiskedygn som börjar kl. 19 (18) och slutar följande dag
kl. 19 (18) när fredningstiden är kl. 24 (23) - 07 (06). Fridlysningen gäller inte tillstånden för
fiske från strand som hör till den kvot enligt 5 § 4 mom. som reserverats för personer som
avses i 2 § 1 mom. 2 punkten.
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4.

Avvikelse från 9 § 3 mom. med följande tillägg:
Vid fiske från båt ska alla som deltar i fisket ha ett fisketillstånd, även den som ror.

5.

Avvikelse från 12 § punkt 4
Spöfiske från båt och strand är förbjudet utanför laxförande biälvar inom ett område som är
avgränsat älvspecifikt enligt följande:
Nilijoki (FIN); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 200
meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran fram till djupådran.
Akujoki (FIN); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 200
meter nedströms från biälvens närmaste stränder fram till djupådran.
Kárášjohka (NOR) (Enare älvs och /Kárášjohkas sammanflöde); i båda älvarna ett område som
sträcker sig från båda älvmynningen 50 meter uppströms och 200 meter nedströms Tana älv och
över älvfåran.
Karigasjoki (FIN); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och
100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.
Iskurasjoki/Iškorasjohka (NOR); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter
uppströms och 50 meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.
Goššjohka (NOR); ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och
100 meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.
Enare älv/Anárjohka (NOR); Enare älvs/Anárjohka och Kietsimäjokis/Skiehččanjohka
sammanflöde; ett område som sträcker sig från biälvens mynning 50 meter uppströms och 100
meter nedströms från biälvens närmaste stränder över huvudfåran.
Fiske är förbjudet vid alla andra biälvsmynningar i ett område som sträcker sig från biälvens
närmaste stränder 50 meter uppströms och 100 meter nedströms ända fram till djupådran.
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6.

Avvikelse från 17 § första meningen
Fiske med nät efter andra fiskarter än lax, havsöring och havsröding är tillåtet från
islossningen fram till den 15 juni Fiske i Enare älv och Kietsimäjoki är tillåtet från
islossningen fram till den 20 augusti.

7.

Avvikelse från 21 § 2 mom. med följande tillägg
Används spunnet nylon ska de enskilda garnstängarna vara 8 denier eller tunnare.
Den avvikande bestämmelsen gäller till och med den 31 december 2021.

8.

Avvikelse från 22 § 2 mom.
Används nätgarn i konstruktioner som leder fisken in i fiskeredskapet, ska knutavståndet vara
minst 58 mm och som material får endast användas garn tillverkat av spunnet nylon (garn med
garnsträng på 8 denier eller tunnare) som ska vara minst 1,1 mm tjockt (210/8x3, norskt garn
nr 8).
Den avvikande bestämmelsen gäller till och med den 31 december 2021.

9.

Avvikelse från 25 § 1 mom.
Stående nät för fiske av andra arter än lax, havsöring och havsröding får vara högst 2 meter
djupa bottennät som består av enkel nätduk utan påse (grimm) tillverkad av entrådig nylon
(monofil) med en maximal tjocklek på 0,20 millimeter.

10.

Avvikelse från 27 § 2 mom.
Bestämmelserna i 27 § 2 mom. tillämpas inte.
Den avvikande bestämmelsen gäller till och med den 31 december 2021.

11.

Avvikelse från 30 § 4 mom.
Innehavare av spöfisketillstånd och allmänna fisketillstånd för lokala fiskare ska lämna in
fångstanmälan för fiskeperioden 2020 före den 1 september. Ovannämnda innehavare av
fisketillstånd ska också lämna in en elektronisk fångstanmälan eller en fångstrapport i
pappersform senast den 8 juli när det gäller det fiske som skett före vecka 27.
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12.

Avvikelse från 30 § med följande tillägg:
Innehavare av ett tillstånd för fiske vars tillstånd är förenat med ett eller flera barnfisketillstånd
ska rapportera in barnens fångst i enlighet med 30 §.
Den avvikande bestämmelsen är i kraft till och med den 31 december 2021.

13.

Avvikelse från första meningen i 38 § 1 mom.
Den behöriga myndigheten får i enskilda fall bevilja dispens från bestämmelserna i fiskestadgan
när det gäller fångst av fisk för vetenskaplig forskning, praktiska prov och fiskodlingsåtgärder.
Den avvikande bestämmelsen är i kraft till och med den 31 december 2021.
Dessa avvikelser, som gjorts med stöd av artikel 6 i Fiskeavtalet för Tana älv och som har
antecknats i detta protokoll i enlighet med artikel 7 i avtalet, tillämpas till och med den 31
december 2020 om inte något annat anges, och bestämmelser om avvikelserna ska tas in i båda
parternas nationella lagstiftning så att de nationella bestämmelserna träder i kraft senast den 1
april 2020.

Protokollet har undertecknats i två exemplar på norska och på finska. Båda
språkversionerna är likvärdiga.

Helsingfors/Oslo,

För jord- och skogsbruksministeriet:
Avdelningschef

Marja Kokkonen

För klimat- och miljödepartementet:
Departementsråd

Tom Rådahl
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PROTOKOLL
Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og
skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i
Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 6 og 7 om fravikelser fra
avtalens Vedlegg 2 – Fiskeregler for Tanavassdraget

De av regjeringene utpekte myndigheter har, med hjemmel i artikkel 6 i Tanaavtalen, avtalt følgende
bestemmelser som fraviker fiskereglene i Tanaavtalens Vedlegg 2:

1.

Fravikelse fra § 4 ved følgende nytt annet ledd:

Det er mulig å knytte ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første ledd.
Barnekort gir et navngitt tilreisende barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett
håndsnøre av gangen. Barnekort inngår ikke i kortkvotene etter § 5 første og annet ledd.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

2.

Fravikelse fra § 5 annet ledd:

Strandfiskesonene på norsk side av grensevassdragsstrekningen inndeles i tre soner på følgende måte:
1) Sone 1 består av fiskesonene Nuorgam, Vetsikko og Utsjoki; og
2) sone 2 består av fiskesonen Outakoski; og
3) sone 3 består av fiskesonen Anárjohka.
Det fordeles 3964 fiskedøgn til sone 1, 1200 fiskedøgn til sone 2 og 336 fiskedøgn til sone 3.
Det skal foretas en nærmere ukefordeling innen hver sone, basert på prinsippene som er lagt til grunn
for den ukefordelingen som fremgår av § 5 annet ledd.
Fangstrapporteringer skal følge opprinnelig soneinndeling.

3.

Fravikelse fra § 9 annet ledd tredje og fjerde punktum:

Fiskekortet gjelder i ett fiskedøgn som begynner kl. 18 (19) og slutter dagen etter kl. 18 (19), med
fredningstid mellom kl. 23 (24) og 06 (07). Fredningstid gjelder ikke för strandfiskekort fra kvoten
reservert etter § 5, fjerde ledd for personer som er nevnt i § 2, første ledd punkt 2.
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4.

Fravikelse fra § 9 tredje ledd ved følgende tillegg:

Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha fiskekort, inkludert den som ror.

5.

Fravikelse fra § 12 punkt 4):

Stangfiske er forbudt fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver, i et
område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:
Njiljohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
Áhkojohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárášjohka): et område som strekker seg 50 m
oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og på tvers av elveløpet;
Gáregasjohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
Iškorasjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 50 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
Goššjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas
nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
Anárjohka (NOR) der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka: et område som strekker seg fra 50 m
oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
For øvrige sideelvmunninger er fiske forbudt i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100
m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen.

6.

Fravikelse fra § 17:

Garnfiske etter andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye er tillatt fra isgangen til 15. juni. I
Anárjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 20. august.

7.

Fravikelse fra § 21 annet ledd ved følgende tillegg:

Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.
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8.

Fravikelse fra § 22 annet ledd ved følgende tillegg:

Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt
å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere) som er minst
1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8).
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

9.

Fravikelse fra § 25 første ledd:

Settegarn til fangst av andre fiskearter enn laks, sjøørret og sjørøye kan være et inntil 2 meter dypt
bunngarn som består av garn med én line, uten pose, laget av monofilamenttråd av inntil 0,20 mm
tykkelse.

10.

Fravikelse fra § 27 annet ledd:

Paragraf 27 annet ledd gjelder ikke.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

11.

Fravikelse fra § 30 fjerde ledd:

Fiskere med stangfiskekort for lokale fiskere og generelt fiskekort for lokale fiskere skal for
fiskesesongen 2020 levere fangstoppgave innen 1. september. Disse fiskerne skal i tillegg levere
elektronisk fangstrapport eller rapport på papir innen 6. juli for fiske utført før uke 27.

12.

Fravikelse fra § 30 ved følgende tillegg:

Innehaver av fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å rapportere barns
fangst i henhold til § 30.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.

13.

Fravikelse fra § 38 første ledd første punktum:

Ansvarlig myndighet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er å
fange fisk til vitenskapelig undersøkelse, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak.
Denne fravikelsen gjelder til og med 31. desember 2021.
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Disse fravikelsene, som er vedtatt med hjemmel i Tanaavtalen artikkel 6 og nedfelt i denne særskilte
protokollen i henhold til avtalens artikkel 7, skal gjelde til og med 31. desember 2020, dersom ikke
annet er nevnt, og skal inntas i hver parts nasjonale rett slik at de nasjonale reguleringene kan tre i
kraft senest 1. april 2020.
Undertegnet i to eksemplarer på norsk og finsk, der begge språk er likeverdige.

Helsingfors/Oslo

For Jord- og skogbruksdepartementet
Departementsråd

Marja Kokkonen

For Klima- og miljødepartementet
Departementsråd

Tom Rådahl
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BEAVDEGIRJI
Suoma eanan- ja meahccedoalloministeriija ja Norgga dálkkádat- ja birasministeriija gaskasaš
EHDYGHJLUMLPLLYXRÿÿXGXYYi6XRPDMD1RUJJDJDVNDVDãVRDKSDPXãšii guolástusas Deanu
þi]iGDJDVþDNþDPiQX30. beaivve  'HDQXJXROiVWDQVRDKSDPXã DUWLKNNDOLL7 ja 6
VSLHKNDVWDJDLQVRDKSDPXãDþXYYRVLV('HDQXþi]iGDJDJXROiVWDQQMXROJJDGXV .
5iÿÿHKXVDLGIiSPXGDQHLVHYiOGGLWOHDW'HDQXJXROiVWDQQMXROJJDGXVDDUWLKNNDODYXRÿXO
VRDKSDQ þXRYYRYDã'HDQXþi]iGDJDJXROiVWDQQMXROJJDGXVDVVSLHKNNDVDQPHDUUiGXVDLQPDWOHDW
'HDQXJXROiVWDQQMXROJJDGXVDþXYYRVLV 2:

1.

6SLHKNDVWDW V RÿÿDPRPHDQWWDLQ

%XRWYXRVWWDãPRPHDQWWDVQDPXKXYYRQJXROiVWDQORKSHOXRKNNiLGHViKWWiODNWRMXYYRWPiQQiORKSL
0iQQiORKSLDGGiYXRLJDWYXRÿDGDVQDPXKXYYRQHDUiVDMHVJR'HDQXþi]iGDJDMRKNDOHJLLQIiVWDiVVL
YXROOHO -MDKNiVDþþD JXROiVWLWRYWWDLQVWiNNXLQGDKMHRYWWDLQJLHKWDGXRUJJXLQKiYLO 0iQQiORKSLLL
JXOD DYXRVWWDV MDQXSSL PRPHDQWWDORKSHGLKWRPHULLGH.
6SLHKNDVWDWOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYHUiGMiL

2.

6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDV

*iGGHELYGRORELLGPHDUUL MXKNNRMXYYR1RUJJD EHDOHUiGMDMRKNDRVVRGDJDVJROPPDJXROiVWDQDYiGDKNLL
þXRYYRYDþþDW
1)
AYiGDWãDGGiJXROiVWDQDYiGDJDLQ1MXRUJJiQ9HDKþDWMD2KFHMRKND MD
2)
AYiGDWãDGGiJXROiVWDQDYiGDJDV9XRYGDJXRLND: MD
)
AYiGDW ãDGGiJXROiVWDQDYiGDJDV$QiUMRKND
$YiGDKNLLþXR]LKXYYRMLW  94 JXROiVWDQMiQGRUDDYiGDKNLLþXR]LKXYYRMLW 1 2JXROiVWDQMiQGRUD
MDDYiGDKNLLþXR]LKXYYRMLW JXROiVWDQMiQGRUD
/RELWMXKNNRMXYYRMLWGiUNLODEERWYDKNXLGPLHOGHMXRKNHDYiGDKNLLVHDPPDiNNDLJXLQJRPDWOHDW
GRDKWWDOXYYRQPRPHDQWWDVRYGDQEXNWRMXYYRQYDKNNRVDãMXRKNLPLV
6iODãDOPPXKXVDWJDOJHWGRDKWWDOLWiOJRiOJRVDãDYiGDWMXRJX
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SSLHKNDVWDW9 DPRPHDQWWDMDþXRJJiLQ

/RKSLDGGiYXRLJDWYXRÿDJXROiVWXVVLLG  iOJLMDþXRYYRYDãEHDLYYHG  QRKNNL
JXROiVWDQMiQGRUDiLJJHJRIDVUiIiLGDKWWLQiLJLOHDG  –   5iIiLGDKWWLQLLJXRVNND
JiGGHELYGRORELLGPDWJXOOHW§DPRPHDQWWDþXRJJiVGiUNNXKXYYRQROEPXLGHD
PRPHDQWWDVYiUUHMXYYRQGLKWRPHDUUiL

4.

6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDVþXRYYRYDãODViKXVDLQ

*XROiVWHWWLLQIDWQDVLVEXRKNDLQGDLQJHDWRDVViODVWHWELYGXLPDLGGiLVXKNNLVJDOJiOHDW
JXROiVWDQORKSL

5.

6SLHKNDVWDWDþXRJJiV

6WiJJRJXROiVWXVOHDJLOGRMXYYRQIDWQDVLVMDJiWWLVOXRVVDRDOJHMRJDLGRYGGDEHDOGHYLLGRGDJDVPDQ
UiMiWPHDUUDãXYYHWMRJDLGPLHOGHþXRYYRYDþþDW
1MLOMRKND ),1 JXRYOXPLLROOiRDOJHMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMD PHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQþLHNƾDOLVRDOLUiGMiL
ÈKNRMRKND ),1 JXRYOXPLLROOiRDOJHMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQ MRKNDURNNLUDVWiþLHNƾDOLVRDOLUiGMiL
.iUiãMRKND 125  $QiUMRJDMD.iUiãMRJDRYWWDVWXYYDQVDGML JXRYOXPLLROOiJXNWXLGMRJDLG
QMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORV'HDQXMRKNDURNNLUDVWi
*iUHJDVMRKND ),1 JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQYiOGRURNNLUDVWi
,ãNRUDVMRKND 125 JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQYiOGRURNNLUDVWi
*RããMRKND 125 JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLVPHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJD
ODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQYiOGRURNNLUDVWi
$QiUMRKND 125  $QiUMRJDMD6NLHKþþDQMRJDRYWWDVWXYYDQVDGML)JXRYOXPLLROOiMRJDQMiOPPLV
PHKWHUDEDMiV MDPHKWHUDYXORVMRJDODJDPXãRDOJHMRJDJiWWLLQMRKNDURNNLUDVWi
*XROiVWXV OHDEXRWHDUiRDOJHMRJDQMiOPPLLQJLOGRMXYYRQJXRYOOXVPLLROOiODJDPXVRDOJHMRJDJiWWLLQ
PHKWHUDEDMiVMDPHKWHUDYXORVMRJDþLHNƾDOLVRDOLUiGMiL
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6SLHKNDVWDWV

(DUiJXROOHãOiMDLGJROXRVDJXYååiGDKMHPHDUUDUiYGGXILHUEPHELYGXOHDOREiODãMLHƾDLGYXROJLPD
UiMHVJLWWD JHDVVHPiQXEHDLYYHUiGMiL*XROiVWXV$QiUMRJDVMD6NLHKþþDQMRJDVOHDOREiODãMLHƾDLG
YXROJLPDUiMHVJLWWDERUJHPiQXEHDLYYHUiGMiL



6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDVþXRYYRYDãODViKXVDLQ

*HDYDKHWWLLQJLVVRMXYYRQQ\ORQDJDOJHW RYWWDVNDVOiLJJLViLJDUDW OHDWGHQLHUDGDKMHGDQDVHKDEERW.
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYH  UiGMiL.



6SLHKNDVWDW2 DPRPHDQWWDV þXRYYRYDãODViKXVDLQ:

*RJXROLELYGRVLLVWLYUHMHDGGMLUiKNDGXVDLQJHDYDKXYYRILHUEPHþRDOOLGHJDOJiILHUEPHþRDOL
þXROEPDJDVNDOHDWXQQLPXVWiPPMDPDWHULiODQRDååXOHDWGXããHJLVVRMXYYRQQ\ORQ OiLJJL
ViLJDUDWJDOJHWGHQLHUDGDKMHGDQ DVHKDEERW PDVOiLJJLDVVRGDWOHDXQQLPXVWiPP
[QRUJDODãiUSXQU 
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXUiGMDL

9.

6SLHKNDVWDW5 D1 PRPHDQWWDV:

1MDƾJJRILHUEPLPLLJHDYDKXYYRHDUiJXROLJROXRVDJXYååDMDPHDUUDUiYGGXELYGGXVRDååXOHDW
HDQHPXVWiPHKWHUDDOORVDã ERGQHILHUEPLPLLþRKNLLGDRYWWDYXRYVVDWILHUEPHþRDOLVDOPPiVHDKND
KDJDMDPLLOHDUiKNDGXYYRQ Q\ORQOiLJJLVPDVOHDGXããHRNWDViLJJDU PRQRILLODOiLJL PLLRDååXOHDW
HDQHPXVWiPLOOHPHKWHUDDVX



6SLHKNDVWDWD2 PRPHDQWWDV

DPRPHDQWDLLKHLYHKXYYR
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYHUiGMiL

11.

6SLHKNDVWDWDPRPHDQWWDV

AOPPRODã EiLNHJRWWiODã ORELMDEiLNHJRWWHODþþD VWiJJRELYGRORELKiOGGDãHDGGMLJDOJá GDKNDW
JXROiVWDQEDML ViODãDOPPXKXVDRYGDOþDNþDPiQXEHDLYYL2YGDOQDPXKXYYRQORELLG
KiOGGDãHDGGMLWJDOJá GDVD ODVVLQDGGLWHOHNWURYQQDODãViODãDOPPXKXVDGDKMHViODãEHDLYHJLUMML
EiEHUKiPLVYDKNXRYGGLWJXROOHELYGGXV VXRLGQHPiQXEHDLYYLUiGMiL
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6SLHKNDVWDWVþXRYYRYDãODViKXVDLQ

*XROiVWDQORELKiOGGDãHDGGMLJHDQORKSiLOHDOHDW ODNWRMXYYRQRNWDGDKMHHDQHWPiQQiORELWOHD
JHDWQHJDVUDSRUWHUHWPiQiViOODãDDPLHOGH
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYHUiGMiL



6SLHKNDVWDWD PRPHDQWWD YXRVWWDVþXRJJiV:

'RDLEPDYiOGGiODãHLVHYiOGLViKWWiRYWWDVNDVGiKSiKXVDLQGLHÿDODãGXWNDPXãDJHDYDWODãVHDVXLG GDKMH
JXROOHJLOYLQGRDLEPDELMXLGYiUiVPLHÿLKLWORELVSLHKNNDVLW JXROiVWDQQMXROJJDGXVDPHDUUiGXVDLQJXOLLG
ELYGXL.
6SLHKNNDVHDGGMLPHDUUiGXVOHDIiPXVMXRYODPiQXEHDLYYLUiGMDL

'iWVSLHKNDVWDJDWPDWOHDWGRKNNHKXYYRQ 'HDQXVRDKSDPXãDDUWLKNNDODYXRÿXOMDPDWOHDW
JLUMHMXYYRQGiQEHDYGHJLUMMLV VRDKSDPXãDDUWLKNNDODPLHOGHJXRVNDGXYYRMLWMXRYODPiQX1.
EHDLYYHUiGMiLMXRVQXSSHOiKNDLLLPiLQQDãXYYRMDGDWþiKNDGXYYRMLWJXNWXLGVRDKSDPXãEHOLLG
iOEPRWODãOiKNDPHDUUiGXVDLGH GDÿLOiJLPLHOGHDKWH iOEPRWODãQMXROJJDGXVDWViKWWHWERDKWLW IiSPXL
PDƾLPXãWiFXRƾRPiQXEHDLYYH.
9XROOiLþiOORQJXRNWLQVWXKNNDQGiUR- MDVXRPDJLOOLLPDVJXNWRWJLHOODYHUãXYQQDWOHDW RYWWDiUYRVDþþDW
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