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(Suomen säädöskokoelman n:o 871/2000)

L a k i

N:o 56

tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuk-
sen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3
artiklan perusteella tehdyn tietotekniikan käyt-
töä tullialalla koskevan yleissopimuksen ja
Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996
tehdyn Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen
ennakkoratkaisuin tapahtuvaa tulkintaa tieto-
tekniikan käyttöä tullialalla koskevasta yleis-
sopimuksesta tehdyn pöytäkirjan määräykset
ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan,
voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995

tehdyn sopimuksen, joka koskee Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan
perusteella tehdyn tietotekniikan käyttöä tul-
lialalla koskevan yleissopimuksen soveltami-
sesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den kesken, määräykset ovat, mikäli ne
kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin
kuin siitä on sovittu.

HE 205/1998
HaVM 17/1998
EV 231/1998
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3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ase-

tuksella.
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain

1 ja 2 § tulevat voimaan eri ajankohtana
mainituissa pykälissä tarkoitettujen sopimus-
ten voimaantuloa koskevien kansainvälisten
määräysten sitä edellyttäessä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Jouko Skinnari
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(Suomen säädöskokoelman n:o 872/2000)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 57

tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §
Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995

tehty, eduskunnan 14 päivänä joulukuuta 1998
hyväksymä ja tasavallan presidentin 15 päi-
vänä tammikuuta 1999 hyväksymä sopimus
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3
artiklan perusteella tehdyn tietotekniikan käyt-
töä tullialalla koskevan yleissopimuksen vä-
liaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden kesken, jota koskeva
hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unio-
nin neuvoston pääsihteerin huostaan 22 päi-
vänä maaliskuuta 1999, tulee Suomen osalta
kansainvälisesti voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2000, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn

yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koske-

van pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuk-
sen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi-
sestä annetun lain (871/2000) 2 § tulee voi-
maan 1 päivänä marraskuuta 2000.

3 §
Tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan

yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kes-
ken tehdyn sopimuksen muut kuin lainsää-
dännön alaan kuuluvat määräykset ovat ase-
tuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

marraskuuta 2000, ja se lakkaa olemasta
voimassa, kun yleissopimus tulee voimaan.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
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YLEISSOPIMUS 

TEHTY EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKS EN K.3 ARTIKLAN 
PERUSTEELLA TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ TULLIALALLA 

 
 

Tämän yleissopimuksen KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jä-
senvaltioita ja jotka 

VIITTAAVAT 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädök-
seen, 

PALAUTTAVAT MIELIIN tullihallintojen keskinäistä avunantoa koskevaan, Roomassa 7 
päivänä syyskuuta 1967 allekirjoitettuun yleissopimukseen sisältyvät velvoit teet, 

KATSOVAT, että tulihallinnot ovat vastuussa yhdessä muiden toimivaltaisen viranomaisten 
kanssa ei ainoastaan yhteisön säädöksiä vastaan, vaan myös kansallista lainsäädäntöä, etenkin 
Euroopan yhteisön perus tamissopimuksen 36 ja 223 artiklan alaan kuuluvaa lainsäädäntöä 
vastaan tehtyjen rikkomusten estämisestä, tutkinnasta ja ehkäisemisestä sekä yhteisön ulkora-
joilla että sen alueen sisällä, 

KATSOVAT, että kaikenlainen laittoman kaupan suuntaan tapahtuva kehitys muodostaa 
kansanterveyteen, julkiseen moraaliin ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan, 

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että on tarpeen vahvistaa tullihallintojen keskinäistä yh-
teistyötä luomalla menettelyt, jotka mahdollistavat tullihallintojen yhteisen laittoman kaupan 
vastaisen toiminnan sekä tähän liittyvän henkilö- ja muiden tietojen vaihdon niiden välillä uut-
ta tällaisen tiedon käsittely- ja siirtotekniikkaa käyttäen, ottaen huomioon yksilöiden suo-
jelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 Stras-
bourgissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, ja  

MUISTUTTAVAT MIELIIN, että tullihallintojen on päivittäisessä työssään sovellettava se-
kä yhteisön että muita kuin yhteisön säännöksiä, ja että sen vuoksi on ilmeinen tarve varmis-
taa, että keskinäistä avunantoa ja hallinnollista yhteistyötä koskevat säännökset kehittyvät mo-
lemmilla alueilla mahdollisimman yhdenmukaisesti, 

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä: 
 
 

I LUKU 

MÄÄRITELMÄT 

1 artikla  

Tässä yleissopimuksessa: 
1. Ilmaisulla "kansallinen lainsäädäntö" 

tarkoitetaan jäsenvaltion lakeja ja asetuksia, 
joiden soveltaminen kuuluu kokonaisuudes-
saan tai osittain kyseisen jäsenvaltion tulli-
hallinnon toimivaltaan ja jotka koskevat  

— sellaisten tavaroiden liikkuvuutta, joihin 
kohdistuu erityisesti Euroopan yhteisön pe-

rustamissopimuksen 36 ja 223 artiklassa tar-
koitettuja kielto-, rajoitus- tai valvontatoi-
menpiteitä; 

— laittomasta huumausaineiden kaupasta 
peräisin olevan, suoraan tai välillisesti saa-
dun taikka suoraan tai välillisesti siinä käy-
tetyn omaisuuden tai tuoton siirtoa, muunta-
mista, kätkemistä tai peittelyä. 

2. Ilmaisulla "henkilötieto" tarkoitetaan 
tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksi-
löä koskevia kaikenlaisia tietoja. 

3. Ilmaisulla "tiedot toimittanut jäsenval-
tio" tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka tallentaa 
tiedon tullitietojärjestelmään. 



 N:o 57  
  
   

 

1005 

 

II LUKU 

TULLITIETOJÄRJESTELMÄN PERUS-
TAMINEN 

2 artikla  

1. Jäsenvaltioiden tullihallinnot perustavat 
tullin käyttöön yhteisen automaattisen tieto-
järjestelmän, jäljempänä "tullitietojärjestel-
mä". 

2. Tullitietojärjestelmän tarkoituksena on 
tämän yleissopimuksen määräysten mukai-
sesti auttaa vakavien kansallista lainsäädän-
töä rikkovien toimien estämisessä, tutkinnas-
sa ja syytetoimissa lisäämällä nopeamman 
tiedonvälityksen avulla jäsenvaltioiden tulli-
hallintojen yhteis työ- ja valvontamenettely-
jen tehokkuutta. 
 

III LUKU 

TULLITIETOJÄRJESTELMÄN TOIMIN-
TA JA KÄYTTÖ 

3 artikla  

1. Tullitietojärjestelmä koostuu keskus tie-
tokantayksiköstä, ja sitä voidaan käyttää kus-
takin jäsenvaltiosta päätteiden kautta. Se si-
sältää yksinomaan tietoja, jotka ovat välttä-
mättömiä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tullitietojärjestelmän tavoitteen saavuttami-
seksi, mukaan lukien henkilötiedot, jotka 
ryhmitellään seuraavasti: 

i) tavarat; 
ii) kuljetusvälineet; 
iii) yritykset; 
iv) henkilöt; 
v) petospyrkimykset; 
vi) käytettävissä oleva asiantuntemus. 
2. Komissio huolehtii tullitietojärjestelmän 

teknisen infrastruktuurin hoidos ta neuvostos-
sa hyväksytyissä soveltamistoimenpiteissä 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Komis-
sio antaa kertomuksen järjestelmän ylläpi-
dosta 16 artiklassa tarkoitetulle komitealle. 

3. Komissio toimittaa kyseiselle komitealle 
teknistä ylläpitoa varten antamansa käytän-
nön järjestelyt. 
 

4 artikla  

Jäsenvaltiot määrittelevät tullitietojärjestel-
mään tallennettavat kuhunkin 3 artiklan i-vi
luokkaan kuuluvat tiedot siltä osin kuin se on 
tarpeen järjestelmän tavoit teen saavutta-
miseksi. Henkilö tietoja ei missään tapauk-
sessa tallenneta 3 artiklan v ja vi luokkaan. 
Henkilöä koskeviin tietoihin ei tallenneta 
muita tietoja kuin: 

i) nimi, tyttönimi, etunimet ja omaksutut 
nimet; 

ii) syntymäaika ja -paikka; 
iii) kansalaisuus; 
iv) sukupuoli; 
v) objektiivisesti havaittavat ja pysyvät eri-

tyiset tuntomerkit; 
vi) peruste tietojen järjestelmään viemisel-

le; 
vii) ehdotetut toimet; 
viii) varoituskoodi, josta ilmenee, onko 

henkilö jo pitänyt hallussaan asetta; onko hän 
syyllistynyt väkivaltaan tai onko hän paennut 
viranomaisilta. Missään tapauksessa järjes-
telmään ei tallenneta tietoja, jotka luetellaan 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen auto-
maattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 Strasbourgissa tehdyn Eu-
roopan neuvoston yleissopimuksen, jäl-
jempänä "vuoden 1981 Strasbourgin yleisso-
pimus", 6 artiklan ensimmäisessä virkkeessä. 
 

5 artikla  

1. Tiedot, joita tarkoitetaan 3 artiklan i-iv 
luokassa, tallennetaan tullitietojärjestelmään 
ainoastaan tarkkailua ja ilmoit tamista, hieno-
varaista valvontaa tai erityistarkastuksia var-
ten. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja ehdotet-
tuja toimia varten tullitietojärjestelmään voi-
daan  tallentaa  johonkin 3 artiklassa oleviin
i-iv luokkaan kuuluvia henkilötie toja ainoas-
taan, jos etenkin aikaisemman lainvastaisen 
toiminnan perusteella on todellista aihetta 
epäillä, että kyseinen henkilö on toteuttanut 
taikka toteuttaa parhaillaan tai vastaisuudessa 
vakavia kansallisen lainsäädännön vastaisia 
toimia. 
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6 artikla  

1. Jos 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut eh-
dotetut toimet toteutetaan, seuraavat tiedot 
voidaan kokonaisuudessaan tai osittain kerätä 
ja lähettää tiedot toimittaneelle jäsenvaltiolle: 

i) ilmoitetun tavaran, kuljetusvälineen, yri-
tyksen tai henkilön löytyminen; 

ii) tarkastuksen paikka, aika ja peruste; 
iii) matkan reitti ja määräpaikka; 
iv) kyseisen henkilön seurassa olevat hen-

kilöt tai kuljetusvälineessä matkustavat; 
v) käytetty kuljetusväline; 
vi) mukana kuljetetut esineet; 
vii) olosuhteet, joissa tavara, kuljetusväli-

ne, yritys tai henkilö paljastui. 
Kun tällaisia tietoja kerätään hienovaraisen 

valvonnan yhteydessä, on toteutettava toi-
menpiteet sen varmistamiseksi, että valvon-
nan salainen luonne ei vaarannu. 

2. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tuissa erityistarkastuksissa voidaan tehdä 
henkilöiden, väline iden ja esineiden tarkas-
tuksia sikäli kuin se on luvallista ja sen jä -
senvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen 
mukaista, jossa tarkastus tehdään. Jos jäsen-
valtion lainsäädännössä ei sallita erityistar-
kastuksia, tämän jäsenvaltion on muutettava 
ne ilman eri toimenpiteitä tarkkailuksi ja il-
moittamiseksi. 
 

7 artikla  

1. Oikeus saada tullitietojärjestelmään si-
sältyvät tiedot suoraan käyttöön varataan yk-
sinomaisesti kunkin jäsenvaltion nimeämille 
kansallisille viranomaisille. Näitä kansallisia 
viranomaisia ovat tulliviranomaiset, mutta 
niitä voivat olla myös muut viranomaiset, 
joilla kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten 
ja menettelyjen nojalla on toimivalta toimia 
2 artiklan 2  kohdassa ilmaistun tarkoituksen 
toteuttamiseksi. 

2. Kukin jäsenvaltio lähettää toisille jä sen-
valtioille ja 16 artiklassa tarkoitetulle komi-
tealle luettelon 1 kohdan mukaisesti ni-
meämistään toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus saada suoraan tullitietojär-
jestelmään sisältyvät tiedot käyttöön, ja il-
moitettava tässä luettelossa kunkin viran-
omaisen osalta, mitä tietoja se voi käyttää ja 
mihin tarkoituksiin. 

3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa mää-
rätään, jäsenvaltiot voivat yksimielisellä so-
pimuksella sallia tullitietojärjestelmän käytön 
kansainvä lisille tai alueellisille järjestöille. 
Tällainen sopimus tehdään tämän yleisso-
pimuksen pöytäkirjana. Päätöstä tehdessään 
jäsenvaltiot ottavat huomioon vastavuoroiset 
järjestelyt, kuten myös 18 artiklassa tarkoite-
tun yhteisen valvontaviranomaisen lausunnot 
tietosuojan tason riittävyydestä. 
 

8 artikla  

1. Jäsenvaltiot voivat käyttää tullitietojär-
jestelmästä saatuja tietoja ainoastaan 2 artik-
lan 2 kohdassa määrätyn tarkoituksen toteut-
tamiseksi; ne voivat kuitenkin käyttää niitä 
hallinnollisiin tai muihin tarkoituksiin sen jä-
senvaltion ennalta antaman luvan perusteella, 
joka tallensi tiedot järjestelmään, jollei sen 
määräämistä edellytyksistä muuta johdu. Täl-
laisen muun käytön on oltava sen jäsenval-
tion lakien, asetusten ja menettelyjen mukais-
ta, joka aikoo käyttää niitä, ja siinä on otetta-
va huomioon Euroopan neuvoston ministeri-
komitean 17 päivänä syyskuuta 1987 anta-
massa suosituksessa R (87) 15 oleva 5,5 pe-
riaate. 

2. Tullitietojärjestelmästä saatuja tietoja 
käyttävät vain kunkin jäsenvaltion nimeämät 
kansalliset viranomaiset, jotka ovat toimival-
taisia niihin sovellettavien lakien, asetusten 
ja menetettyjen mukaisesti toimimaan 2 ar-
tiklan 2 kohdassa säädetyn tarkoituksen to-
teuttamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoitta-
matta tämän artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 7 ar-
tiklan 3 kohdan soveltamista. 

3. Kukin jäsenvaltio toimittaa toisille jä -
senvaltioille ja 16 artiklassa tarkoitetulle ko-
mitealle luettelon 2 kohdan mukaisesti ni-
meämistään toimivaltaisista viranomaisista. 

4. Tullitietojärjestelmästä peräisin olevia 
tietoja voidaan sen jäsenvaltion ennalta anta-
man luvan perusteella, joka tallensi ne jär-
jestelmään, ja jollei tämän jäsenvaltion mää-
räämistä edellytyksistä muuta johdu, toimit-
taa muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten viranomaisten, kolmansien mai-
den sekä kansainvälisten tai alueellisten jär-
jestöjen käyttöön näiden pyytäessä niitä käy-
tettäväkseen. Kukin jäsenvaltio toteuttaa eri-
tyistoimenpiteitä varmistaakseen tällaisten 



 N:o 57  
  
   

 

1007 

 

tietojen suojaamisen, kun niitä lähe tetään tai 
toimitetaan sen alueen ulkopuolella sijaitse-
ville yksiköille. Tiedot tällaisista toimenpi-
teistä on toimitettava 18 artik lassa tarkoite-
tulle yhteiselle valvontaviranomaiselle. 

 
9 artikla  

1. Tietojen tallentamiseen tullitietojärjes-
telmään sovelletaan tiedot toimitta neen jä-
senvaltion lakeja, asetuksia ja menettelyjä, 
jollei tässä yleissopimuksessa määrätä anka-
rammista määräyksistä.  

2. Tullitietojärjestelmästä saatujen tietojen 
käyttöön, mukaan lukien kaikkien tiedot toi-
mittaneen jäsenvaltion ehdottamien toimien 
toteuttaminen 5 artiklan mukaisesti, sovelle-
taan näitä tietoja käyttävän jä senvaltion lake-
ja, asetuksia ja menettelyjä, jollei tässä yleis-
sopimuksessa määrätä ankarammista mää-
räyksistä. 
 

10 artikla  

1. Kukin jäsenvaltio nimeää tullitietojärjes-
telmästä vastuussa olevan toimivaltaisen tul-
liviranomaisen. 

2. Tämä viranomainen on vastuussa tulli-
tietojärjestelmän moitteettomasta toiminnasta 
jäsenvaltiossa, ja sen on toteutettava tämän 
yleissopimuksen noudattamisen varmistami-
seksi tarvittavat toimenpiteet. 

3. Jäsenvaltiot ilmoittavat toinen toisilleen 
1 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista vi-
ranomaisista. 
 

IV LUKU 

TIETOJEN MUUTTAMINEN 

11 artikla  

1. Ainoastaan tiedot toimittaneella jäsen-
valtiolla on oikeus muuttaa, lisätä, korjata tai 
poistaa tullitietojärjestelmään tallentamiaan 
tietoja. 

2. Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio toteaa 
tai sen tietoon saatetaan, että sen tallentamat 
tie dot ovat tosiasiallisesti virheellisiä tai että 
ne tallennettiin taikka niitä säilytetään tämän 
yleissopimuksen vastaisesti, se muuttaa, täy-
dentää, korjaa tai poistaa tiedot aiheellisin 

osin sekä ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioil-
le. 

3. Jos jollain jäsenvaltiolla on näyttöä, jon-
ka perusteella on aihetta epäillä, että jokin 
tieto on tosiasiallisesti virheellinen tai että se 
tallennettiin taikka sitä säilytetään tullitieto-
järjestelmässä tämän yleissopimuksen vastai-
sesti, se ilmoittaa siitä mahdollisimman pian 
tiedot toimittaneelle jäsenvaltiolle. Jälkim-
mäinen tarkastaa kyseiset tiedot ja tarvit taes-
sa korjaa tai poistaa kyseisen tiedon viipy-
mättä. Tiedot toimittanut jäsenvaltio ilmoit-
taa muille jäsenvaltioille kaikista tekemistään 
korjauksista tai poistoista. 

4. Jos jäsenvaltio tallentaessaan tietoja tul-
litietojärjestelmään toteaa, että sen selostus 
on ristiriidassa aiemman selostuksen kanssa 
sisällön tai ehdotettujen toimien osalta, se 
ilmoittaa siitä välittömästi aiemman selos-
tuksen antaneelle jäsenvaltiolle. Nämä jäsen-
valtiot yrittävät tämän jälkeen selvittää asiaa. 
Erimielisyyksien ilmetessä ensimmäinen se-
lostus jää voimaan, mutta ne uuden selostuk-
sen osat, jotka eivät ole ristiriidassa ensim-
mäisen selostuksen kanssa, tallennetaan jär-
jestelmään. 

5. Kun jäsenvaltion tuomiois tuin tai muu 
kyseisessä jäsenvaltiossa tätä varten valtuu-
tettu viranomainen tekee lopullisen päätök-
sen tullitietojärjestelmässä olevien tietojen 
muuttamisesta, täydentämisestä, kor jaamises-
ta tai poistamisesta, toiset jäsenvaltiot sitou-
tuvat panemaan tämän päätöksen täytäntöön, 
jollei tämän yleissopimuksen muista mää-
räyksistä muuta johdu. Jos tällaiset tuomiois-
tuinten tai muiden tätä varten valtuutettujen 
viranomaisten päätökset, mukaan lukien 15 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut päätökset kor-
jaamisesta tai poistamisesta, ovat keskenään 
ristiriidassa, tiedot tallentanut jäsenvaltio 
poistaa ne järjestelmästä. 
 

V LUKU 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

12 artikla  

1. Tullitietojärjestelmään tallennettuja tie -
toja säilytetään vain niin kauan kuin on tar-
peen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota 
varten ne tallennettiin. Tiedot toimittanut jä-
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senvaltio tarkastelee niiden säilyttämisen tar-
peellisuutta vähintään kerran vuodessa. 

2. Tiedot toimittanut jäsenvaltio voi tar-
kasteltavana olevan kauden aikana päättää 
säilyttää tietoja seuraavaan tarkasteluun asti, 
jos niiden säilyttäminen on tarpeen sen tar-
koituksen toteuttamiseksi, jota varten ne si-
sällytettiin. Jos tietojen säilyttämisestä ei ole 
päätetty, ne siir retään ilman eri toimenpiteitä 
siihen tullitietojärjestelmän osaan, johon pää-
sy rajoitetaan 4  kohdan mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan sovel-
tamista. 

3. Tullitietojärjestelmän on ilman eri toi-
menpiteitä ilmoitettava tiedot toimittaneelle 
jäsenvaltiolle viimeistään kuukautta ennen 2 
kohdassa tarkoitetusta aikataulun mukaisesta 
tullitie tojärjestelmässä säily tettyjen tietojen 
siirrosta. 

4. Tullitietojärjestelmässä jatketaan 2 koh-
dan mukaisesti siirrettyjen tietojen säilyttä-
mistä yhden vuoden ajan, mutta niihin on 
pääsy ainoastaan 16 artiklassa tarkoitetun 
komitean edustajalla tai 17 artiklan 1 koh-
dassa ja 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
valvontaviranomaisilla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 15 artiklan soveltamista. Sinä 
aikana tietoja voidaan käyttää ainoastaan nii-
den paikkansapitävyyden ja lainmukaisuuden 
tarkistamiseen, jonka jälkeen ne on pois-
tettava. 
 

VI LUKU 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN 

13 artikla  

1. Kukin jäsenvaltio, joka aikoo saada hen-
kilötietoja tullitietojärjestelmästä tai tallentaa 
niitä tullit ietojärjestelmään, antaa viimeistään 
päivänä, jona tämä yleissopimus tulee voi-
maan, kansallisen lainsäädännön, joka on 
riittävä takaamaan ainakin vuoden 1981 
Strasbourgin yleissopimuksen periaatteiden 
mukaisen henkilötietojen suojan tason saa-
vuttamisen. 

2. Jäsenvaltio voi saada henkilötietoja tul-
litietojärjestelmästä tai tallentaa niitä tullitie-
tojärjestelmään ainoastaan, kun 1 kohdassa 
säädetyt järjestelyt tällaisten tietojen suojaa-
miseksi ovat tulleet voimaan kyseisen jäsen-

valtion alueella. Jäsenvaltion on myös etukä-
teen nimettävä 17 artiklassa tarkoitettu yksi 
tai useampi kansallinen valvontaviranomai-
nen. 

3. Varmistaakseen tässä yleissopimuksessa 
määrättyjen henkilötietojen suojaamista kos-
kevien määräysten oikean soveltamisen ku-
kin jäsenvaltio pitää tullitietojärjestelmää sel-
laisena kansallisena tietokantana, johon so-
velletaan 1 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä 
ja tähän yleissopimukseen sisältyviä anka-
rampia määräyksiä. 
 

14 artikla  

1. Jollei 8 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltiot huolehtivat, että niiden lakien, 
asetusten ja menettelyjen mukaisesti on kiel-
lettyä käyttää tullitietojärjestelmästä saatuja 
henkilö tietoja muuhun kuin 2 artiklan 
2 kohdassa määrättyyn tarkoitukseen. 

2. Tietoja voidaan jäljentää ainoastaan tek-
nisiin tarkoituksiin, mikäli tällainen jäljentä-
minen on tarpeen 7  artiklassa tarkoitettujen 
viranomaisten toteuttamaa tiedon hakua var-
ten. Jollei 8 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, 
muiden jäsenvaltioiden tallentamia hen-
kilötietoja ei saa jäljentää tullitietojärjestel-
mästä muihin kansallisiin tiedostoihin. 
 

15 artikla  

1. Henkilöiden oikeuksia tullitietojärjestel-
mään sisältyvien henkilötietojen osalta, eri-
tyisesti heidän oikeuttaan saada tiedot käyt-
töönsä, toteutetaan sen jäsenvaltion lakien, 
asetusten ja menettelyjen mukaisesti, jossa 
tällaisiin oikeuksiin vedotaan. Jos kyseisen 
jäsenvaltion laeis sa, asetuksissa ja menette-
lyissä niin säädetään tai määrätään, 17 artik-
lassa määrätty kansallinen valvontavi-
ranomainen päättää tietojen luovuttamisesta 
ja siinä noudatettavasta menettelystä. Jäsen-
valtio, joka ei ole toimittanut kyseisiä tietoja, 
saa luovuttaa ne ainoastaan, jos se ensin on 
antanut tiedot toimittaneelle jäsenvaltiolle ti-
laisuuden ottaa kantaa asiaan. 

2. Jäsenvaltio, jolta pyydetään oikeutta 
saada käyttöön henkilötietoja, epää tämän oi-
keuden, jos on todennäköistä, että tietojen 
luovuttaminen voisi haitata 5 artiklan 1 koh-
dan mukaisessa kertomuksessa yksilöityjen 
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tehtävien hoitamista, tai suojellakseen mui-
den henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Oi-
keus saada tietoja on evättävä joka tapauk-
sessa siksi ajaksi, jona toteutetaan toimia 
tarkkailua tai hienovaraista valvontaa varten. 

3. Kunkin jäsenvaltion lakien, asetusten ja 
menettelyjen mukaisesti jokainen voi vaatia 
kutakin jäsenvaltiota korjaamaan tai pois ta-
maan häntä itseään koskevat henkilötiedot, 
jos nämä tiedot ovat tosiasiallisesti virheelli-
set tai jos ne tallennettiin tullitietojärjestel-
mään tai niitä säilytetään tullitietojärjestel-
mässä tämän yleissopimuksen 2 artiklan 
2 kohdassa määrätyn tarkoituksen vastaisesti 
taikka vuoden 1981 Strasbourgin yleissopi-
muksen 5 artiklan määräysten vastaisesti. 

4. Kunkin jäsenvaltion alueella jokainen 
voi kyseisen jäsenvaltion lakien, asetusten ja 
menettelyjen mukaisesti tarvittaessa nostaa 
kanteen tai tehdä valituksen tuomioistuimes-
sa tai viranomaiselle, joka näiden lakien, ase-
tusten ja menettelyjen mukaisesti on toi-
mivaltainen, siltä osin kuin on kyse häntä it-
seään koskevista tullitietojärjestelmään si-
sältyvistä henkilötie doista: 

i) tosiasiallisesti virheellisten henkilötie to-
jen oikaisemiseksi tai poistamiseksi; 

ii) henkilötietojen, jotka on tallennettu tul-
litietojärjestelmään tai joita säilytetään tulli-
tietojärjestelmässä tämän asetuksen vastai-
sesti, oikaisemiseksi tai poistamiseksi; 

iii) saadakseen henkilötiedot käyttöönsä; 
iv) korvausten saamiseksi 21 artiklan 

2 kohdan mukaisesti. 
Kyseiset jäsenvaltiot sitoutuvat vastavuo-

roisesti panemaan täytäntöön tuomioistuimen 
tai muun tätä varten nimetyn viranomaisen 
lopulliset päätökset, jotka koskevat i, ii ja iii 
alakohtaa. 

5. Tässä artiklassa ja 11 artiklan 5 kohdassa 
mainittu "lopullinen päätös" ei merkitse mis-
sään tapauksessa, että jäsenvaltion olisi haet-
tava muutosta tuomioistuimen tai muun toi-
mivaltaisen viranomaisen päätökseen. 
 

VII LUKU 

INSTITUTIONAALISET PUITTEET 

16 artikla  

1. Asetetaan komitea, joka muodostuu jä -

senvaltioiden tulliviranomaisten edustajista. 
Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti, 
kun on kyse 2 kohdan ens immäisen luetel-
makohdan määräyksistä, ja kahden kol-
masosan enemmistöllä, kun on kyse 2  koh-
dan toisen luetelmakohdan määräyksistä. Se 
vahvistaa työjärjestyksensä yksimielisesti. 

2. Komitea huolehtii 
— tämän yleissopimuksen määräysten täy-

täntöönpanosta ja oikeasta soveltamisesta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 
1 kohdassa ja 18 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettujen viranomaisten toimivaltaa; 

— tullitietojärjestelmän asianmukaisesta 
toiminnasta teknisiltä ja toiminnallisilta osin. 
Komitean on toteutettava tarvittavat toimen-
piteet sen varmistamiseksi, että 12 ja 19 ar-
tiklassa määrätyt toimenpiteet pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön tullitietojärjestel-
män suhteen. Tämän kohdan soveltamiseksi 
komitealla on oikeus päästä tullitietojärjes-
telmään ja käyttää sen tietoja. 

3. Komitea antaa vuosittain tullitietojärjes-
telmän tehokkuudesta ja riittävyydestä kerto-
muksen neuvostolle Euroopan unionista teh-
dyn sopimuksen VI osastossa määrättyä me-
nettelyä noudattaen ja tekee tarvittaessa suo-
situksia. 

4. Komissio osallistuu asiain käsittelyyn 
komiteassa. 
 

VIII LUKU 

LUKU HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMI-
SEN VALVONTA 

17 artikla  

1. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai use-
amman henkilötietojen suojaamisesta vas-
taavan kansallisen valvontaviranomaisen 
riippumattomina valvomaan tullitietojärjes-
telmään sisältyviä tietoja. Valvontavi-
ranomaisten on toteutettava asianomaisten 
kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti riip-
pumatonta valvontaa ja tarkastuksia varmis-
taakseen, että tullitietojärjestelmään sisältyvi-
en tietojen käsittely ja käyttö eivät loukkaa 
kyseessä olevan henkilön oikeuksia. Tätä 
varten valvontaviranomaisilla on oikeus saa-
da tietoja tullitietojärjestelmästä. 

2. Jokainen voi pyytää kansallista valvon-
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taviranomaista tarkastamaan häntä itseään 
koskevat tullitietojärjestelmään sisältyvät 
henkilötiedot sekä näiden tietojen aikai-
semman tai nykyisen käytön. Tähän oikeu-
teen sovelletaan sen jäsenvaltion lakeja, ase-
tuksia ja menettelyjä, jossa pyyntö esitetään. 
Jos tiedot ovat toisen jäsenvaltion tallenta-
mia, tarkastus toteutetaan tiiviissä yhteis-
työssä kyseisen jäsenvaltion kansallisen val-
vontaviranomaisen kanssa. 
 

18 artikla  

1. Perustetaan yhteinen valvontaviranomai-
nen, johon kuuluu kaksi kunkin jä senvaltion 
riippumattomasta kansallisesta valvontavi-
ranomaisesta tai valvontaviranomaisista ni-
mettyä edustajaa. 

2. Yhteinen valvontaviranomainen hoitaa 
tehtäviään tämän yleissopimuksen ja vuoden 
1981 Strasbourgin yleissopimuksen mukai-
sesti ottaen huomioon Euroopan neuvoston 
minis terikomitean 17 päivänä syyskuuta 
1987 antaman suosituksen R (87) 15. 

3. Yhteisen valvontaviranomaisen toimi-
valtaan kuuluu tullitietojärjestelmän toimin-
nan valvominen, sen toiminnassa mahdolli-
sesti ilmenevien soveltamis- tai tulkintaon-
gelmien käsitte ly, mahdollisten ongelmien 
tutkiminen, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden 
valvontaviranomais ten harjoittamasta riippu-
mattomasta valvonnasta tai yksityishenkilöi-
den käyttäessä oikeuttaan saada käyttöönsä 
tietoja järjestelmästä, sekä ehdotusten teke-
minen ongelmien yhteiseksi ratkaisemiseksi. 

4. Tehtäviensä toteuttamiseksi yhteisellä 
valvontaviranomaisella on oikeus saada käyt-
töönsä tietoja tullitietojärjestelmästä. 

5. Yhteisen valvontaviranomaisen kerto-
mukset toimitetaan viranomaisille, joille kan-
salliset valvontaviranomaiset toimittavat ker-
tomuksensa. 

 

IX LUKU 

TULLITIETOJÄRJESTELMÄN TUR VAL-
LISUUS 

19 artikla  

1. Kaikista tietoturvan ylläpitämiseksi tar-

vittavista hallinnollisista toimenpiteistä huo-
lehtivat 

i) jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomai-
set, kukin valtiossaan sijaitsevien tullitieto-
järjestelmän päätteiden osalta; 

ii) 16 artiklassa tarkoitettu komitea tullitie-
tojärjestelmän sekä samoissa tiloissa tullitie-
tojärjestelmän kanssa sijaitsevien päätteiden 
osalta, joita käytetään teknisiin tarkoituksiin 
sekä 3 kohdassa edellytettyihin tarkastuksiin. 

2. Toimivaltaiset viranomaiset ja 16 artik-
lassa tarkoitettu komitea toteuttavat toimen-
piteitä erityisesti: 

i) estääkseen luvattomia henkilöitä pääse-
mästä käyttämään tietojen käsittelyyn käytet-
täviä laitteita; 

ii) estääkseen luvattomia henkilöitä luke-
masta, jäljentämästä, muuttamasta tai poista-
masta tietoja ja tietovälineitä; 

iii) estääkseen tietojen oikeudettoman tal-
lentamisen ja kaiken oikeudettoman tietojen 
käytön, muuttamisen tai poistamisen; 

iv) estääkseen luvattomia henkilöitä käyt-
tämästä tullitietojärjestelmässä olevia tietoja 
tie donsiir tolaitteiden avulla; 

v) taatakseen, että tullitietojärjestelmää 
käyttämään valtuutetuilla henkilöillä on tie-
donsaantioikeus ainoastaan heidän toimival-
taansa kuuluviin tietoihin; 

vi) taatakseen, että on mahdollista tarkastaa 
ja todeta, mille viranomaisille tietoja voidaan 
välittää tiedonsiirtolaitteilla; 

vii) taatakseen, että on mahdollista tarkas-
taa ja todeta taannehtivasti, mitä tietoja tulli-
tietojärjestelmään on tallennettu, milloin ja 
kuka on tallentanut, sekä valvoa kyselyjä; 

viii) estääkseen tietojen luvattoman luke-
misen, jäljentämisen, muuttamisen tai poista-
misen tietojen lähettämisen ja tietovälineiden 
kuljetuksen aikana. 

3. Edellä 16 artiklassa tarkoitettu komitea 
seuraa tullitietojärjestelmästä tehtäviä kyse-
lyjä varmistaakseen, että toteutetut haut ovat 
luvallisia ja valtuutettujen käyttäjien toteutta-
mia. Vähintään yksi prosentti kaikista to-
teutetuista hauista on tarkastettava. Tällais ten 
hakujen ja tarkastusten luettelo on säily tettä-
vä järjestelmässä, ja sitä saavat käyttää vain 
16 artiklassa tarkoitettu komitea sekä 17 ja 
18 artiklassa tarkoitetut viranomaiset kysei-
seen tarkoitukseen. Luettelo on poistettava 
kuuden kuukauden kuluttua. 
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20 artikla  

Tämän yleissopimuksen 10 artiklan 1  koh-
dassa tarkoitetut toimivaltaiset tulliviran-
omaiset vastaavat 19 artiklassa määrätyistä 
tie toturvaa koskevista toimenpiteistä ky-
seisen jäsenvalt ion alueella sijaitsevien tulli-
tietojärjestelmän päätteiden osalta, 12 artik-
lan 1 ja 2 kohdassa määrätystä uudelleentar-
kastelusta ja muutoin kyseisen jäsenvaltion 
lakien, asetusten ja menettely jen mukaan tar-
peellisesta tämän yleissopimuksen moit-
teettomasta täytäntöönpanosta.  
 
 

X LUKU 

VASTUU JA KORVAUSVELVOLLISUUS 

21 artikla  

1. Kukin jäsenvaltio on vastuussa sen tulli-
tietojärjestelmään tallentamien tietojen oi-
keellisuudesta, ajanmukaisuudesta ja lailli-
suudesta. Kukin jäsenvaltio on myös vas-
tuussa vuoden 1981 Strasbourgin yleissopi-
muksen 5 artiklan määräysten noudattami-
sesta.  

2. Kukin jäsenvaltio on myös kansallis ten 
lakiensa, asetustensa ja menettelyjensä mu-
kaisesti vastuussa tullitietojärjestelmän käy-
töstä kyseisessä jäsenvaltiossa henkilöille ai-
heutuneista vahingoista. Jäsenvaltio on myös 
vastuussa, kun vahingon aiheutti tiedot toi-
mittanut jäsenvaltio toimittamalla virheellistä 
tietoa tai tietoa, joka on vastoin tätä yleisso-
pimusta. 

3. Jos jäsenvaltio, jota vastaan on nostettu 
virheellisiä tietoja koskeva kanne, ei ole tie -
dot toimittanut jäsenvaltio, kyseiset jäsenval-
tiot pyrkivät sopimukseen siitä, minkä osuu-
den tie dot toimittanut jäsenvaltio suorit taa 
toiselle jäsenvaltiolle korvauksena mahdolli-
sesti maksettavasta määrästä. Näin sovitut 
määrät suoritetaan pyynnöstä. 
 

22 artikla  

1. Kukin jäsenvaltio vastaa tullitietojärjes-
telmän toiminnan ja käytön yhteydessä sen 
alueella aiheutuneista menois ta. 

2. Muista tämän yleissopimuksen täytän-

töönpanosta aiheutuvista kuluista, lukuun ot-
tamatta niitä, joita ei voi pitää erillisinä tulli-
tietojärjestelmän käyttämisestä yhteisön tulli- 
ja maataloussäädösten soveltamisessa, vas-
taavat jäsenvaltiot. Kunkin jäsenvaltion 
osuus määräytyy suhteessa sen bruttokansan-
tulon osuuteen kaikkien jäsenvaltioiden yh-
teenlasketuista bruttokansantuloista kulujen 
aiheutumisvuotta edeltävänä vuonna. Tässä 
kohdassa ilmaisulla "bruttokansantulo" tar-
koitetaan markkinahintaisen bruttokansan-
tuotteen laatimisen yhtenäistämisestä 13 päi-
vänä helmikuuta 1989 annetussa neuvoston 
direktiivissä 89/130/ETY, Euratom (1) tai si-
tä muuttavassa tai korvaavassa yhteisön sää-
döksessä määriteltyä bruttokansantuloa. 

 

XI LUKU 

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LOPPUMÄÄ-
RÄYKSET 

23 artikla  

Tässä yleissopimuksessa tarkoitettu tiedon-
vaihto tapahtuu suoraan jäsenvaltioiden vi-
ranomaisten välillä. 
 

24 artikla  

1. Tämä yleissopimus on jäsenvaltioiden 
hyväksyttävä valtiosääntöjensä asettamien 
vaatimusten mukaisesti. 

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unio-
nin neuvoston pääsihteerille kunkin valtion 
valtiosäännön asettamien vaatimusten mukai-
sen tämän yleissopimuksen hyväksymis-
menettelyn päätökseen saattamisesta. 

3. Tämä yleissopimus tulee voimaan yh-
deksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun 
viimeisenä tämän muodollisuuden suorittava 
jäsenvaltio on tehnyt 2  kohdan mukaisen il-
moituksen. 
 

25 artikla  

1. Tähän yleissopimukseen voi liittyä jo-
kainen valtio, josta tulee Euroopan unionin 
jäsen. 

2. Tämän yleissopimuksen teksti, joka on 
laadittu Euroopan unionin neuvostossa yleis-
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sopimukseen liittyvän valtion kielellä, on to-
distusvoimainen. 

3. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan 
huostaan. 

4. Tämä yleissopimus tulee voimaan jokai-
sen siihen liittyneen valtion osalta yhdeksän-
kymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, 
kun valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai 
tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä, 
jos se ei ole vielä tullut voimaan kyseisen 
yhdeksänkymmenen päivän määräajan päät-
tyessä. 
 

26 artikla  

1. Euroopan unionin neuvoston pääsih teeri 
on tämän yleissopimuksen tallettaja. 

2. Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen 
virallisessa lehdessä yleissopimuksen hyväk-
symiset ja siihen liittymiset, julis tukset ja va-
raumat samoin kuin kaikki tätä yleissopi-
musta koskevat ilmoitukset. 
 

27 artikla  

1. Jäsenvaltioiden väliset tämän yleissopi-
muksen tulkintaa tai soveltamista koskevat 
riidat on tutkittava ensi vaiheessa neuvostos-

sa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osastossa määrättyä menettelyä noudattaen 
ratkaisun löytämiseksi. Jos ratkaisuun ei ole 
päästy kuuden kuukauden määräajan päätty-
essä, riidan osapuoli voi viedä asian Euroo-
pan yhteisöjen tuomioistuimeen. 

2. Kaikki tämän yleissopimuksen sovelta-
mista koskevat, yhden tai usean jäsenvaltion 
ja Euroopan yhteisöjen komission väliset rii-
dat, joita ei ole voitu sopia neuvotteluteitse, 
voidaan jättää Euroopan yhteisöjen tuo-
mioistuimen ratkaistavaksi. 
 

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysival-
taiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän 
yleissopimuksen. 
 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenen-
tenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 
yhtenä ainoana kappaleena englannin, espan-
jan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portuga-
lin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tans-
kan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa 
yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Eu-
roopan unionin neuvoston pääsihteeristön ar-
kistoon. 
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SOPIMUS 

TEHTY EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKS EN K.3 ARTIKLAN 
PERUSTEELLA TEHDYN TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖÄ TULLIALALLA 

KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN VÄLIAIKAISESTA SOVELTAMISESTA ERÄIDEN 
EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN KESKEN 

 
BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTO-

TASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN KUNINGASKUNTA, RANS-
KAN TASAVALTA, IRLANTI, ITALIAN TASAVALTA, LUXEMBURGIN SUURHERT-
TUAKUNTA, ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA, ITÄVALLAN TASAVALTA, 
PORTUGALIN TASAVALTA, SUOMEN TASAVALTA, RUOTSIN KUNINGASKUNTA, 
ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA, Eu-
roopan unionin  jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyn yleissopimuksen tietotekniikan 
käytöstä tullialalla, jäljempänä "yleissopimus", 

KATSOVAT, että tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen nopea sovel-
taminen on tärkeää, 

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.7 artiklan mukaisesti mainitun 
sopimuksen VI osaston määräykset eivät estä kiinteämmän yhteistyön toteuttamista tai kehit-
tämistä kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, ellei tällainen yhteistyö ole ristiriidassa 
mainitun sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön kanssa tai haittaa sitä, ja  

KATSOVAT, että tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen mahdollinen 
väliaikainen soveltaminen tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ei ole ristiriidas-
sa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön kanssa eikä estä 
sitä, 

OVAT SOPINEET seuraavaa: 
 

1 artikla  

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan 
— "yleissopimuksella" Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 
tehtyä yleissopimus ta tietotekniikan käytöstä 
tullialalla, 

— "korkeilla sopimuspuolilla" Euroopan 
unionin jäsenvaltioita, jotka ovat yleissopi-
muksen osapuolia, 

— "osapuolilla" Euroopan unionin jäsen-
valtioita, jotka ovat tämän sopimuksen osa-
puolia. 

 
2 artikla  

Yleissopimusta sovelletaan väliaikaisesti 

seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäi-
sestä päivästä, jolloin kahdeksas tämän sopi-
muksen osapuolina olevista korkeista sopi-
muspuolista on tallettanut hyväksymis- tai 
ratifioimiskir jansa. 

 
3 artikla  

Tämän yleissopimuksen väliaikaiselle so-
veltamiselle välttämättömät siirtymäsäännök-
set hyväksytään niiden korkeiden sopimus-
puolten yhteisellä sopimuksella, joiden kes-
ken yleissopimusta väliaikaisesti sovelletaan, 
muita korkeita sopimuspuolia kuullen. Tä-
män väliaikaisen soveltamisen aikana yleis-
sopimuksen 16 artiklassa määrätylle komi-
tealle annettuja tehtäviä hoitavat korkeat so-
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pimuspuolet yhteisellä sopimuksella tiiviis sä 
yhteistyössä Euroopan yhteisöjen komission 
kanssa. Yleissopimuksen 7 artiklan luvun 3 
kohdan ja 16 artiklan määräyksiä ei voida 
panna täytäntöön tänä aikana. 

 
4 artikla  

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoitta-
mista varten yleissopimuksen allekirjoitta-
neille jäsenvaltioille. Sopimus on hyväksyt-
tävä tai ratifioitava. Se tulee voimaan seu-
raavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, jolloin kahdeksas korkea sopimus-
puoli on tallettanut hyväksymis- tai ratifioi-
miskirjansa. 

2. Korkean sopimuspuolen osalta, joka tal-
lettaa hyväksymis- tai ratifioimiskirjansa 
myöhempänä ajankohtana, tämä sopimus tu-
lee voimaan tallettamispäivää seuraavan 
kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivä-
nä. 

3. Hyväksymis- tai ratifioimiskirjat talle te-
taan Euroopan unionin neuvoston pääsih tee-
rin huostaan, joka toimii tallettajana. 

 
5 artikla  

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä 

englannin-,  espanjan-, hollannin-, iirin-, ita-
lian-,  kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruot-
sin-, saksan-, suomen- ja tanskankielisenä 
kappaleena, jokaisen tekstin ollessa yhtä to-
distusvoimainen, talletetaan Euroopan unio-
nin neuvoston pääsihteerin huostaan, joka 
toimittaa kullekin osapuolelle oikeaksi todis-
tetun jäljennöksen. 

 
6 artikla  

Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa 
yleissopimuksen tullessa voimaan. 

 
 
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysival-

taiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän 
yleissopimuksen. 

 
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenen-

tenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi  
yhtenä ainoana kappaleena englannin, espan-
jan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portuga-
lin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tans-
kan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa 
yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Eu-
roopan unionin neuvoston pääsihteeristön ar-
kistoon. 

 



Ulkoasiainministeriön ilmoitus

N:o 58

vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen
voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2000

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Ahve-
nanmaan maakuntapäivien hyväksyttyä osal-
taan vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen
ympäristön suojelua koskevan yleissopimuk-
sen voimaansaattamisesta 14 päivänä tammi-

kuuta 2000 annetun asetuksen (1/00), on
mainittu sopimus voimassa myös Ahvenan-
maan maakunnan osalta 19 päivästä huhtikuu-
ta 2000.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2000

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede
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