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Valtioneuvoston asetus
Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjaan liittyvästä korjaamisvastuuta koskevasta 

Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvään Cartagenan bio-

turvallisuuspöytäkirjaan (SopS 129 ja 130/2004) liittyvä Nagoyassa 15 päivänä lokakuuta
2010 tehty korjaamisvastuuta koskeva Nagoya–Kuala Lumpurin lisäpöytäkirja, tulee voi-
maan 5 päivänä maaliskuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt lisäpöytäkirjan 11 päivänä huhtikuuta 2014. Hy-
väksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 25 päivänä
huhtikuuta 2014.

2 §
Lisäpöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2018.
Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt asetuksen voimaantulon maakunnassa.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri Charlotta von Troil
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Sopimusteksti

(Suomennos)

CARTAGENAN BIOTURVALLISUUS-
PÖYTÄKIRJAAN LIITTYVÄ
NAGOYA–KUALA LUMPURIN
LISÄPÖYTÄKIRJA KORJAAMISVAS-
TUUSTA

Tämän lisäpöytäkirjan osapuolet, jotka

ovat biologista monimuotoisuutta koskevaan 
yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bio-
turvallisuuspöytäkirjan, jäljempänä 'pöytä-
kirja', osapuolia,
ottavat huomioon ympäristöä ja kehitystä 
koskevan Rion julistuksen 13 periaatteen, 

vahvistavat uudelleen ennalta varautumi-
sen lähestymistavan, joka sisältyy ympäris-
töä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 
15. periaatteeseen,
tunnustavat tarpeen toteuttaa vahingon ai-
heutuessa tai vahingon ollessa riittävän to-
dennäköinen asianmukaisia torjuntatoimia 
pöytäkirjan mukaisesti,
palauttavat mieliin pöytäkirjan 27 artiklan,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Tavoite

Tämän lisäpöytäkirjan tavoitteena on edistää 
luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kes-
tävää käyttöä, ottaen huomioon myös ihmis-
ten terveydelle aiheutuvat riskit, laatimalla 

THE NAGOYA – KUALA LUMPUR SUP-
PLEMENTARY PROTOCOL ON LIA-
BILITY AND REDRESS

The Parties to this Supplementary Proto-
col,

Being Parties to the Cartagena Protocol on 
Biosafety to the Convention on Biological 
Diversity, hereinafter referred to as “the 
Protocol”, 
Taking into account Principle 13 of the Rio 
Declaration on Environment and Develop-
ment, 
Reaffirming the precautionary approach 
contained in Principle 15 of the Rio Decla-
ration on Environment and Development, 
Recognizing the need to provide for appro-
priate response measures where there is 
damage or sufficient likelihood of damage, 
consistent with the Protocol, 
Recalling Article 27 of the Protocol, 
Have agreed as follows: 

Artikle 1

Objective

The objective of this Supplementary Proto-
col is to contribute to the conservation and 
sustainable use of biological diversity, tak-
ing also into account risks to human health, 
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eläviin muunnettuihin organismeihin liitty-
vää korjaamisvastuuta koskevat säännöt ja 
menettelyt.

2 artikla

Määritelmät

1.Tähän lisäpöytäkirjaan sovelletaan biolo-
gista monimuotoisuutta koskevan yleissopi-
muksen, jäljempänä 'yleissopimus', 2 artik-
lassa ja pöytäkirjan 3 artiklassa vahvistettuja 
määritelmiä.
2.Lisäksi tässä lisäpöytäkirjassa tarkoitetaan 

a) 'pöytäkirjan osapuolten kokouksena toi-
mivalla osapuolten konferenssilla' pöytäkir-
jan osapuolten kokouksena toimivaa yleisso-
pimuksen osapuolten konferenssia; 

b) 'vahingolla' luonnon monimuotoisuuden 
suojelulle ja kestävälle käytölle aiheutuvaa 
haitallista vaikutusta, ottaen huomioon myös 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit, joka
i) voidaan mitata tai muutoin havaita ottaen 
huomioon käytettävissä oleva ja toimivaltai-
sen viranomaisen hyväksymä tieteellisesti 
vahvistettu perustila, jossa otetaan huomi-
oon muu ihmisen aiheuttama ja luonnollinen 
vaihtelu, ja joka
ii) on jäljempänä 3 kappaleessa määrätyllä
tavalla merkittävä;
c) 'toiminnanharjoittajalla', ketä tahansa hen-
kilöä, jonka välittömässä tai välillisessä hal-
linnassa elävä muunnettu organismi on, 
mikä voi tilanteesta ja kansallisen lainsää-
dännön määräyksistä johtuen tarkoittaa 
muun muassa luvanhaltijaa, elävän muunne-
tun organismin markkinoille saattajaa, kehit-
täjää, tuottajaa, ilmoittajaa, viejää, tuojaa, 
rahdinkuljettajaa tai toimittajaa;
d)'torjuntatoimilla' kohtuullisia toimia, joilla

i) ehkäistään, minimoidaan, rajataan, vähen-
netään tai muulla tavoin vältetään vahinkoja 
tarpeen mukaan;

by providing international rules and proce-
dures in the field of liability and redress re-
lating to living modified organisms. 

Article 2 

Use of terms 

1. The terms used in Article 2 of the Con-
vention on Biological Diversity, hereinafter 
referred to as “the Convention”, and Article 
3 of the Protocol shall apply to this Supple-
mentary Protocol. 
2. In addition, for the purposes of this Sup-
plementary Protocol: 
a.“Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Protocol” 
means the Conference of the Parties to the 
Convention serving as the meeting of the 
Parties to the Protocol; 
b. “Damage” means an adverse effect on the 
conservation and sustainable use of biologi-
cal diversity, taking also into account risks 
to human health, that: 
i. Is measurable or otherwise observable tak-
ing into account, wherever available, scien-
tifically-established baselines recognized by 
a competent authority that takes into account 
any other human induced variation and natu-
ral variation; and 
ii. Is significant as set out in paragraph 3 be-
low; 
c. “Operator” means any person in direct or 
indirect control of the living modified or-
ganism which could, as appropriate and as 
determined by domestic law, include, inter 
alia, the permit holder, person who placed 
the living modified organism on the market, 
developer, producer, notifier, exporter, im-
porter, carrier or supplier; 

d. “Response measures” means reasonable 
actions to: 
i. Prevent, minimize, contain, mitigate, or 
otherwise avoid damage, as appropriate; 
3
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ii) palautetaan luonnon monimuotoisuus 
seuraavassa järjestyksessä suoritettavilla toi-
milla:
a. luonnon monimuotoisuuden ennallistami-
nen vahinkoa ennen vallinneeseen tilaan tai 
sitä lähinnä vastaavaan tilaan, ja mikäli se ei 
toimivaltaisen viranomaisen mukaan ole 
mahdollista,
b. luonnon monimuotoisuuden ennallistami-
nen muun muassa korvaamalla sen häviämi-
nen muilla luonnon monimuotoisuuden 
osilla samaa tai muuta käyttötarkoitusta var-
ten samassa tai tarvittaessa vaihtoehtoisessa 
paikassa.
3. 'Merkittävä' haitallinen vaikutus määrite-
tään muun muassa seuraavien tekijöiden pe-
rusteella:
a) pitkäaikainen tai pysyvä muutos, jonka ei 
katsota korjaantuvan luonnollisen palautu-
misen myötä kohtuullisessa ajassa, 
b) luonnon monimuotoisuuden osiin haitalli-
sesti vaikuttavien laadullisten tai määrällis-
ten muutosten laajuus,

c)luonnon monimuotoisuuden osien heiken-
tynyt kyky tuottaa hyödykkeitä ja palveluita,

d) pöytäkirjassa tarkoitettujen ihmisten ter-
veydelle aiheutuvien kielteisten vaikutusten 
laajuus.

3 artikla

Soveltamisala

1. Tätä lisäpöytäkirjaa sovelletaan elävien 
muunnettujen organismien valtion rajat ylit-
tävistä siirroista aiheutuviin vahinkoihin. 
Elävillä muunnetuilla organismeilla tarkoi-
tetaan organismeja, jotka on
a) tarkoitettu käytettäväksi suoraan elintar-
vikkeena tai rehuna, tai jalostuksessa,
b) tarkoitettu suljettuun käyttöön,

ii.Restore biological diversity through ac-
tions to be undertaken in the following order 
of preference: 
a. Restoration of biological diversity to the 
condition that existed before the damage oc-
curred, or its nearest equivalent; and where 
the competent authority determines this is 
not possible; 
b. Restoration by, inter alia, replacing the 
loss of biological diversity with other com-
ponents of biological diversity for the same, 
or for another type of use either at the same 
or, as appropriate, at an alternative location. 

3. A “significant” adverse effect is to be de-
termined on the basis of factors, such as: 

a. The long-term or permanent change, to be 
understood as change that will not be re-
dressed through natural recovery within a 
reasonable period of time; 
b. The extent of the qualitative or quantita-
tive changes that adversely affect the com-
ponents of biological diversity; 
c. The reduction of the ability of compo-
nents of biological diversity to provide 
goods and services; 
d. The extent of any adverse effects on hu-
man health in the context of the Protocol.

Article 3 

Scope

1. This Supplementary Protocol applies to 
damage resulting from living modified or-
ganisms which find their origin in a trans-
boundary movement. The living modified 
organisms referred to are those: 
a. Intended for direct use as food or feed, or 
for processing; 
b. Destined for contained use; 
4
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c) tarkoitettu saatettavaksi tarkoituksellisesti 
ympäristöön.
2. Tätä lisäpöytäkirjaa sovelletaan tarkoituk-
sellisten valtioiden rajat ylittävien siirtojen 
osalta sellaisiin vahinkoihin, jotka ovat ai-
heutuneet edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen 
elävien muunnettujen organismien sallitusta 
käytöstä.
3. Tätä lisäpöytäkirjaa sovelletaan myös va-
hinkoihin, jotka ovat aiheutuneet pöytäkir-
jan 17 artiklassa tarkoitetuista tahattomista 
valtioiden rajat ylittävistä siirroista sekä 
pöytäkirjan 25 artiklassa tarkoitetuista laitto-
mista valtioiden rajat ylittävistä siirroista.

4. Tätä lisäpöytäkirjaa sovelletaan vahinkoi-
hin, jotka ovat aiheutuneet elävien muunnet-
tujen organismien valtioiden rajat ylittävistä 
siirroista, jotka ovat käynnistyneet tämän li-
säpöytäkirjan tultua voimaan sen osapuolen 
osalta, jonka lainkäyttöalueelle valtioiden 
rajat ylittävä siirto on tapahtunut.
5. Tätä lisäpöytäkirjaa sovelletaan vahinkoi-
hin, jotka ovat tapahtuneet osapuolten kan-
salliseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alu-
eilla.
6. Osapuolet voivat soveltaa kansallisessa 
lainsäädännössään vahvistettuja perusteita 
vahinkoihin, jotka tapahtuvat niiden kansal-
liseen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla.
7. Tämän lisäpöytäkirjan täytäntöönpane-
miseksi annettua kansallista lainsäädäntöä 
on sovellettava myös vahinkoihin, jotka ai-
heutuvat muiden kuin osapuolten toteutta-
mista elävien muunnettujen organismien 
valtioiden rajat ylittävistä siirroista.

4 artikla

Syy-yhteys

Vahingon ja kyseessä olevan elävän muun-
netun organismin välille on osoitettava syy-
yhteys kansallisen lainsäädännön mukai-
sesti.

c. Intended for intentional introduction into 
the environment. 
2. With respect to intentional transboundary 
movements, this Supplementary Protocol 
applies to damage resulting from any au-
thorized use of the living modified organ-
isms referred to in paragraph 1 above. 

3. This Supplementary Protocol also applies 
to damage resulting from unintentional 
transboundary movements as referred to in 
Article 17 of the Protocol as well as damage 
resulting from illegal transboundary move-
ments as referred to in Article 25 of the Pro-
tocol. 
4. This Supplementary Protocol applies to 
damage resulting from a transboundary 
movement of living modified organisms that 
started after the entry into force of this Sup-
plementary Protocol for the Party into 
whose jurisdiction the transboundary move-
ment was made. 
5. This Supplementary Protocol applies to 
damage that occurred in areas within the 
limits of the national jurisdiction of Parties.

6. Parties may use criteria set out in their do-
mestic law to address damage that occurs 
within the limits of their national jurisdic-
tion. 
7. Domestic law implementing this Supple-
mentary Protocol shall also apply to damage 
resulting from transboundary movements of 
living modified organisms from non-Parties. 

Article 4

Causation

A causal link shall be established between 
the damage and the living modified organ-
ism in question in accordance with domestic 
law. 
5
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5 artikla

Torjuntatoimet

1. Osapuolten on vahingon sattuessa vaadit-
tava asianomaista toiminnanharjoittajaa tai 
asianomaisia toiminnanharjoittajia, mahdol-
listen toimivaltaisen viranomaisen vaatimus-
ten mukaisesti,:
a) ilmoittamaan vahingosta välittömästi toi-
mivaltaiselle viranomaiselle,
b) arvioimaan vahinko, ja
c) toteuttamaan asianmukaiset torjuntatoi-
met.
2. Toimivaltaisen viranomaisen on
a) yksilöitävä vahingon aiheuttanut toimin-
nanharjoittaja,
b) arvioitava vahinko, ja
c) määritettävä, mitkä torjuntatoimet toimin-
nanharjoittajan olisi toteutettava.
3. Jos asiaan kuuluvat tiedot, mukaan lukien 
käytettävissä olevat tieteelliset tiedot tai bio-
turvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmästä 
saatavat tiedot, osoittavat, että vahingon ta-
pahtuminen on riittävässä määrin todennä-
köistä, ellei torjuntatoimenpiteitä toteuteta 
ajoissa, toiminnanharjoittajalta on edellytet-
tävä asianmukaisten torjuntatoimien toteut-
tamista kyseisen vahingon välttämiseksi.
4. Toimivaltainen viranomainen voi toteut-
taa asianmukaisia torjuntatoimia erityisesti 
silloin, kun toiminnanharjoittaja on laimin-
lyönyt niiden toteuttamisen.
5. Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
periä toiminnanharjoittajalta vahingon arvi-
oinnista ja vahinkoon liittyvien asianmu-
kaisten torjuntatoimenpiteiden toteuttami-
sesta aiheutuvat ja siihen liitännäiset kustan-
nukset. Osapuolet voivat kansallisessa lain-
säädännössään säätää tilanteista, joissa toi-
minnanharjoittajalta ei ole välttämätöntä pe-
riä maksuja ja kustannuksia.
6. Toimivaltaisen viranomaisen olisi perus-
teltava päätökset, joilla toiminnanharjoittaja 

Article 5

Response measure

1.Parties shall require the appropriate opera-
tor or operators, in the event of damage, 
subject to any requirements of the compe-
tent authority, to: 

a. Immediately inform the competent au-
thority; 
b. Evaluate the damage; and 
c. Take appropriate response measures. 

2. The competent authority shall: 
a. Identify the operator which has caused the 
damage; 
b. Evaluate the damage; and 
c. Determine which response measures 
should be taken by the operator. 
3. Where relevant information, including 
available scientific information or infor-
mation available in the Biosafety Clearing-
House, indicates that there is a sufficient 
likelihood that damage will result if timely 
response measures are not taken, the opera-
tor shall be required to take appropriate re-
sponse measures so as to avoid such dam-
age. 
4. The competent authority may implement 
appropriate response measures, including, in 
particular, when the operator has failed to do 
so. 
5. The competent authority has the right to 
recover from the operator the costs and ex-
penses of, and incidental to, the evaluation 
of the damage and the implementation of 
any such appropriate response measures. 
Parties may provide, in their domestic law, 
for other situations in which the operator 
may not be required to bear the costs and 
expenses. 
6. Decisions of the competent authority re-
quiring the operator to take response 
6
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velvoitetaan toteuttamaan torjuntatoimenpi-
teitä. Toiminnanharjoittajalle olisi ilmoitet-
tava tällaisista päätöksistä. Kansallisessa 
lainsäädännössä on säädettävä oikeussuoja-
keinoista, mukaan lukien mahdollisuus saat-
taa päätös hallintoviranomaisen tai tuomio-
istuimen uudelleen tutkittavaksi. Toimival-
taisen viranomaisen on kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti ilmoitettava toiminnan-
harjoittajalle myös käytettävissä olevista oi-
keussuojakeinoista. Tällaisiin oikeussuoja-
keinoihin turvautuminen ei estä toimival-
taista viranomaista toteuttamasta torjuntatoi-
menpiteitä asianmukaisissa tilanteissa, ellei 
kansallisessa lainsäädännössä muuta sää-
detä.
7. Tätä artiklaa täytäntöön pantaessa ja nii-
den erityisten torjuntatoimenpiteiden yksi-
löimiseksi, joita toimivaltaisten viranomais-
ten on edellytettävä tai toteutettava, osapuo-
let voivat tarvittaessa arvioida, sisältyykö 
torjuntatoimenpiteitä jo niiden siviilioikeu-
dellista vastuuta koskevaan kansalliseen 
lainsäädäntöön.
8. Torjuntatoimenpiteet on pantava täytän-
töön kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6 artikla

Poikkeukset

1. Osapuolet voivat kansallisessa lainsää-
dännössään säätää seuraavista poikkeuk-
sista:
a) ylivoimainen este tai force majeure -ti-
lanne, ja
b) sotatoimi tai kansalaislevottomuus.

2. Osapuolet voivat kansallisessa lainsää-
dännössään säätää muista tarpeellisiksi kat-
somistaan poikkeuksista tai lievennyksistä.

measures should be reasoned. Such deci-
sions should be notified to the operator. Do-
mestic law shall provide for remedies, in-
cluding the opportunity for administrative or 
judicial review of such decisions. The com-
petent authority shall, in accordance with 
domestic law, also inform the operator of 
the available remedies. Recourse to such 
remedies shall not impede the competent au-
thority from taking response measures in ap-
propriate circumstances, unless otherwise 
provided by domestic law. 

7. In implementing this Article and with a 
view to defining the specific response 
measures to be required or taken by the 
competent authority, Parties may, as appro-
priate, assess whether response measures are 
already addressed by their domestic law on 
civil liability. 

8. Response measures shall be implemented 
in accordance with domestic law. 

Article 6 

Exemptions

1. Parties may provide, in their domestic 
law, for the following exemptions: 

a. Act of God or force majeure; and 

b. Act of war or civil unrest. 
Parties may provide, in their domestic law, 
for any other exemptions or mitigations as 
they may deem fit. 
2. Parties may provide, in their domestic 
law, for any other exemptions or mitigations 
as they may deem fit.
7
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7 artikla

Määräajat

Osapuolet voivat kansallisessa lainsäädän-
nössään säätää:
a) suhteellisista ja/tai ehdottomista määrä-
ajoista, mukaan lukien torjuntatoimiin liitty-
vien toimenpiteiden määräajat; ja
b)sovellettavan määräajan alkamisajankoh-
dasta.

8 artikla

Maksujen enimmäismäärät

Osapuolet voivat kansallisessa lainsäädän-
nössään säätää torjuntatoimenpiteisiin liitty-
vien korvattavien kustannusten ja maksujen 
rahamääräisistä rajoista.

9 artikla

Takautumisoikeus

Tällä lisäpöytäkirjalla ei rajoiteta toiminnan-
harjoittajan takautumisoikeutta toista henki-
löä kohtaan eikä oikeutta saada toiselta hen-
kilöltä korvausta.

Article 7

Time limits

Parties may provide, in their domestic law, 
for: 
a. Relative and/or absolute time limits in-
cluding for actions related to response 
measures; and 
b. The commencement of the period to 
which a time limit applies. 

Article 8 

Financial limits

Parties may provide, in their domestic law, 
for financial limits for the recovery of costs 
and expenses related to response measures. 

Article 9 

Right of recourse

This Supplementary Protocol shall not limit 
or restrict any right of recourse or indemnity 
that an operator may have against any other 
person. 
8
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10 artikla

Rahavakuus

1. Osapuolet säilyttävät oikeuden säätää 
kansallisessa lainsäädännössään rahavakuu-
desta.
2. Osapuolten on käytettävä 1 kappaleessa 
tarkoitettua oikeuttaan kansainväliseen oi-
keuteen perustuvien oikeuksiensa ja velvol-
lisuuksiensa mukaisesti ottaen huomioon 
pöytäkirjan johdanto-osan kolme viimeistä 
kappaletta.
3. Lisäpöytäkirjan voimaantulon jälkeen jär-
jestettävän ensimmäisen pöytäkirjan osa-
puolten kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin on kehotettava sihteeristöä laa-
timaan kattava tutkimus, jossa käsitellään 
muun muassa seuraavia asioita:
a) rahavakuusmekanismeja koskevat yksi-
tyiskohtaiset säännöt;
b) arvio tällaisten mekanismien ympäristöl-
lisistä, taloudellisista ja sosiaalisista vaiku-
tuksista erityisesti kehitysmaissa; ja

c) asianmukaisten rahavakuuksia tarjoavien 
elinten yksilöinti.

11 artikla

Valtioiden vastuu kansainvälisen oikeuden 
vastaisista teoista

Tämä lisäpöytäkirja ei vaikuta niihin yleisen 
kansainvälisen oikeuden mukaisiin valtioi-
den oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka kos-
kevat valtioiden vastuuta kansainvälisen oi-
keuden vastaisista teoista. 

Article 10

Financial security 

1. Parties retain the right to provide, in their 
domestic law, for financial security. 

2. Parties shall exercise the right referred to 
in paragraph 1 above in a manner consistent 
with their rights and obligations under inter-
national law, taking into account the final 
three preambular paragraphs of the Protocol. 

3. The first meeting of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Protocol after the entry into force of 
the Supplementary Protocol shall request the 
Secretariat to undertake a comprehensive 
study which shall address, inter alia: 
a. The modalities of financial security mech-
anisms; 
b. An assessment of the environmental, eco-
nomic and social impacts of such mecha-
nisms, in particular on developing countries; 
and 
c. An identification of the appropriate enti-
ties to provide financial security. 

Article 11

Responsibility of States for internationally 
wrongful acts

This Supplementary Protocol shall not affect 
the rights and obligations of States under the 
rules of general international law with re-
spect to the responsibility of States for inter-
nationally wrongful acts. 
9
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12 artikla 

Täytäntöönpano ja suhde siviilioikeudelli-
seen vastuuseen 

1. Osapuolten on kansallisessa lainsäädän-
nössään säädettävä vahinkoihin liittyvistä 
säännöistä ja menettelyistä. Tämän velvoit-
teen täytäntöönpanemiseksi osapuolten on 
säädettävä torjuntatoimenpiteistä tämän lisä-
pöytäkirjan mukaisesti, ja ne voivat tarvitta-
essa: 
a) soveltaa voimassa olevaa kansallista lain-
säädäntöään, mukaan lukien soveltuvin osin 
siviilioikeudellista vastuuta koskevat yleiset 
säännöt ja menettelyt, 
b) soveltaa tai kehittää erityisesti tätä tarkoi-
tusta varten siviilioikeudellista vastuuta kos-
kevia sääntöjä ja menettelyjä; tai 
c) soveltaa tai kehittää yhdistelmää edellä 
mainituista. 
2. Jotta osapuolet säätäisivät kansallisessa 
lainsäädännössään riittävistä säännöistä ja 
menettelyistä 2 artiklan 2 kappaleen b ala-
kohdassa tarkoitettuihin vahinkoihin liitty-
vien aineellisten tai henkilökohtaisten vahin-
kojen siviilioikeudellisesta korvausvas-
tuusta, osapuolten on: 
a) sovellettava edelleen voimassa olevaa 
yleistä siviilioikeudellista vastuuta koskevaa 
lainsäädäntöään, 
b) laadittava ja sovellettava erityisesti tähän 
tarkoitukseen liittyvää siviilioikeudellista 
lainsäädäntöä tai jatkettava sen soveltamista, 
tai 
c) kehitettävä ja sovellettava yhdistelmää 
edellä mainituista tai jatkettava sen sovelta-
mista. 
3. Edellä 1 ja 2 kappaleen b ja c alakohdassa 
tarkoitettua siviilioikeudellista vastuuta kos-
kevaa lainsäädäntöä laatiessaan osapuolien 
on tarpeen mukaan käsiteltävä muun muassa 
seuraavia asioita: 
a) vahingot, 
b) vastuun edellytykset, mukaan luettuina 
ankara vastuu ja tuottamukseen perustuva 
vastuu, 

Article 12  

Implementation and relation to civil liability 

 
1. Parties shall provide, in their domestic 
law, for rules and procedures that address 
damage. To implement this obligation, Par-
ties shall provide for response measures in 
accordance with this Supplementary Proto-
col and may, as appropriate:  
 
a. Apply their existing domestic law, includ-
ing, where applicable, general rules and pro-
cedures on civil liability;  
 
b. Apply or develop civil liability rules and 
procedures specifically for this purpose; or  
 
c. Apply or develop a combination of both. 
  
2. Parties shall, with the aim of providing 
adequate rules and procedures in their do-
mestic law on civil liability for material or 
personal damage associated with the dam-
age as defined in Article 2, paragraph 2 (b): 
 
  
a. Continue to apply their existing general 
law on civil liability;  
 
b. Develop and apply or continue to apply 
civil liability law specifically for that pur-
pose; or  
 
c. Develop and apply or continue to apply a 
combination of both.  
 
3. When developing civil liability law as re-
ferred to in subparagraphs (b) or (c) of para-
graphs 1 or 2 above, Parties shall, as appro-
priate, address, inter alia, the following ele-
ments:  
a. Damage;  
b. Standard of liability including strict or 
fault-based liability;  
10
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c) tarvittaessa vastuun kanavoiminen, 
 
d) oikeus nostaa kanteita. 

 

13 artikla 

 
Arviointi ja seuranta 

Pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimi-
van osapuolten konferenssin on tarkasteltava 
tämän lisäpöytäkirjan tehokkuutta viisi 
vuotta sen voimaantulon jälkeen ja sen jäl-
keen joka viides vuosi edellyttäen, että osa-
puolet ovat toimittaneet uudelleentarkaste-
lua edellyttäviä tietoja. Uudelleentarkastelu 
on suoritettava pöytäkirjan 35 artiklassa tar-
koitetun tarkistus- ja seurantamenettelyn 
puitteissa, elleivät tämän lisäpöytäkirjan 
osapuolet muuta päätä. Ensimmäiseen uu-
delleentarkasteluun sisältyy 10 ja 12 artiklan 
tehokkuuden uudelleentarkastelu. 

 

14 artikla 

 
Pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva 

osapuolten konferenssi 

1. Yleissopimuksen 32 artiklan 2 kappaleen 
mukaisesti pöytäkirjan osapuolten kokouk-
sena toimiva osapuolten konferenssi toimii 
tämän lisäpöytäkirjan osapuolten kokouk-
sena. 
2. Pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimi-
van osapuolten konferenssin on tarkasteltava 
säännöllisesti tämän lisäpöytäkirjan täytän-
töönpanoa ja tehtävä valtuuksiensa rajoissa 
päätöksiä sen tehokkaan täytäntöönpanon 
edistämiseksi. Sen on suoritettava sille tässä 

c. Channelling of liability, where appropri-
ate;  
d. Right to bring claims.  
 

 

 
Article 13

 

 
Assessment and review  

The Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Protocol shall 
undertake a review of the effectiveness of 
this Supplementary Protocol five years after 
its entry into force and every five years 
thereafter, provided information requiring 
such a review has been made available by 
Parties. The review shall be undertaken in 
the context of the assessment and review of 
the Protocol as specified in Article 35 of the 
Protocol, unless otherwise decided by the 
Parties to this Supplementary Protocol. The 
first review shall include a review of the ef-
fectiveness of Articles 10 and 12. 
 
 

Article 14 
 

Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Protocol 

1.Subject to paragraph 2 of Article 32 of the 
Convention, the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the 
Protocol shall serve as the meeting of the 
Parties to this Supplementary Protocol.  
2. The Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Protocol 
shall keep under regular review the imple-
mentation of this Supplementary Protocol 
and shall make, within its mandate, the deci-
sions necessary to promote its effective im-
plementation. It shall perform the functions 
11
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lisäpöytäkirjassa ja soveltuvin osin pöytäkir-
jan 29 artiklan 4 kappaleen a ja f alakoh-
dassa määrätyt tehtävät. 

 

15 artikla 
 

Sihteeristö 

Tämän lisäpöytäkirjan sihteeristönä toimii 
yleissopimuksen 24 artiklalla perustettu sih-
teeristö. 

 

16 artikla 

Yleissopimuksen ja pöytäkirjan suhde 

1. Tällä lisäpöytäkirjalla täydennetään pöy-
täkirjaa, mutta ei muuteta sitä.  

 
2. Tämä lisäpöytäkirja ei vaikuta osapuol-

tensa oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka pe-
rustuvat yleissopimukseen ja pöytäkirjaan. 

 
3. Ellei tässä lisäpöytäkirjassa toisin mää-

rätä, yleissopimuksen ja pöytäkirjan mää-
räykset koskevat soveltuvin osin myös tätä li-
säpöytäkirjaa. 

 
4. Tämä lisäpöytäkirja ei vaikuta osapuolen 

kansainvälisen oikeuden mukaisiin oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kappaleen soveltamista. 

17 artikla 

Allekirjoittaminen 

Tämä lisäpöytäkirja on avoinna allekirjoitta-
mista varten Yhdistyneiden kansakuntien 

assigned to it by this Supplementary Proto-
col and, mutatis mutandis, the functions as-
signed to it by paragraphs 4 (a) and (f) of 
Article 29 of the Protocol.  
 
 

Article 15  

 
Secretariat  

The Secretariat established by Article 24 of 
the Convention shall serve as the secretariat 
to this Supplementary Protocol.  

 
 

Article 16  

Relationship with the Convention and the 
Protocol  

1. This Supplementary Protocol shall sup-
plement the Protocol and shall neither mod-
ify nor amend the Protocol.  
2. This Supplementary Protocol shall not af-
fect the rights and obligations of the Parties 
to this Supplementary Protocol under the 
Convention and the Protocol.  
3. Except as otherwise provided in this Sup-
plementary Protocol, the provisions of the 
Convention and the Protocol shall apply, 
mutatis mutandis, to this Supplementary 
Protocol.  
4.Without prejudice to paragraph 3 above, 
this Supplementary Protocol shall not affect 
the rights and obligations of a Party under 
international law.  

 
Article 17 

Signature 

This Supplementary Protocol shall be open 
for signature by Parties to the Protocol at the 
12
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päämajassa New Yorkissa 7 päivästä maa-
liskuuta 2011 6 päivään maaliskuuta 2012.

18 artikla

Voimaantulo

1. Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan yhdek-
säntenäkymmenentenä päivänä sen päivän 
jälkeen, jona neljäskymmenes pöytäkirjan 
osapuoliin kuuluvan valtion tai alueellisen 
taloudellisen yhdentymisen järjestön ratifi-
oimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on tal-
letettu.
2. Sellaisen valtion tai alueellisen taloudelli-
sen yhdentymisen järjestön osalta, joka rati-
fioi tai hyväksyy tämän lisäpöytäkirjan tai 
liittyy siihen sen jälkeen, kun 1 kappaleessa 
tarkoitettu neljäskymmenes liittymisasia-
kirja on talletettu, tämä lisäpöytäkirja tulee 
voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päi-
vänä siitä päivästä, jona asianomainen valtio 
tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen 
järjestö on tallettanut ratifioimis-, hyväksy-
mis- tai liittymiskirjansa tai sinä päivänä, 
jona pöytäkirja tulee asianomaisen valtion 
tai taloudellisen yhdentymisen järjestön 
osalta voimaan, mikäli tämä tapahtuu myö-
hemmin. 
3. Edellä 1 ja 2 kappaleen soveltamiseksi ta-
loudellisen yhdentymisen järjestön talletta-
maa asiakirjaa ei oteta huomioon tämän jär-
jestön jäsenvaltioiden tallettamien asiakirjo-
jen lisäksi.

19 artikla

Varaumat

Tähän lisäpöytäkirjaan ei saa tehdä va-
raumia.

United Nations Headquarters in New York 
from 7 March 2011 to 6 March 2012.

Article 18

Entry into force 

1. This Supplementary Protocol shall enter 
into force on the ninetieth day after the date 
of deposit of the fortieth instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession by 
States or regional economic integration or-
ganizations that are Parties to the Protocol. 

2. This Supplementary Protocol shall enter 
into force for a State or regional economic 
integration organization that ratifies, accepts 
or approves it or accedes thereto after the 
deposit of the fortieth instrument as referred 
to in paragraph 1 above, on the ninetieth day 
after the date on which that State or regional 
economic integration organization deposits 
its instrument of ratification, acceptance, ap-
proval, or accession, or on the date on which 
the Protocol enters into force for that State
or regional economic integration organiza-
tion, whichever shall be the later.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 
above, any instrument deposited by a re-
gional economic integration organization 
shall not be counted as additional to those 
deposited by member States of such organi-
zation. 

Article 19

Reservations 

No reservations may be made to this Sup-
plementary Protocol. 
13
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20 artikla

Irtisanoutuminen

1. Osapuoli voi irtisanoutua tästä lisäpöytä-
kirjasta milloin tahansa kahden vuoden ku-
luttua siitä päivästä, jona lisäpöytäkirja on 
tullut kyseisen osapuolen osalta voimaan, il-
moittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle.

2. Edellä tarkoitettu irtisanoutuminen tulee 
voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona 
tallettaja on vastaanottanut irtisanoutumista 
koskevan ilmoituksen tai ilmoituksessa mai-
nittuna myöhempänä ajankohtana.

3. Osapuolen, joka irtisanoutuu pöytäkirjasta 
sen 39 artiklan mukaisesti, katsotaan irtisa-
noutuneen myös tästä lisäpöytäkirjasta.

21 artikla

Todistusvoimaiset tekstit
Tämän lisäpöytäkirjan alkuperäiskappale, 
jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kii-
nan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat 
yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdisty-
neiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, 
siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat 
allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan.

TEHTY Nagoyassa 15 päivänä lokakuuta 
2010.

—————

Article 20

Withdrawal

1. At any time after two years from the date 
on which this Supplementary Protocol has 
entered into force for a Party, that Party may 
withdraw from this Supplementary Protocol 
by giving written notification to the Deposi-
tary. 
2. Any such withdrawal shall take place 
upon expiry of one year after the date of its 
receipt by the Depositary, or on such later 
date as may be specified in the notification 
of the withdrawal. 

3. Any Party which withdraws from the Pro-
tocol in accordance with Article 39 of the 
Protocol shall be considered as also having 
withdrawn from this Supplementary Proto-
col. 

Article 21

Authentic texts

The original of this Supplementary Protocol, 
of which the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, 
being duly authorized to that effect, have 
signed this Supplementary Protocol.

DONE at Nagoya on this fifteenth day of 
October two thousand and ten.

—————
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1457-0661
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