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Hallituksen esitys Eduskunnalle Etelämannerta koske-
van sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toi-
menpiteen hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Etelämannerta koskevan sopimuk-
sen konsultatiivisen kokouksen Madridissa, 
Espanjassa kesäkuussa 2003 hyväksymän 
Etelämannerta koskevan sopimuksen sihtee-
ristön perustamista koskevan toimenpiteen. 

Toimenpiteellä perustetaan Etelämannerta 
koskevan sopimuksen pysyvä sihteeristö 
Buenos Airesiin, Argentiinaan avustamaan 
Etelämannerta koskevan sopimuksen konsul-
tatiivista kokousta ja ympäristönsuojeluko-
miteaa niiden tehtävien suorittamisessa. Sih-
teeristö toimii konsultatiivisen kokouksen 
alaisena toimielimenä. Toimenpiteessä mää-

rätään muun muassa sihteeristön tehtävistä ja 
sen talousarvioista. 

Toimenpide tulee kansainvälisesti voimaan 
Etelämannerta koskevan sopimuksen mukai-
sesti, kun kaikki sopimuspuolet, joiden edus-
tajilla oli oikeus osallistua toimenpidettä kä-
sitelleeseen Madridin konsultatiivisen koko-
ukseen, ovat sen kansallisesti hyväksyneet. 
Sihteeristöä koskeva toimenpide on tarkoitet-
tu tulemaan voimaan Suomen osalta tasaval-
lan presidentin asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samaan aikaan, kun toimenpide 
tulee kansainvälisesti voimaan. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Etelämannerta koskeva sopimusjär-
jestelmä 

Etelämannerta koskeva sopimus, jäljempä-
nä Etelämannersopimus (SopS 31/1984), teh-
tiin vuonna 1959 Yhdysvaltojen kutsuttua 
geofysiikan vuoden osanottajavaltiot Etelä-
mannerta koskeviin sopimusneuvotteluihin. 
Sopimuksen kolme keskeistä päämäärää ovat 
Etelämantereen demilitarisointi (I artikla), 
Etelämantereella tapahtuvan tieteellisen tut-
kimustyön säätely ja tutkimuksen vapauden 
turvaaminen (II ja III artikla) sekä Eteläman-
tereen aluevaatimusten jäädyttäminen (IV ar-
tikla). Sopimus koskee 60. eteläisen leveys-
asteen eteläpuolella olevaa aluetta. Etelä-
mannersopimusta on täydennetty vuonna 
1991 tehdyllä ympäristönsuojelupöytäkirjalla 
(SopS 5/1998). 

Etelämannersopimukseen voivat liittyä 
sen XIII artiklan 1 kappaleen mukaan kaikki 
Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot. 
Päätöksenteko-oikeutta vuosittain järjestet-
tävissä kokouksissa voivat kuitenkin käyttää 
vain niin sanotut konsultatiiviset osapuolet. 
Muut kuin konsultatiiviset osapuolet voivat 
osallistua kokouksiin huomioitsijoina. Jako 
konsultatiivisiin ja muihin kuin konsultatii-
visiin osapuoliin perustuu sopimuksessa an-
nettuun oikeuteen nimittää edustaja IX ar-
tiklassa tarkoitettuun konsultatiiviseen ko-
koukseen. 

Konsultatiivisilla osapuolilla tarkoitetaan 
sekä sopimuksen alkuperäisiä allekirjoittajia 
että myös niitä valtioita, jotka liityttyään so-
pimuksen sopimuspuoliksi ovat osoittaneet 
kiinnostusta Etelämantereeseen harjoittamal-
la siellä merkittävää tieteellistä tutkimusta, 
perustamalla alueelle tutkimusaseman taikka 
lähettämällä alueelle tieteellisiä retkikuntia. 
Suomi liittyi Etelämannersopimukseen 
vuonna 1984 ja saavutti konsultatiivisen osa-
puolen aseman vuonna 1989. Yhteensä so-
pimuksessa on 27 konsultatiivista osapuolta 
ja 18 ei-konsultatiivista osapuolta. Pohjois-

maista Suomen lisäksi konsultatiivisiä osa-
puolia ovat Norja ja Ruotsi. Tanska on ei-
konsultatiivinen osapuoli. 

Etelämantereen sopimusjärjestelmään kat-
sotaan kuuluvan myös Etelämannersopimuk-
sen IX artiklan 1 ja 4 kappaleen mukaan hy-
väksytyt ja voimaan tulleet toimenpiteet 
(measures), jotka vuonna 1995 Soulissa pi-
dettyyn konsultatiiviseen kokoukseen asti on 
pääsääntöisesti nimetty suosituksiksi (re-
commendations). 

Selventääkseen konsultatiivisten kokousten 
päätöksentekojärjestelmää konsultatiiviset 
osapuolet tekivät Soulin kokouksessaan pää-
töksen 1 (1995), jonka mukaan konsultatiivi-
set osapuolet voivat hyväksyä joko toimenpi-
teitä (measures), päätöksiä (decisions) tai 
päätöslauselmia (resolutions). Toimenpitei-
den todettiin tarkoittavan nimenomaan Ete-
lämannersopimuksen IX artiklassa tarkoitet-
tuja toimenpiteitä, jotka ovat oikeudellisesti 
osapuolia sitovia, kunhan kaikki konsultatii-
viset osapuolet ovat ne hyväksyneet. Päätök-
set sen sijaan koskevat kokousten sisäisiä or-
ganisaatioon liittyviä kysymyksiä ja tulevat 
voimaan välittömästi tai päätöksessä määri-
teltynä ajankohtana. Päätöslauselmat määri-
teltiin kehotuksiksi. 

Konsultatiiviset osapuolet ovat noudatta-
neet käytäntöä, jonka mukaan toimepiteiden 
hyväksymisestä on ilmoitettava diplomaatti-
teitse Etelämannersopimuksen tallettajana 
toimivalle Yhdysvaltain hallitukselle 

 
1.2. Sihteeristön perustaminen 

Etelämannersopimuksen sihteeristön perus-
tamisen tarpeellisuudesta, jopa välttämättö-
myydestä on oltu pitkään yksimielisiä. Sih-
teeristön perustamista on perusteltu muun 
muassa sillä, että Etelämannersopimuksen 
konsultatiivisten osapuolten määrä on lisään-
tynyt vuosien kuluessa olennaisesti (alkupe-
räisestä 12:sta tämän hetkiseen 27 konsulta-
tiiviseen osapuoleen), sopimusjärjestelmän 
tehtävät laajentuvat ja syventyvät jatkuvasti 
sekä sillä, että yleisön mielenkiinto Etelä-
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mannerta kohtaan on lisääntynyt. Myös Ete-
lämannersopimuksen ympäristönsuojelupöy-
täkirjan voimaantulo on lisännyt koordinoin-
nin tarvetta sopimuspuolten välillä, erityisesti 
tiedonvaihdon ja saatavuuden osalta. Sihtee-
ristön perustaminen mahdollistaa tutkimuk-
sen ja ympäristönsuojelun paremman koor-
dinoinnin ja Etelämannerta koskevan tiedon 
oikea-aikaisen jakamisen erityisesti konsulta-
tiivisten kokousten välisenä aikana. Sihtee-
ristön tehtäviin tulevat kuulumaan mm. kon-
sultatiivisten kokousten järjestelytehtävät, 
kokousten raporttien laatiminen, Eteläman-
nersopimukseen liittyvien asiakirjojen arkis-
tointi sekä yleisölle annattavan Etelämanner-
sopimusjärjestelmää koskevan informaation 
valmisteleminen. 

 
1.2.1. Sihteeristön perustamista koskeva 

toimenpide 

Etelämannersopimuksen pysyvä sihteeristö 
perustettiin Madridissa, Espanjassa 9—20 
päivänä kesäkuuta 2003 järjestetyn XXVI 
konsultatiivisen kokouksen hyväksymällä 
toimenpiteellä (toimenpide 1(2003)) Buenos 
Airesiin, Argentiinaan. Toimenpide tulee 
kuitenkin voimaan vasta kaikkien konsulta-
tiivisten osapuolten hyväksyttyä sen kansal-
listen säännöstensä mukaisesti. Sen vuoksi 
sihteeristö perustettiin kaksivaiheisesti. Ensi-
vaiheessa se perustettiin konsultatiivisen ko-
kouksen päätöksellä (päätös 2 (2003)) toi-
menpiteen väliaikaisesta soveltamisesta. 
Toimenpiteen voimaantullessa sihteeristöstä 
tulee pysyvä. Lisäksi konsultatiivinen kokous 
teki päätökset sihteeristön rahoitusosuuksien 
laskemisesta (päätös 1 (2003)), sihteeristön 
henkilöstösäännöistä (päätös 3 (2003)) ja sih-
teeristön rahoitussäännöistä (päätös 4 
(2003)). Päätökset tulevat kuitenkin täysimit-
taisesti voimaan vasta toimenpiteen voimaan-
tulon myötä. 

Sihteeristön perustamista koskeva toimen-
pide sisältää määräyksiä muun muassa sih-
teeristön tehtävistä, pääsihteeristä ja hänen 
tehtävistään, talousarviosta ja sihteeristön oi-
keustoimikelpoisuudesta sekä sen, pääsihtee-
rin ja muiden henkilöstön jäsenten erioikeuk-
sista ja vapauksista. Toimenpiteen liitteenä 
on Argentiinan ja konsultatiivisen kokouksen 
välinen päämajasopimus. 

1.2.2. Sihteeristön perustamista koskevan 
toimenpiteen väliaikainen sovelta-
minen 

Koska sihteeristön perustamista koskeva 
toimenpide tulee Etelämannersopimuksen IX 
artiklan 4 kappaleen mukaan voimaan vasta 
kaikkien konsultatiivisten osapuolien hyväk-
syttyä sen, Madridin konsultatiivinen kokous 
teki edellä mainitun päätöksen toimenpiteen 
väliaikaisesta soveltamisesta (päätös 2 
(2003)). Väliaikaiskaudella sihteeristön bud-
jetti perustuu vapaaehtoisiin rahoitusosuuk-
siin. 

Toimenpiteen väliaikaista soveltamista 
koskevan päätöksen liite sisältää kunkin kon-
sultatiivisen osapuolen valitseman maksu-
luokan mukaisesti lasketut rahoitusosuudet, 
jotka tulevat sopimuspuolia sitoviksi vasta 
sihteeristöä koskevan toimenpiteen hyväk-
symisen yhteydessä. Siihen saakka rahoitus-
osuudet ovat viitteellisiä ja maksuvelvoite 
luonteeltaan poliittinen. Suomi suoritti 15 
päivänä maaliskuuta 2004 päätöksen mukai-
sen rahoitusosuutensa 31,147.00 US dollaria 
vuodelle 2004. Sopimuspuolten rahoitus-
osuuksia käsitellään yksityiskohtaisemmin 
yksityiskohtaisten perustelujen kappaleessa 
1.1. 

Väliaikaiskaudella Argentiinan hallitus on 
sitoutunut soveltamaan sen ja konsultatiivi-
sen kokouksen välistä päämajasopimusta 
(suostumus toimenpiteen väliaikaista sovel-
tamista koskevan päätöksen liitteenä) välit-
tömästi sen jälkeen, kun sen omat perustus-
lailliset vaatimukset sopimuksen väliaikai-
sesta soveltamisesta on täytetty. Päämajaso-
pimuksessa määritellään sihteeristön oikeus-
henkilöllisyys ja erioikeudet ja vapaudet Ar-
gentiinan tasavallan alueella. Päämajasopi-
mus allekirjoitetaan vasta toimenpiteen hy-
väksymisen yhteydessä. Näin ollen Madridin 
XXVI konsultatiivisen kokouksen päätöksel-
lä sihteeristö on perustettu, mutta sen toimin-
ta käynnistyy vasta sen jälkeen, kun Argen-
tiina on ilmoittanut lainsäädännöllisten edel-
lytysten täyttymisestä ja päämajasopimuksen 
yksipuolisesta soveltamisesta ja Kapkaupun-
gissa, Etelä-Afrikassa 24 päivänä toukokuuta 
ja 4 päivänä kesäkuuta 2004 välisenä aikana 
pidettävä XXVII konsultatiivinen kokous on 
tehnyt päätöksen pääsihteerin valitsemisesta. 
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1.3. Nykytilan arviointi 

Etelämannersopimuksen sihteeristön pe-
rustaminen vahvistaa Etelämannerta koske-
vaa sopimusjärjestelmää. Sihteeristön väli-
aikaiskauden mahdollinen venyminen kon-
sultatiivisten osapuolten hyväksymis- ja ra-
tifioimisprosessien pitkittyessä saattaa muo-
dostua sihteeristön toimintakapasiteetin tur-
vaamisen kannalta ongelmalliseksi, koska 
väliaikaiskauden toiminnan rahoitus perus-
tuu vapaaehtoisuuteen. Näin ollen olisi tär-
keää, että sihteeristön perustamista koskeva 
toimenpide tulisi voimaan mahdollisimman 
nopeasti. 

Sihteeristön perustamisella ei ole vaikutuk-
sia Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. 

 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Sihteeristön perustamista koskevan toi-
menpiteen voimaantulo edellyttää Eteläman-
nersopimuksen IX artiklan 4 kappaleen mu-
kaan, että kaikki Etelämannersopimuksen 
sopimuspuolet, joiden edustajilla oli oikeus 
osallistua toimenpidettä käsitelleeseen koko-
ukseen, hyväksyvät sen. Näin ollen hyväk-
symällä toimenpiteen Suomi omalta osaltaan 
mahdollistaa sen voimaantulon. Toimenpi-
teen tavoitteena on sihteeristön perustamisen 
myötä tehostaa ja helpottaa Etelämannerta 
koskevan sopimusjärjestelmän toimintaa. 
Esitys sisältää ehdotuksen sihteeristön perus-
tamista koskevan toimeenpiteen hyväksymi-
sestä. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Sihteeristön perustamista koskevan toi-
menpiteen hyväksymisen taloudelliset vaiku-
tukset muodostuvat Suomen vuotuisesta ra-
hoitusosuudesta. Suomen rahoitusosuus on 
31.147,00 US dollaria vuonna 2004. Sihtee-
ristön toiminnan vakiintuessa rahoitusosuuk-
siin voidaan arvioida tulevan joitakin tarken-
nuksia. Suomen rahoitusosuuden suorittami-
sesta vastaa ulkoasiainministeriö. 

Toimenpiteen hyväksymisellä ei ole orga-
nisaatio-, henkilöstö- tai ympäristövaikutuk-
sia. Sihteeristön perustamisen voidaan arvi-
oida tehostavan Etelämannerta koskevan so-

pimuksen ja siihen liittyvän ympäristönsuoje-
lupöytälirjan toimintaa. Tätä kautta toimenpi-
teellä voi olla välillisiä myönteisiä ympäris-
tövaikutuksia Etelämantereen alueella. 

Suomelle on normaalin kierron puitteissa 
tulossa noin 6—8 vuoden kuluessa konsulta-
tiivisen kokouksen puheenjohtajuus. Toimi-
van sihteeristön tuki puheenjohtajuudelle tu-
lee olemaan merkittävä. 

 
4.  Asian valmiste lu 

4.1. Sihteeristön perustamista koskevat 
neuvottelut 

Sihteeristön perustamista käsiteltiin Etelä-
mannersopimuksen konsultatiivisissa koko-
uksissa yli kahden vuosikymmenen ajan. 
Vuonna 1992 Venetsiassa pidetyssä kokouk-
sessa sopimuspuolet pääsivät periaatteelli-
seen yksimielisyyteen siitä, että Eteläman-
nersopimusta varten perustetaan pysyvä sih-
teeristö. Argentiina esitti tuolloin tarjouksen 
sihteeristön perustamisesta Buenos Airesiin. 
Vaikka sihteeristön välttämättömyydestä ol-
tiin yksimielisiä, sihteeristön sijaintipaikkasta 
päättäminen oli kuitenkin poliittisesti vaikea 
kysymys ja siitä päästiin yksimielisyyteen 
vasta Pietarin XXIV konsultatiivisessa koko-
uksessa vuonna 2001. Sihteeristön sijainti-
paikaksi tulee Buenos Aires. 

Muita keskeisiä ongelmia sihteeristöä pe-
rustettaessa olivat sihteeristön oikeushenki-
löllisyys, erivapaudet ja oikeudet ja sihtee-
ristön toimista aiheutuvien kustannusten ja-
ko. Sihteeristön oikeushenkilöllisyyden 
osalta kyse oli pääasiassa siitä, vaatiiko sih-
teeristön perustaminen kansainvälisen oi-
keuden mukaisen oikeushenkilöllisyyden, 
jolloin sihteeristö olisi oikeustoimikelpoinen 
kaikkien sopimuspuolten alueella vai perus-
tuisiko sihteeristön oikeushenkilöllisyys sih-
teeristön sijaintipaikan kansalliseen lakiin, 
jolloin sen oikeustoimikelpoisuus rajoittuisi 
kyseisen sopimuspuolen alueelle. Toinen 
oikeushenkilöllisyyttä koskeva avainkysy-
mys oli se, toimiiko sihteeristö itsenäisenä 
kansainvälisenä oikeushenkilönä vai onko 
se konsultatiivisen kokouksen alaisuudessa 
toimiva elin. Kustannusten jaon osalta kyse 
oli jakoperusteesta. Vaihtoehtoina esitettiin 
lähinnä kustannusten jakamista tasan kon-
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sultatiivisten osapuolten kesken tai erilaisia 
muunnoksia suhteellisuusperiaatteen sovel-
tamisesta, kuten sopimuspuolen maksuky-
vyn ja tutkimustoiminnan laajuuden huomi-
oon ottamista. 

 
4.2. Asian valmistelu Suomessa 

Hallituksen esitys on laadittu virkatyönä 

ulkoasiainministeriössä. Esityksestä on pyy-
detty lausunnot valtiovarainministeriöltä, 
opetusministeriöltä ja ympäristöministeriöltä. 
Saaduissa lausunnoissa puollettiin sihteeris-
tön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hy-
väksymistä. Lausunnoissa esitetyt seikat on 
otettu huomioon esityksen lopullisessa muo-
dossa. 



 HE 64/2004 vp  
  

 

7

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Toimenpiteen s isä ltö  ja  sen 
suhde Suomen lainsäädäntöön 

1.1. Toimenpiteen sisältö 

1 artikla. Sihteeristö. Artiklan mukaan sih-
teeristö on konsultatiivisen kokouksen toi-
mielin ja se toimii konsultatiivisen kokouk-
sen alaisena. 

2 artikla. Tehtävät. Artiklassa määrätään 
sihteeristön tehtävistä. Artiklan 1 kappaleen 
mukaan sihteeristö suorittaa ne konsultatii-
vista kokousta ja ympäristönsuojelukomiteaa 
tukevat tehtävät, jotka konsultatiivinen ko-
kous antaa sille. Artiklan 2 kappale sisältää 
yksityiskohtaiset määräykset sihteeristön teh-
tävistä, joita se hoitaa konsultatiivisen koko-
uksen johdolla ja valvonnassa. Sihteeristö 
muun muassa antaa isäntähallituksen avus-
tamana sihteeristöpalvelut Etelämannersopi-
muksen ja pöytäkirjan mukaisesti pidettäville 
kokouksille ja muille konsultatiiviseen koko-
ukseen liittyville kokouksille, tukee konsulta-
tiivisen kokouksen ja ympäristönsuojeluko-
mitean istuntojen välillä tehtävää työtä muun 
muassa helpottamalla tietojenvaihtoa ja hoi-
tamalla kokousjärjestelyjä sekä tallettaa, yl-
läpitää ja tapauksen mukaan julkaisee kon-
sultatiivisen kokouksen ja komitean pöytäkir-
jat sekä muiden Etelämannersopimuksen ja 
pöytäkirjan mukaisesti koolle kutsuttujen ko-
kousten pöytäkirjat. 

3 artikla. Pääsihteeri. Artiklan 1 kappaleen 
mukaan sihteeristön päällikkönä toimii pää-
sihteeri, jonka konsultatiivinen kokous nimit-
tää ehdokkaina olevien konsultatiivisten osa-
puolten kansalaisten joukosta. Pääsihteerin 
valintamenettely määrätään konsultatiivisen 
kokouksen päätöksellä. Konsultatiivisen ko-
kouksen Madridissa tekemän päätöksen 2 
(2003) mukaan pääsihteeri valitaan seuraa-
vassa konsultatiivisessa kokouksessa, joka 
pidetään Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa 24 
päivän toukokuuta ja 4 päivän kesäkuuta 
2004 välisenä aikana. Artiklan 2 kappaleen 
mukaan pääsihteeri nimittää sihteeristön teh-
tävien hoitamiseksi tarvittavat henkilöstön 
jäsenet ja ottaa tarvittaessa palvelukseen asi-
antuntijoita. Pääsihteeri ja muut henkilöstön 
jäsenet toimivat konsultatiivisen kokouksen 

päätöksellä annettavissa henkilöstösäännöis-
sä määrättyjen menettelyjen ja ehtojen mu-
kaisesti. Madridin konsultatiivinen kokous 
hyväksyi päätöksellä 3 (2003) sihteeristön 
henkilöstösäännöt, joita sovelletaan täysimit-
taisesti sihteeristön perustamista koskevan 
toimenpiteen tultua voimaan. Henkilös-
tösäännöissä määrätään muun muassa henki-
löstön jäsenten velvollisuuksista, palkoista, 
sosiaaliturvasta, matkustamisesta sekä henki-
löstön palkkaamisesta. Artiklan 3 kappaleen 
mukaan istuntojen välillä pääsihteeri neuvot-
telee työjärjestyksessä määrättävällä tavalla. 
Madridin konsultatiivisen kokouksen loppu-
raportin 17 kohdan mukaisesti istuntojen vä-
lillä käytävistä pääsihteerin ja konsultatiivis-
ten osapuolten välisistä neuvotteluista pääte-
tään edellä mainitussa, Kapkaupungissa pi-
dettävässä seuraavassa konsultatiivisessa ko-
kouksessa. 

4 artikla. Talousarvio. Artiklassa määrä-
tään sihteeristön talousarviosta ja vahviste-
taan, että sihteeristön tulee toimia kustannus-
tehokkaasti. Artiklan 2 kappaleen mukaan 
kaikkien konsultatiivisessa kokouksessa läs-
nä olevien konsultatiivisten osapuolten edus-
tajat hyväksyvät sihteeristön talousarvion. 

Artiklan 3 kappaleessa velvoitetaan kukin 
konsultatiivinen osapuoli rahoittamaan sih-
teeristön talousarviota. Puolet talousarvioista 
rahoitetaan kaikkien konsultatiivisten osa-
puolten tasasuuruisilla rahoitusosuuksilla. 
Toisen puolen talousarvioista konsultatiiviset 
osapuolet rahoittavat Etelämantereella har-
joittamansa kansallisen toiminnan laajuuden 
perusteella, ottaen huomioon osapuolten 
maksukyvyn. 

Artiklan 4 kappaleen mukaan menetelmä 
rahoitusosuusasteikon laskemiseksi esitetään 
päätöksessä 1 (2003) ja sen liitteessä. Kysei-
nen päätös tulee voimaan toimenpiteen voi-
maantulon yhteydessä. Päätöksen liitteen 2 
kappaleessa määrätään, että rahoitusosuuden 
tasasuuruinen osa on määrä, joka saadaan ja-
kamalla puolet talousarvioista konsultatiivis-
ten osapuolten määrällä. Sihteeristön koko-
naisbudjetin on alustavasti arvioitu olevan 
noin 1 milj. US dollaria. Sihteeristö pyritään 
pitämään mahdollisimman pienenä ja sen 
kustannukset alhaisina. Suurimmat kustan-
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nukset syntyvät kokousasiakirjojen kääntä-
misestä neljälle viralliselle kielelle (englanti, 
ranska, espanja ja venäjä) sekä tulkkauskus-
tannuksista. 

Päätöksen 1 (2003) liitteen 3 ja 4 kappale 
sisältävät laskumallin sopimuspuolten rahoi-
tusosuuksien muuttuvan osan määrittämisek-
si. Kukin sopimuspuoli valitsee jonkin vii-
destä mahdollisesta maksuluokasta ja sen 
mukaisen kertoimen. Maksuluokat ja kertoi-
met perustuvat SCARin (Scientific Commit-
tee on Antarctic Research) maksuosuuksien 
laskentakaavaan. Sopimuspuolet voivat valita 
SCARin maksuluokasta poikkeavan maksu-
luokan ja ilmoittaa siitä tallettajahallitukselle. 
Suomi säilytti väliaikaiskaudella SCARin 
mukaisen maksuluokkansa, joka on toiseksi 
alin. Suomen maksuosuuden suuruus on tällä 
hetkellä 31,147.00 US dollaria. Päätöksen 
liitteen 5 kappaleen mukaan kukin kunsulta-
tiivinen osapuoli valitsee itselleen maksuluo-
kan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
toimenpide on tullut voimaan. Suomen tar-
koituksena on säilyttää SCARin mukainen 
maksuluokkansa myös väliaikaiskauden jäl-
keen toimeenpiteen tultua voimaan. Maksu-
luokka on perusteltu, koska Suomen tutki-
mustoiminta Etelämantereella on pienimuo-
toista, eikä Suomella ole poliittisia paineita 
nostaa maksuluokkaansa. 

Päätöksen 1 (2003) liitteen 7 kappaleen 
mukaan konsultatiivinen osapuoli voi valita 
siirtymisen ylempään maksuluokkaan milloin 
tahansa ilmoittamalla siitä sihteeristölle. 
Muutos otetaan huomioon laskettaessa talo-
usarviota konsultatiivisessa kokouksessa il-
moituksen jälkeen. Muutoin vahvistettu mak-
suluokka on voimassa vähintään kolme vuot-
ta. Alempaan maksuluokkaan siirtyminen on 
mahdollista kolmen vuoden jälkeen ilmoit-
tamalla asiasta sihteeristölle vähintään kuusi 
kuukautta ennen sitä varainhoitovuotta edel-
tävää konsultatiivista kokousta, jona muutos 
tulee voimaan. 

Artiklan 4 kappaleen mukaan konsultatii-
vinen kokous voi muuttaa edellä mainittujen 
kahden kriteerin soveltamissuhdetta ja rahoi-
tusosuusasteikoksi laskemiseksi käytettävää 
menetelmää. Artiklan 5 kappale mahdollistaa 
lisäksi vapaaehtoisen avustuksen maksami-
sen milloin tahansa. Artiklan 6 kappaleen 
mukaan sihteeristön rahoitussäännöt anne-

taan konsultatiivisen kokouksen päätöksellä. 
Madridin konsultatiivinen kokous hyväksyi 
sihteeristön rahoitussäännöt päätöksellä 4 
(2003). Rahoitussääntöjä sovelletaan kuiten-
kin päätöksen 2 kohdan mukaan täysimittai-
sesti vasta sihteeristön perustamista koskevan 
päätöksen tultua voimaan. 

5 artikla. Oikeustoimikelpoisuus sekä eri-
oikeudet ja vapaudet. Artiklassa määrätään 
sihteeristön oikeustoimikelpoisuudesta ja 
erioikeuksisista ja vapauksista. Kumpiakin 
sovelletaan ainoastaan Argentiinan tasavallan 
alueella. Artiklan 1 kappaleen mukaan sih-
teeristön oikeustoimikelpoisuudesta ja sen, 
pääsihteerin ja muiden henkilöstön jäsenten 
erioikeuksista ja vapauksista määrätään kon-
sultatiivisen kokouksen ja Argentiinan tasa-
vallan välillä tehtävässä Etelämannersopi-
muksen sihteeristön päämajasopimuksessa. 
Päämajasopimus on sihteeristön perustamista 
koskevan toimenpiteen liitteenä. Päämajaso-
pimuksessa määrätään oikeustoimikelpoi-
suuden ja erioikeuksien ja vapauksien lisäksi 
muun muassa päämajan toimitiloista ja nii-
den suojaamisesta, sihteeristön vapautuksesta 
välittömistä veroista, tulleista, valmisteve-
roista, arvonlisäverosta ja valuutta- ja valuu-
tanvaihtorajoituksista sekä viestinnästä. Ar-
tiklan 2 kappaleessa valtuutetaan puheenjoh-
tajana toimiva henkilö allekirjoittamaan 
päämajasopimus konsultatiivisen kokouksen 
puolesta kyseessä olevan toimenpiteen tulles-
sa voimaan. Sihteeristö voi artiklan 3 kappa-
leen mukaan käyttää oikeustoimikelpoisuut-
taan ainoastaan konsultatiivisen kokouksen 
sallimassa laajuudessa. Sihteeristö valtuute-
taan myös konsultatiivisen kokouksen hy-
väksymän talousarvion rajoissa ja sen mah-
dollisten muiden päätösten mukaisesti teke-
mään sopimuksia ja hankkimaan irtainta 
omaisuutta ja määräämään sen käytöstä 2 ar-
tiklassa määrättyjen tehtävien suorittamisek-
si. Artiklan 4 kappaleen mukaan sihteeristö 
ei saa hankkia kiinteää omaisuutta eikä mää-
rätä sen käytöstä tai panna vireille oikeuden-
käyntejä ilman konsultatiivisen kokouksen 
ennakkohyväksyntää. 

 
1.2. Toimenpiteen suhde Suomen lainsää-

däntöön 

Sihteeristön perustamista koskeva toimen-
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pide ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä. Sihteeristön oikeustoimikelpoi-
suus sekä erioikeudet ja vapaudet rajoittuvat 
toimenpiteen mukaan Argentiinan tasavallan 
alueelle. Niillä ei ole siten sellaisia oikeus-
vaikutuksia Suomen oikeudenkäyttöpiirissä, 
joista voitaisiin säätää Suomen kansallisessa 
lainsäädännössä. Muilta osin toimenpiteellä 
määrätään ainoastaan sihteeristön tehtävistä, 
talousarvioista, pääsihteeristä ja asemasta 
konsultatiivisen kokouksen toimielimenä. 
Toimenpiteen voimaasaattamisella ei ole 
vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön. 

 
2.  Voimaantulo 

Sihteeristön perustamisesta tehty toimenpi-
de ei ole vielä tullut kansainvälisesti voi-
maan. Toimenpide tulee voimaan Eteläman-
nersopimuksen IX artiklan 4 kohdan mukai-
sesti, kun kaikki sopimuspuolet, joiden edus-
tajilla oli oikeus osallistua toimenpidettä kä-
sitelleeseen, Madridissa pidettyyn kokouk-
seen, ovat sen hyväksyneet. Toimenpide on 
tarkoitus saattaa voimaan Suomessa tasaval-
lan presidentin asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samaan aikaan, kun toimenpide 
tulee kansainvälisesti voimaan. 

 
3.  Eduskunnan suostumuksen 

tarpeel l isuus ja  käsi tte lyjär-
jestys  

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
kaan muusta syystä eduskunnan suostumuk-
sen. Muusta syystä eduskunnan hyväksymis-

tä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa 
eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainvä-
liset velvoitteet (esimerkiksi PeVL 45/2000 
vp). Tällaisina velvoitteina on käytännössä 
pidetty lähinnä sellaisia määräyksiä, joissa 
valtiolle aiheutuu välittömiä menoja. 

Toimenpiteessä määrätään sihteeristön oi-
keustoimikelpoisuudesta sekä erioikeuksista 
ja vapauksista, jotka ovat asioita, joista Suo-
messa säädetään lailla. Koska sihteeristön oi-
keudellinen asema ja erioikeudet ja vapaudet 
rajoittuvat toimenpiteen mukaan Argentiinan 
alueelle, ei niillä ole Suomen oikeudenkäyt-
töpiiriin ulottuvia vaikutuksia. Sihteeristön 
perustamista koskeva toimenpide ei sisällä 
muutoinkaan Suomen lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä. Toimenpide on kuiten-
kin eduskunnan budjettivaltaa sitova kan-
sainvälinen velvoite, koska se aiheuttaa val-
tiolle jatkuvia välittömiä menoja Suomen 
maksettavaksi tulevan rahoitusosuuden myö-
tä. Näin ollen toimenpiteen hyväksyminen 
Suomen osalta edellyttää eduskunnan hyväk-
symistä. 

Toimenpide ei sisällä määräyksiä, jotka 
koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Toimenpide voi-
daan hallituksen käsityksen mukaan siten 
hyväksyä äänten enemmistöllä. 

 
Edellä olevan perusteella sekä perustuslain 

94 §:n mukaisesti esitetään, 
 

että Eduskunta hyväksyisi 9—20 
päivänä kesäkuuta 2003 Madridissa 
pidetyn Etelämannerta koskevan so-
pimuksen konsultatiivisen kokouksen 
hyväksymän toimenpiteen Eteläman-
nerta koskevan sopimuksen sihteeris-
tön perustamisesta. 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja 
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Liite 
(Suomennos) 
 
 

TOIMENPIDE 1 (2003) 
 

ETELÄMANNERTA KOSKEVAN 
SOPIMUKSEN SIHTEERISTÖ 

 
Edustajat, jotka 
palauttavat mieliin Etelämannerta koske-

van sopimuksen ja Etelämannerta koskevan 
sopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan 
(pöytäkirja), 

ovat tietoisia siitä, että Etelämannerta 
koskevan sopimuksen konsultatiivista ko-
kousta (konsultatiivinen kokous) ja ympä-
ristönsuojelukomiteaa (komitea) avusta-
maan niiden tehtävien suorittamisessa tarvi-
taan sihteeristö, 

palauttavat mieliin XXIV konsultatiivisen 
kokouksen päätöksen 1 (2001) Eteläman-
nerta koskevan sopimuksen sihteeristön 
(sihteeristö) perustamisesta Buenos Aire-
siin, Argentiinaan, 

suosittelevat hallituksilleen seuraavan 
toimenpiteen hyväksymistä Etelämannerta 
koskevan sopimuksen IX artiklan 4 kappa-
leen mukaisesti: 

 
1 ARTIKLA 

Sihteeristö 

Sihteeristö on konsultatiivisen kokouksen 
toimielin. Sellaisena se toimii konsultatiivi-
sen kokouksen alaisena. 

 
2 ARTIKLA 

Tehtävät 

1. Sihteeristö suorittaa ne konsultatiivista 
kokousta ja komiteaa tukevat tehtävät, jotka 
konsultatiivinen kokous antaa sille. 

 
2. Konsultatiivisen kokouksen johdolla ja 

valvonnassa sihteeristö erityisesti 
 
(a) antaa isäntähallituksen avustamana 

sihteeristöpalvelut Etelämannerta koskevan 
sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisesti pidet-

 
MEASURE 1 (2003) 

 
SECRETARIAT OF THE ANTARCTIC 

TREATY 
 
The Representatives, 
Recalling the Antarctic Treaty and the 

Protocol on Environmental Protection to the 
Antarctic Treaty (the Protocol); 

 
Recognizing the need for a secretariat to 

assist the Antarctic Treaty Consultative 
Meeting (the ATCM) and the Committee 
for Environmental Protection (the CEP) in 
performing their functions; 

 
Recalling Decision 1 (2001) of the XXIV 

ATCM on the establishment of the Secre-
tariat of the Antarctic Treaty (the Secre-
tariat) in Buenos Aires, Argentina; 

 
Recommend to their Governments the fol-

lowing Measure for approval in accordance 
with paragraph 4 of Article IX of the Ant-
arctic Treaty: 

 
ARTICLE 1 

Secretariat 

The Secretariat shall constitute an organ 
of the ATCM. As such it shall be subordi-
nated to the ATCM. 

 
ARTICLE 2 

Functions 

1. The Secretariat shall perform those 
functions in support of the ATCM and the 
CEP which are entrusted to it by the 
ATCM. 

2. Under the direction and supervision of 
the ATCM, the Secretariat shall, in particu-
lar: 

(a) Provide, with assistance from the host 
government, secretariat support for meet-
ings held under the Antarctic Treaty and the 
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täville kokouksille ja muille konsultatiivi-
seen kokoukseen liittyville kokouksille. 
Sihteeristöpalveluihin sisältyy: 

i) tietojen kokoaminen konsultatiivisen 
kokouksen ja ympäristönsuojelukomitean 
istuntoja varten, esimerkiksi ympäristövai-
kutusten arvioinnit ja hallintosuunnitelmat, 

ii) kokousten asialistojen ja kokousraport-
tien laatiminen ja jakelu, 

iii) kokousasiakirjojen kääntäminen, 
iv) tulkkipalvelujen järjestäminen, 
v) kokousasiakirjojen kopiointi, järjestä-

minen ja jakelu sekä 
vi) konsultatiivisen kokouksen avustami-

nen kokousasiakirjojen laadinnassa, loppu-
raportti mukaan lukien, 

(b) tukee konsultatiivisen kokouksen ja 
komitean istuntojen välillä tehtävää työtä 
helpottamalla tietojenvaihtoa, hoitamalla 
kokousjärjestelyjä ja antamalla muita sih-
teeristöpalveluja konsultatiivisen kokouk-
sen johdolla, 

(c) helpottaa ja sovittaa yhteen osapuolten 
keskinäistä viestintää ja tietojenvaihtoa kai-
kessa Etelämannerta koskevan sopimuksen 
ja pöytäkirjan edellyttämässä yhteydenpi-
dossa, 

(d) huolehtii konsultatiivisen kokouksen 
opastuksella tarvittavasta yhteensovittami-
sesta ja yhteydenpidosta tapauksen mukaan 
muiden Etelämannerta koskevan sopimus-
järjestelmän osien ja muiden asiaan liittyvi-
en kansainvälisten elinten ja järjestöjen 
kanssa, 

(e) luo, ylläpitää, kehittää ja tapauksen 
mukaan julkaisee tietokantoja, jotka liitty-
vät Etelämannerta koskevan sopimuksen ja 
pöytäkirjan toimintaan, 

(f) jakaa osapuolten keskuudessa muita 
asiaan liittyviä tietoja ja levittää tietoja Ete-
lämantereella harjoitettavasta toiminnasta, 

(g) tallettaa, ylläpitää ja tapauksen mu-
kaan julkaisee konsultatiivisen kokouksen 
ja komitean pöytäkirjat sekä muiden Etelä-
mannerta koskevan sopimuksen ja pöytäkir-
jan mukaisesti koolle kutsuttujen kokousten 
pöytäkirjat, 

(h) helpottaa tietojen saantia Eteläman-
nerta koskevasta sopimusjärjestelmästä, 

(i) laatii raportteja järjestelmän toiminnas-
ta ja esittää ne konsultatiiviselle kokouksel-
le, 

Protocol and other meetings in conjunction 
with the ATCM. Secretariat support shall 
include: 

i) Collation of information for ATCM / 
CEP meetings e.g. environmental impact 
assessments and management plans; 

 
ii) Preparatory work for and distribution 

of the meeting agendas and reports; 
iii) Translation of meeting documents; 
iv) Provision of interpretation services; 
v) Copying, organizing and distributing 

meeting documents; and 
vi) Assisting the ATCM, in drafting the 

meeting documents including the final re-
port; 

(b) Support intersessional work of the 
ATCM and the CEP by facilitating the ex-
change of information, org nizing meeting 
facilities and providing other secretariat 
support as directed by the ATCM; 

 
(c) Facilitate and coordinate communica-

tions and exchange of information amongst 
Parties on all exchanges required under the 
Antarctic Treaty and the Protocol; 

 
(d) Under guidance from the ATCM, pro-

vide the necessary coordination and, contact 
with other elements of the Antarctic Treaty 
system and other relevant international bod-
ies and organizations as appropriate; 

 
 
(e) Establish, maintain, develop and, as 

appropriate publish, databases relevant to 
the operation of the Antarctic Treaty and 
the Protocol; 

(f) Circulate amongst the Parties any 
other relevant information and disseminate 
information on activities in Antarctica; 

(g) Record; maintain and publish, as ap-
propriate, the records of the ATCM and 
CEP and of other meetings convened under 
the Antarctic Treaty and the Protocol; 

 
 
(h) Facilitate the availability of informa-

tion about the Antarctic Treaty system; 
(i) Prepare reports on its activities and 

present them to the ATCM; 
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(j) avustaa konsultatiivista kokousta sen 
tarkastellessa Etelämannerta koskevan so-
pimuksen IX artiklan mukaisesti aiemmin 
annettujen suositusten ja toimenpiteiden ti-
lannetta, 

(k) vastaa konsultatiivisen kokouksen oh-
jauksella Etelämannerta koskevan sopimus-
järjestelmän ”Käsikirjan” ylläpidosta ja 
päivittämisestä, ja 

(l) suorittaa konsultatiivisen kokouksen 
mahdollisesti määräämiä muita tehtäviä, 
jotka liittyvät Etelämannerta koskevan so-
pimuksen ja pöytäkirjan tarkoituksiin. 

 
3 ARTIKLA 

Pääsihteeri 

1. Sihteeristön päällikkönä toimii pääsih-
teeri, jonka konsultatiivinen kokous nimit-
tää ehdokkaina olevien konsultatiivisten 
osapuolten kansalaisten joukosta. Pääsihtee-
rin valintamenettelystä määrätään konsulta-
tiivisen kokouksen päätöksellä. 

 
2. Pääsihteeri nimittää sihteeristön tehtä-

vien hoitamiseksi tarvittavat henkilöstön jä-
senet ja ottaa tarvittaessa palvelukseen asi-
antuntijoita. Pääsihteeri ja muut henkilöstön 
jäsenet toimivat konsultatiivisen kokouksen 
päätöksellä annettavissa henkilöstösään-
nöissä määrättyjen menettelyjen ja ehtojen 
mukaisesti. 

 
3. Istuntojen välillä pääsihteeri neuvotte-

lee työjärjestyksessä määrättävällä tavalla. 
 
 
 

4 ARTIKLA 

Talousarvio 

1. Sihteeristö toimii kustannustehokkaas-
ti. 

2. Kaikkien konsultatiivisessa kokoukses-
sa läsnä olevien konsultatiivisten osapuol-
ten edustajat hyväksyvät sihteeristön talo-
usarvion. 

3. Kukin konsultatiivinen osapuoli rahoit-
taa sihteeristön talousarviota. Puolet talous-
arviosta rahoitetaan kaikkien konsultatiivis-

(j) Assist the ATCM in reviewing the 
status of past Recommendations and Meas-
ures adopted under Article IX of the Ant-
arctic Treaty; 

 
(k) Under the guidance of the ATCM, 

take responsibility for maintaining and up-
dating an Antarctic Treaty system ”Hand-
book”; and 

(l) Perform such other functions relevant 
to the purposes of the Antarctic Treaty and 
the Protocol as may be determined by the 
ATCM. 

 
ARTICLE 3 

Executive Secretary 

1. The Secretariat shall be headed by an 
Executive Secretary who shall be appointed 
by the ATCM from among candidates who 
are nationals of Consultative Parties. The 
procedure for the selection of the Executive 
Secretary shall be determined by a Decision 
of the ATCM. 

2. The Executive Secretary shall appoint 
staff members essential for the carrying out 
of the functions of the Secretariat and en-
gage experts as appropriate. The Executive 
Secretary and other staff members shall 
serve in accordance with the procedures, 
terms and conditions set out in the Staff 
Regulations which shall be adopted by a 
Decision of the ATCM. 

3. During the intersessional periods the 
Executive Secretary shall consult in a man-
ner to be prescribed in the Rules of Proce-
dure. 

 
ARTICLE 4 

Budget 

1. The Secretariat shall operate in a cost 
effective manner. 

2. The budget of the Secretariat shall be 
approved by the Representatives of all Con-
sultative Parties present at the ATCM. 

 
3. Each Consultative Party shall contrib-

ute to the budget of the Secretariat. One 
half of the budget shall be contributed 
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ten osapuolten tasasuuruisilla rahoitus-
osuuksilla. Toisen puolen talousarviosta 
konsultatiiviset osapuolet rahoittavat Ete-
lämantereella harjoittamansa kansallisen 
toiminnan laajuuden perusteella, ottaen 
huomioon osapuolten maksukyky. 

4. Menetelmä rahoitusosuusasteikon las-
kemiseksi esitetään päätöksessä 1 (2003) ja 
sen liitteessä. Konsultatiivinen kokous voi 
päätöksellään muuttaa edellä mainittujen 
kahden kriteerin soveltamissuhdetta ja ra-
hoitusosuusasteikon laskemiseksi käytettä-
vää menetelmää. 

5. Sopimuspuoli voi milloin tahansa mak-
saa vapaaehtoisen avustuksen. 

6. Rahoitussäännöt annetaan konsultatii-
visen kokouksen päätöksellä. 

 
5 ARTIKLA 

Oikeustoimikelpoisuus sekä erioikeudet ja 
vapaudet 

1. Sihteeristön oikeustoimikelpoisuudesta 
konsultatiivisen kokouksen toimielimenä ja 
sen erioikeuksista ja vapauksista sekä pää-
sihteerin ja muiden henkilöstön jäsenten 
erioikeuksista ja vapauksista Argentiinan 
tasavallan alueella määrätään konsultatiivi-
sen kokouksen ja Argentiinan tasavallan vä-
lillä tehtävässä Etelämannerta koskevan so-
pimuksen sihteeristön päämajasopimukses-
sa (päämajasopimus), joka täten tehdään ja 
liitetään tähän toimenpiteeseen. 

2. Konsultatiivinen kokous valtuuttaa pu-
heenjohtajana toimivan henkilön allekirjoit-
tamaan päämajasopimuksen konsultatiivi-
sen kokouksen puolesta tämän toimenpiteen 
tullessa voimaan. 

3. Sihteeristö voi käyttää päämajasopi-
muksen 2 artiklan mukaista oikeustoimikel-
poisuuttaan ainoastaan konsultatiivisen ko-
kouksen sallimassa laajuudessa. Sihteeristö 
valtuutetaan konsultatiivisen kokouksen 
hyväksymän talousarvion rajoissa ja sen 
mahdollisten muiden päätöksen mukaisesti 
tekemään sopimuksia sekä hankkimaan ir-
tainta omaisuutta ja määräämään sen käy-
töstä tämän toimenpiteen 2 artiklassa mää-
rättyjen tehtävien suorittamiseksi. 

4. Sihteeristö ei saa hankkia kiinteää 
omaisuutta eikä määrätä sen käytöstä tai 

equally by all Consultative Parties. The 
other half of the budget shall be contributed 
by the Consultative Parties based on the ex-
tent of their national Antarctic activities, 
taking into account their capacity to pay. 

 
4. The method for calculating the scale of 

contributions is contained in Decision 1 
(2003) and the Schedule attached to it. The 
ATCM may amend the proportion in which 
the abovementioned two criteria shall apply 
and the method for calculating the scale of 
contributions by means of a Decision. 

5. Any Contracting Party may make a 
voluntary contribution at any time. 

6. Financial Regulations shall be adopted 
by a Decision of the ATCM. 

 
ARTICLE 5 

Legal capacity and privileges and immu-
nities 

1. The legal capacity of the Secretariat as 
an organ of the ATCM as well as its privi-
leges and immunities and those of the Ex-
ecutive Secretary and other staff members 
in the territory of the Argentine Republic 
shall be provided for in the Headquarters 
Agreement for the Secretariat of the Antarc-
tic Treaty (the Headquarters Agreement) 
hereby adopted and annexed to this Meas-
ure, to be concluded between the ATCM 
and the Argentine Republic. 

2. The ATCM hereby authorizes the per-
son who holds the office of the Chair to 
sign the Headquarters Agreement on its be-
half at the time this Measure becomes ef-
fective. 

3. The Secretariat may exercise its legal 
capacity as provided for in Article 2 of the 
Headquarters Agreement only to the extent 
authorized by the ATCM. Within the 
budget approved by and in accordance with 
any other decision of the ATCM, the Secre-
tariat is hereby authorized to contract, and 
to acquire and dispose of movable property 
in order to perform its functions as set out 
in Article 2 of this Measure. 

 
4. The Secretariat may not acquire or dis-

pose of immovable property or institute le-
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panna vireille oikeudenkäyntejä ilman kon-
sultatiivisen kokouksen ennakkohyväksyn-
tää. 
 

gal proceedings without the prior approval 
of the ATCM. 
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Toimenpiteen liite 
 

 
 

ETELÄMANNERTA KOSKEVAN 
SOPIMUKSEN SIHTEERISTÖN 

PÄÄMAJASOPIMUS 
 
Etelämannerta koskevan sopimuksen 

konsultatiivinen kokous (konsultatiivinen 
kokous) ja Argentiinan tasavalta, jotka 

ovat vakuuttuneita tarpeesta vahvistaa 
Etelämannerta koskevaa sopimusjärjestel-
mää, 

pitävät mielessä Etelämantereen oikeudel-
lisen ja poliittisen erityisaseman ja Etelä-
mannerta koskevan sopimuksen konsulta-
tiivisten osapuolten erityisen tehtävän var-
mistaa, että kaikki Etelämantereella harjoi-
tettava toiminta on Etelämannerta koskevan 
sopimuksen ja sen ympäristönsuojelupöytä-
kirjan tarkoitusten ja periaatteiden mukais-
ta, 

ottavat huomioon XXIV konsultatiivisen 
kokouksen päätöksen 1 (2001) ja XXVI 
konsultatiivisen kokouksen toimenpiteen 1 
(2003), jotka koskevat Etelämannerta kos-
kevan sopimuksen sihteeristöä Buenos Ai-
resissa, Argentiinassa, 

haluavat tehdä sihteeristölle konsultatiivi-
sen kokouksen toimielimenä mahdolliseksi 
toteuttaa tarkoituksensa ja tehtävänsä täy-
simittaisesti ja tehokkaasti, ja 

haluavat määritellä sihteeristön oikeus-
toimikelpoisuuden konsultatiivisen kokouk-
sen toimielimenä ja sen erioikeudet ja va-
paudet sekä pääsihteerin ja muiden henki-
löstön jäsenten erioikeudet ja vapaudet Ar-
gentiinan tasavallan alueella, 

ovat sopineet seuraavasta: 
 

1 artikla 

Määritelmät 

Tässä sopimuksessa: 
a) ”Etelämannerta koskeva sopimus” tai 

”Etelämannersopimus” tarkoittaa Washing-
tonissa 1 päivänä joulukuuta 1959 tehtyä 
Etelämannerta koskevaa sopimusta, 

b) ”asianomaiset viranomaiset” tarkoitta-
vat Argentiinan tasavallan kansallisia, maa-

HEADQUARTERS AGREEMENT 
FOR THE SECRETARIAT OF THE 

ANTARCTIC TREATY 
 
The Antarctic Treaty Consultative Meet-

ing (ATCM) and the Argentine Republic, 
 
Convinced of the need to strengthen the 

Antarctic Treaty system; 
 
Bearing in mind the special legal and po-

litical status of Antarctica and the special 
responsibility of the Antarctic Treaty Con-
sultative Parties to ensure that all activities 
in Antarctica are consistent with the pur-
poses and principles of the Antarctic Treaty 
and its Protocol on Environmental Protec-
tion; 

 
Having regard to Decision 1 (2001) of the 

REV ATCM and Measure I (2003) of the 
XXVI ATCM on the Secretariat of the Ant-
arctic Treaty in Buenos Aires, Argentina; 

 
 
Desiring to enable the Secretariat as an 

organ of the ATCM fully and efficiently to 
fulfill its purposes and functions; and 

 
Desiring to define the legal capacity of 

the Secretariat as an organ of the ATCM as 
well as its privileges and immunities and 
those of the Executive Secretary and other 
staff members in the territory of the Argen-
tine Republic;  

Have agreed as follows:  
 

Article 1 

Definitions  

For the purpose of this Agreement: 
a) ”Antarctic Treaty” or ”the Treaty” 

means the Antarctic Treaty done at Wash-
ington on 1 December 1959; 

 
b) ”Appropriate Authorities” means the 

national, provincial or local authorities of 
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kunnallisia tai paikallisia viranomaisia Ar-
gentiinan tasavallan lakien mukaisesti, 

c) ”arkistot” tarkoittavat kaikkia sihteeris-
tölle kuuluvia tai sen hallussaan pitämiä kir-
jeenvaihtoa, asiakirjoja, käsikirjoituksia, va-
lokuvia, atk-tiedostoja, filmejä, nauhoitteita 
ja muita paperimuotoisia, elektronisia tai 
muussa muodossa olevia tallenteita, 

d) ”ympäristönsuojelukomitea” tai ”komi-
tea” tarkoittaa pöytäkirjan 11 artiklan mu-
kaisesti perustettua komiteaa, 

e) ”valtuutetut” tarkoittavat edustajia, va-
raedustajia, neuvonantajia ja muita henki-
löitä, jotka edustavat sopimuspuolina olevia 
valtioita, 

f) ”pääsihteeri” tarkoittaa pääsihteeriä, 
jonka konsultatiivinen kokous on nimittänyt 
johtamaan sihteeristöä sihteeristön perus-
tamisasiakirjan mukaisesti, 

g) ”asiantuntija” tarkoittaa henkilöä, joka 
on otettu palvelukseen toteuttamaan lyhyt-
aikaisia tai tilapäisiä hankkeita sihteeristön 
puolesta tai osallistumaan sihteeristön työ-
hön tai suorittamaan tehtävän sihteeristön 
puolesta saamatta välttämättä palkkaa sih-
teeristöltä, mutta ei sisällä henkilöstön jäse-
niä, 

h) ”hallitus” tarkoittaa Argentiinan tasa-
vallan hallitusta, 

i) ”päämaja” tarkoittaa sihteeristön viral-
lista toimintaansa varten hallussaan pitämiä 
toimitiloja, mukaan lukien rakennukset tai 
rakennusten osat ja niihin liittyvät maa-
alueet, omistajuudesta riippumatta, 

j) ”virallinen toiminta” tarkoittaa kaikkea 
Etelämannersopimuksen ja pöytäkirjan mu-
kaista toimintaa, mukaan lukien sihteeristön 
hallinnollinen toiminta, 

k) ”pöytäkirja” tarkoittaa Madridissa 4 
päivänä lokakuuta 1991 tehtyä Eteläman-
nerta koskevan sopimuksen ympäristönsuo-
jelupöytäkirjaa, 

l) ”sihteeristö” tarkoittaa Etelämannerta 
koskevan sopimuksen sihteeristöä, joka on 
perustettu konsultatiivisen kokouksen py-
syväksi toimielimeksi, 

m) ”henkilöstön jäsen” tarkoittaa pääsih-
teeriä ja kaikkia muita henkilöitä, jotka on 
nimitetty sihteeristön palvelukseen ja joita 
sen henkilöstösäännöt koskevat, mutta ei si-
sällä paikalta tuntipalkalle palkattuja henki-
löitä, ja 

the Argentine Republic in accordance with 
the laws of the Argentine Republic; 

c) ”Archives” means all correspondence, 
documents, manuscripts, photographs, 
computer data storage, films, recordings 
and any other records, in paper, electronic 
or any other form, belonging to or held by 
the Secretariat;  

d) ”Committee for Environmental Protec-
tion” or ”CEP” means the Committee estab-
lished under Article 11 of the Protocol; 

e) ”Delegates” means Representatives, 
Alternate Representatives, Advisers and 
any other persons who represent the States 
Parties; 

f) ”Executive Secretary” means the Ex-
ecutive Secretary appointed by the ATCM 
to head the Secretariat according to the in-
strument establishing the Secretariat; 

g) ”Expert” means a person engaged to 
perform short term or temporary projects on 
behalf of the Secretariat or participate in the 
work of or perform a mission on behalf of 
the Secretariat without necessarily receiving 
remuneration from the Secretariat, but does 
not include staff members; 

 
h) ”Government” means the Government 

of the Argentine Republic; 
i) ”Headquarters” means the premises, in-

cluding buildings or parts of buildings and 
any land ancillary thereto, irrespective of 
ownership, occupied by the Secretariat for 
the performance of its Official Activities; 

j) ”Official Activities” means all activities 
undertaken pursuant to the Treaty and the 
Protocol including the Secretariat's adminis-
trative activities; 

k) ”Protocol” means the Protocol on En-
vironmental Protection to the Antarctic 
Treaty done at Madrid on 4 October 1991; 

 
l) ”Secretariat” means the Secretariat of 

the Antarctic Treaty, established as a per-
manent organ of the ATCM; 

 
m)”Staff member” means the Executive 

Secretary and all other persons appointed 
for employment with the Secretariat and 
subject to its Staff Regulations, but does not 
include persons recruited locally and as-
signed to hourly rates of pay; and 
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n) ”sopimuspuolina olevat valtiot” tar-
koittavat Etelämannerta koskevan sopimuk-
sen sopimuspuolina olevia valtioita. 

 
2 artikla 

Oikeustoimikelpoisuus 

Sihteeristöllä konsultatiivisen kokouksen 
toimielimenä on oikeushenkilöllisyys ja 
kelpoisuus suorittaa tehtäviään Argentiinan 
tasavallan alueella. Sillä on erityisesti kel-
poisuus tehdä sopimuksia, hankkia irtainta 
ja kiinteää omaisuutta ja määrätä näiden 
käytöstä sekä panna vireille oikeudenkäyn-
tejä ja olla osallisena niissä. Sihteeristö voi 
käyttää oikeustoimikelpoisuuttaan ainoas-
taan konsultatiivisen kokouksen sallimassa 
laajuudessa. 

 
3 artikla 

Päämaja 

1. Päämaja on loukkaamaton ja toimii ko-
konaan sihteeristön alaisuudessa. 

 
2. Hallitus antaa päämajaksi soveltuvat 

toimitilat Buenos Airesista käytettäviksi il-
man vuokraa. 

3. Hallitus toteuttaa kaikki aiheelliset 
toimet suojatakseen päämajaa tunkeutumi-
selta tai vahingonteolta ja estääkseen sen 
arvon loukkaamisen. 

4. Hallitus huolehtii siitä, että asianomai-
set viranomaiset järjestävät päämajan käyt-
töön saatavilla olevat julkiset palvelut, ku-
ten sähkön, veden, viemäröinnin, kaasun, 
postin, puhelimen, lennättimen, kuivatuk-
sen, jätehuollon ja palontorjunnan, yhtä 
edullisin ehdoin kuin Argentiinan tasaval-
lassa toimiville diplomaattisille edustustoil-
le. 

5. Konsultatiivisen kokouksen kautta sih-
teeristö tiedottaa hallitukselle tarpeesta 
muuttaa pysyvien toimitilojensa tai arkisto-
jensa ja virallisen toimintansa harjoittami-
seksi tilapäisesti hallussa pitämiensä toimi-
tilojen sijaintia tai laajuutta. Jos sihteeristö 
käyttää tai pitää hallussaan virallisen toi-
mintansa harjoittamiseksi muita kuin edellä 
olevan 2 kappaleen mukaisia toimitiloja, 

n) ”States Parties” means the States Par-
ties to the Antarctic Treaty. 

 
 

Article 2 

Legal capacity 

The Secretariat as an organ of the ATCM 
has legal personality and capacity to per-
form its functions in the territory of the Ar-
gentine Republic. It has, in particular, the 
capacity to contract, to acquire and dispose 
of movable and immovable property, and to 
institute and be a party to legal proceedings. 
The Secretariat may exercise its legal ca-
pacity only to the extent authorized by the 
ATCM. 

 
 

Article 3 

Headquarters 

1. The Headquarters shall be inviolable 
and shall be under the full authority of the 
Secretariat. 

2. The Government shall provide prem-
ises rent free, in Buenos Aires, suitable as 
the Headquarters. 

3. The Government shall take all appro-
priate steps to protect the Headquarters 
against any intrusion or damage and to pre-
vent any impairment of its dignity. 

4. The Government shall arrange for thé 
Headquarters to be supplied by the appro-
priate authorities with available public ser-
vices, such as electricity, water, sewerage, 
gas, mail, telephone, telegraph, drainage, 
garbage collection and fire protection, on 
terms no less favourable than those enjoyed 
by diplomatic missions in Argentine Re-
public. 

5. Through the ATCM, the Secretariat 
shall make known to the Government the 
need for any changes to the location or ex-
tent of its permanent premises or archives 
and of any temporary occupation of prem-
ises for the performance of its Official Ac-
tivities. Where any premises other than 
those provided under paragraph 2 above are 
used or occupied by the Secretariat for the 
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näille toimitiloille annetaan hallituksen 
suostumuksella sihteeristön virallisten toi-
mitilojen asema. Jos sihteeristön toimitiloi-
hin tehdään pysyviä tai tilapäisiä muutoksia 
tämän kappaleen mukaisesti, hallitus ei 
välttämättä anna sihteeristön käyttöön muita 
toimitiloja ilman vuokraa. 

 
 
 
6. Tämän sopimuksen ehtoja rajoittamatta 

sihteeristö ei salli päämajan toimia turva-
paikkana suojatakseen oikeudenkäynniltä 
henkilöitä, jotka välttelevät pidättämistä tai 
haastetta oikeuteen tai joista on annettu 
luovutus- tai karkotusmääräys. 

 
7. Asianomaiset viranomaiset voivat 

mennä päämajaan suorittamaan tehtäviään 
ainoastaan pääsihteerin suostumuksella ja 
hänen hyväksymillään ehdoilla. Tulipalon 
yhteydessä tai muussa poikkeuksellisessa 
hätätilanteessa, joka edellyttää välittömiä 
suojatoimia, pääsihteerin katsotaan anta-
neen suostumuksensa. 

 
 

4 artikla 

Vapaudet 

1. Etelämannersopimuksen, pöytäkirjan 
tai tämän sopimuksen määräysten mukai-
sesti sihteeristön toimintaa Argentiinan ta-
savallassa sääntelee kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti Argentiinan kansallinen la-
ki. 

2. Virallisessa toiminnassaan sihteeristö 
konsultatiivisen kokouksen toimielimenä 
sekä sen omaisuus, toimitilat ja varat on va-
pautettu lainkäytöstä oikeudenkäyntien ja 
hallinnollisten menettelyjen yhteydessä, 
paitsi: 

a) siltä osin kuin konsultatiivinen kokous 
nimenomaisesti luopuu tällaisesta vapau-
tuksesta, 

b) tavaroiden tai palvelujen toimittamista 
koskevan sopimuksen osalta, lainan tai 
muun rahoitusliiketoimen osalta ja tällaista 
liiketointa tai muuta rahoitusvelvoitetta 
koskevan takuun tai korvauksen osalta, 

 

performance of its Official Activities, such 
premises shall, with the concurrence of the 
Government, be accorded the status of offi-
cial premises of the Secretariat. Where any 
permanent or temporary changes are made 
to the premises of the Secretariat in accor-
dance with this paragraph, any additional 
premises occupied by the Secretariat shall 
not necessarily be provided by the Govern-
ment rent free. 

6. Without prejudice to the terms of this 
Agreement, the Secretariat shall not permit 
the, Headquarters to become a refuge from 
justice for persons avoiding arrest or service 
of legal process or against whom an order 
of extradition or deportation has been is-
sued. 

7. The Appropriate Authorities may enter 
the Headquarters to carry out their duties 
only with the consent of the Executive Sec-
retary and under the conditions agreed by 
him/her. The Executive Secretary's consent 
shall be deemed to have been given in the 
case of fire or other exceptional emergen-
cies which require immediate protective ac-
tion. 

 
Article 4 

Immunities 

1. Subject to what is provided for in the 
Treaty, the Protocol or this Agreement, the 
activities of the Secretariat in the Argentine 
Republic shall be governed by Argentine 
domestic law consistent with international 
law. 

2. Within the scope of its Official Activi-
ties, the Secretariat as an organ of the 
ATCM and its property, premises and as-
sets shall have immunity of jurisdiction in 
judicial and administrative proceedings ex-
cept:  

a) to the extent that the ATCM expressly 
waives such immunity; 

 
b) in respect of any contract for the sup-

ply of goods or services and any loan or 
other transaction for the provision of fi-
nance and any guarantee or indemnity in re-
spect of any such transaction or of any other 
financial obligation; 
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c) kun kolmas osapuoli on nostanut sivii-
likanteen sihteeristölle kuuluvan tai sen 
puolesta käytetyn moottoriajoneuvon aihe-
uttamasta onnettomuudesta johtuvan kuo-
leman, vahingon tai henkilövahingon joh-
dosta, siltä osin kuin korvausta ei makseta 
vakuutuksesta, 

d) sellaisen moottoriajoneuvorikoksen 
osalta, jossa on ollut osallisena sihteeristölle 
kuuluva tai sen puolesta käytetty moottori-
ajoneuvo, 

e) vaadittaessa palkkaa tai muuta vastiket-
ta, jonka sihteeristö on velkaa, 

 
f) sellaisen vastavaateen osalta, joka liit-

tyy suoraan sihteeristön vireille panemaan 
oikeudenkäyntiin, 

g) Argentiinan tasavallassa sijaitsevaan 
kiinteistöön kohdistuvien vaateiden osalta, 
ja 

h) sellaisten kanteiden osalta, jotka perus-
tuvat sihteeristön asemaan Argentiinan ta-
savallassa sijaitsevan omaisuuden perijänä 
tai edunsaajana. 

3. Sihteeristön omaisuus, toimitilat ja va-
rat vapautetaan kaikenlaisista rajoituksista 
tai hallintatoimenpiteistä, kuten pakko-
luovutuksesta, menetetyksi tuomitsemises-
ta, pakkolunastuksesta tai takavarikoinnista. 
Ne vapautetaan myös kaikenlaisista hallin-
nollisista tai oikeudellisista pakkokeinoista 
edellyttäen, että sihteeristölle kuuluvia tai 
sen puolesta käytettäviä moottoriajoneuvoja 
ei vapauteta hallinnollisista tai oikeudelli-
sista pakkokeinoista silloin, kun niitä tarvi-
taan tilapäisesti torjuttaessa ja tutkittaessa 
onnettomuuksia, joissa on ollut osallisina 
tällaisia moottoriajoneuvoja. 

4. Mikään tässä sopimuksessa ei heikennä 
niitä vapauksia, joita valtiot nauttivat mui-
den valtioiden alueella, eikä mitään tässä 
sopimuksessa katsota luopumiseksi näistä 
vapauksista. 

 
5 artikla 

Erioikeuksien ja vapauksien tavoitteet sekä 
luopuminen erioikeuksista ja vapauksista 

1. Tällä sopimuksella määrätyt erioikeu-
det ja vapaudet myönnetään konsultatiivi-
sen kokouksen ja sihteeristön esteettömän 

c) in respect of a civil action by a third 
party for death, damage or personal injury 
arising from an accident caused by a motor 
vehicle belonging to, or operated on behalf 
of, the Secretariat to the extent that com-
pensation is not recoverable from insur-
ance; 

d) in respect of a motor vehicle offence 
involving a motor vehicle belonging to, or 
operated on behalf of, the Secretariat; 

 
e) in the event of a claim for salaries, 

wages or other emoluments owed by the 
Secretariat; 

f) in respect of a counter claim directly 
connected with proceedings initiated by the 
Secretariat; 

g) in respect of claims made on real estate 
situated in the Argentine Republic; and 

 
h) in respect of actions based on the Se-

cretariat's status as heir or beneficiary of 
property situated in the Argentine Republic. 

 
3. The Secretariat's property, premises 

and assets shall have immunity from any 
form of restrictions or controls such as req-
uisition, confiscation, expropriation or at-
tachment. They shall also be immune from 
any form of administrative or judicial con-
straint provided that motor vehicles belong-
ing to or operated on behalf of the Secre-
tariat shall not be immune from administra-
tive or judicial constraint when temporarily 
necessary in connection with the prevention 
of, and investigation into, accidents involv-
ing such motor vehicles. 

 
4. Nothing in this Agreement shall impair, 

or shall be construed as a waiver of, 
immnunity that States enjoy in the territory 
of other States. 

 
 

Article 5 

Objective and waiver of privileges and 
 immunities 

1. Privileges and immunities provided for 
in this Agreement are granted to ensure the 
unimpeded functioning of the ATCM and 
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toiminnan sekä näitä erioikeuksia ja vapa-
uksia nauttivien henkilöiden täydellisen 
riippumattomuuden varmistamiseksi. Niitä 
ei myönnetä kyseisten henkilöiden henkilö-
kohtaiseksi eduksi. 

2. Konsultatiivinen kokous voi luopua täl-
lä sopimuksella määrätyistä erioikeuksista 
ja vapauksista, lukuun ottamatta 3 kappa-
leen määräyksiä. Niistä on luovuttava tapa-
uksessa, jossa kyseinen erioikeus ja vapaus 
estäisi oikeuden toteutumisen, ja niistä voi-
daan luopua rajoittamatta tarkoitusta, jota 
varten ne on myönnetty. 

3. Tällä sopimuksella määrätyistä valtuu-
tettujen erioikeuksista ja vapauksista voivat 
luopua valtuutettujen edustamat sopimus-
puolina olevat valtiot. 

 
 

6 artikla 

Arkistot 

Arkistot ovat loukkaamattomat. 
 
 

7 artikla 

Etelämannersopimuksen lippu ja tunnus 

Sihteeristöllä on oikeus pitää Eteläman-
nersopimuksen lippua ja tunnusta näkyvillä 
sihteeristön ja pääsihteerin toimitiloissa ja 
kulkuneuvoissa. 

 
 

8 artikla 

Vapautus välittömistä veroista 

Virallisessa toiminnassaan sihteeristö, sen 
omaisuus, toimitilat ja varat sekä sen tulot 
(mukaan lukien rahoitusosuudet, jotka sih-
teeristölle maksetaan sopimuspuolina olevi-
en valtioiden mahdollisesti tekemän sopi-
muksen perusteella) vapautetaan kaikista 
välittömistä veroista, mukaan lukien tulove-
rot, luovutusvoittoverot ja kaikki valtionve-
rot. Sihteeristö vapautetaan kunnallisverois-
ta, lukuun ottamatta niitä veroja, jotka ovat 
maksuja 3 artiklan 4 kappaleen mukaisesti 
suoritetuista erityisistä palveluista. 

the Secretariat and the complete independ-
ence of the persons to whom they are ac-
corded. They are not granted for the per-
sonal benefit of the individuals themselves. 

 
2. Except as provided in paragraph 3 be-

low, the privileges and immunities provided 
in this Agreement may be waived by the 
ATCM. They should be waived in a par-
ticular case where the privilege and immu-
nity in question would impede the course of 
justice and can be waived without prejudice 
to the purpose for which they are accorded. 

3. In the case of Delegates, their privi-
leges and immunities provided in this 
Agreement may be waived by the States 
Parties which they respectively represent. 

 
 

Article 6 

Archives 

The Archives shall be inviolable. 
 
 

Article 7 

The Treaty flag and emblem 

The Secretariat shall be entitled to display 
the Treaty flag and emblem on the premises 
and means of transport of the Secretariat 
and of the Executive Secretary, 

 
 

Article 8 

Exemption from direct taxes 

Within the scope of its Official Activities, 
the Secretariat, its property, premises and 
assets, and its income (including contribu-
tions made to the Secretariat as the result of 
any agreement arrived at by the States Par-
ties) shall be exempt from all direct taxes 
including income tax, capital gains tax and 
all State taxes. The Secretariat shall be ex-
empt from municipal taxes with the excep-
tion of those which constitute payment for 
specific services rendered in accordance 
with paragraph 4 of Article 3 above. 
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9 artikla 

Vapautus tulleista, valmisteveroista ja ar-
vonlisäverosta 

1. Sihteeristön käyttämä omaisuus, jota se 
tarvitsee viralliseen toimintaansa (mukaan 
lukien konsultatiivisen kokouksen julkaisut, 
moottoriajoneuvot ja virallisiin edustustar-
koituksiin tarvittavat tarvikkeet), vapaute-
taan kaikista tulleista ja valmisteveroista. 

2. Sihteeristö vapautetaan arvonlisäveros-
ta tai vastaavista palvelujen ja tavaroiden 
veroista, mukaan lukien julkaisut ja muu 
tiedotusaineisto, moottoriajoneuvot ja viral-
lisiin edustustarkoituksiin tarvittavat tarvik-
keet, jos sihteeristön näin ostamia palveluja 
ja tavaroita tarvitaan sen viralliseen käyt-
töön. 

 
10 artikla 

Vapautus rajoituksista ja kielloista 

 
Sihteeristön virallista toimintaa varten 

maahan tuodut tai maasta viedyt tavarat va-
pautetaan tällaisiin tavaroihin kansallisen 
alkuperän perusteella sovellettavista kiel-
loista tai rajoituksista. 

 
11 artikla 

Jälleenmyynti 

Sihteeristön hankkimia tai maahantuomia 
tavaroita, joihin sovelletaan 9 artiklan mu-
kaisia vapautuksia, ja pääsihteerin tai mui-
den henkilöstön jäsenten hankkimia tai 
maahantuomia tavaroita, joihin sovelletaan 
16 tai 17 artiklan mukaisia vapautuksia, ei 
saa luovuttaa, myydä, lainata, antaa vuok-
ralle tai muutoin siirtää Argentiinan tasaval-
lassa, paitsi hallituksen kanssa etukäteen 
sovituissa tapauksissa. 

 
 

12 artikla 

Valuutta ja valuutanvaihto 

Sihteeristö vapautetaan valuutta- tai va-

Article 9 

Exemption from customs and excise duties 
and value added tax 

1. The property used by the Secretariat 
necessary for its Official Activities (includ-
ing the ATCM publications, motor vehicles 
and items for official entertainment pur-
poses) shall be exempt from all customs 
and excise duties. 

2. The Secretariat shall be exempt from 
any value added tax or similar taxes for ser-
vices and goods, including publications and 
other information material, motor vehicles 
and items for offıcial entertainment pur-
poses, if the services and goods so pur-
chased by the Secretariat are necessary for 
its official use. 

 
Article 10 

Exemption from restrictions and prohibi-
tions 

Goods imported or exported for the Offi-
cial Activities of the Secretariat shall be ex-
empt from any prohibitions or restrictions 
applicable to such goods on grounds of na-
tional origin. 

 
Article 11 

Re-sale 

Goods which have been acquired or im-
ported by the Secretariat to which exemp-
tions under Article 9 above apply and goods 
acquired or imported by the Executive Sec-
retary or other staff members to which the 
exemptions under Article 16 or Article 17 
below apply, shall not be given away, sold, 
lent, hired out or otherwise disposed of in 
the Argentine Republic, except under con-
ditions agreed in advance with the Govern-
ment. 

 
Article 12 

Currency and exchange 

The Secretariat shall be exempt from any 
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luutanvaihtorajoituksista, mukaan lukien ra-
joitukset, jotka koskevat saatuja, hankittuja, 
hallussa pidettyjä tai siirrettyjä varoja, va-
luuttoja ja arvopapereita. Sihteeristö voi 
myös rajoituksitta käyttää minkä tahansa 
valuutan määräisiä pankkitilejä tai muita ti-
lejä virallisiin käyttötarkoituksiinsa ja siir-
rättää niitä vapaasti Argentiinan tasavallas-
sa tai muuhun maahan. 

 
13 artikla 

Viestintä 

1. Virallisen viestintänsä ja kaikkien asia-
kirjojensa siirron yhteydessä sihteeristö 
nauttii postin ja kaikkien televiestinnän 
muotojen kiireellisyyden, taksojen ja vero-
jen osalta yhtä edullista kohtelua kuin se, 
jonka hallitus yleensä myöntää muille halli-
tuksille, mukaan lukien niiden diplomaatti-
set edustustot. 

2. Sihteeristö voi käyttää mitä tahansa 
tarkoituksenmukaisia viestintäkeinoja, mu-
kaan lukien salasanomat. Hallitus ei saa 
määrätä rajoituksia sihteeristön viralliselle 
viestinnälle eikä sen julkaisujen jakelulle. 

 
3. Sihteeristö voi hallituksen suostumuk-

sella asentaa ja käyttää radiolähettimiä. 
 
4. Sihteeristön virallista kirjeenvaihtoa ja 

muuta virallista viestintää ei sensuroida, ja 
ne nauttivat kaikkia Argentiinan kansallisel-
la lailla säädettyjä takuita. 

 
 

14 artikla 

Julkaisut 

Sihteeristön julkaisujen ja sihteeristön vi-
rallisessa toiminnassaan maahan tuoman tai 
maasta viemän muun tiedotusaineiston 
maahantuontia ja maastavientiä ei rajoiteta 
millään tavoin. 

 
15 artikla 

Valtuutettujen erioikeudet ja vapaudet 

1. Oleskellessaan Argentiinan tasavallassa 

currency or exchange restrictions, including 
those in respect of funds, currency and se-
curities received, acquired, held or disposed 
of. The Secretariat may also operate with-
out restrictions bank or other accounts for 
its official use in any currency, and have 
them transferred freely within the Argentine 
Republic or to any other country. 

 
 

Article 13 

Communications 

1. With regard to its official communica-
tions and the transfer of all its documents, 
the Secretariat shall enjoy treatment not less 
favourable than that generally accorded by 
the Government to any other government, 
including the latter's diplomatic mission, in 
the matter of priorities, rates and taxes on 
mails and all forms of telecommunications. 

2. The Secretariat may employ any ap-
propriate means of communication, includ-
ing encrypted messages. The Government 
shall not impose any restriction on the offi-
cial communications of the Secretariat or on 
the circulation of its publications. 

3. The Secretariat may install and use ra-
dio transmitters with the consent of the 
Government. 

4. Official correspondence and other offi-
cial communications of the Secretariat are 
not subject to censorship and shall enjoy all 
the guarantees established by Argentine 
domestic law. 

 
Article 14 

Publications 

The importation and exportation of the 
Secretariat's publications and other informa-
tion material imported or exported by the 
Secretariat within the scope of its Official 
Activities shall not be restricted in any way. 

 
Article 15 

Privileges and immunities of delegates 

1. Delegates of the States Parties shall en-
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virallisten tehtäviensä hoitamista varten so-
pimuspuolina olevien valtioiden valtuutetut 
nauttivat 18 päivänä huhtikuuta 1961 teh-
dyllä diplomaattisia suhteita koskevalla 
Wienin yleissopimuksella määrättyjä dip-
lomaattisten edustajien erioikeuksia ja va-
pauksia. 

2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksiä 
sovelletaan riippumatta hallituksen ja tar-
koitettujen henkilöiden edustamien hallitus-
ten välisistä suhteista, eivätkä ne rajoita 
mahdollisia lisävapauksia, joihin tällaiset 
henkilöt voivat olla oikeutettuja Argentii-
nan tasavallassa. 

 
3. Edellä olevan 1 kappaleen mukaisia 

erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä halli-
tuksen valtuutetulle eikä Argentiinan tasa-
vallan kansalaiselle tai pysyvälle asukkaal-
le. 

4. Hallituksen on kohdeltava valtuutettuja 
asianmukaisesti kunnioittaen ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla este-
tään heidän henkilönsä, vapautensa ja ar-
vokkuutensa loukkaaminen. Jos ilmenee, et-
tä valtuutettuun on saatettu kohdistaa rikos, 
on toteutettava Argentiinan oikeudellisten 
menettelyjen mukaiset toimet asian tutkimi-
seksi ja sen varmistamiseksi, että toteute-
taan asianmukaiset toimet väitetyn rikok-
sentekijän saattamiseksi syytteeseen. 

 
 

16 artikla 

Pääsihteeri 

Jäljempänä 17 artiklassa määrättyjen eri-
oikeuksien, vapauksien, vapautusten ja jär-
jestelyjen lisäksi pääsihteeri, jollei hän ole 
Argentiinan tasavallan kansalainen tai py-
syvä asukas, nauttii niitä erioikeuksia, va-
pauksia, vapautuksia ja järjestelyjä, joihin 
Argentiinan tasavallassa toimiva diplomaat-
tinen edustaja on oikeutettu, mukaan lukien 
hänen talouteensa kuuluvien perheenjäsen-
ten erioikeudet, vapaudet, vapautukset ja 
järjestelyt, jolleivät nämä perheenjäsenet 
ole Argentiinan tasavallan kansalaisia tai 
pysyviä asukkaita. 

 
 

joy, during their stay in the Argentine Re-
public for exercising their official functions, 
the privileges and immunities of diplomatic 
agents as established in the Vienna Conven-
tion on Diplomatic Relations of 18 April 
1961. 

 
2. The provisions of paragraph 1 above 

shall be applicable irrespective of the rela-
tions existing between the governments 
which the persons referred to represent and 
the Government, and are without prejudice 
to any additional immunities to which such 
persons may be entitled in the Argentine 
Republic. 

3. The privileges and immunities de-
scribed in paragraph 1 above shall not be 
accorded to any delegate of the Government 
or to any national or permanent resident of 
the Argentine Republic. 

4. The Government shall treat Delegates 
with all due respect and shall take all neces-
sary measures to prevent encroachment on 
their person, freedom and dignity. Where it 
appears that an offence may have been 
committed against a Delegate, steps shall be 
taken in accordance with Argentine legal 
procedures to investigate the matter and to 
ensure that appropriate action is taken with 
respect to the prosecution of the alleged of-
fender. 

 
 

Article 16 

Executive Secretary 

In addition to the privileges, immunities, 
exemptions and facilities provided for in 
Article 17 below, the Executive Secretary, 
unless he or she is a national or a permanent 
resident of the Argentine Republic, shall 
enjoy the privileges, immunities, exemp-
tions and facilities to which a diplomatic 
agent in the Argentine Republic is entitled, 
including privileges, immunities, exemp-
tions and facilities in respect of the mem-
bers of their family which form a part of the 
household, unless they are nationals or 
permanent residents of the Argentine Re-
public. 
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17 artikla 

Henkilöstön jäsenet 

1. Sihteeristön henkilöstön jäsenet: 
a) vapautetaan, myös heidän palveluksen-

sa sihteeristössä päätyttyä, kanteista ja 
muista oikeudellisista tai hallinnollisista 
menettelyistä tai oikeudellisista vaatimuk-
sista sellaisten tekojen ja asioiden osalta, 
joita he ovat tehneet suorittaessaan virallisia 
tehtäviään, mukaan lukien suulliset tai kir-
jalliset lausunnot, 

b) edellä olevassa kohdassa määrättyjä 
vapauksia ei kuitenkaan sovelleta tällaisen 
henkilöstön jäsenen tai pääsihteerin teke-
män moottoriajoneuvorikoksen yhteydessä 
eikä sellaisen siviilioikeudellisen tai hallin-
nollisen menettelyn yhteydessä, joka johtuu 
hänelle kuuluvan tai hänen kuljettamansa 
moottoriajoneuvon aiheuttamasta kuole-
masta, vahingosta tai henkilövahingosta, 
siltä osin kuin korvausta ei makseta vakuu-
tuksesta, 

c) vapautetaan velvoitteista, jotka liittyvät 
asepalvelukseen ja muuhun pakolliseen 
palvelukseen, jolleivät he ole Argentiinan 
tasavallan kansalaisia tai pysyviä asukkaita, 

 
d) vapautetaan ulkomaalaisten rekiste-

röintiin ja maahanmuuttoon liittyvien lakien 
soveltamisesta, 

e) jolleivät he ole Argentiinan tasavallan 
kansalaisia tai pysyviä asukkaita, heille 
myönnetään sama vapautus valuutta- ja va-
luutanvaihtorajoituksista kuin myönnetään 
vastaavan aseman omaavalle kansainvälisen 
viraston virkamiehelle Argentiinan tasaval-
lassa, 

f) jolleivät he ole Argentiinan tasavallan 
kansalaisia tai pysyviä asukkaita, heidän 
aloittaessaan ensimmäistä kertaa tehtävänsä 
Argentiinan tasavallassa heidät vapautetaan 
tulleista ja muista vastaavista maksuista 
(palvelumaksuja lukuun ottamatta), jotka 
liittyvät heidän omistamiensa tai hallussa 
pitämiensä tai jo tilaamiensa ja henkilökoh-
taiseen käyttöönsä tai sijoittautumiseensa 
tarvitsemiensa huonekalujen, moottoriajo-
neuvojen ja muiden henkilökohtaisten tava-
roiden maahantuontiin. Tällaiset tavarat on 
tuotava maahan kuuden kuukauden kulues-

Article 17 

Staff members  

1. Staff members of the Secretariat: 
a) shall have, even after the termination of 

their service with the Secretariat, immunity 
from suit and any other legal or administra-
tive proceedings or judicial request in re-
spect of acts and things done by them in the 
exercise of their official functions, includ-
ing words written or spoken; 

 
b) immunities set out in the sub paragraph 

above shall not, however, apply in the case 
of a motor vehicle offence committed by 
such a staff member or the Executive Secre-
tary nor in the case of civil or administra-
tive proceedings arising out of death, dam-
age or personal injury caused by a motor 
vehicle belonging to or driven by him or her 
to the extent that compensation is not re-
coverable from insurance; 

 
c) shall be exempt from any obligations in 

respect of military service and all other 
kinds of mandatory service, unless they are 
nationals or permanent residents of the Ar-
gentine Republic; 

d) shall be exempt from the application of 
laws relating to the registration of aliens 
and immigration; 

e) unless they are nationals or permanent 
residents of the Argentine Republic, they 
shall be accorded the same exemption from 
currency and exchange restrictions as is ac-
corded to an official of comparable rank 
from an international agency in the Argen-
tine Republic; 

f) unless they are nationals or permanent 
residents of the Argentine Republic, they 
shall when taking up their post in the Ar-
gentine Republic for the first time, be ex-
empt from customs duties and other such 
charges (except payments for services) in 
respect of import of furniture, motor vehi-
cles and other personal effects in their own-
ership or possession or already ordered by 
them and intended for their personal use or 
for their establishment. Such goods shall be 
imported within six months of a staff mem-
ber's first entry into the Argentine Republic 
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sa henkilöstön jäsenen ensimmäisestä saa-
pumisesta Argentiinan tasavaltaan, mutta 
poikkeustapauksissa hallitus voi myöntää 
tämän määräajan pidennyksen. Henkilöstön 
jäsenten hankkimia tai maahan tuomia tava-
roita, joihin sovelletaan tämän kohdan mu-
kaisia vapautuksia, ei saa luovuttaa, myydä, 
lainata, antaa vuokralle tai muutoin siirtää, 
paitsi hallituksen kanssa ennakolta sovituis-
sa tapauksissa. Henkilöstön jäsen saa viedä 
maasta tullitta huonekaluja ja henkilökoh-
taisia tavaroita lähtiessään Argentiinan ta-
savallasta virallisten tehtäviensä päättyessä, 

g) vapautetaan kaikista sihteeristöltä saa-
tujen tulojen veroista. Tätä vapautusta ei 
sovelleta niihin henkilöstön jäseniin, jotka 
ovat Argentiinan tasavallan kansalaisia tai 
pysyviä asukkaita, 

h) saavat samanlaiset kotiuttamisjärjeste-
lyt kuin kansainvälisten virastojen edustajat 
kansainvälisten kriisien yhteydessä, ja 

 
i) ovat henkilökohtaisesti loukkaamatto-

mia kaikenlaisen henkilökohtaisen pidättä-
misen tai vangitsemisen tai henkilökohtais-
ten matkatavaroiden takavarikoinnin osalta, 
jolleivät he ole Argentiinan tasavallan kan-
salaisia tai pysyviä asukkaita. 

2. Erioikeuksia ja vapauksia, joita sovelle-
taan henkilöstön jäseneen 1 kappaleen c, d, 
e, f, h ja i kohdan mukaisesti, sovelletaan 
myös hänen talouteensa kuuluviin perheen-
jäseniin, jolleivät he ole Argentiinan tasa-
vallan kansalaisia tai pysyviä asukkaita. 
 

 
 

18 artikla 

Asiantuntijat 

Tehtäviään suorittaessaan asiantuntijat 
nauttivat seuraavia erioikeuksia ja vapauk-
sia siltä osin kuin se on tarpeen heidän teh-
täviensä suorittamiseksi, myös matkustaes-
saan Argentiinan tasavallassa tässä tarkoi-
tuksessa: 

a) vapautus kanteista ja muista oikeudelli-
sista tai hallinnollisista menettelyistä tai oi-
keudellisista vaatimuksista sellaisten teko-
jen ja asioiden osalta, joita he ovat tehneet 
suorittaessaan virallisia tehtäviään, mukaan 

but in exceptional circumstances an exten-
sion of this period shall be granted by the 
Government. Goods which have been ac-
quired or imported by staff members and to 
which exemptions under this sub paragraph 
apply shall not be given away, sold, lent, 
hired out, or otherwise disposed of except 
under conditions agreed in advance with the 
Government. Furniture and personal effects 
may be exported free of duties when leav-
ing the Argentine Republic on the termina-
tion of the official functions of the staff 
member; 

g) shall be exempt from all taxes on in-
come received from the Secretariat. This 
exemption shall not apply to staff members 
who are nationals or permanent residents of 
the Argentine Republic; 

h) shall have similar repatriation facilities 
as are accorded to representatives of inter-
national agencies in times of international 
crisis; and 

i) shall have personal inviolability with 
respect to any form of personal arrest or de-
tention or seizure of their personal baggage 
unless they are nationals or permanent resi-
dents of the Argentine Republic. 

 
2. Privileges and immunities applicable to 

a staff member in accordance with subpara-
graphs c), d), e), f), h) and i) of paragraph 1 
above shall also apply to the members of 
his or her family forming a part of the 
household, unless they are nationals or 
permanent residents in the Argentine Re-
public. 

 
Article 18 

Experts 

In the exercise of their functions experts 
shall enjoy the following privileges and 
immunities to the extent necessary for the 
carrying out of their functions, including 
while traveling in the Argentine Republic to 
that effect: 

a) immunity from suit and any other legal 
or administrative proceedings or judicial 
request in respect of acts and things done by 
them in the exercise of their official func-
tions, including words written or spoken. 
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lukien suulliset ja kirjalliset lausunnot. Tätä 
vapautusta ei kuitenkaan sovelleta tällaisen 
asiantuntijan tekemän moottoriajoneuvori-
koksen yhteydessä eikä sellaisen siviilioi-
keudellisen tai hallinnollisen menettelyn 
yhteydessä, joka johtuu hänelle kuuluvan 
tai hänen kuljettamansa moottoriajoneuvon 
aiheuttamasta kuolemasta, vahingosta tai 
henkilövahingosta, siltä osin kuin korvausta 
ei makseta vakuutuksesta. Tällainen vapau-
tus jatkuu myös sen jälkeen, kun asiantunti-
jan tehtävä suhteessa sihteeristöön on päät-
tynyt, 

b) heidän kaikkien virallisten asiakirjo-
jensa ja muun virallisen aineistonsa louk-
kaamattomuus, kun ne liittyvät sihteeristön 
tehtävien suorittamiseen, 

c) jolleivät he ole Argentiinan tasavallan 
kansalaisia tai pysyviä asukkaita, sama va-
pautus valuutta- ja valuutanvaihtorajoituk-
sista, joka myönnetään vieraan hallituksen 
edustajalle, joka suorittaa tilapäistä tehtävää 
Argentiinassa kyseisen hallituksen puolesta, 
ja 

d) jolleivät he ole Argentiinan tasavallan 
kansalaisia tai pysyviä asukkaita, vapautus 
henkilökohtaisesta pidättämisestä ja vangit-
semisesta sekä henkilökohtaisten matkata-
varoiden takavarikoinnista. 

 
19 artikla 

Viisumit 

1. Kaikilla henkilöillä, jotka ovat viralli-
sesti tekemisissä sihteeristön kanssa (eli 
valtuutetuilla ja heidän talouteensa kuulu-
villa perheenjäsenillä, sihteeristön henkilös-
tön jäsenillä ja heidän talouteensa kuuluvil-
la perheenjäsenillä sekä 18 artiklassa tarkoi-
tetuilla asiantuntijoilla), on oikeus saapua 
Argentiinan tasavaltaan, oleskella siellä ja 
poistua sieltä. 

2. Hallitus toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, joilla helpotetaan kaikkien 1 
kappaleessa mainittujen henkilöiden saa-
pumista Argentiinan tasavaltaan, oleskelua 
sen alueella ja poistumista sieltä. Tarvitta-
vat viisumit myönnetään ilman odotusta tai 
viivästystä sekä maksutta esitettäessä todis-
tus siitä, että hakija on 1 kappaleessa tarkoi-
tettu henkilö. Lisäksi hallitus helpottaa täl-

This immunity shall not, however, apply in 
the case of a motor vehicle offence commit-
ted by such experts nor in the case of civil 
or administrative proceedings arising out of 
death, damage or personal injury caused by 
a motor vehicle belonging to or driven by 
him or her to the extent the compensation is 
not recoverable from insurance. Such im-
munity shall continue after the expert's 
function in relation to the Secretariat has 
ceased; 

 
 
b) inviolability for all their official papers 

and documents as well as other official ma-
terials, which are related to the performance 
of the functions of the Secretariat; 

c) unless they are nationals or permanent 
residents of the Argentine Republic, the 
same exemption from currency and ex-
change restrictions as is accorded to a rep-
resentative of a foreign Government on a 
temporary mission in Argentina on behalf 
of that Government; and 

d) unless they are nationals or permanent 
residents of the Argentine Republic, immu-
nity from personal arrest and detention and 
from attachment of personal luggage. 

 
 

Article 19 

Visas 

1. All persons having official business 
with the Secretariat, (namely Delegates and 
members of their families forming a part of 
the household, staff members of the Secre-
tariat and any members of their families 
forming a part of the household, and the 
experts referred to in Article 18 above, shall 
have the right of entry into, stay in and exit 
from the Argentine Republic. 

2. The Government shall take all meas-
ures necessary to facilitate the entry into the 
Argentine Republic, the sojourn on that ter-
ritory and the exit therefrom of all persons 
mentioned in paragraph 1 above. Visas, 
where required, shall be granted without 
wait or delay, and without fee, on produc-
tion of a certificate that the applicant is a 
person described in paragraph 1 above. In 
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laisten henkilöiden matkustamista Argentii-
nan tasavallan alueella. 

 
 

20 artikla 

Yhteistyö 

Sihteeristö toimii kaikin ajoin täysimittai-
sessa yhteistyössä asianomaisten viran-
omaisten kanssa estääkseen tällä sopimuk-
sella määrättyjen erioikeuksien, vapauksien 
ja järjestelyjen väärinkäytön. Hallitus pidät-
tää itselleen täysivaltaisen oikeuden toteut-
taa kohtuulliset toimenpiteet turvallisuuden 
säilyttämiseksi. Mikään tässä sopimuksessa 
ei estä terveyden ja karanteenin takaami-
seksi tarvittavien säädösten soveltamista tai 
sihteeristön ja sen virkamiesten osalta yleis-
tä järjestystä koskevien säädösten sovelta-
mista. 

 
21 artikla 

Nimityksistä ilmoittaminen, henkilökortit 

1. Konsultatiivinen kokous ilmoittaa hal-
litukselle pääsihteerin nimittämisen ja päi-
vän, jona hänen on määrä aloittaa tai jättää 
tehtävänsä. 

2. Sihteeristö ilmoittaa hallitukselle, mil-
loin henkilöstön jäsen aloittaa tai jättää teh-
tävänsä tai milloin asiantuntija aloittaa tai 
lopettaa hankkeen tai tehtävän. 

3. Sihteeristö lähettää kahdesti vuodessa 
hallitukselle luettelon kaikista asiantunti-
joista ja henkilöstön jäsenistä sekä heidän 
talouksiinsa Argentiinan tasavallassa kuu-
luvista perheenjäsenistä. Kaikissa tapauk-
sissa sihteeristö ilmoittaa, ovatko nämä 
henkilöt Argentiinan tasavallan kansalaisia 
tai pysyviä asukkaita. 

4. Hallitus antaa kaikille henkilöstön jä-
senille ja asiantuntijoille mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun heidän nimityksestään 
on ilmoitettu, kortin, jossa on haltijan valo-
kuva ja jolla hänet yksilöidään tapauksen 
mukaan henkilöstön jäseneksi tai asiantunti-
jaksi. Asianomaiset viranomaiset hyväksy-
vät tämän kortin todisteeksi henkilöllisyy-
destä ja nimittämisestä. Myös heidän ta-
louksiinsa kuuluville perheenjäsenille anne-

addition, the Government shall facilitate 
travel for such persons within the territory 
of the Argentine Republic. 

 
Article 20 

Cooperation 

The Secretariat shall co operate fully at all 
times with the appropriate Authorities in 
order to prevent any abuse of the privileges, 
immunities and facilities provided for in 
this Agreement. The Government reserves 
its sovereign right to take reasonable meas-
ures to preserve security. Nothing in this 
Agreement prevents the application of laws 
necessary for health and quarantine or, with 
respect to the Secretariat and its officials, 
laws relating to public order. 

 
 
 

Article 21 

Notification of appointments, identity cards 

1. The ATCM shall notify the Govern-
ment of the appointment of an Executive 
Secretary and the date when he or she is to 
take up or relinquish the post. 

2. The Secretariat shall notify the Gov-
ernment when a staff member takes up or 
relinquishes his or her post or when an ex-
pert starts or finishes a project or mission. 

3. The Secretariat shall twice a year send 
to the Government a list of all experts and 
staff members and the members of their 
families forming a part of the household in 
the Argentine Republic. In each case the 
Secretariat shall indicate whether such per-
sons are nationals or permanent residents of 
the Argentine Republic. 

4. The Government shall issue to all staff 
members and experts as soon as practicable 
after notification of their appointment, a 
card bearing the photograph of the holder 
and identifying him or her as a staff mem-
ber or expert as the case may be. This card 
shall be accepted by the appropriate Au-
thorities as evidence of identity and ap-
pointment. The members of their families 
forming a part of the household shall also 
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taan henkilökortti. Kun henkilöstön jäsen 
tai asiantuntija jättää tehtävänsä, sihteeristö 
palauttaa hänen henkilökorttinsa hallituk-
selle yhdessä niiden henkilökorttien kanssa, 
jotka on annettu hänen talouteensa kuulu-
ville perheenjäsenille. 

 
 
 

22 artikla 

Kuuleminen 

Hallitus ja sihteeristö konsultatiivisen ko-
kouksen toimielimenä neuvottelevat jom-
mankumman pyynnöstä tämän sopimuksen 
mukaisesti esille tulevista asioista. Jollei 
tällaista asiaa saada ratkaistuksi viipymättä, 
sihteeristö saattaa asian konsultatiivisen ko-
kouksen ratkaistavaksi. 

 
23 artikla 

Sopimuksen muuttaminen 

Tätä sopimusta voidaan muuttaa hallituk-
sen ja konsultatiivisen kokouksen välisellä 
sopimuksella. 

 
24 artikla 

Riitojen ratkaiseminen 

Tämän sopimuksen tulkinnasta tai sovel-
tamisesta syntyvä riita ratkaistaan neuvotte-
lemalla tai muulla keskinäisesti hyväksyttä-
vällä menettelyllä, joka voi sisältää sitovan 
välimiesmenettelyn käyttämisen. 

 
 

25 artikla 

Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen 

1. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se 
allekirjoitetaan. 

2. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa 
tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjal-
lisesti. Jollei muuta sovita, irtisanominen 
tulee voimaan kahden vuoden kuluttua il-
moituksen vastaanottamisesta. 

 

be issued with an identity card. When the 
staff member or expert relinquishes his or 
her duties, the Secretariat shall return to the 
Government his or her identity card to-
gether with identity cards issued to mem-
bers of his or her family forming a part of 
the household. 

 
 

Article 22 

Consultation 

The Government and the Secretariat as an 
organ of the ATCM shall consult at the re-
quest of either of them concerning matters 
arising under this Agreement. If any such 
matter is not promptly resolved, the Secre-
tariat shall refer it to the ATCM. 

 
 

Article 23 

Amendment 

This Agreement may be amended by 
agreement between the Government and the 
ATCM. 

 
Article 24 

Settlement of disputes 

Any dispute arising out of the interpreta-
tion or application of this Agreement shall 
be settled by consultation, negotiation or 
any other mutually acceptable method, 
which may include resort to binding arbitra-
tion. 

 
Article 25 

Entry into force and termination 

1. This Agreement shall enter into force 
upon signature. 

2. This Agreement may be terminated by 
written notification by either Party. 

Termination shall take effect two years 
after receipt of such notification unless oth-
erwise agreed. 

 



 HE 64/2004 vp  
  

 

29

TEHTY Madridissa 16 päivänä kesäkuuta 
2003 englannin, ranskan, venäjän ja espan-
jan kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä 
todistusvoimaiset. 
 

DONE at Madrid, on 16 June 2003 in 
English, French, Russian and Spanish, all of 
them being equally authentic. 

 
 

 


