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(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 371/2009,
annettu 27 päivänä marraskuuta 2008,
niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin
sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan,
13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o
549/69 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

Europolin toimivaltaan kuuluvia rikoksia. Yhteisten tut
kintaryhmien johtajina toimivat ovat sen rikostutkintaan
osallistuvan jäsenvaltion, jossa tutkintaryhmä toimii, toi
mivaltaisen kansallisen viranomaisen edustajia. Europolin
virkamiehiin sovelletaan yhteisen tutkintaryhmän toimin
nan aikana sellaisten rikosten osalta, joiden kohteeksi he
joutuvat tai joita he tekevät, vastaavissa tehtävissä toimi
viin henkilöihin sovellettavaa sen jäsenvaltion kansallista
lainsäädäntöä, jossa tutkintaryhmä toimii.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 291 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauk
sista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(2)

Kun Europolin virkamiehille annettiin Europol-yleissopi
muksen muuttamisesta tehdyssä pöytäkirjassa (5) mahdol
lisuus osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin, katsottiin, että
Europolin virkamiesten osallistumiseen jäsenvaltioiden
Europolin toimivaltaan kuuluvan rikostutkinnan yhtey
dessä perustamiin yhteisiin tutkintaryhmiin sisältyy eri
tyispiirteitä, joiden vuoksi Europolin virkamiehiin ei olisi
sovellettava lainkäytöllistä koskemattomuutta sellaisten
virkatoimien osalta, jotka on suoritettu heidän osallistues
saan näihin ryhmiin.

(3)

Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista teh
dyssä pöytäkirjassa yhteisöjen virkamiehille ja muulle
henkilöstölle yksinomaan yhteisöjen etuun liittyen myön
netyt erioikeudet ja vapaudet ovat luonteeltaan vain toi
minnallisia siten, että niillä pyritään estämään yhteisöjen
toimintaan ja riippumattomuuteen kohdistuvat rajoituk
set. Koska päätös 2009/371/YOS ei muuta Europolin
henkilöstön yhteisiin tutkintaryhmiin osallistumiseen si
sältyviä erityispiirteitä, sen tekeminen ei saa merkitä oi
keudellisen koskemattomuuden laajentamista näihin ryh
miin osallistuvaan Europolin henkilöstöön. Sen vuoksi
asetusta (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 (6) olisi mai
nitun päätöksen yhteydessä ja yksinomaan sen soveltami
seksi muutettava yhteisiin tutkintaryhmiin osallistuvan
Europolin henkilökunnan koskemattomuuden selventä
miseksi,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lausun
non (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 6 päi
vänä huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen
2009/371/YOS (4) 6 artiklan mukaisesti Europolin virka
miehet voivat osallistua kahden tai useamman jäsenval
tion toimesta tai aloitteesta perustettuihin yhteisiin tut
kintaryhmiin tukihenkilöinä, jos kyseiset ryhmät tutkivat

(1) Lausunto annettu 23. syyskuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) Lausunto annettu 11. kesäkuuta 2008.
(3) Lausunto annettu 17. heinäkuuta 2008.
(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 37.

(5) EYVL C 312, 16.12.2002, s. 1.
(6) EYVL L 74, 27.3.1969, s. 1.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetukseen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 artikla
seuraavasti:

15.5.2009

(Europol) perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn
neuvoston päätöksen 2009/371/YOS (*) 6 artiklassa määrät
tyjen tehtävien suorittamiseksi.
___________
(*) EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.”.
2 artikla

”1 a artikla
Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
pöytäkirjan 12 artiklan a alakohtaa ei sovelleta yhteisiin tut
kintaryhmiin osallistuvaan Europolin henkilöstöön niiden
virkatoimien osalta, jotka vaaditaan Euroopan poliisiviraston

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2008.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. ALLIOT-MARIE

15.5.2009
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II
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

PÄÄTÖKSET

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,
Euroopan yhteisön liittymisestä Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhdessä
hyväksyttyihin, liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevaan
yleissopimukseen ja siihen liitettävään, lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevaan
pöytäkirjaan
(2009/370/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Kapkaupungin
yleissopimuksen ja lentokalustopöytäkirjan niistä osista,
jotka kuuluvat yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 61 artiklan c kohdan, yhdessä 300 artiklan 2
kohdan ensimmäisen alakohdan ja 300 artiklan 3 kohdan en
simmäisen alakohdan kanssa,

(4)

Alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt, joilla on
toimivaltaa joissakin Kapkaupungin yleissopimuksen ja
lentokalustopöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asi
oissa, voivat liittyä yleissopimukseen ja pöytäkirjaan nii
den tultua voimaan.

(5)

Kapkaupungin yleissopimuksessa ja lentokalustopöytäkir
jassa käsitellään myös eräitä sellaisia asioita, jotka kuulu
vat tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tun
nustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeu
den alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 44/2001 (2), maksukyvyttömyys
menettelyistä 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neu
voston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (3) ja sopimusvel
vollisuuksiin sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 593/2008 (4) (Rooma I) soveltamisalaan.

(6)

Yhteisöllä on yksinomainen toimivalta joissakin Kapkau
pungin yleissopimuksen ja lentokalustopöytäkirjan sovel
tamisalaan kuuluvissa asioissa, kun taas toisissa näiden
kahden asiakirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toi
mivalta kuuluu jäsenvaltioille.

(7)

Tämän vuoksi yhteisön olisi liityttävä Kapkaupungin
yleissopimukseen ja lentokalustopöytäkirjaan.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisö on ryhtynyt luomaan yhteistä oikeus
aluetta, joka perustuu periaatteeseen tuomioistuimen pää
tösten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

(2)

Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhdessä
hyväksytyt liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainväli
siä vakuusoikeuksia koskeva yleissopimus, jäljempänä
’Kapkaupungin yleissopimus’, ja siihen liitetty, lentokalus
toon liittyviä erityiskysymyksiä koskeva pöytäkirja, jäl
jempänä ’lentokalustopöytäkirja’, edistävät kansainvälistä
sääntelyä niiden kattamilla aloilla. Tämän vuoksi on suo
tavaa, että näiden kahden sopimuksen määräyksiä, jotka
koskevat yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia
asioita, sovellettaisiin mahdollisimman pian.

(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 18. joulukuuta 2008 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
(3) EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.
(4) EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.
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Kapkaupungin yleissopimuksen 48 artiklassa ja lentoka
lustopöytäkirjan XXVII artiklassa määrätään, että liittymi
sen yhteydessä alueellisen taloudellisen yhdentymisen jär
jestön on annettava julistus, jossa määritellään yleissopi
muksen ja pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat asiat, joi
den osalta kyseisen järjestön jäsenvaltiot ovat siirtäneet
toimivaltansa järjestölle. Tämän vuoksi yhteisön olisi an
nettava tällainen julistus näihin kahteen asiakirjaan liitty
misen yhteydessä.

(9)

Kapkaupungin yleissopimuksen 55 artiklassa määrätään,
että sopimusvaltio voi antaa julistuksen siitä, ettei se so
vella 13 artiklan tai 43 artiklan tai molempien artiklojen
määräyksiä täysimääräisesti tai osittain. Yhteisön olisi an
nettava tällainen julistus yleissopimukseen liittyessään.

(10)

Lentokalustopöytäkirjan X, XI ja XII artiklaa sovelletaan
vain, jos sopimusvaltio on antanut asiaa koskevan julis
tuksen pöytäkirjan XXX artiklan mukaisesti, ja julistuk
sessa määritellyin ehdoin. Lentokalustopöytäkirjaan liitty
misen yhteydessä yhteisön olisi ilmoitettava, ettei se so
vella XII artiklaa ja ettei se anna XXX artiklan 2 ja 3
kohdan mukaista julistusta. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioi
den toimivaltaan maksukyvyttömyyttä koskevien aineel
lisoikeudellisten säännösten osalta.

(11)

(12)

(13)

(14)

Lentokalustopöytäkirjan lainvalintaa koskevan VIII artik
lan soveltaminen riippuu niin ikään julistuksesta, jonka
sopimusvaltio voi antaa XXX artiklan 1 kohdan mukai
sesti. Lentokalustopöytäkirjaan liittyessään yhteisön olisi
annettava julistus siitä, ettei se sovella VIII artiklaa.
Sopimusvelvollisuuksiin sovellettavasta laista tehty vuo
den 1980 Rooman yleissopimus sitoo (1) Yhdistynyttä
kuningaskuntaa siihen asti, kunnes sitä mahdollisesti si
tovat asetuksen (EY) N:o 593/2008 säännökset. On ole
tettavissa, että jos Yhdistynyt kuningaskunta liittyy lento
kalustopöytäkirjaan, se antaa liittyessään XXX artiklan 1
kohdan mukaisen julistuksen, joka ei estä kyseisen ase
tuksen säännösten soveltamista.
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat tämän
päätöksen antamiseen ja täytäntöönpanoon.
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan ase

(1) EYVL L 266, 9.10.1980, s. 1.

15.5.2009

masta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti
Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se
siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
1.
Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta Kapkaupungissa
16 päivänä marraskuuta 2001 yhdessä hyväksytyt liikkuvaan
kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskeva
yleissopimus, jäljempänä ’Kapkaupungin yleissopimus’, ja siihen
liitetty, lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskeva pöytä
kirja, jäljempänä ’lentokalustopöytäkirja’.
Kapkaupungin yleissopimuksen ja lentokalustopöytäkirjan teks
tit ovat tämän päätöksen liitteinä.
2.
Tässä päätöksessä ’jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan kaikkia jäsen
valtioita Tanskaa lukuun ottamatta.
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai
useampi henkilö, jolla on valtuudet tallettaa yhteisön puolesta
Kapkaupungin yleissopimuksen 47 artiklan 4 kohdassa ja lento
kalustopöytäkirjan XXVI artiklan 4 kohdassa tarkoitetut asiakir
jat.
3 artikla
1.
Liittyessään Kapkaupungin yleissopimukseen yhteisön on
annettava liitteessä I olevassa I kohdassa ja liitteessä II olevassa I
kohdassa esitetyt julistukset.
2.
Liittyessään lentokalustopöytäkirjaan yhteisön on annet
tava liitteessä I olevassa II kohdassa ja liitteessä II olevassa II
kohdassa esitetyt julistukset.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. POSPÍŠIL

15.5.2009
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LIITE I
Euroopan yhteisön toimivaltaa koskevat yleiset julistukset, jotka yhteisön on annettava liittyessään
Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhdessä hyväksyttyihin, liikkuvaan kalustoon kohdistuvia
kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevaan yleissopimukseen (”Kapkaupungin yleissopimus”) ja siihen
liitettävään, lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevaan pöytäkirjaan (”lentokalustopöytäkirja”)
I Kapkaupungin yleissopimuksen 48 artiklan 2 kohdan mukainen julistus Euroopan yhteisön toimivallasta asioissa, jotka
kuuluvat liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevan yleissopimuksen (”Kapkaupungin
yleissopimus”) soveltamisalaan ja joiden osalta jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltansa yhteisölle

1. Kapkaupungin yleissopimuksen 48 artiklassa määrätään, että suvereenien valtioiden muodostamat alueellisen talou
dellisen yhdentymisen järjestöt, joilla on toimivaltaa tietyissä yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa,
voivat liittyä yleissopimukseen sillä ehdolla, että ne antavat 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun julistuksen. Yhteisö
on päättänyt liittyä Kapkaupungin yleissopimukseen ja antaa sen mukaisesti tällaisen julistuksen.

2. Yhteisön nykyiset jäsenet ovat Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta,
Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta,
Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkarin
tasavalta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta,
Romania, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta sekä Ison-Britannian ja
Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

3. Tämä julistus ei kuitenkaan koske Tanskan kuningaskuntaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti.

4. Tätä julistusta ei sovelleta jäsenvaltioiden alueisiin, joihin Euroopan yhteisön perustamissopimusta ei sovelleta, eikä
se rajoita asianomaisten jäsenvaltioiden mahdollisia toimia tai kannanottoja Kapkaupungin yleissopimuksen yhtey
dessä kyseisten alueiden puolesta niiden etujen suojelemiseksi.

5. Euroopan yhteisön jäsenet ovat siirtäneet yhteisölle toimivaltaa asioissa, jotka vaikuttavat tuomioistuimen toimi
vallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulu
kuuta 2000 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 44/2001 (1), maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä
toukokuuta annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1346/2000 (2) ja sopimusvelvollisuuksiin sovellettavasta
laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o
593/2008 (3) (Rooma I).

6. Kapkaupungin yleissopimukseen liittyessään yhteisö ei anna yleissopimuksen 56 artiklassa mainittujen artiklojen
sallimia julistuksia, lukuun ottamatta 55 artiklan mukaista julistusta. Jäsenvaltiot säilyttävät toimivaltansa maksu
kyvyttömyyttä koskevien aineellisen oikeuden säännösten osalta.

7. Jäsenvaltioiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla yhteisölle siirtämän toimivallan käyttäminen ke
hittyy sen ominaisluonteen vuoksi jatkuvasti. Toimivaltaiset toimielimet voivat perustamissopimuksen puitteissa
tehdä päätöksiä, joissa määritetään Euroopan yhteisön toimivallan laajuus. Euroopan yhteisö pidättää sen vuoksi
oikeuden muuttaa tätä julistusta vastaavasti, ilman että tämä kuitenkaan on edellytyksenä Kapkaupungin yleis
sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin asioihin liittyvän yhteisön toimivallan käyttämiselle.

II Lentokalustopöytäkirjan XXVII artiklan 2 kohdan mukainen julistus Euroopan yhteisön toimivallasta asioissa, jotka
kuuluvat lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevan pöytäkirjan (”lentokalustopöytäkirja”) soveltamisalaan ja
joiden osalta jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltansa yhteisölle

1. Lentokalustopöytäkirjan XXVII artiklassa määrätään, että suvereenien valtioiden muodostamat alueellisen taloudel
lisen yhdentymisen järjestöt, joilla on toimivaltaa tietyissä pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, voivat
liittyä pöytäkirjaan sillä ehdolla, että ne antavat XXVII artiklan 2 kohdassa tarkoitetun julistuksen. Yhteisö on
päättänyt liittyä lentokalustopöytäkirjaan ja antaa sen mukaisesti tällaisen julistuksen.
(1) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
(2) EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.
(3) EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.
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2. Euroopan yhteisön nykyiset jäsenet ovat Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Tanskan
kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan
tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta,
Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin
tasavalta, Romania, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta sekä IsonBritannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.
3. Tämä julistus ei kuitenkaan koske Tanskan kuningaskuntaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti.
4. Tätä julistusta ei sovelleta jäsenvaltioiden alueisiin, joihin Euroopan yhteisön perustamissopimusta ei sovelleta, eikä
se rajoita asianomaisten jäsenvaltioiden mahdollisia toimia tai kannanottoja lentokalustopöytäkirjan yhteydessä
kyseisten alueiden puolesta niiden etujen suojelemiseksi.
5. Euroopan yhteisön jäsenet ovat siirtäneet yhteisölle toimivaltaa asioissa, jotka vaikuttavat tuomioistuimen toimi
vallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulu
kuuta 2000 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 44/2001 (1), maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä
toukokuuta annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1346/2000 (2) ja sopimusvelvollisuuksiin sovellettavasta
laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o
593/2008 (3) (Rooma I).
6. Lentokalustopöytäkirjaan liittyessään yhteisö ei anna VIII artiklan soveltamista koskevaa XXX artiklan 1 kohdan
mukaista julistusta eikä XXX artiklan 2 ja 3 kohdan sallimia julistuksia. Jäsenvaltiot säilyttävät toimivaltansa
maksukyvyttömyyttä koskevien aineellisen oikeuden säännösten osalta.
7. Jäsenvaltioiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen nojalla yhteisölle siirtämän toimivallan käyttäminen ke
hittyy sen ominaisluonteen vuoksi jatkuvasti. Toimivaltaiset toimielimet voivat perustamissopimuksen puitteissa
tehdä päätöksiä, joissa määritetään Euroopan yhteisön toimivallan laajuus. Euroopan yhteisö pidättää sen vuoksi
oikeuden muuttaa tätä julistusta vastaavasti, ilman että tämä kuitenkaan on edellytyksenä lentokalustopöytäkirjan
soveltamisalaan kuuluviin asioihin liittyvän yhteisön toimivallan käyttämiselle.

(1) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
(2) EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.
(3) EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.
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LIITE II
Julistukset, jotka Euroopan yhteisö antaa liittyessään Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhdessä
hyväksyttyihin, liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevaan yleissopimukseen
(”Kapkaupungin yleissopimus”) ja siihen liitettävään, lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevaan
pöytäkirjaan (”lentokalustopöytäkirja”) ja jotka koskevat niiden sisältämiä tiettyjä määräyksiä ja toimenpiteitä
I Euroopan yhteisön julistus liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevan yleissopimuksen
(”Kapkaupungin yleissopimus”) 55 artiklan mukaisesti
Jos velallisen kotipaikka on yhteisön jäsenvaltion alueella, Kapkaupungin yleissopimuksen 55 artiklan mukaan jäsen
valtion, jota velvoittaa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja
kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (1), on sovellettava
Kapkaupungin yleissopimuksen 13 ja 43 artiklaa välitoimiin vain asetuksen N:o 44/2001 31 artiklan mukaisesti siten
kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut sitä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöön
panosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn Brysselin yleissopimuksen 24 artiklan
yhteydessä (2).
II Euroopan yhteisön julistus lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevan pöytäkirjan (”lentokalustopöytäkirja”)
XXX artiklan mukaisesti
Lentokalustopöytäkirjan XXX artiklan 5 kohdan mukaisesti sen XXI artiklaa ei sovelleta yhteisössä, ja tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä
joulukuuta 2000 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 44/2001 (3) sovelletaan tässä asiassa niissä jäsenvaltioissa, joita
kyseinen asetus tai sen vaikutusta laajentava sopimus velvoittaa.

(1) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
(2) EYVL L 299, 31.12.1972, s. 32.
(3) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.
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KÄÄNNÖS

YLEISSOPIMUS
liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista
TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN OSAPUOLET, jotka
OVAT TIETOISIA tarpeesta hankkia ja käyttää liikkuvaa kalustoa, joka on arvokasta tai jolla on erityistä taloudellista
merkitystä, sekä tehokkaalla tavalla helpottaa tällaisen kaluston hankinnan ja käytön rahoitusta,
OVAT TIETOISIA pääomarahoituksen ja leasing-vuokraukseen liittyvistä eduista ja haluavat helpottaa tällaisia toiminta
muotoja laatimalla niitä varten selkeät säännöt,
PITÄVÄT MIELESSÄ tarpeen varmistaa, että edellä tarkoitettuun liikkuvaan kalustoon kohdistuvat vakuusoikeudet tun
nustetaan ja suojataan maailmanlaajuisesti,
HALUAVAT tarjota kaikille asianomaisille osapuolille laajat vastavuoroiset taloudelliset edut,
OVAT VAKUUTTUNEITA SIITÄ, että näissä säännöissä on otettava huomioon pääomarahoitusta ja leasing-vuokrausta
koskevat periaatteet ja niillä on edistettävä osapuolten mahdollisuuksia toimia näiden toimien vaatimalla tavalla itsenäi
sesti,
OVAT TIETOISIA tarpeesta laatia liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevat oikeudelliset
puitteet ja perustaa tätä varten oikeuksien suojaamiseksi kansainvälinen kirjaamisjärjestelmä,
OTTAVAT HUOMIOON tällaiseen kalustoa koskevien, olemassa olevien yleissopimusten sisältämät tavoitteet ja peri
aatteet,
OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä:
I LUKU

e)

’ehdollinen ostaja’ tarkoittaa ostajaa sopimuksessa, johon
sisältyy omistusoikeuden pidättämistä koskeva ehto;

f)

’ehdollinen myyjä’ tarkoittaa myyjää sopimuksessa, johon
sisältyy omistusoikeuden pidättämistä koskeva ehto;

g)

’kauppasopimus’ tarkoittaa muuta kuin edellä a alakohdas
sa tarkoitettua sopimusta, jonka perusteella myyjä myy
esineen ostajalle;

h)

’tuomioistuin’ tarkoittaa sopimusvaltion perustamaa yleistä
tuomioistuinta, hallintotuomioistuinta tai välimiesoikeutta;

i)

’velkoja’ tarkoittaa vakuussopimuksessa vakuusoikeuden
haltijaa, omistusoikeuden pidättämistä koskevan ehdon si
sältävässä sopimuksessa ehdollista myyjää tai leasingvuokrasopimuksessa vuokralleantajaa;

j)

’velallinen’ tarkoittaa vakuussopimuksessa vakuuden aset
tajaa, omistusoikeuden pidättämistä koskevan ehdon sisäl
tävässä sopimuksessa ehdollista ostajaa tai leasing-vuokra
sopimuksessa vuokralleottajaa, taikka henkilöä, jonka esi
neeseen kohdistuvaa oikeutta rasittaa kirjaamiskelpoinen
lakisääteinen oikeus tai vakuusoikeus;

SOVELTAMISALA JA YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla
Määritelmät
Tässä yleissopimuksessa seuraavia käsitteitä käytetään, jollei
asiayhteys muuta edellytä, alla olevassa merkityksessä:

a)

b)

c)

d)

’sopimus’ tarkoittaa vakuussopimusta, omistusoikeuden
pidättämistä koskevan ehdon sisältävää sopimusta tai lea
sing-vuokrasopimusta;

’siirtosopimus’ tarkoittaa välipuhetta, joka antaa vakuustai muussa tarkoituksessa siirronsaajalle liitännäisoikeuksia
yhdessä vastaavan kansainvälisen vakuusoikeuden siirron
kanssa tai siitä erillään;

’liitännäisoikeudet’ tarkoittavat kaikkia sellaisia sopimuk
seen perustuvia velkojan oikeuksia maksuun tai muuhun
suoritukseen, joiden vakuutena vakuusesine on tai joihin
vakuusesine liittyy;

’maksukyvyttömyysmenettelyn alkaminen’ tarkoittaa ajan
kohtaa, jolloin maksukyvyttömyysmenettelyn katsotaan
alkavan maksukyvyttömyyteen sovellettavan lain mukaan;
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’selvittäjä’ tarkoittaa henkilöä, joka on valtuutettu hallin
noimaan velallisen toiminnan tervehdyttämistä tai velalli
sen omaisuuden rahaksi muuttamista, mukaan luettuna
henkilö, jonka valtuutus on väliaikainen, sekä myös velal
lista, jolla säilyy määräysvalta omaisuuteensa, jos tällainen
määräysvallan säilyminen on maksukyvyttömyyteen sovel
lettavan lain mukaan mahdollinen;
’maksukyvyttömyysmenettely’ tarkoittaa konkurssia, likvi
daatiota tai muuta kaikkia velkoja koskevaa oikeudellista
tai hallinnollista menettelyä, jossa velallisen varat ja toi
minta ovat tuomioistuimen valvonnassa tai seurannassa
velallisen toiminnan tervehdyttämiseksi tai velallisen omai
suuden rahaksi muuttamiseksi, väliaikaiset menettelyt mu
kaan luettuna;

ranomaisen tai hallitustenvälisen tai yksityisen järjestön
saamisen vakuudeksi asetetut oikeudet tai vakuusoikeudet;
t)

’ilmoitus kansallisesta vakuusoikeudesta’ tarkoittaa kansal
lisen vakuusoikeuden perustamista koskevaa ilmoitusta,
joka on kirjattu tai annettu kirjattavaksi kansainväliseen
rekisteriin;

u)

’esine’ tarkoittaa 2 artiklassa tarkoitettuihin esineryhmiin
kuuluvaa esinettä;

v)

’ennalta voimassa oleva oikeus tai vakuusoikeus’ tarkoittaa
mitä tahansa esineeseen kohdistuvaa oikeutta tai vakuu
soikeutta, joka on perustettu tai syntynyt ennen tämän
yleissopimuksen 60 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mää
ritettyä voimaantulopäivää;

w)

’korvaus esineen menetyksestä’ tarkoittaa esineeseen liitty
vää rahallista tai muuta korvausta, joka maksetaan esineen
täydellisestä tai osittaisesta menetyksestä tai tuhoutumi
sesta taikka sen täydellisestä tai osittaisesta takavarikosta
tai pakkolunastuksesta;

x)

’tuleva siirtosopimus’ tarkoittaa siirtosopimusta, joka on
tarkoitus tehdä tulevaisuudessa tietyn tapahtuman seu
rauksena, riippuen siitä, toteutuuko tapahtuma vai ei;

y)

’tuleva kansainvälinen vakuusoikeus’ tarkoittaa esineeseen
kohdistuvaa tulevaa vakuusoikeutta, joka on tarkoitettu
perustettavaksi tietyn tapahtuman seurauksena (mukaan
lukien velallisen saama esineeseen kohdistuva vakuusoi
keus), riippuen siitä, toteutuuko tapahtuma vai ei;

z)

’tuleva myynti’ tarkoittaa myyntiä, joka on tarkoitettu to
teutettavaksi tulevaisuudessa tietyn tapahtuman seurauk
sena, riippuen siitä toteutuuko tapahtuma vai ei;

aa)

’pöytäkirja’ tarkoittaa kunkin tämän yleissopimuksen so
veltamisalaan kuuluvan esineryhmän ja liitännäisoikeuk
sien osalta pöytäkirjaa, joka koskee kyseistä esineryhmää
ja liitännäisoikeuksia;

bb)

’kirjattu’ tarkoittaa V luvun määräysten mukaisesti kan
sainväliseen rekisteriin kirjattua;

cc)

’kirjattu vakuusoikeus’ tarkoittaa kansainvälistä vakuusoi
keutta, kirjaamiskelpoista lakisääteistä oikeutta tai vakuus
oikeutta, tai kansallista vakuusoikeutta, joka on yksilöity V
luvun mukaisesti kirjatusta kansallisesta vakuusoikeudesta
annetussa ilmoituksessa;

dd)

’kirjaamiskelpoinen lakisääteinen oikeus tai vakuusoikeus’
tarkoittaa lakisääteistä oikeutta tai vakuusoikeutta, joka on
kirjattavissa 40 artiklan mukaisesti talletetun selityksen
mukaisesti;

’oikeudenhaltija’ tarkoittaa:
i) velallista;
ii) henkilöä, joka antaa velka- tai vekselitakauksen,
standby-remburssin tai muun luottotakuun velkojan
saamisen vakuudeksi; tai
iii) muuta henkilöä, jolla on esineeseen kohdistuvia oi
keuksia;

n)

’valtionsisäinen oikeustoimi’ tarkoittaa 2 artiklan 2 koh
dan a–c alakohdassa mainittua oikeustointa, jos kaikkien
oikeustoimen osapuolten pääintressien keskus ja kyseessä
oleva esine ovat saman sopimusvaltion alueella sopimuk
sentekohetkellä, ja jos oikeustoimen perustama vakuusoi
keus on kirjattu 50 artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen
antaneen sopimusvaltion kansalliseen rekisteriin;

o)

’kansainvälinen vakuusoikeus’ tarkoittaa velkojan vakuus
oikeutta, joka kuuluu 2 artiklan soveltamisalaan;

p)

’kansainvälinen rekisteri’ tarkoittaa tämän yleissopimuksen
tai pöytäkirjan soveltamista varten perustettua kansainvä
listä vakuusoikeuksien kirjaamisjärjestelmää;

q)

’leasing-vuokrasopimus’ tarkoittaa sopimusta, jolla henkilö
(vuokralleantaja) luovuttaa toiselle henkilölle (vuokralleot
taja) oikeuden esineen hallintaan tai määräysvaltaan (jo
hon voi liittyä mahdollisuus esineen lunastukseen) vuok
raa tai muuta suoritusta vastaan;

r)

’kansallinen vakuusoikeus’ tarkoittaa velkojan hallussa ole
vaa esineeseen kohdistuvaa, 50 artiklan 1 kohdan mukai
sen selityksen soveltamisalaan kuuluvaa vakuusoikeutta;

s)

’lakisääteinen oikeus tai vakuusoikeus’ tarkoittaa 39 artik
lan mukaisen selityksen antaneen sopimusvaltion lakiin
perustuvaa oikeutta tai vakuusoikeutta, joka on asetettu
saamisen vakuudeksi, mukaan lukien valtion, valtion vi
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’kirjaaja’ tarkoittaa pöytäkirjan osalta kyseisessä pöytäkir
jassa mainittua tai 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan
mukaisesti nimettyä henkilöä tai tahoa;
’määräykset’ tarkoittavat valvontaviranomaisen pöytäkirjan
nojalla antamia tai hyväksymiä määräyksiä;

gg)

’myynti’ tarkoittaa esineen omistusoikeuden siirtymistä
kauppasopimuksen nojalla;

hh)

’turvattu velka’ tarkoittaa vakuusoikeudella turvattua vel
kaa;

ii)

’vakuussopimus’ tarkoittaa sopimusta, jolla vakuuden an
taja myöntää tai sopii myöntävänsä velkojalle esineeseen
kohdistuvan vakuusoikeuden (mukaan lukien oikeus esi
neen omistukseen) vakuuden antajan tai kolmannen hen
kilön olemassa olevan tai tulevan velvoitteen täyttämisen
vakuudeksi;

jj)

”vakuusoikeus’ tarkoittaa vakuussopimuksella perustettua
oikeutta;
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kuvan kaluston ryhmään kuuluvaan selvästi yksilöitävissä ole
vaan esineeseen ja:
a) jonka vakuuden asettaja on myöntänyt vakuussopimuksen
nojalla;
b) joka kuuluu sellaiselle henkilölle, joka on omistusoikeuden
pidättämistä koskevan ehdon sisältävässä sopimuksessa eh
dollinen myyjä; tai
c) joka kuuluu sellaiselle henkilölle, joka on leasing-vuokraso
pimuksessa vuokralleantaja. Tämän kohdan a alakohdan so
veltamisalaan kuuluva vakuusoikeus ei samalla voi kuulua b
tai c alakohdan soveltamisalaan.
3.
Edellä olevissa kohdissa tarkoitetut liikkuvan kaluston ryh
mät ovat:
a) lentokaluston rungot ja moottorit sekä helikopterit;
b) rautateillä liikkuva kalusto; ja
c) avaruuskalusto.

kk)

’valvontaviranomainen’ tarkoittaa pöytäkirjan osalta 17 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua valvontaviranomaista;

ll)

’omistusoikeuden pidättämistä koskevan ehdon sisältävä
sopimus’ tarkoittaa esineen kauppaa koskevaa sopimusta,
jonka mukaan omistusoikeus siirtyy vasta, kun sopimuk
sessa mainittu yksi tai useampi ehto on toteutunut;

mm) ’kirjaamaton vakuusoikeus’ tarkoittaa (muuta kuin 39 artik
lan soveltamisalaan kuuluvaa) sopimukseen perustuvaa va
kuusoikeutta taikka lakisääteistä oikeutta tai vakuusoi
keutta, jota ei ole kirjattu, riippumatta siitä olisiko se
tämän yleissopimuksen mukaisesti kirjaamiskelpoinen; ja
nn)

’kirjallinen’ tarkoittaa sellaista tietoa (mukaan lukien tele
viestinnän avulla välitetty tieto), joka on konkreettisessa
muodossa tai muussa sellaisessa muodossa, joka voidaan
myöhemmin saattaa konkreettiseen muotoon ja josta tie
toa koskeva hyväksyntämerkintä on kohtuudella luetta
vissa.
2 artikla

4.
Se, sovelletaanko 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvaan va
kuusoikeuteen kyseisen kohdan a, b vai c alakohtaa, määräytyy
sovellettavan lain mukaisesti.
5.
Esineeseen kohdistuva kansainvälinen vakuusoikeus kos
kee myös esineen menetyksestä maksettavaa korvausta.
3 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä yleissopimusta sovelletaan silloin, kun velallinen kan
sainvälisen vakuusoikeuden perustavan sopimuksen tekoajan
kohtana sijaitsee sopimusvaltion alueella.
2.
Tämän yleissopimuksen soveltamiseen ei vaikuta, sijait
seeko velkoja sopimusvaltion alueella.
4 artikla
Velallisen sijaintipaikka
1.
Edellä 3 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa velallisen katso
taan sijaitsevan siinä sopimusvaltiossa:

Kansainvälinen vakuusoikeus
1.
Tässä yleissopimuksessa määrätään tietyn tyyppiseen liik
kuvaan kalustoon kohdistuvien kansainvälisten vakuusoikeuk
sien perustamisesta ja vaikutuksista sekä liitännäisoikeuksista.
2.
Tässä yleissopimuksessa liikkuvaan kalustoon kohdistu
vaksi kansainväliseksi vakuusoikeudeksi katsotaan 7 artiklan
mukaisesti perustettu vakuusoikeus, joka kohdistuu tämän artik
lan 3 kohdassa ja sovellettavassa pöytäkirjassa mainittuun liik

a) jonka lain mukaisesti se on perustettu tai muodostettu;
b) jonka alueella sillä on lakisääteinen kotipaikka;
c) jonka alueella sillä on keskushallinto; tai
d) jonka alueella sillä on toimipaikka.
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2.
Jos velallisella on useampi kuin yksi toimipaikka, 1 koh
dan d alakohdan viittaus toimipaikkaan tarkoittaa sen päätoimi
paikkaa tai, jos velallisella ei ole toimipaikkaa, velallisen vaki
naista asuinpaikkaa.
5 artikla
Yleissopimuksen tulkinta ja sovellettava laki
1.
Tämän yleissopimuksen tulkinnassa on otettava huomioon
sen johdannossa mainittu tarkoitus, sen kansainvälinen luonne
ja tarve edistää sen soveltamisen yhdenmukaisuutta ja ennakoi
tavuutta.
2.
Tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita
koskevat kysymykset, joita ei siinä ole nimenomaisesti ratkaistu,
on ratkaistava niiden yleisten periaatteiden mukaisesti, joihin
yleissopimus perustuu tai, tällaisten periaatteiden puuttuessa,
sovellettavan lain mukaisesti.
3.
Sovellettavalla lailla tarkoitetaan kansallisia säännöksiä,
joita on sovellettava oikeuspaikassa voimassa olevien kansainvä
lisen yksityisoikeuden säännösten nojalla.
4.
Jos valtio koostuu useasta alueesta, joista jokaisella on
omat säännökset ratkaistavana olevan kysymyksen osalta, eikä
asiaan liittyvää aluetta ole mainittu, kyseessä olevan valtion lain
mukaan määräytyy, minkä alueen säännöksiä sovelletaan. Mikäli
asiaa koskevia säännöksiä ei ole, sovellettavat säännökset mää
räytyvät sen mukaan mihin alueeseen asialla on läheisin yhteys.
6 artikla
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d) jos kyse on vakuussopimuksesta, mahdollistaa turvatun velan
yksilöinnin ilman, että turvatun velan summaa tai enimmäis
summaa on tarpeen mainita.

III LUKU
OIKEUDET VELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA

8 artikla
Vakuusoikeuden haltijan oikeudet
1.
Jäljempänä 11 artiklassa tarkoitetussa velvollisuuden lai
minlyöntitilanteessa vakuusoikeuden haltija voi, mikäli vakuu
den asettaja on antanut siihen suostumuksensa, joka voidaan
antaa milloin tahansa, eikä sopimusvaltion mahdollisesta 54 ar
tiklan mukaisesta julistuksesta muuta johdu, käyttää yhtä tai
useampaa seuraavista oikeuksista:

a) oikeus ottaa haltuunsa velkojan saamisen vakuudeksi asetettu
esine;

b) oikeus myydä edellä tarkoitettu esine tai antaa siihen vuok
raoikeus;

c) oikeus pidättää edellä tarkoitetun esineen ylläpidosta tai käy
töstä saatu tuotto tai voitto.

2.
Vakuusoikeuden haltija voi myös hakea tuomioistuimen
päätöstä luvan tai määräyksen saamiseksi jotakin 1 kohdassa
tarkoitettua toimenpidettä varten.

Yleissopimuksen ja pöytäkirjan suhde
1.
Tämän yleissopimuksen ja pöytäkirjan katsotaan muodos
tavan yhden asiakirjan ja niitä on tulkittava sellaisena.
2.
Tämän yleissopimuksen ja pöytäkirjan määräysten poike
tessa toisistaan ovat pöytäkirjan määräykset ensisijaisia.
II LUKU
KANSAINVÄLISEN VAKUUSOIKEUDEN PERUSTAMINEN

7 artikla
Muotovaatimukset
Vakuusoikeus katsotaan perustetuksi tämän yleissopimuksen
mukaisena vakuusoikeutena, jos vakuusoikeuden perustava so
pimus:
a) on tehty kirjallisesti;
b) liittyy esineeseen, jonka luovuttamiseen vakuuden asettajalla,
ehdollisella myyjällä tai vuokralleantajalla on oikeus;
c) mahdollistaa esineen yksilöinnin pöytäkirjan mukaisesti; ja

3.
Tämän artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa taikka
13 artiklassa mainittua oikeutta on käytettävä kaupallisesti jär
kevällä tavalla. Oikeutta katsotaan käytetyn kaupallisesti järke
vällä tavalla, kun se on sovellettavan vakuussopimuksen mää
räyksen mukainen, jollei kyseinen määräys ole ilmeisen kohtuu
ton.

4.
Vakuusoikeuden haltijan, joka ehdottaa esineen myyntiä
tai vuokraoikeuden antamista esineeseen 1 kohdan nojalla, on
ilmoitettava siitä kirjallisesti ja kohtuullisessa ajassa etukäteen:

a) edellä 1 artiklan m alakohdan i ja ii alakohdassa mainituille
henkilöille, joiden oikeuksiin asia vaikuttaa; ja

b) edellä 1 artiklan m alakohdan iii alakohdassa mainituille
henkilöille, joiden oikeuksiin asia vaikuttaa, ja jotka ovat il
moittaneet vakuusoikeuden haltijalle oikeuksistaan kohtuulli
sessa ajassa etukäteen.

5.
Määrät, jotka vakuusoikeuden haltija on saanut 1 tai 2
kohdassa mainitun oikeuden käytön seurauksena, otetaan huo
mioon turvattua velkaa suoritettaessa.
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6.
Jos summat, jotka vakuusoikeuden haltija on saanut 1 tai
2 kohdassa mainitun oikeuden käytön seurauksena, ylittävät
vakuusoikeuden turvaaman summan ja oikeuden käytön aiheut
tamat kohtuulliset kulut, ylijäämä on jaettava muiden kirjattujen
tai kyseiselle vakuusoikeuden haltijalle ilmoitettujen keskinäisten
etusijojen haltijoiden kesken etusijajärjestyksen mukaan ja mah
dollisesti jäljelle jäävä määrä on maksettava vakuuden asettajalle.
9 artikla
Esineen omistusoikeuden siirto ja palauttaminen
1.
Edellä 11 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden laiminlyön
nin ilmettyä vakuusoikeuden haltija ja kaikki muut oikeudenhal
tijat voivat sopia, että vakuuden asettajan omistusoikeus tai muu
oikeus esineeseen, johon vakuusoikeus kohdistuu, siirtyy va
kuusoikeuden haltijalle turvatun velan suorittamiseksi kokonaan
tai osittain.
2.
Vakuusoikeuden haltijan hakemuksesta tuomioistuin voi
määrätä, että vakuuden asettajan omistusoikeus tai muu oikeus
esineeseen, johon vakuusoikeus kohdistuu, siirtyy vakuusoikeu
den haltijalle turvatun velan suorittamiseksi kokonaan tai osit
tain.
3.
Tuomioistuin hyväksyy 2 kohdassa tarkoitetun vakuusoi
keuden haltijan hakemuksen ainoastaan, jos turvattu velka,
jonka suorittamiseksi omistusoikeuden tai muun oikeuden siirto
on tarkoitus tehdä, vastaa määrältään esineen arvoa, ottaen huo
mioon mahdolliset maksut, jotka vakuusoikeuden haltijan on
suoritettava muille oikeudenhaltijoille.
4.
Jäljempänä 11 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden laimin
lyönnin ilmettyä vakuuden asettaja tai oikeudenhaltija voi ennen
kiinnitetyn esineen myyntiä tai 2 kohdan mukaisen päätöksen
antamista purkaa kiinnityksen maksamalla turvatun velan koko
naan, jollei vakuusoikeuden haltijan 8 artiklan 1 kohdan b ala
kohdan nojalla mahdollisesti antamasta vuokraoikeudesta tai
tuomioistuimen 8 artiklan 2 kohdan nojalla tekemästä päätök
sestä muuta johdu. Jos muu oikeudenhaltija kuin velallinen
maksaa turvatun velan kokonaan velvoitteen laiminlyönnin il
mettyä, kyseinen henkilö saa vakuusoikeuden haltijan oikeudet.
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b) hakea tuomioistuimen päätöstä luvan tai määräyksen saami
seksi jompaakumpaa edellä tarkoitettua toimenpidettä varten.
11 artikla
Velvollisuuden laiminlyönti
1.
Velallinen ja velkoja voivat milloin tahansa sopia kirjalli
sesti siitä, minkä olosuhteiden katsotaan tarkoittavan velvolli
suuden laiminlyöntiä tai muutoin luovan perusteen 8–10 ja
13 artiklan mukaisten oikeuksien käytölle ja toimenpiteiden
täytäntöönpanolle.
2.
Mikäli velallinen ja velkoja eivät ole tehneet edellä tarkoi
tettua sopimusta, ”velvollisuuden laiminlyönnin” katsotaan 8–10
ja 13 artiklaa sovellettaessa tarkoittavan sellaista velvollisuuden
laiminlyöntiä, joka merkittävällä tavalla estää velkojaa saamasta
suoritusta, johon hänellä on sopimuksen nojalla oikeus.
12 artikla
Ylimääräiset oikeudet
Sovellettavan lain mahdollistamia ylimääräisiä oikeuksia, mu
kaan lukien oikeudet, joista osapuolet ovat keskenään sopineet,
voidaan käyttää siltä osin kuin ne eivät ole 15 artiklassa tarkoi
tettujen tämän luvun pakottavien määräysten vastaisia.
13 artikla
Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
1.
Jollei sopimusvaltion mahdollisesti antamasta 55 artiklan
mukaisesta julistuksesta muuta johdu, sen on varmistettava, että
velkoja, joka pystyy todistamaan velallisen laiminlyöneen velvol
lisuutensa, voi ennen vaatimustaan koskevan lopullisen päätök
sen antamista ja siltä osin kuin velallinen on antanut suostu
muksensa, joka voidaan antaa milloin tahansa, saada pyyntönsä
mukaisesti tuomioistuimelta viipymättä määräyksen yhdestä tai
useammasta seuraavasta turvaamistoimenpiteestä:
a) esineen ja sen arvon säilyttäminen;
b) esineen haltuunotto tai valvonta;

5.
Vakuuden asettajan omistusoikeus tai muu esineeseen
kohdistuva oikeus, joka siirtyy 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisen myynnin seurauksena tai tämän artiklan 1 tai 2 koh
dan mukaisesti, vapautuu muista vakuusoikeuksista, joihin näh
den myynnin suorittavan vakuusoikeuden haltijan oikeus on
29 artiklan nojalla etusijalla.
10 artikla
Ehdollisen myyjän tai vuokralleantajan oikeudet
Jäljempänä 11 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden laiminlyön
nin ilmetessä omistusoikeuden pidättämistä koskevan ehdon si
sältävän sopimuksen tai vuokrasopimuksen soveltamisen yhtey
dessä, ehdollinen myyjä tai vuokralleantaja voi:
a) päättää sopimuksen voimassaolon ja ottaa sopimuksen koh
teena olevan esineen haltuunsa, jollei sopimusvaltion mah
dollisesti antamasta 54 artiklan mukaisesta julistuksesta
muuta johdu; tai

c) esineen siirtämisen estäminen; ja
d) esineen vuokralle antaminen tai, jollei asiaan sovelleta tämän
kohdan a–c alakohtaa, esineen ja sen tuoton hallinta.
2.
Tuomioistuin voi 1 kohdan mukaisen määräyksen antami
sen yhteydessä asettaa tarpeelliseksi katsomiaan ehtoja suojatak
seen oikeudenhaltijoita, jos velkoja:
a) ei täytä tähän yleissopimukseen tai sovellettavaan pöytäkir
jaan perustuvia velvollisuuksiaan velallista kohtaan pannes
saan väliaikaista turvaamistoimenpidettä koskevaa määräystä
täytäntöön; tai
b) ei pysty näyttämään toteen vaatimustaan kokonaan tai osit
tain vaatimusta koskevan lopullisen ratkaisun antamisen yh
teydessä.
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3.
Ennen 1 kohdan mukaisen määräyksen antamista tuo
mioistuin voi edellyttää sitä koskevan pyynnön tiedoksiantoa
oikeudenhaltijoille.

4.
Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta 8 artiklan 3 koh
dan soveltamiseen eivätkä rajoita tuomioistuimen oikeutta antaa
määräyksiä muista kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista
väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä.

14 artikla

L 121/13

3.
Tämän luvun ja V luvun määräyksiä sovellettaessa ”kirjaa
misen” katsotaan tarkoittavan soveltuvin osin myös rekisteri
merkinnän muutosta, laajentamista tai rekisteristä poistamista.
17 artikla
Valvontaviranomainen ja kirjaaja
1.
Valvontaviranomainen nimetään pöytäkirjan määräysten
mukaisesti.
2.

Valvontaviranomainen:

Menettelyä koskevat vaatimukset
Jollei 54 artiklan 2 kohdan määräyksistä muuta johdu, tämän
luvun määräysten mukaiset oikeudet on pantava täytäntöön
sellaisen menettelyn mukaisesti, josta on säädetty täytäntöönpa
nopaikan laissa.

a) perustaa kansainvälisen rekisterin tai huolehtii sen perusta
misesta;
b) nimittää kirjaajan ja vapauttaa tämän tehtävistään, jollei pöy
täkirjassa toisin määrätä;

15 artikla
Määräyksistä poikkeaminen
Tässä luvussa tarkoitetuista osapuolista kaksi tai useampi voi
milloin tahansa sopia kirjallisesti poikkeavansa keskinäisissä suh
teissaan joistakin tämän luvun määräyksistä tai muuttavansa
niiden vaikutuksia, lukuun ottamatta 8 artiklan 3–6 kohtaa,
9 artiklan 3 ja 4 kohtaa, 13 artiklan 2 kohtaa ja 14 artiklaa.

c) varmistaa, että kirjaajan vaihtuessa uudella kirjaajalla on tai
hänelle voidaan siirtää kansainvälisen rekisterin jatkuvan te
hokkaan toiminnan edellyttämät oikeudet;
d) neuvoteltuaan ensin sopimusvaltioiden kanssa, laatii tai hy
väksyy määräykset, jotka annetaan kansainvälisen rekisterin
toimintaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti, ja huolehtii nii
den julkaisusta;

IV LUKU
KANSAINVÄLINEN KIRJAAMISJÄRJESTELMÄ

16 artikla

e) vahvistaa hallinnolliset menettelytavat, joita sovelletaan val
vontaviranomaiselle tehtäviin kansainvälisen rekisteriin toi
mintaa koskeviin valituksiin;

Kansainvälinen rekisteri
1.

Perustetaan kansainvälinen rekisteri, johon kirjataan:

a) kansainväliset vakuusoikeudet, tulevat kansainväliset vakuus
oikeudet ja kirjaamiskelpoiset lakisääteiset oikeudet ja vakuu
soikeudet;

b) kansainvälisten vakuusoikeuksien siirtosopimukset ja tulevat
siirtosopimukset;

c) lain tai sopimuksen mukaiseen sijaantuloon perustuvat kan
sainvälisten vakuusoikeuksien saannot sovellettavan lain mu
kaisesti;

d) kansallisia vakuusoikeuksia koskevat ilmoitukset; ja

f) valvoo kirjaajan työtä ja kansainvälisen rekisterin toimintaa;
g) antaa kirjaajan pyynnöstä tälle tarpeellisiksi katsomansa oh
jeet;
h) asettaa ja tarkistaa säännöllisin väliajoin kansainvälisen rekis
terin palveluista perittävät maksut;
i) suorittaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
tämän yleissopimuksen ja pöytäkirjan tavoitteiden toteutta
mista varten on käytettävissä tehokas ilmoituksiin perustuva
sähköinen rekisterijärjestelmä;
j) toimittaa sopimusvaltioille säännöllisin väliajoin kertomuk
sen tämän yleissopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten velvol
lisuuksiensa hoitamisesta.

e) tämän kohdan edellä olevissa alakohdissa tarkoitettujen va
kuusoikeuksien etusijajärjestyksen muuttaminen.

3.
Valvontaviranomainen voi tehdä sopimuksia, jotka ovat
tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi, mukaan lukien 27 artiklan
3 kohdassa tarkoitetut sopimukset.

2.
Yksittäiselle esineryhmälle ja liitännäisoikeuksien ryhmälle
voidaan perustaa erillinen kansainvälinen rekisteri.

4.
Valvontaviranomainen hallitsee kaikkia oikeuksia kansain
välisen rekisterin tiedostoihin ja arkistoihin.

L 121/14

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5.
Kirjaaja huolehtii kansainvälisen rekisterin tehokkaasta toi
minnasta ja hoitaa tämän yleissopimuksen, pöytäkirjan ja mää
räysten mukaiset tehtävänsä.
V LUKU

15.5.2009

3.
Rekisterimerkintä on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla haet
tavissa, kun:
a) kansainvälinen rekisteri on antanut sille vastaanottojärjestyk
sen mukaisen tiedostonumeron; ja

MUUT KIRJAAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

18 artikla
Kirjaamista koskevat vaatimukset
1.
Pöytäkirjassa ja määräyksissä täsmennetään vaatimukset,
mukaan lukien esineen yksilöintiä koskevat vaatimukset, joita
sovelletaan:
a) rekisterimerkinnän tekemiseen (mukaan lukien mahdollisuus
hankkia etukäteen sähköisesti suostumus sellaiselta henki
löltä, jonka suostumus vaaditaan 20 artiklan nojalla);
b) rekisteritietojen hakemiseen ja rekisteriotteiden antamiseen
sekä, jollei edellä olevasta muuta johdu;
c) sen varmistamiseen, että kansainvälisestä rekisteristä saatavat
muut kuin rekisterimerkintöihin liittyvät tiedot ja asiakirjat
pidetään luottamuksellisina.
2.
Kirjaajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa, onko 20 artiklan
mukainen suostumus kirjaamiseen tosiasiallisesti annettu tai pä
tevä.
3.
Kun tulevana kansainvälisenä vakuusoikeutena kirjatusta
vakuusoikeudesta tulee kansainvälinen vakuusoikeus, uutta kir
jaamista ei vaadita, jos rekisterimerkinnän tiedot ovat riittävät
kansainvälisen vakuusoikeuden kirjaamista varten.
4.
Kirjaaja varmistaa, että merkinnät tehdään kansainvälisen
rekisterin tiedostoon ja että merkinnät ovat haettavissa niiden
vastaanottojärjestyksessä, ja että merkinnästä näkyy päivämäärä
ja kellonaika, jona se on vastaanotettu.
5.
Pöytäkirjassa voidaan määrätä, että sopimusvaltio voi ni
metä alueellaan olevan yhden tai useamman yhteysviranomai
sen, jonka kautta kansainväliseen rekisteriin kirjattavat tiedot on
toimitettava. Sopimusvaltio, joka nimeää tällaisen yhteysviran
omaisen, voi asettaa yksityiskohtaisempia vaatimuksia, jotka tie
tojen on täytettävä, jotta ne voidaan toimittaa kansainväliseen
rekisteriin.
19 artikla
Rekisterimerkinnän voimassaolo ja ajankohta
1.
Rekisterimerkintä on voimassa ainoastaan, jos se on tehty
20 artiklan mukaisesti.
2.
Voimassa oleva rekisterimerkintä on täydellinen, kun vaa
dittavat tiedot on kirjattu kansainvälisen rekisterin tiedostoon,
josta ne ovat haettavissa.

b) rekisterimerkinnän sisältämät tiedot, mukaan lukien tiedosto
numero, on tallennettu kestävässä muodossa ja ovat luetta
vissa kansainvälisessä rekisterissä.
4.
Jos alun perin tulevana kansainvälisenä vakuusoikeutena
kirjatusta vakuusoikeudesta tulee kansainvälinen vakuusoikeus,
kyseinen kansainvälinen vakuusoikeus katsotaan kirjatuksi tule
van kansainvälisen vakuusoikeuden kirjaamisen ajankohdasta lu
kien, edellyttäen, että rekisterimerkintä oli edelleen voimassa
välittömästi ennen kansainvälisen vakuusoikeuden perustamista
7 artiklan määräysten mukaisesti.
5.
Edellä 4 kohtaa sovelletaan tarvittavin mukautuksin kan
sainvälisen vakuusoikeuden tulevan siirtosopimuksen kirjaami
seen.
6.
Rekisterimerkintä on haettavissa kansainvälisen rekisterin
tiedostosta pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin.
20 artikla
Suostumuksen antaminen kirjaamiselle
1.
Osapuoli voi kirjata kansainvälisen vakuusoikeuden tai tu
levan kansainvälisen vakuusoikeuden taikka kansainvälisen va
kuusoikeuden siirtosopimuksen tai tulevan siirtosopimuksen re
kisteriin ja muuttaa tai laajentaa rekisterimerkintää ennen sen
voimassaolon päättymistä, jos toinen osapuoli on antanut siihen
kirjallisen suostumuksen.
2.
Kansainvälisen vakuusoikeuden heikentäminen toiseen va
kuusoikeuteen nähden voidaan kirjata rekisteriin, jos sen oikeu
den haltija, jonka etusijaa heikennetään, on antanut siihen kir
jallisen suostumuksensa, joka voidaan antaa milloin tahansa.

3.
Rekisterimerkintä voidaan poistaa, jos se osapuoli, jonka
hyväksi merkintä on tehty, on antanut siihen kirjallisen suostu
muksensa.
4.
Sijaantulija voi kirjata kansainvälisen vakuusoikeuden saa
misen lain tai sopimuksen mukaisen sijaantulon perusteella.
5.
Kirjaamiskelpoisen lakisääteisen oikeuden tai vakuusoikeu
den voi kirjata kyseisen oikeuden haltija.
6.
Ilmoituksen kansallisesta vakuusoikeudesta voi kirjata ky
seisen oikeuden haltija.
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21 artikla

25 artikla

Rekisterimerkinnän voimassaolo

Rekisterimerkinnän poistaminen

Kansainvälisen vakuusoikeuden rekisterimerkintä on voimassa,
kunnes se poistetaan tai kun rekisterimerkinnässä mainittu voi
massaoloaika päättyy.

1.
Kun kansainvälisellä vakuusoikeudella turvattu velka tai
velvollisuus, johon kirjattu lakisääteinen oikeus tai vakuusoikeus
perustuu, on suoritettu, tai kun kirjatun omistusoikeuden pidät
tämistä koskevan ehdon sisältävän sopimuksen mukaisen omis
tusoikeuden siirron ehdot on täytetty, vakuusoikeuden haltijan
on viipymättä poistettava merkintä rekisteristä velallisen toimi
tettua vakuusoikeuden haltijalle asiaa koskevan kirjallisen pyyn
nön rekisteriin kirjattuun osoitteeseen tai vakuusoikeuden halti
jan vastaanotettua tällaisen pyynnön kyseisessä osoitteessa.

22 artikla
Tietojen haku rekisteristä
1.
Kuka tahansa voi pöytäkirjassa ja määräyksissä määrätyllä
tavalla hakea tai pyytää sähköisesti kansainvälisestä rekisteristä
siihen kirjattuja tietoja, jotka koskevat vakuusoikeuksia tai tule
via vakuusoikeuksia.
2.
Saatuaan pyynnön esinettä koskevasta rekisteriotteesta,
kirjaaja toimittaa sähköisesti pöytäkirjassa ja määräyksissä mää
rätyllä tavalla rekisteriotteen:
a) joka sisältää kaikki kyseistä esinettä koskevat rekisteriin kir
jatut tiedot sekä maininnan päivämäärästä ja kellonajasta,
jolloin tiedot on kirjattu rekisteriin; tai
b) jossa todetaan, että kansainvälisessä rekisterissä ei ole ky
seistä esinettä koskevia tietoja.
3.
Edellä 2 kohdan nojalla annetussa rekisteriotteessa on mai
nittava, että rekisterimerkinnässä mainittu velkoja on saanut tai
aikoo hankkia esineeseen kohdistuvan kansainvälisen vakuusoi
keuden, mutta ei sitä, koskeeko merkintä kansainvälistä vakuus
oikeutta tai tulevaa vakuusoikeutta, vaikka tämä ilmenisi kysei
seen rekisterimerkintään liittyvistä tiedoista.
23 artikla
Luettelo julistuksista ja ilmoitetuista lakisääteisistä
oikeuksista ja vakuusoikeuksista
Kirjaaja pitää yllä luetteloa julistuksista, julistusten peruuttami
sista ja julistuksissa luetelluista lakisääteisten oikeuksien ja va
kuusoikeuksien ryhmistä, jotka tallettaja on toimittanut kirjaa
jalle sopimusvaltioiden 39 ja 40 artiklan mukaisina julistuksina,
sekä kaikkien julistusten ja julistusten peruuttamisten päivämää
ristä. Luettelo on kirjattava ja sen on oltava haettavissa julistuk
sen antaneen valtion nimen perusteella, ja luettelon tulee olla
pyynnöstä kenen tahansa henkilön saatavilla pöytäkirjan ja mää
räysten mukaisesti.
24 artikla

2.
Kun tuleva kansainvälinen vakuusoikeus tai tuleva kan
sainvälisen vakuusoikeuden siirtosopimus on kirjattu, tulevan
velkojan tai siirronsaajan on viipymättä poistettava merkintä
rekisteristä tulevan velallisen tai siirtäjän toimitettua tulevalle
velkojalle tai siirronsaajalle, ennen kuin tuleva velkoja tai siir
ronsaaja on suorittanut varat tai on sitoutunut niin tekemään,
asiaa koskevan kirjallisen pyynnön rekisteriin kirjattuun osoit
teeseen tai tulevan velkojan tai siirronsaajan vastaanotettua täl
laisen pyynnön kyseisessä osoitteessa.

3.
Kun kansallisen vakuusoikeuden kirjatussa ilmoituksessa
yksilöidyllä kansallisella vakuusoikeudella turvattu velka on suo
ritettu, vakuusoikeuden haltijan on viipymättä poistettava mer
kintä rekisteristä velallisen toimitettua vakuusoikeuden haltijalle
asiaa koskevan kirjallisen pyynnön rekisteriin kirjattuun osoit
teeseen tai vakuusoikeuden haltijan vastaanotettua tällaisen
pyynnön kyseisessä osoitteessa.

4.
Jos rekisterimerkintää ei olisi pitänyt tehdä tai jos se on
virheellinen, on henkilön, jonka hyväksi merkintä on tehty,
viipymättä poistettava merkintä rekisteristä tai muutettava sitä
velallisen toimitettua mainitulle henkilölle asiaa koskevan kirjal
lisen pyynnön rekisteriin kirjattuun osoitteeseen tai mainitun
henkilön vastaanotettua tällaisen pyynnön kyseisessä osoitteessa.

26 artikla
Kansainvälisen rekisterin palveluiden saatavuus
Keneltäkään ei saa evätä pääsyä kansainvälisen rekisterin kirjaa
mis- ja hakupalveluihin muutoin kuin siinä tapauksessa, että
kyseinen henkilö ei ole noudattanut tässä luvussa määrättyjä
menettelytapoja.

Rekisteriotteiden näyttöarvo
Asiakirja, joka on määrättyjen muotovaatimusten mukainen ja
jonka mukaan se on kansainvälisen rekisterin antama rekisteri
ote, on prima facie todiste:
a) siitä, että se on kansainvälisen rekisterin antama; ja

VI LUKU
VALVONTAVIRANOMAISEN JA KIRJAAJAN ERIOIKEUDET JA
VAPAUDET

27 artikla
Oikeushenkilön asema; koskemattomuus

b) rekisteriotteessa mainituista tiedoista, mukaan lukien rekiste
rimerkinnän päivämäärä ja kellonaika.

1.
Valvontaviranomainen on kansainvälinen oikeushenkilö,
jos sillä ei jo ennestään ole tätä asemaa.
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2.
Valvontaviranomaisella sekä sen virkamiehillä ja työnteki
jöillä on pöytäkirjassa määritelty koskemattomuus oikeudellisen
ja hallinnollisen menettelyn osalta.
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vakuutuksen tai muun taloudellisen takuun, jonka suuruudesta
päättää valvontaviranomainen.
VIII LUKU

3. a) Valvontaviranomainen on vapautettu veroista ja sillä on
muut isäntävaltion kanssa sovitut erioikeudet.

KANSAINVÄLISEN VAKUUSOIKEUDEN VAIKUTUKSET KOL
MANSIIN OSAPUOLIIN

29 artikla
b) Tässä kappaleessa ”isäntävaltio” tarkoittaa sitä valtiota,
jonka alueella valvontaviranomainen sijaitsee.

4.
Kansainvälisen rekisterin varat, asiakirjat, tiedostot ja arkis
tot ovat loukkaamattomat ja koskemattomat takavarikkoa sekä
muita oikeudellisia ja hallinnollisia toimia vastaan.

5.
Kirjaajaa vastaan 28 artiklan 1 kohdan tai 44 artiklan
nojalla esitettävän korvausvaatimuksen osalta sen esittäjällä on
oikeus saada sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen
korvausvaatimuksen esittämiseksi.

6.
Valvontaviranomainen voi luopua 4 kohdan mukaisesta
loukkaamattomuudesta ja koskemattomuudesta.

Etusijajärjestys
1.
Kirjatulla vakuusoikeudella on etusija suhteessa muihin
myöhemmin kirjattuihin ja kirjaamattomiin vakuusoikeuksiin.
2.
Edellä 1 kohdan nojalla ensin kirjatun vakuusoikeuden
etusija on voimassa:
a) vaikka ensin kirjattu vakuusoikeus olisi perustettu tai kirjattu
tietoisena toisesta vakuusoikeudesta;
b) myös sellaisen varojen suorittamisen osalta, jonka ensin kir
jatun vakuusoikeuden haltija on myöntänyt toisesta vakuus
oikeudesta tietoisena.
3.

Esineen ostajan oikeutta:

VII LUKU
KIRJAAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

28 artikla

a) rasittaa rekisteriin
vakuusoikeus; ja

oikeudenhankkimishetkellä

kirjattu

Vahingonkorvausvelvollisuus ja taloudellinen takuu
1.
Kirjaajalla on velvollisuus suorittaa korvaus vahingosta tai
menetyksestä, joka on aiheutunut jollekin henkilölle suoraan
kirjaajan ja kirjaajan alaisten virkamiesten ja työntekijöiden vir
heestä tai laiminlyönnistä taikka kansainvälisen rekisterijärjestel
män viasta, jollei vika ole johtunut väistämättömästä tapahtu
masta, jota ei olisi voitu estää käyttämällä parhaimpia käytettä
vissä olevia sähköisiin rekisteriohjelmiin ja -toimintoihin liittyviä
menetelmiä, mukaan lukien varmistus-, turva- ja verkkojärjestel
mät.

2.
Kirjaajalla ei ole 1 kohdassa tarkoitettua vahingonkorvaus
velvollisuutta silloin, kun vahinko tai menetys johtuu puutteel
lisista rekisteritiedoista, jotka kirjaaja on vastaanottanut tai jotka
kirjaaja on toimittanut samassa muodossa eteenpäin, eikä silloin,
kun vahinko tai menetys johtuu teoista tai olosuhteista, joista
kirjaaja ja kirjaajan alaiset virkamiehet ja työntekijät eivät ole
vastuussa, eikä silloin, kun vahinko tai menetys ilmenee ennen
tietojen kirjaamista kansainväliseen rekisteriin.

b) se on vapaa kirjaamattomasta vakuusoikeudesta, vaikka os
taja olisi tietoinen sellaisen vakuusoikeuden olemassaolosta.
4.

Esineen ehdollisen ostajan tai vuokraajan oikeutta:

a) rasittaa rekisteriin ennen esineen ehdollisen ostajan tai vuok
raajan kansainvälisen vakuusoikeuden kirjaamista kirjattu va
kuusoikeus; ja
b) se on vapaa sellaisesta vakuusoikeudesta, jota ei ole kyseiseen
ajankohtaan mennessä kirjattu, vaikka ehdollinen ostaja tai
vuokraaja olisi tietoinen sellaisen vakuusoikeuden olemassa
olosta.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vahingonkorvausta voidaan
alentaa siltä osin kuin vahinkoa kärsinyt henkilö on aiheuttanut
vahingon itse tai on myötävaikuttanut sen syntymiseen.

5.
Vakuusoikeuksien haltijat voivat sopimuksella poiketa
tässä artiklassa tarkoitetusta etusijajärjestyksestä, mutta sopimus,
jolla vakuusoikeuden etusijaa heikennetään toiseen vakuusoikeu
teen nähden, ei sido etusijajärjestykseltään heikennetyn vakuus
oikeuden siirronsaajaa, ellei kyseisen siirtosopimuksen kohteena
olevan vakuusoikeuden heikentämistä ole siirtosopimuksen het
kellä kirjattu.

4.
Tässä artiklassa tarkoitetun vahingonkorvausvelvollisuuden
kattamiseksi kirjaaja ottaa pöytäkirjan määräysten mukaisesti

6.
Tähän artiklaan perustuva vakuusoikeuden etusija koskee
myös korvausta esineen menetyksestä.
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Tämä yleissopimus:

L 121/17

vaa kansainvälistä vakuusoikeutta, kuitenkin niin, että sopimus
ei heikennä velallisen oikeuksia ilman tämän suostumusta.

a) ei vaikuta sellaisiin esineestä irrallisiin laitteisiin kohdistuviin
oikeuksiin, jotka oikeuksien haltijalla on ollut ennen kyseis
ten laitteiden asentamista esineeseen, jos tällaiset oikeudet
pysyvät sovellettavan lain mukaan voimassa laitteiden asen
tamisen jälkeen; eikä
b) estä aiemmin asennettuihin esineestä irrallisiin laitteisiin koh
distuvien oikeuksien luomista, jos tällaiset erityiset oikeudet
syntyvät sovellettavan lain mukaan.
30 artikla
Maksukyvyttömyyden vaikutukset
1.
Velallisen maksukyvyttömyysmenettelyssä kansainvälinen
vakuusoikeus on tehokas, jos vakuusoikeus on kirjattu tämän
yleissopimuksen mukaisesti ennen maksukyvyttömyysmenette
lyn alkamista.

3.
Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, velallisen siir
ronsaajaa kohtaan käytettävissä olevat väitteet ja kuittausoikeu
det määräytyvät sovellettavan lain mukaisesti.
4.
Velallinen voi milloin tahansa kirjallisesti sopia luopuvansa
3 kohdassa tarkoitetuista väitteistä ja kuittausoikeuksista koko
naan tai osittain, mutta ei kuitenkaan siirronsaajan vilpillisistä
toimista johtuvasta väiteoikeudesta.
5.
Vakuudeksi asetetun siirtosopimuksen osalta siirretyt lii
tännäisoikeudet palautuvat siirtäjälle siltä osin kuin ne ovat
edelleen voimassa sen jälkeen, kun siirtosopimuksella turvattu
velka on suoritettu.
32 artikla
Siirtosopimuksen muotovaatimukset

2.
Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta kansainvälisen
vakuusoikeuden tehokkuuteen maksukyvyttömyysmenettelyssä,
jos vakuusoikeus on tehokas sovellettavan lain mukaan.

1.
Liitännäisoikeuksien siirtosopimus siirtää vastaavan kan
sainvälisen vakuusoikeuden ainoastaan, jos siirtosopimus:
a) on tehty kirjallisesti;

3.

Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta:

a) maksukyvyttömyysmenettelyssä sovellettaviin oikeussään
nöksiin, jotka koskevat etuoikeuden antavan tai velkojia pe
tollisesti vahingoittavan oikeustoimen peräytystä;
b) menettelyä koskeviin säännöksiin, jotka koskevat selvittäjän
valvonnassa tai seurannassa olevaan omaisuuteen kohdistu
vien oikeuksien täytäntöönpanoa.
IX LUKU
LIITÄNNÄISOIKEUKSIEN JA KANSAINVÄLISTEN VAKUUSOI
KEUKSIEN SIIRTOSOPIMUKSET; SIJAANTULO-OIKEUS

31 artikla
Siirtosopimuksen vaikutukset
1.
Jolleivät osapuolet toisin sovi, liitännäisoikeuksien siirtoso
pimus, joka tehdään 32 artiklan mukaisesti, antaa siirronsaajalle
myös:
a) vastaavan kansainvälisen vakuusoikeuden; ja
b) kaikki tähän yleissopimukseen perustuvat siirtäjän vakuusoi
keudet ja siirtäjän etusijan.
2.
Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä siirtäjän lii
tännäisoikeuksien osittaista siirtoa. Tällaisen osittaisen siirtoso
pimuksen osalta siirtäjä ja siirronsaaja voivat sopia keskinäisistä
oikeuksistaan, jotka koskevat 1 kohdan nojalla siirrettyä vastaa

b) mahdollistaa liitännäisoikeuksien yksilöinnin sen sopimuksen
mukaisesti, johon ne perustuvat; ja
c) mahdollistaa vakuudeksi asetetun siirtosopimuksen osalta
siirtosopimuksella turvatun velan yksilöinnin pöytäkirjan
mukaisesti ilman, että turvattua määrää tai enimmäismäärää
on tarpeen mainita.
2.
Vakuussopimuksen luoman tai tuottaman kansainvälisen
vakuusoikeuden siirtosopimus ei ole pätevä, ellei osa tai kaikki
vastaavista liitännäisoikeuksista samalla siirry.
3.
Tätä yleissopimusta ei sovelleta liitännäisoikeuksien siirto
sopimukseen, jonka mukaan vastaava kansainvälinen vakuusoi
keus ei siirry.
33 artikla
Velallisen velvollisuudet siirronsaajaa kohtaan
1.
Siltä osin kuin liitännäisoikeudet ja vastaava kansainväli
nen vakuusoikeus on siirretty 31 ja 32 artiklan määräysten
mukaisesti, siirtosopimus sitoo velallista näiden liitännäisoikeuk
sien ja vakuusoikeuden osalta ja velallisella on velvollisuus suo
rittaa maksu tai muu suoritus siirronsaajalle ainoastaan, jos:
a) siirtosopimus on annettu velalliselle tiedoksi kirjallisesti joko
siirtäjän toimesta tai hänen määräyksestään; ja
b) liitännäisoikeudet on yksilöity tiedoksiannossa.
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2.
Maksu tai muu suoritus vapauttaa velallisen velvollisuuk
sistaan, muista vapauttavista perusteista riippumatta, jos se on
tehty 1 kohdan määräysten mukaisesti.

3.
Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta etusijajärjestyk
seen.

34 artikla
Oikeudet vakuudeksi asetetun siirtosopimuksen
laiminlyöntitilanteessa
Siirtäjän laiminlyötyä velvoitteensa, kun kyse on vakuudeksi
asetetusta liitännäisoikeuksien ja vastaavan kansainvälisen va
kuusoikeuden siirtosopimuksesta, 8, 9 ja 11–14 artiklaa sovel
letaan siirtäjän ja siirronsaajan keskinäisiin suhteisiin (ja niitä
sovelletaan liitännäisoikeuksien osalta siltä osin kuin niiden
määräyksiä voidaan soveltaa aineettomaan omaisuuteen) siten,
että:

a) viittausten turvattuun velkaan ja vakuusoikeuteen katsotaan
olevan viittauksia liitännäisoikeuksien ja vastaavan kansain
välisen vakuusoikeuden siirtosopimuksella turvattuun vel
kaan sekä siirtosopimuksen tuottamaan vakuusoikeuteen;

b) viittausten vakuusoikeuden haltijaan ja vakuuden asettajaan
katsotaan olevan viittauksia siirronsaajaan ja siirtäjään;
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36 artikla
Siirronsaajan etusija suhteessa liitännäisoikeuksiin
1.
Liitännäisoikeuksien ja vastaavan kansainvälisen vakuusoi
keuden siirronsaajalla, kun siirtosopimus on kirjattu, on 35 ar
tiklan 1 kohdan nojalla etusija suhteessa muihin liitännäisoi
keuksien siirronsaajiin ainoastaan:

a) jos sopimuksessa, johon liitännäisoikeudet perustuvat, maini
taan, että esine on asetettu niiden vakuudeksi tai että ne
liittyvät esineeseen; ja

b) siltä osin kuin liitännäisoikeudet liittyvät esineeseen.

2.
Edellä 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa liitännäisoi
keuksien katsotaan liittyvän esineeseen ainoastaan siltä osin
kuin ne ovat oikeuksia maksuun tai suoritukseen, jotka liittyvät:

a) esineen hankkimiseksi myönnettyyn ja käytettyyn rahamää
rään;

b) toisen sellaisen esineen hankkimiseksi myönnettyyn ja käy
tettyyn rahamäärään, johon siirtäjällä oli toinen kansainväli
nen vakuusoikeus, jos siirtäjä on siirtänyt vakuusoikeuden
siirronsaajalle ja siirtosopimus on kirjattu;

c) esineestä maksettavaan hintaan;
c) viittausten kansainvälisen vakuusoikeuden haltijaan katsotaan
olevan viittauksia siirronsaajaan; ja

d) viittausten esineeseen katsotaan olevan viittauksia siirrettyi
hin liitännäisoikeuksiin ja vastaavaan kansainväliseen vakuus
oikeuteen.

35 artikla
Siirtosopimusten etusijajärjestys
1.
Silloin, kun liitännäisoikeuksien siirtosopimuksia on useita
ja vähintään yksi niistä sisältää myös vastaavan kansainvälisen
vakuusoikeuden siirron ja on kirjattu, 29 artiklan määräyksiä
sovelletaan siten, että viittausten kirjattuun vakuusoikeuteen kat
sotaan olevan viittauksia liitännäisoikeuksien siirtosopimukseen
ja vastaavaan kirjattuun kansainväliseen vakuusoikeuteen, sekä
viittausten kirjattuun tai kirjaamattomaan vakuusoikeuteen kat
sotaan olevan viittauksia kirjattuun tai kirjaamattomaan siirto
sopimukseen.

d) esineestä maksettavaan vuokraan; tai

e) muuhun edellä olevissa alakohdissa tarkoitettuun maksuta
pahtumaan perustuvaan velvoitteeseen.

3.
Kaikissa muissa tapauksissa liitännäisoikeuksien siirtosopi
musten etusijajärjestys määräytyy sovellettavan lain mukaisesti.

37 artikla
Siirtäjän maksukyvyttömyyden vaikutukset
Tämän yleissopimuksen 30 artiklan määräyksiä sovelletaan siir
täjää koskevaan maksukyvyttömyysmenettelyyn siten, että viit
tausten velalliseen katsotaan olevan viittauksia siirtäjään.

38 artikla
Sijaantulo

2.
Edellä 30 artiklaa sovelletaan liitännäisoikeuksien siirtoso
pimukseen siten, että viittausten kansainväliseen vakuusoikeu
teen katsotaan olevan viittauksia liitännäisoikeuksien ja vastaa
van kansainvälisen vakuusoikeuden siirtosopimukseen.

1.
Ellei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu, tämän yleisso
pimuksen määräykset eivät vaikuta liitännäisoikeuksien ja vas
taavan kansainvälisen vakuusoikeuden saamiseen, kun saaminen
perustuu laki- tai sopimusperusteiseen sijaantuloon sovellettavan
lain mukaisesti.
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2.
Vakuusoikeuksien haltijat voivat kirjallisella sopimuksella
poiketa 1 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien ja kilpailevien oi
keuksien etusijajärjestyksestä, mutta sopimus, jolla vakuusoikeu
den etusijaa heikennetään toiseen vakuusoikeuteen nähden, ei
sido heikennetyn vakuusoikeuden siirronsaajaa, ellei kyseisellä
sopimuksella suoritettua vakuusoikeuden heikennystä ole siirto
sopimuksen hetkellä kirjattu.
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esineryhmän osalta kirjaamiskelpoisia tämän yleissopimuksen
mukaisesti kansainvälisten vakuusoikeuksien tavoin, ja joita kos
kevat samat säännöt. Tällaista julistusta voidaan muuttaa milloin
tahansa.
XI LUKU
YLEISSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN IRTAIMEN KAUPPAAN

X LUKU

41 artikla

OIKEUDET JA VAKUUSOIKEUDET, JOTKA VOIVAT OLLA SO
PIMUSVALTION JULISTUKSEN KOHTEENA

Irtaimen esineen kauppa ja tuleva kauppa

39 artikla
Etusijan ilman kirjaamista tuottavat oikeudet
1.
Sopimusvaltio voi milloin tahansa pöytäkirjan tallettajan
huostaan annetulla julistuksella ilmoittaa yleisesti tai nimen
omaisesti:
a) ne lakisääteisten oikeuksien tai vakuusoikeuksien ryhmät
(poisluettuna 40 artiklan soveltamisalaan kuuluvat oikeudet
tai vakuusoikeudet), jotka ovat kyseisen sopimusvaltion lain
nojalla etusijalla suhteessa muihin vakuusoikeuksiin, kun ky
seessä on kansainvälisen vakuusoikeuden kohteena olevaan
esineeseen verrattavissa oleva esine, ja joilla on mahdollisesta
maksukyvyttömyysmenettelystä riippumatta etusija suhteessa
kansainväliseen vakuusoikeuteen; ja
b) että tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta valtion
tai sen alueen, hallitustenvälisen järjestön tai muun yksityisen
julkisten palveluiden tarjoajan oikeuteen pidättää esine kysei
sen valtion, järjestön tai palveluiden tarjoajan saatavan va
kuudeksi kyseisen valtion lain mukaisesti, kun saatava liittyy
näiden palveluiden tarjoamiseen kyseisen tai muun esineen
osalta.
2.
Edellä 1 kohdan nojalla annettu julistus voi koskea myös
myöhemmin, selityksen tallettamisen jälkeen luotavia oikeuksien
tai vakuusoikeuksien ryhmiä.
3.
Lakisääteinen oikeus tai vakuusoikeus on etusijalla suh
teessa kansainvälisen vakuusoikeuteen ainoastaan silloin, kun
ensin mainittu oikeus kuuluu sellaiseen oikeuksien ja vakuusoi
keuksien ryhmään, joka on mainittu ennen kansainvälisen va
kuusoikeuden kirjaamista talletetussa julistuksessa.
4.
Edellä 3 kohdassa määrätyn estämättä sopimusvaltio voi
pöytäkirjan ratifioidessaan tai hyväksyessään tai siihen liittyes
sään antaa julistuksen, jonka mukaan 1 kohdan a alakohdan
mukaisen selityksen kattamaan ryhmään kuuluva oikeus tai va
kuusoikeus on etusijalla suhteessa sellaiseen kansainväliseen va
kuusoikeuteen, joka on kirjattu ennen ratifioimis-, hyväksymistai liittymispäivää.

Tätä yleissopimusta sovelletaan irtaimen esineen kauppaan ja
tulevaan kauppaan pöytäkirjan määräysten ja niiden mahdollis
ten muutosten mukaisesti.
XII LUKU
TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

42 artikla
Oikeuspaikan valinta
1.
Jollei 43 ja 44 artiklan määräyksistä muuta johdu, oikeus
toimen osapuolten valinnan mukaisilla sopimusvaltion tuo
mioistuimilla on toimivalta käsitellä tämän yleissopimuksen no
jalla esitettyjä korvausvaatimuksia riippumatta siitä, onko vali
tulla oikeuspaikalla yhteyttä osapuoliin tai oikeustoimeen. Toi
mivalta on yksinomainen, jolleivät osapuolet toisin sovi.
2.
Edellä tarkoitetun oikeuspaikan valintaa koskeva sopimus
on tehtävä kirjallisesti tai muutoin valitun oikeuspaikan lain
muotovaatimusten mukaisesti.
43 artikla
Toimivaltainen

tuomioistuin 13 artiklan
toimenpiteissä

mukaisissa

1.
Osapuolten valinnan mukaisella sopimusvaltion tuomiois
tuimilla ja sen sopimusvaltion tuomioistuimilla, jonka alueella
esine sijaitsee, on toimivalta määrätä 13 artiklan 1 kohdan a, b
tai c alakohdan tai 13 artiklan 4 kohdan mukaisia toimenpiteitä
kyseessä olevan esineen osalta.
2.
Toimivaltaa määrätä 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan
mukaisia toimenpiteitä tai muita 13 artiklan 4 kohdan mukaisia
väliaikaisia turvaamistoimenpiteitä voi käyttää joko:
a) osapuolten valinnan mukainen tuomioistuin; tai
b) sen sopimusvaltion tuomioistuin, jonka alueella velallinen
sijaitsee, kuitenkin siten, että tällainen toimenpide voidaan
panna täytäntöön sitä koskevassa määräyksessä asetettujen
ehtojen mukaisesti ainoastaan kyseisen sopimusvaltion alu
eella.

40 artikla
Kirjaamiskelpoiset lakisääteiset oikeudet ja vakuusoikeudet
Sopimusvaltio voi milloin tahansa tallettaa pöytäkirjan talletta
jan huostaan julistuksen, jossa luetellaan ryhmät, joihin kuuluvat
lakisääteiset oikeudet tai vakuusoikeudet ovat minkä tahansa

3.
Tuomioistuin on toimivaltainen tämän artiklan edeltävien
kohtien mukaisesti, vaikka 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
vaatimusta koskevan lopullisen päätöksen antaa tai voi antaa
toisen sopimusvaltion tuomioistuin tai se annetaan välimiesme
nettelyssä.
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44 artikla

XIV LUKU

Toimivalta antaa kirjaajaa koskevia määräyksiä

LOPPUMÄÄRÄYKSET

1.
Sen paikan tuomioistuimilla, jossa kirjaajalla on keskushal
linto, on yksinomainen toimivalta määrätä kirjaaja maksamaan
vahingonkorvausta tai antaa muita kirjaajaa koskevia määräyk
siä.

47 artikla

2.
Jos henkilö jättää vastaamatta 25 artiklan nojalla esitettyyn
vaatimukseen eikä kyseistä henkilöä ole enää olemassa tai ky
seistä henkilöä ei tavoiteta rekisterimerkinnän poistamista kos
kevan määräyksen antamiseksi, tämän artiklan 1 kohdassa tar
koitetuilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta antaa
velallisen tai tulevan velallisen hakemuksesta kirjaajalle määräys
rekisterimerkinnän poistamisesta.

Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen
1.
Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten
Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 niille valtioille,
jotka osallistuivat 29 päivästä lokakuuta 16 päivään marras
kuuta 2001 pidettyyn diplomaattikonferenssiin liikkuvaa kalus
toa koskevan yleissopimuksen ja lentokalustoa koskevan pöytä
kirjan hyväksymiseksi. Marraskuun 16 päivän 2001 jälkeen
yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valti
oille Yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansain
välisen instituutin (UNIDROIT) päämajassa Roomassa, kunnes se
tulee voimaan 49 artiklan mukaisesti.

3.
Jos henkilö jättää noudattamatta tämän yleissopimuksen
mukaisesti toimivaltaisen tuomioistuimen, tai kansallisen va
kuusoikeuden osalta muun toimivaltaisen tuomioistuimen mää
räyksen, jonka mukaan kyseisen henkilön on muutettava rekis
terimerkintää tai poistettava se, 1 kohdassa tarkoitettu tuomiois
tuin voi määrätä kirjaajan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet
määräyksen täytäntöönpanemiseksi.

3.
Valtiot, jotka eivät allekirjoita tätä yleissopimusta, voivat
liittyä siihen milloin tahansa.

4.
Tämän artiklan edellä olevissa kohdissa tarkoitettuja ta
pauksia lukuun ottamatta tuomioistuimet eivät voi antaa mää
räyksiä tai päätöksiä, joilla on kirjaajaa sitovia vaikutuksia.

4.
Ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu talletta
malla sitä koskeva asiakirja tallettajan huostaan.

45 artikla
Toimivalta maksukyvyttömyysmenettelyissä
Tämän luvun määräykset eivät koske maksukyvyttömyysmenet
telyjä.

XIII LUKU
TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SUHDE MUIHIN YLEISSOPIMUK
SIIN

45 a artikla
Suhde saatavien siirtämistä kansainvälisessä kaupassa
koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen
Tämä yleissopimus on ensisijainen New Yorkissa 12 päivänä
joulukuuta 2001 allekirjoitettavaksi avattuun saatavien siirtä
mistä kansainvälisessä kaupassa koskevaan Yhdistyneiden Kan
sakuntien yleissopimukseen nähden siltä osin kuin se koskee
sellaisten saatavien siirtämistä, jotka ovat lentokalustoon, rauta
teillä liikkuvaan kalustoon ja avaruuskalustoon liittyviä
liitännäisoikeuksia.
46 artikla

2.
Tämän yleissopimuksen voimaantulo edellyttää, että sen
allekirjoittaneet valtiot ratifioivat tai hyväksyvät sen.

48 artikla
Alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt
1.
Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka koos
tuu täysivaltaisista valtioista ja jolla on toimivaltaa tietyissä tä
män yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, voi
myös allekirjoittaa tai hyväksyä tämän yleissopimuksen taikka
liittyä siihen. Tässä tapauksessa alueellisella taloudellisen yhden
tymisen järjestöllä on sopimusvaltion oikeudet ja velvollisuudet
siltä osin kuin kyseisellä järjestöllä on toimivaltaa tämän yleis
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Jos sopimusval
tioiden lukumäärällä on merkitystä tässä yleissopimuksessa, alu
eellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä ei erikseen lasketa
sopimusvaltioksi niiden sen jäsenvaltioiden lisäksi, jotka ovat
sopimusvaltioita.

2.
Alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on allekir
joittamisen, hyväksymisen tai liittymisen yhteydessä annettava
tallettajalle julistus, jossa mainitaan ne tämän yleissopimuksen
soveltamisalaan kuuluvat asiat, joissa jäsenvaltiot ovat siirtäneet
toimivaltaansa järjestölle. Alueellisen taloudellisen yhdentymisen
järjestön on viipymättä ilmoitettava tallettajalle mahdollisista
muutoksista tämän kohdan mukaisessa julistuksessa mainitussa
toimivallan jaossa, mukaan lukien uudet toimivallan siirrot.

Suhde kansainvälistä leasing-toimintaa koskevaan
UNIDROIT-yleissopimukseen
Pöytäkirjassa voidaan määrätä tämän yleissopimuksen suhteesta
Ottawassa 28 päivänä toukokuuta 1988 allekirjoitettuun kan
sainvälistä leasing-toimintaa koskevaan UNIDROIT-yleissopi
mukseen.

3.
Tämän yleissopimuksen sisältämät viittaukset ”sopimusval
tioon” tai ”sopimusvaltioihin” taikka ”sopimusvaltioon” tai ”so
pimusvaltioihin” koskevat vastaavasti alueellista taloudellisen yh
dentymisen järjestöä, kun asiayhteys sitä edellyttää.
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49 artikla
Voimaantulo
1.
Tämä yleissopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan
kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuu
kautta siitä päivästä, jona kolmas ratifioimis-, hyväksymis- tai
liittymiskirja on talletettu, kuitenkin ainoastaan sellaisten esine
ryhmien osalta, joihin sovelletaan jotakin pöytäkirjaa:

a) kyseisen pöytäkirjan voimaantulosta lukien;

b) kyseisen pöytäkirjan määräysten mukaisesti; ja

c) tämän yleissopimuksen ja kyseisen pöytäkirjan sopimusvalti
oiden välillä.

2.
Muiden valtioiden osalta tämä yleissopimus tulee voimaan
sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on
kulunut kolme kuukautta siitä päivästä, jona ne ovat tallettaneet
ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, kuitenkin ainoas
taan sellaisten esineryhmien osalta, joihin sovelletaan jotakin
pöytäkirjaa ja edellyttäen, että 1 kohdan a, b ja c alakohdan
mukaiset edellytykset täyttyvät kyseisen pöytäkirjan osalta.
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sekä tällaiseen kalustoon kuuluvien esineiden liitännäisoikeuk
siin.

2.
Tallettaja antaa työryhmän laatiman, uutta esineryhmää
koskevan pöytäkirjan alustavan luonnoksen tiedoksi kaikille tä
män yleissopimuksen sopimusvaltioille, kaikille tallettajana toi
mivan järjestön jäsenvaltioille, niille Yhdistyneiden Kansakuntien
jäsenvaltioille, jotka eivät ole tallettajana toimivan järjestön jä
seniä ja toimivaltaisille hallitustenvälisille järjestöille, sekä kutsuu
nämä valtiot ja järjestöt osallistumaan hallitustenvälisiin neuvot
teluihin pöytäkirjan alustavan luonnoksen viimeistelemiseksi.

3.
Tallettaja antaa työryhmän laatiman pöytäkirjan alustavan
luonnoksen tiedoksi myös sopiviksi katsomilleen asiaan liitty
ville kansalaisjärjestöille. Tällaisia kansalaisjärjestöjä pyydetään
viipymättä toimittamaan lausuntonsa pöytäkirjan alustavasta
luonnoksesta tallettajalle sekä osallistumaan tarkkailijoina pöy
täkirjan luonnoksen valmisteluun.

4.
Kun tallettajan toimivaltaiset elimet katsovat, että pöytä
kirjan luonnos on valmis hyväksyttäväksi, tallettaja kutsuu
koolle diplomaattikonferenssin sen hyväksymistä varten.

5.
Kun pöytäkirja on hyväksytty, eikä 6 kohdasta muuta
johdu, tätä yleissopimusta sovelletaan pöytäkirjan kattamaan
esineryhmään.

50 artikla
Valtionsisäiset oikeustoimet
1.
Sopimusvaltio voi pöytäkirjan ratifioinnin tai hyväksymi
sen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa joidenkin tai kaikkien
esineryhmien osalta julistuksen, jonka mukaan tätä yleissopi
musta ei sovelleta kyseisen valtion osalta valtionsisäisiin oikeus
toimiin.

6.
Tämän yleissopimuksen 45 a artiklaa sovelletaan edellä
tarkoitettuun pöytäkirjaan ainoastaan, jos pöytäkirjassa nimen
omaisesti niin määrätään.

52 artikla
Alueet

2.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään,
tämän yleissopimuksen 8 artiklan 4 kohtaa, 9 artiklan 1 kohtaa,
16 artiklaa, V lukua, 29 artiklaa ja niitä määräyksiä, jotka kos
kevat kirjattuja vakuusoikeuksia, sovelletaan myös valtionsisäi
siin oikeustoimiin.

3.
Jos ilmoitus kansallisesta vakuusoikeudesta on kirjattu
kansainväliseen rekisteriin, kyseisen vakuusoikeuden haltijan
29 artiklaan perustuvaan etusijaan ei vaikuta se, että kyseinen
vakuusoikeus on siirtosopimuksen tai sijaantulon perusteella
siirtynyt sovellettavan lain mukaisesti toiselle henkilölle.

51 artikla
Tulevat pöytäkirjat
1.
Tallettaja voi perustaa työryhmiä yhteistyössä sopiviksi
katsomiensa valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa arvi
oidakseen mahdollisuutta laajentaa yhdellä tai useammalla pöy
täkirjalla tämän yleissopimuksen soveltamisalaa muuhun kuin
2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvaan arvok
kaaseen liikkuvaan kalustoon, joka on selvästi yksilöitävissä,

1.
Jos sopimusvaltiolla on alueita, joilla sovelletaan erilaista
oikeusjärjestelmää tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuu
luvissa asioissa, se voi ratifioinnin, hyväksymisen tai liittymisen
yhteydessä antaa julistuksen, jonka mukaan tätä yleissopimusta
sovelletaan kaikkiin tai ainoastaan yhteen tai useampaan sen
alueista, ja se voi muuttaa tällaista julistusta milloin tahansa
antamalla uuden selityksen.

2.
Edellä tarkoitetussa julistuksessa on nimenomaisesti mai
nittava ne alueet, joihin tätä yleissopimusta sovelletaan.

3.
Jollei sopimusvaltio ole antanut 1 kohdan mukaista julis
tusta, tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin kyseisen valtion
alueisiin.

4.
Jos sopimusvaltio laajentaa tämän yleissopimuksen sovel
tamisalan koskemaan yhtä tai useampaa sen aluetta, kunkin
sellaisen alueen osalta voidaan antaa tämän yleissopimuksen
mukainen julistus, ja eri alueita koskevat julistukset voivat poi
keta toisistaan.
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5.
Jos tätä yleissopimusta sovelletaan 1 kohdan mukaisen
julistuksen perusteella yhteen tai useampaan sopimusvaltion alu
eeseen:

a) velallisen sijaintipaikan katsotaan olevan sopimusvaltiossa ai
noastaan, jos se on perustettu tai muodostettu tämän yleis
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan alueen voimassa ole
van lain mukaisesti tai jos sillä on lakisääteinen kotipaikka,
keskushallinto, toimipaikka tai vakinainen asuinpaikka sellai
sella alueella;

b) viittausten esineen sijaintiin sopimusvaltiossa katsotaan tar
koittavan esineen sijaintia tämän yleissopimuksen soveltamis
alaan kuuluvalla alueella; ja

c) viittausten kyseisen sopimusvaltion hallintoviranomaisiin kat
sotaan tarkoittavan hallintoviranomaisia, jotka ovat toimival
taisia tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alu
eella.

53 artikla
Toimivaltaisen tuomioistuimen nimeäminen
Sopimusvaltio voi pöytäkirjan ratifioinnin tai hyväksymisen tai
siihen liittymisen yhteydessä nimetä yhden tai useamman toi
mivaltaisen tuomioistuimen tämän yleissopimuksen 1 artiklan ja
XII luvun määräysten soveltamista varten.

54 artikla
Oikeuksia koskevat julistukset
1.
Sopimusvaltio voi pöytäkirjan ratifioinnin tai hyväksymi
sen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa julistuksen, jonka
mukaan vakuusoikeuden haltija ei voi antaa sen alueella olevaan
esineeseen vuokraoikeutta, jos esine sijaitsee tai sitä hallitaan
kyseisen sopimusvaltion alueella.

2.
Sopimusvaltio antaa pöytäkirjan ratifioinnin tai hyväksyn
nän tai siihen liittymisen yhteydessä julistuksen, jossa mainitaan
voidaanko jotakin tämän yleissopimuksen määräysten mukaista
velkojan oikeutta, jonka osalta yleissopimuksessa ei nimenomai
sesti edellytetä hakemusta tuomioistuimelle, käyttää ainoastaan
tuomioistuimen luvalla.

55 artikla
Väliaikaisia turvaamistoimenpiteitä koskevat julistukset
Sopimusvaltio voi pöytäkirjan ratifioinnin tai hyväksymisen tai
siihen liittymisen yhteydessä antaa julistuksen, jonka mukaan se
ei sovella mitään tai joitakin 13 tai 43 artiklan tai kummankaan
artiklan määräyksistä. Jos kyseessä olevaa artiklaa sovelletaan
osittain, julistuksessa on mainittava minkälaisin edellytyksin
sitä voidaan soveltaa, ja muussa tapauksessa siinä on mainittava
muut sovellettavat väliaikaiset turvaamistoimenpiteet.
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56 artikla
Varaumat ja julistukset
1.
Tähän yleissopimukseen ei saa tehdä varaumia, mutta 39,
40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 ja 60 artiklan mahdollistamia
julistuksia voidaan antaa näiden artikloiden määräysten mukai
sesti.

2.
Tämän yleissopimuksen mukaisesti annetusta julistuksesta,
myöhemmästä selityksestä tai selityksen peruuttamisesta ilmoi
tetaan kirjallisesti tallettajalle.

57 artikla
Myöhemmät julistukset
1.
Sopimusvaltio voi antaa muun kuin 60 artiklan mahdol
listaman julistuksen milloin tahansa sen päivän jälkeen, jona
tämä yleissopimus on tullut sen osalta voimaan, ilmoittamalla
siitä tallettajalle.

2.
Edellä tarkoitettu myöhempi julistus tulee voimaan sitä
päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on
kulunut kuusi kuukautta siitä, kun tallettaja on vastaanottanut
sitä koskevan ilmoituksen. Jos ilmoituksessa mainitaan voimaan
tulon osalta pidempi ajanjakso, julistus tulee voimaan kyseisen
pidemmän ajanjakson kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaan
ottanut sitä koskevan ilmoituksen.

3.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan edeltävissä kappaleissa
määrätään, tätä yleissopimusta sovelletaan kuitenkin edelleen
siten kuin myöhempää julistusta ei olisi annettu, kaikkiin sellai
siin oikeuksiin ja vakuusoikeuksiin, jotka on perustettu ennen
kyseisen julistuksen voimaantulopäivää.

58 artikla
Julistusten peruuttaminen
1.
Sopimusvaltio, joka on antanut tämän yleissopimuksen
mukaisesti muun kuin 60 artiklan mahdollistaman julistuksen,
voi peruuttaa sen milloin tahansa ilmoittamalla peruutuksesta
tallettajalle. Julistuksen peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut
kuusi kuukautta siitä, kun tallettaja on vastaanottanut sitä kos
kevan ilmoituksen.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tätä yleissopi
musta sovelletaan edelleen siten kuin julistusta ei olisi peruu
tettu, kaikkiin sellaisiin oikeuksiin ja vakuusoikeuksiin, jotka on
perustettu ennen selityksen peruuttamisen voimaantulopäivää.

59 artikla
Yleissopimuksen irtisanominen
1.
Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoit
tamalla siitä kirjallisesti tallettajalle.
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2.
Irtisanominen tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuu
kauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut kaksitoista kuu
kautta siitä, kun tallettaja on vastaanottanut sitä koskevan ilmoi
tuksen.

2.
Neuvoteltuaan valvontaviranomaisen kanssa tallettaja kut
suu ajoittain koolle sopimusvaltioiden konferenssin yleissopi
muksen tarkistamista varten, kun vähintään 25 prosenttia sopi
musvaltioista sitä pyytää, käsittelemään:

3.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan edeltävissä kappaleissa
määrätään, tätä yleissopimusta sovelletaan edelleen siten kuin
irtisanomista ei olisi tehty, kaikkiin sellaisiin oikeuksiin ja va
kuusoikeuksiin, jotka on perustettu ennen irtisanomisen voi
maantulopäivää.

a) tämän yleissopimuksen käytännön toteutumista sekä sen te
hokkuutta yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien esinei
den pääomarahoituksen ja leasing-vuokrauksen helpottami
sessa;

60 artikla
Siirtymäsäännökset
1.
Ellei sopimusvaltio anna toisensisältöistä julistusta, tätä
yleissopimusta ei sovelleta sellaisiin aiemmin voimassa olleisiin
oikeuksiin tai vakuusoikeuksiin, joilla säilyy etusija, joka niillä
oli sovellettavan lain mukaisesti ennen tämän yleissopimuksen
voimaantulopäivää.

2.
Edellä 1 artiklan v alakohtaa sovellettaessa ja tämän yleis
sopimuksen mukaista etusijajärjestystä määritettäessä:

a) ’tämän yleissopimuksen voimaantulopäivä’ tarkoittaa velalli
sen osalta joko sitä päivää, jona yleissopimus tulee voimaan,
tai sitä ajankohtaa, jolloin velallisen sijaintivaltiosta tulee so
pimusvaltio, sen mukaan kumpi ajankohdista on myöhempi;

ja

b) velallisen sijaintivaltioksi katsotaan se valtio, jossa sillä on
keskushallinto ja, jollei sillä ole keskushallintoa, toimipaikka
tai, jos sillä on useita toimipaikkoja, päätoimipaikka tai, jos
velallisella ei ole päätoimipaikkaa, vakinainen asuinpaikka.

b) tämän yleissopimuksen määräysten ja valvontaviranomaisen
antamien määräysten oikeudellista tulkintaa ja soveltamista;
c) kansainvälisen rekisterijärjestelmän toimivuutta, kirjaajan toi
mintaa ja valvontaviranomaisen siihen kohdistamaa valvon
taa, ottaen huomioon valvontaviranomaisen kertomukset; ja
d) tarvetta muuttaa tätä yleissopimusta tai kansainväliseen re
kisteriin liittyviä määräyksiä.
3.
Jollei edellä 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, tämän
yleissopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi
kolmasosaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun konferens
siin osallistuvista valtioista hyväksyy sen, ja muutos tulee voi
maan sen ratifioineiden tai hyväksyneiden valtioiden osalta, kun
kolme valtiota on ratifioinut tai hyväksynyt muutoksen sen
voimaantuloa koskevien 49 artiklan määräysten mukaisesti.
4.
Kun tähän yleissopimukseen ehdotettua muutosta on tar
koitus soveltaa useampaan kuin yhteen laitteiden ryhmään,
muutos edellyttää myös, että vähintään kaksi kolmasosaa 2
kohdassa tarkoitettuun konferenssiin osallistuvista, asiaan liitty
vän pöytäkirjan sopimusvaltioista hyväksyy sen.
62 artikla
Tallettaja ja sen tehtävät

3.
Sopimusvaltio voi 1 kohdan mukaisessa julistuksessaan
mainita päivän, joka on aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua
selityksen voimaantulopäivästä, ja josta lukien tätä yleissopi
musta ja pöytäkirjaa sovelletaan etusijajärjestyksen määrittämi
sen sekä mahdollisesti olemassa olevien etusijojen suojaamisen
osalta ennalta voimassa oleviin oikeuksiin tai vakuusoikeuksiin,
jotka perustuvat sellaisena ajankohtana tehtyyn sopimukseen,
jona velallisen sijaintipaikka on ollut 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa valtiossa.

61 artikla
Yleissopimuksen tarkistuskonferenssit, muutokset ja muut
yleissopimukseen liittyvät asiat
1.
Tallettaja laatii vuosittain tai muutoin tarvittavin väliajoin
kertomuksen sopimusvaltioille siitä, miten tällä yleissopimuk
sella perustettu kansainvälinen järjestelmä on toiminut käytän
nössä. Kertomuksia laatiessaan tallettaja ottaa huomioon valvon
taviranomaisen kertomukset kansainvälisen kirjaamisjärjestel
män toimivuudesta.

1.
Ratifoimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Yksi
tyisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen ins
tituutin (UNIDROIT) huostaan, joka toimii tämän yleissopimuk
sen tallettajana.
2.

Tallettaja:

a) ilmoittaa kaikille sopimusvaltioille:
i) jokaisesta uudesta allekirjoittamisesta tai ratifioimis-, hy
väksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta sekä niiden
päivämääristä;
ii) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä;
iii) jokaisesta tämän yleissopimuksen mukaisesti annetusta
julistuksesta sekä sen päivämäärästä;
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iv) jokaisesta julistuksen peruuttamisesta tai muuttamisesta
sekä näiden toimien päivämääristä; ja
v) tämän yleissopimuksen irtisanomista koskevista ilmoituk
sista sekä niiden päivämääristä sekä irtisanomisten voi
maantulopäivistä;
b) toimittaa kaikille sopimusvaltioille tämän yleissopimuksen
oikeaksi todistetun jäljennöksen;
c) toimittaa valvontaviranomaiselle ja kirjaajalle kunkin ratifioi
mis-, hyväksymis- ja liittymiskirjan jäljennöksen mainiten
niiden tallettamispäivät, sekä kunkin julistuksen tai julistuk
sen peruuttamisen tai muutoksen ja yleissopimuksen irtisa
nomisilmoituksen jäljennöksen, mainiten tällaisten ilmoitus
ten päivämäärät, siten, että asiakirjojen sisältämät tiedot ovat
helposti ja täysin käytettävissä; ja
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d) hoitaa muut tallettajalle yleensä kuuluvat tehtävät.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat, sii
hen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän
yleissopimuksen.

TEHTY Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhtenä
englannin-, arabian-, kiinan-, ranskan-, venäjän- ja espanjankie
lisenä alkuperäiskappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todis
tusvoimaiset. Tekstit katsotaan todistusvoimaisiksi siitä lukien,
kun konferenssin yhteinen sihteeristö on konferenssin puheen
johtajan valtuuttamana tarkistanut tekstien yhdenmukaisuuden
yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tästä päivästä lukien.
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Liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehdyn yleissopimuksen
lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskeva
PÖYTÄKIRJA
TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN OSAPUOLINA OLEVAT VALTIOT, jotka
KATSOVAT liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpa
non tarpeelliseksi siltä osin kuin se koskee lentokalustoa, yleissopimuksen johdannossa mainitun tarkoituksen mukaisesti,
OVAT TIETOISIA tarpeesta mukauttaa yleissopimuksen määräykset lentokaluston rahoituksen erityistarpeisiin sekä laa
jentaa yleissopimuksen soveltamisalaa siten, että se kattaa myös lentokaluston myyntiä koskevat sopimukset,
OVAT TIETOISIA Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitetun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen
periaatteista ja tavoitteista,
OVAT SOPINEET seuraavista lentokalustoon sovellettavista määräyksistä:
I LUKU
SOVELTAMISALA JA YLEISET MÄÄRÄYKSET

I artikla
Määritelmät

e) ’ilma-aluksen runko’ tarkoittaa (muun kuin sotilaskäyttöön
tai tullin tai poliisin käyttöön tarkoitetun) ilma-aluksen run
koa, joka on toimivaltaisen ilmailuviranomaisen tyyppihy
väksymä, kun siihen on asennettu asianmukainen ilma-aluk
sen moottori, ja jolla voidaan kuljettaa;

1.
Tässä pöytäkirjassa käytetyillä käsitteillä on sama merkitys
kuin niillä on yleissopimuksessa, jollei asiayhteydestä toisin il
mene.

i) vähintään kahdeksan (8) henkilöä koneen miehistö mu
kaan lukien; tai

2.
Tässä pöytäkirjassa alla olevia käsitteitä käytetään seuraa
vassa merkityksessä:

ii) yli 2 750 kilogrammaa rahtia, sekä kaikkia runkoon
asennettuja, yhdistettyjä tai liitettyjä lisävarusteita, osia
ja laitteita (moottoria lukuun ottamatta), sekä kaikkia
runkoon liittyviä käsikirjoja ja muita tietoja ja merkin
töjä;

a) ’ilma-alus’ tarkoittaa ilma-alusta, joka kuuluu Chicagon yleis
sopimuksen soveltamisalaan ja joka voi olla joko ilma-aluk
sen runko siihen asennettuine moottoreineen tai helikopteri;
f)
b) ’ilma-aluksen moottori’ tarkoittaa sellaista (muun kuin soti
laskäyttöön tai tullin tai poliisin käyttöön tarkoitetun) ilmaaluksen suihkuturbiini-, potkuturbiini- tai mäntämoottori
tekniikkaan perustuvaa moottoria, jonka;
i) työntövoima suihkumoottoreiden osalta on vähintään
1 750 lb moottoria kohden tai vastaava; tai
ii) nimellislentoonlähtöteho potkuturbiini- ja mäntämootto
reiden osalta on vähintään 550 akselihevosvoimaa moot
toria kohden tai vastaava, sekä kaikkia moottorin mo
duuleja ja muita siihen asennettuja, yhdistettyjä tai liitet
tyjä lisävarusteita, osia ja laitteita, sekä kaikkia moottoriin
liittyviä käsikirjoja ja muita tietoja ja merkintöjä;
c) ’lentokalusto’ tarkoittaa ilma-alusten runkoja ja moottoreita
sekä helikoptereita;
d) ’ilma-alusrekisteri’ tarkoittaa valtion tai yhteisen rekisterivi
ranomaisen Chicagon yleissopimuksen soveltamista varten
ylläpitämää rekisteriä;

’valtuutettu osapuoli’ tarkoittaa XIII artiklan 3 kohdassa tar
koitettua henkilöä;

g) ’Chicagon yleissopimus’ tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä jou
lukuuta 1944 allekirjoitettua kansainvälisen siviili-ilmailun
yleissopimusta muutoksineen sekä sen liitteitä;

h) ’yhteinen rekisteriviranomainen’ tarkoittaa viranomaista,
joka ylläpitää rekisteriä Chicagon yleissopimuksen 77 artik
lan sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston sen
täytäntöönpanosta 14 päivänä joulukuuta 1967 antaman,
kansainvälisten lentoliikenneyritysten ilma-alusten kansalli
suutta ja rekisteriin merkitsemistä koskevan päätöslauselman
mukaisesti;

i)

’ilma-alusten rekisteristä poistaminen’ tarkoittaa ilma-alusten
rekisterimerkinnän poistamista kyseessä olevasta ilma-alus
rekisteristä Chicagon yleissopimuksen mukaisesti;

j)

’takaussopimus’ tarkoittaa takaajana toimivan henkilön teke
mää sopimusta;
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k) ’takaaja’ tarkoittaa henkilöä, joka antaa velka- tai vekselita
kauksen, standby-remburssin tai muun luottotakuun va
kuussopimuksella tai muulla vastaavalla sopimuksella turva
tun velkojan saamisen vakuudeksi;
l)

’helikopteri’ tarkoittaa (muuta kuin sotilaskäyttöön tai tullin
tai poliisin käyttöön tarkoitettua) ilmaa painavampaa, toimi
valtaisen ilmailuviranomaisen tyyppihyväksymää konetta,
jonka lento perustuu pääasiassa ilman vaikutukseen yhteen
tai useampaan pystysuoran akselin päässä olevaan mootto
rikäyttöiseen roottoriin ja jolla voidaan kuljettaa:
i) vähintään viittä (5) henkilöä helikopterin miehistö mu
kaan lukien; tai
ii) yli 450 kilogrammaa rahtia, sekä kaikkia helikopteriin
asennettuja, yhdistettyjä tai liitettyjä lisävarusteita, osia
ja laitteita (roottorit mukaan lukien), sekä kaikkia siihen
liittyviä käsikirjoja ja muita tietoja ja merkintöjä;

m) ’maksukyvyttömyystapahtuma’ tarkoittaa
i) maksukyvyttömyysmenettelyn alkamista; tai
ii) ilmoitusta siitä, että velallinen aikoo lakkauttaa maksunsa
tai maksujen tosiasiallista lakkauttamista, jos laissa tai
viranomaisen määräyksellä kielletään tai pidätetään väli
aikaisesti velkojan oikeus käynnistää maksukyvyttömyys
menettely velallista vastaan tai käyttää muita yleissopi
muksen mukaisia oikeuksiaan;
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2.
Yleissopimuksesta ja tästä pöytäkirjasta käytetään yhteisni
meä ”lentokalustoon sovellettava liikkuvaan kalustoon kohdistu
vista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehty yleissopimus”.
III artikla
Yleissopimuksen soveltaminen irtaimen kauppaan
Seuraavia yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan siten, että viit
tausten kansainvälisen vakuusoikeuden perustavaan sopimuk
seen katsotaan tarkoittavan kauppasopimusta ja viittausten kan
sainväliseen vakuusoikeuteen ja tulevaan kansainväliseen
vakuusoikeuteen sekä velalliseen ja velkojaan katsotaan tarkoit
tavan irtaimen esineen kauppaa ja tulevaa kauppaa sekä myyjää
ja ostajaa:
— 3 ja 4 artikla,
— 16 artiklan 1 kohdan a alakohta,
— 19 artiklan 4 kohta,
— 20 artiklan 1 kohta (niiltä osin kuin kyse on kauppasopi
muksen tai tulevan kauppasopimuksen kirjaamisesta),
— 25 artiklan 2 kohta (niiltä osin kuin kyse on irtaimen esi
neen tulevasta kaupasta), ja
— 30 artikla.

n) ’maksukyvyttömyysmenettelyssä ensisijaisesti toimivaltainen
sopimusvaltio’ tarkoittaa sitä sopimusvaltiota, jossa velalli
sella on pääintressien keskus, jonka katsotaan tarkoittavan
velallisen lakisääteistä kotipaikkaa tai, jos sillä ei ole sellaista,
paikkaa, jossa velallinen on perustettu tai muodostettu, jollei
muuta näytetä;

Lisäksi 1 artiklan, 5 artiklan, IV–VII luvun, 29 artiklan (3 kohtaa
lukuun ottamatta, jonka korvaavat XIV artiklan 1 ja 2 kohta), X
luvun, XII luvun (43 artiklaa lukuun ottamatta), XIII luvun ja
XIV luvun (60 artiklaa lukuun ottamatta) yleisiä määräyksiä
sovelletaan kauppasopimuksiin ja irtaimen esineen tulevaan
kauppaan.

o) ’rekisteriviranomainen’ tarkoittaa kansallista viranomaista tai
yhteistä rekisteriviranomaista, joka ylläpitää ilma-alusrekiste
riä sopimusvaltiossa ja on vastuussa ilma-alusten rekisteriin
merkitsemisestä ja rekisteristä poistamisesta Chicagon yleis
sopimuksen mukaisesti; ja

IV artikla

p) ’rekisterivaltio’ tarkoittaa ilma-alusten osalta sitä valtiota,
jonka kansalliseen rekisteriin ilma-alus on merkitty, tai val
tiota, jossa ilma-alusrekisteriä ylläpitävä yhteinen rekisterivi
ranomainen sijaitsee.
II artikla

Soveltamisala
1.
Yleissopimusta sovelletaan myös helikoptereihin ja ilmaalusten runkoihin, jotka on merkitty rekisterivaltiona toimivan
sopimusvaltion ilma-alusrekisteriin, sanotun kuitenkaan vaikut
tamatta yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan soveltamiseen ja,
jos rekisterimerkintä on tehty ilma-aluksen rekisteriin merkitse
mistä koskevan sopimuksen mukaisesti, se katsotaan tehdyksi
sopimuksen tekohetkellä.
2.
Yleissopimuksen 1 artiklan sisältämää ”valtionsisäisen oi
keustoimen” määritelmää sovellettaessa:

Yleissopimuksen soveltaminen lentokalustoon
1.
Yleissopimusta sovelletaan lentokalustoon tämän pöytäkir
jan määräysten mukaisesti.

a) ilma-aluksen rungon katsotaan sijaitsevan siinä valtiossa,
jossa kyseessä oleva ilma-alus on merkitty rekisteriin;
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b) ilma-aluksen moottorin katsotaan sijaitsevan siinä valtiossa,
jossa kyseessä oleva ilma-alus on merkitty rekisteriin tai, jos
sitä ei ole asennettu ilma-alukseen, siinä valtiossa, jossa
moottori fyysisesti sijaitsee; ja
c) helikopterin katsotaan sijaitsevan siinä valtiossa, jossa se on
merkitty rekisteriin, vakuusoikeuden perustavan sopimuksen
tekohetkellä.
3.
Sopimuspuolet voivat sopia kirjallisesti, ettei XI artiklaa
sovelleta niiden keskinäisissä suhteissa, tai että ne poikkeavat
tämän pöytäkirjan määräyksistä tai muuttavat niiden oikeusvai
kutuksia, lukuun ottamatta IX artiklan 2-4 kohtaa.
V artikla
Kauppasopimusten muotovaatimukset, oikeusvaikutukset ja
kirjaaminen
1.
Tässä pöytäkirjassa kauppasopimukseksi katsotaan sopi
mus, joka:
a) on tehty kirjallisesti;
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VIII artikla
Lainvalinta
1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun sopimus
valtio on antanut XXX artiklan 1 kohdan mukaisen julistuksen.
2.
Sopimuksen, kauppasopimuksen, takaussopimuksen tai
vakuusoikeuksien etusijajärjestyksen muuttamista koskevan so
pimuksen osapuolet voivat sopia keskenään laista, jota tällaiseen
sopimukseen perustuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin sovelletaan
kokonaan tai osittain.
3.
Jollei toisin sovita, tämän artiklan 2 kohdan viittauksen
sopimuspuolten valitsemaan lakiin katsotaan olevan viittaus nii
den valinnan mukaisen valtion kansalliseen lakiin tai, silloin kun
valtio koostuu useista alueista, niiden valinnan mukaisen alueen
lakiin.

II LUKU
OIKEUDET VELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA,
ETUSIJAJÄRJESTYS JA SIIRTOSOPIMUKSET

IX artikla

b) liittyy lentokalustoon, jonka luovutukseen myyjällä on oi
keus; ja
c) mahdollistaa lentokaluston yksilöinnin tämän pöytäkirjan
mukaisesti.
2.
Kauppasopimus siirtää ostajalle myyjän oikeuden lentoka
lustoon sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti.
3.
Kauppasopimuksen rekisterimerkintä on voimassa toistai
seksi. Irtaimen esineen tulevaa kauppaa koskeva rekisterimer
kintä pysyy voimassa, kunnes se poistetaan rekisteristä tai kun
rekisterimerkinnässä mahdollisesti mainittu ajanjakso on kulu
nut.

Poikkeukset velvollisuuden laiminlyöntitilanteeseen
liittyviä oikeuksia koskevista määräyksistä
1.
Yleissopimuksen III luvun mukaisten oikeuksien lisäksi
velkoja voi kyseisessä luvussa mainituissa tilanteissa, siltä osin
kuin velallinen on antanut suostumuksensa, joka voidaan antaa
milloin tahansa:
a) pyytää ilma-aluksen poistamista rekisteristä; ja
b) järjestää lentokaluston viennin tai siirron alueelta, jolla sen
sijaintipaikka on.
2.
Velkoja ei saa käyttää 1 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia
ilman sellaisen oikeudenhaltijan etukäteen antamaa suostu
musta, jonka kirjattu vakuusoikeus on etusijalla suhteessa vel
kojan oikeuteen.

VI artikla
Edustukseen perustuvat oikeudet
Sopimus voidaan tehdä ja irtainta omaisuutta voidaan myydä, ja
kansainvälinen vakuusoikeus tai lentokaluston kauppa voidaan
kirjata kauppaedustajan, trusteen tai muun edustajan välityksellä.
Tällaisessa tapauksessa edustajalla on oikeus käyttää yleissopi
muksen mukaisia oikeuksia.
VII artikla
Lentokaluston tunnistetiedot
Yleissopimuksen 7 artiklan c alakohdan ja tämän pöytäkirjan V
artiklan 1 kohdan c kohdan soveltamiseen tarvittavat lentoka
luston tunnistetiedot ovat riittävät silloin, kun niihin sisältyvät
valmistajan antama sarjanumero, valmistajan nimi ja malli.

3.
Yleissopimuksen 8 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta lentoka
lustoon. Yleissopimuksen mukaisia lentokalustoon sovellettavia
oikeuksia on käytettävä kaupallisesti järkevällä tavalla. Toimen
piteen katsotaan olevan toteutettu kaupallisesti järkevällä tavalla,
kun se on sopimusmääräyksen mukainen, jollei kyseinen mää
räys ole ilmeisen kohtuuton.
4.
Vakuusoikeuden haltijan, joka ilmoittaa oikeudenhaltijoille
ehdotetusta irtaimen esineen kaupasta tai vuokraoikeuden anta
misesta vähintään kymmenen päivää etukäteen, katsotaan nou
dattavan yleissopimuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaista ”koh
tuullisessa ajassa etukäteen” annetun ilmoituksen vaatimusta.
Edellä sanottu ei estä vakuusoikeuden haltijaa, vakuuden asetta
jaa tai takaajaa sopimasta pidemmästä määräajasta ilmoituksen
antamiselle.
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5.
Sopimusvaltion rekisteriviranomainen noudattaa rekisteri
merkinnän poistamista koskevaa pyyntöä mahdollisten lentotur
vallisuuteen sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, jos:
a) valtuutettu osapuoli on toimittanut pyynnön asianmukaisesti
rekisterimerkinnän poistamista ja esineen vientiä koskevan
peruuttamattoman, kirjatun valtuutuksen mukaisesti; ja

keudella on etusija yleissopimuksen 29 artiklan määräysten mu
kaisesti.
5.
Velkoja voi sopia kirjallisesti velallisen tai muun oikeuden
haltijan kanssa, että yleissopimuksen 13 artiklan 2 kohtaa ei
sovelleta.
6.

b) valtuutettu osapuoli antaa rekisteriviranomaiselle vaadittaessa
todistuksen, jonka mukaan kaikkien sellaisten kirjattujen va
kuusoikeuksien, jotka ovat etusijalla suhteessa valtuutuksen
saaneen velkojan oikeuteen, turvaamat velkasitoumukset on
suoritettu tai että näiden vakuusoikeuksien haltijat ovat suos
tuneet rekisterimerkinnän poistamiseen ja esineen vientiin.
6.
Vakuusoikeuden haltijan, joka ehdottaa ilma-aluksen pois
tamista rekisteristä ja ilma-aluksen viennin järjestämistä 1 kap
paleen nojalla muutoin kuin tuomioistuimen määräyksellä, on
ilmoitettava ehdotetusta rekisterimerkinnän poistamisesta tai
viennistä kirjallisesti ja kohtuullisessa ajassa etukäteen:
a) yleissopimuksen 1 artiklan m alakohdan i ja ii alakohdassa
mainituille oikeudenhaltijoille; ja
b) yleissopimuksen 1 artiklan m alakohdan iii alakohdassa mai
nituille oikeudenhaltijoille, jotka ovat ilmoittaneet kyseiselle
vakuusoikeuden haltijalle oikeuksistaan kohtuullisessa ajassa
ennen ilma-aluksen rekisteristä poistamista ja vientiä.
X artikla
Poikkeukset yleissopimuksen väliaikaisia toimenpiteitä
koskevista määräyksistä
1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että
sopimusvaltio on antanut XXX artiklan 2 kohdan mukaisen
julistuksen, ja ainoastaan selityksen mukaisessa laajuudessa.
2.
Yleissopimuksen 13 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa ”vii
pymättä” tarkoittaa väliaikaisen toimenpiteen yhteydessä sopi
musvaltion antamassa selityksessä mainittua arkipäivien luku
määrää, joka lasketaan kyseisessä sopimusvaltiossa jätetyn väliai
kaista toimenpidettä koskevan hakemuksen jättämispäivästä.
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Edellä IX artiklan 1 kohdan mukaisten oikeuksien osalta:

a) tapauksesta riippuen joko rekisteriviranomaisen tai muun
hallintoviranomaisen on mahdollistettava oikeuden käyttämi
nen sopimusvaltiossa viimeistään viiden arkipäivän kuluttua
siitä, kun velkoja on ilmoittanut kyseiselle viranomaiselle,
että IX artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta koskeva tuo
mioistuimen määräys on annettu tai, jos kyse on ulkomaisen
tuomioistuimen antamasta määräyksestä, tunnustettu, ja että
velkoja saa käyttää kyseistä oikeutta yleissopimuksen mukai
sesti; ja
b) toimivaltaiset viranomaiset toimivat viipymättä velkojan
kanssa yhteistyössä ja auttavat tätä käyttämään oikeuksiaan
lentoturvallisuuteen sovellettavien lakien ja määräysten mu
kaisesti.
7.
Edellä 2 ja 6 kohdan määräykset eivät vaikuta lentoturval
lisuuteen sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin.
XI artikla
Oikeudet maksukyvyttömyystilanteessa
1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että
maksukyvyttömyysmenettelyssä ensisijaisesti toimivaltainen so
pimusvaltio on antanut XXX artiklan 3 kohdassa tarkoitetun
julistuksen.
Vaihtoehto A
2.
Jollei 7 kohdasta muuta johdu, tapauksesta riippuen joko
selvittäjän tai velallisen on maksukyvyttömyystapahtuman ilme
tessä luovutettava lentokalusto velkojalle viimeistään aikaisem
pana seuraavista ajankohdista:
a) odotusajan päättyessä; ja

3.
Yleissopimuksen 13 artiklan 1 kohtaa sovelletaan siten,
että d alakohdan jälkeen lisätään seuraava alakohta:
”e) velallisen ja velkojan välisestä nimenomaisesta sopimuksesta,
joka voidaan tehdä milloin tahansa, esineen myynti ja myyn
titulojen käyttö”, ja 43 artiklan 2 kohtaa sovelletaan siten,
että sanojen ”13 artiklan 1 kohdan d alakohdan” jälkeen
lisätään sanat ”ja e alakohdan”.
4.
Kaupan seurauksena tapahtuvaa esineen omistusoikeuden
tai muun velallisen oikeuden siirtoa tämän artiklan 3 kohdan
nojalla eivät rasita muut vakuusoikeudet ja muut oikeudet, joi
den suhteen kyseessä olevan velkojan kansainvälisellä vakuusoi

b) sinä päivänä, jona velkojalla olisi oikeus saada lentokalusto
hallintaansa siinä tapauksessa, että tätä artiklaa ei sovellet
taisi.
3.
Tätä artiklaa sovellettaessa ”odotusajaksi” katsotaan se
ajanjakso, joka on määritetty maksukyvyttömyysmenettelyssä
ensisijaisesti toimivaltaisen sopimusvaltion antamassa julistuk
sessa.
4.
Tämän artiklan viittausten ”selvittäjään” katsotaan tarkoit
tavan kyseistä henkilöä hänen virallisessa asemassaan eikä hen
kilökohtaisessa ominaisuudessaan.
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5.
Sinä aikana, jona velkojalle ei ole annettu mahdollisuutta
saada hallintaa 2 kohdassa tarkoitetun mukaisesti:
a) tapauksesta riippuen joko selvittäjän tai velallisen on huoleh
dittava lentokaluston ja sen arvon säilyttämisestä sopimuksen
mukaisesti; ja
b) velkojalla on oikeus hakea sovellettavan lain mukaisia muita
väliaikaisia turvaamistoimenpiteitä.
6.
Edellä 5 kohdan a alakohdan määräykset eivät estä lento
kaluston käyttöä sellaisten järjestelyjen mukaisesti, joiden tarkoi
tuksena on varmistaa lentokaluston ja sen arvon säilyminen.
7.
Tapauksesta riippuen joko selvittäjä tai velallinen voi pitää
lentokaluston hallinnassaan, jos tämä on täyttänyt muut kuin
maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisen johdosta laiminlyödyt
velvollisuudet 2 kohdassa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä
ja on suostunut täyttämään kaikki tulevat sopimukseen perus
tuvat velvollisuudet. Tällaisten tulevien velvollisuuksien täyttämi
sessä ilmeneviin laiminlyönteihin ei sovelleta uutta odotusaikaa.
8.
Tämän pöytäkirjan IX artiklan 1 kohdan mukaisten oi
keuksien osalta:
a) tapauksesta riippuen joko rekisteriviranomaisen tai muun
hallintoviranomaisen on mahdollistettava oikeuden käyttämi
nen sopimusvaltiossa viimeistään viiden arkipäivän kuluttua
siitä päivästä, jona velkoja on ilmoittanut kyseiselle viran
omaiselle, että velkoja saa käyttää kyseistä oikeutta yleisso
pimuksen mukaisesti;
b) toimivaltaiset viranomaiset toimivat viipymättä velkojan
kanssa yhteistyössä ja auttavat tätä käyttämään oikeuksiaan
lentoturvallisuuteen sovellettavien lakien ja määräysten mu
kaisesti.
9.
Yleissopimuksen tai tämän pöytäkirjan mahdollistamien
oikeuksien käyttöä ei saa estää tai viivyttää 2 kohdassa tarkoi
tetun ajankohdan jälkeen.
10.
Velallisen sopimukseen perustuvia velvollisuuksia ei saa
muuttaa ilman velkojan suostumusta.
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13.
Yleissopimusta sovelletaan sellaisena kuin se on muutet
tuna tämän pöytäkirjan IX artiklalla, tämän artiklan mukaisien
oikeuksien täytäntöönpanoon.

Vaihtoehto B
2.
Maksukyvyttömyystapahtuman ilmetessä tapauksesta riip
puen joko selvittäjän tai velallisen on velkojan pyynnöstä ilmoi
tettava velkojalle sopimusvaltion XXX artiklan 3 kohdassa tar
koitetussa julistuksessa määritetyn ajanjakson kuluessa, aikooko
selvittäjä tai velallinen:

a) täyttää muut kuin maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta
laiminlyödyt velvollisuudet ja suostua täyttämään kaikki tu
levat sopimukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin perustuvat
velvollisuudet; tai

b) antaa velkojalle mahdollisuuden saada lentokalusto hallin
taansa sovellettavan lain mukaisesti.

3.
Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sovellettavan
lain mukaan tuomioistuin voi edellyttää lisätoimenpiteiden suo
rittamista tai lisävakuuksien asettamista.

4.
Velkojan on esitettävä todisteet vaatimustensa tueksi ja
näytettävä, että velkojan kansainvälinen vakuusoikeus on kir
jattu.

5.
Jos tapauksesta riippuen joko selvittäjä tai velallinen ei ole
antanut 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai jos selvittäjä tai
velallinen on ilmoittanut, että se antaa velkojalle mahdollisuu
den saada lentokalusto hallintaansa, mutta ei ole tehnyt niin,
tuomioistuin voi oikeuttaa velkojan ottamaan lentokaluston hal
lintaansa tuomioistuimen määrittämillä ehdoilla ja edellyttää li
sätoimenpiteiden suorittamista tai lisävakuuksien asettamista.

6.
Lentokalustoa ei saa myydä ennen kuin tuomioistuin on
antanut velkojan vaatimusta ja kansainvälistä vakuusoikeutta
koskevan päätöksen.

XII artikla
Virka-apu maksukyvyttömyysmenettelyssä

11.
Edellä 10 kohdan määräysten ei voida tulkita vaikuttavan
selvittäjän toimivaltaan irtisanoa tai purkaa sopimuksen voimas
saolo sovellettavan lain mukaisesti.
12.
Maksukyvyttömyysmenettelyssä millään oikeuksilla tai
vakuusoikeuksilla ei ole etusijaa suhteessa kirjattuihin vakuusoi
keuksiin, lukuun ottamatta yleissopimuksen 39 artiklan 1 koh
dan mukaisen julistuksen soveltamisalaan kuuluvia lakisääteisiä
oikeuksia tai vakuusoikeuksia.

1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että
sopimusvaltio on antanut XXX artiklan 1 kohdan mukaisen
julistuksen.

2.
Sen sopimusvaltion tuomioistuimet, jossa lentokalusto si
jaitsee, toimivat kyseisen sopimusvaltion lain mukaisesti mah
dollisuuksien mukaan yhteistyössä ulkomaisten tuomioistuinten
ja selvittäjien kanssa XI artiklan määräysten täytäntöönpanossa.
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XIII artikla
Valtuutus rekisterimerkinnän poistamiseen ja esineen
vientiin
1.
Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että
sopimusvaltio on antanut XXX artiklan 1 kohdan mukaisen
julistuksen.

2.
Valtuutus on kirjattava aina, kun velallinen on antanut
rekisterimerkinnän poistamiseen ja esineen vientiin peruuttamat
toman valtuutuksen, joka on pääosin tämän pöytäkirjan liitteenä
olevan lomakkeen mukainen, ja on toimittanut valtuutuksen
rekisteriviranomaiselle kirjattavaksi.

3.
Henkilö, jolle valtuutus on annettu (valtuutettu osapuoli)
tai valtuutetun osapuolen todistettavasti nimeämä henkilö on
ainoa, jolla on oikeus käyttää IX artiklan 1 kohdan mukaisia
oikeuksia, ja hän voi käyttää niitä ainoastaan valtuutuksen ja
lentoturvallisuuteen sovellettavien lakien ja määräysten mukai
sesti. Velallinen ei voi peruuttaa valtuutusta ilman valtuutetun
osapuolen kirjallista suostumusta. Rekisteriviranomainen poistaa
valtuutusta koskevan merkinnän rekisteristä valtuutetun osapuo
len pyynnöstä.

4.
Rekisteriviranomainen ja muut sopimusvaltion hallintovi
ranomaiset toimivat viipymättä yhteistyössä ja auttavat valtuu
tettua osapuolta tämän IX artiklan mukaisten oikeuksien käyt
tämisessä.

XIV artikla
Poikkeukset etusijajärjestystä koskevista määräyksistä
1.
Lentokaluston ostaja saa kirjatussa kaupassa samalla esi
neeseen kohdistuvan vakuusoikeuden siten, että kaupan jälkeen
kirjatut vakuusoikeudet ja kirjaamattomat vakuusoikeudet eivät
sido ostajaa, vaikka tämä olisi tietoinen kirjaamattoman vakuus
oikeuden olemassaolosta.

2.
Lentokaluston ostajan vakuusoikeutta rasittaa omistusoi
keuden siirtymisen ajankohtana kirjattu vakuusoikeus.

3.
Ilma-aluksen moottorin omistusoikeuteen tai muuhun sii
hen kohdistuvaan oikeuteen tai vakuusoikeuteen ei vaikuta sen
asentaminen ilma-alukseen tai sen poistaminen ilma-aluksesta.

4.
Yleissopimuksen 29 artiklan 7 kohtaa sovelletaan ilmaaluksen runkoon, ilma-aluksen moottoriin tai helikopteriin asen
nettuun, muuhun kuin lentokalustoksi katsottavaan esineeseen.

XV artikla
Siirtosopimusta koskevien määräysten muutokset
Yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohtaa sovelletaan siten, että b
alakohdan jälkeen lisätään seuraava määräys:
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”ja c) velallinen on suostunut tähän kirjallisesti, riippumatta
siitä onko suostumus annettu ennen siirtosopimusta ja mai
nitaanko siirronsaaja suostumuksessa.”
XVI artikla
Velallista koskevat määräykset
1.
Silloin, kun yleissopimuksen 11 artiklassa tarkoitettua vel
vollisuuden laiminlyöntiä ei ole ilmennyt, velallisella on oikeus
esineen häiriöttömään hallintaan ja käyttöön sopimuksen mu
kaisesti:
a) velkojaa ja muuta sellaisen vakuusoikeuden haltijaa vastaan,
joka ei sido velallista yleissopimuksen 29 artiklan 4 kohdan
mukaisesti tai ostajaa tämän pöytäkirjan XIV artiklan 1 koh
dan mukaisesti, jollei velallinen ole toisin sopinut; ja
b) sellaisen vakuusoikeuden haltijaa vastaan, joka sitoo velallista
yleissopimuksen 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai ostajaa
tämän pöytäkirjan XIV artiklan 2 kohdan mukaisesti, kuiten
kin ainoastaan siltä osin kuin oikeudenhaltija on antanut
suostumuksensa tähän.
2.
Yleissopimuksen tai tämän pöytäkirjan määräykset eivät
vaikuta sopimusrikkomuksesta johtuvaan sovellettavan lain mu
kaisesti määräytyvään velkojan vahingonkorvausvelvollisuuteen
siltä osin kuin kyseinen sopimus koskee lentokalustoa.

III LUKU
REKISTERIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET, JOTKA LIITTYVÄT
LENTOKALUSTOON KOHDISTUVIIN KANSAINVÄLISIIN
VAKUUSOIKEUKSIIN

XVII artikla
Valvontaviranomainen ja kirjaaja
1.
Valvontaviranomaisena toimii se kansainvälinen järjestö,
joka nimetään tehtävään liikkuvaa kalustoa koskevan yleissopi
muksen ja lentokalustoa koskevan pöytäkirjan hyväksyvän dip
lomaattikonferenssin antamassa päätöslauselmassa.
2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu kansainvälinen järjestö ei pysty
tai ole valmis toimimaan valvontaviranomaisena, allekirjoittaja
valtioiden ja sopimusvaltioiden konferenssi kutsutaan koolle
muun valvontaviranomaisen nimeämistä varten.
3.
Valvontaviranomaisella sekä sen virkamiehillä ja työnteki
jöillä on heihin kansainvälisenä järjestönä tai muutoin sovellet
tavissa määräyksissä määritelty koskemattomuus oikeudellisen ja
hallinnollisen menettelyn osalta.
4.
Valvontaviranomainen voi perustaa asiantuntijatoimikun
nan, joka koostuu allekirjoittajavaltioiden ja sopimusvaltioiden
nimeämistä henkilöistä, joilla on tarvittava pätevyys ja kokemus,
ja jonka tehtävänä on avustaa valvontaviranomaista tämän teh
tävien hoitamisessa.
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5.
Ensimmäinen kirjaaja vastaa kansainvälisen rekisterin toi
minnasta viiden vuoden ajan tämän pöytäkirjan voimaantulo
päivästä lukien. Sen jälkeen valvontaviranomainen nimittää
uuden kirjaajan tai jatkaa tehtävässä olevan kirjaajan toimikautta
uudelleen viiden vuoden välein.

5.
Yleissopimuksen 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun va
kuutuksen tai taloudellisen takuun suuruuden tulee kunkin ta
pahtuman osalta olla vähintään lentokaluston enimmäisarvo sen
mukaisesti kuin valvontaviranomainen on sen arvon määrittä
nyt.

XVIII artikla

6.
Yleissopimuksen määräykset eivät estä kirjaajaa ottamasta
vakuutusta tai taloudellista takuuta sellaisia tapahtumia varten,
joista kirjaaja ei ole yleissopimuksen 28 artiklan nojalla vahin
gonkorvausvelvollinen.

Ensimmäiset valvontaviranomaisen antamat määräykset
Valvontaviranomainen antaa ensimmäiset määräykset siten, että
ne tulevat voimaan tämän pöytäkirjan voimaantulon yhteydessä.
XIX artikla

IV LUKU

Nimetyt yhteysviranomaiset

TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

1.
Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sopimus
valtio voi milloin tahansa nimetä alueellaan olevan yhden tai
useamman yhteysviranomaisen, jonka kautta kansainväliseen re
kisteriin kirjattavat tiedot on toimitettava tai voidaan toimittaa,
lukuun ottamatta ilmoituksia kansallisista vakuusoikeuksista ja
40 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia ja vakuusoikeuksia, jotka
perustuvat toisen valtion lakiin.

XXI artikla

2.
Ilma-alusten moottoreiden osalta tämän artiklan 1 kohdan
mukainen nimeäminen mahdollistaa kirjattavien tietojen toimit
tamisen rekisteriin nimetyn yhteysviranomaisen kautta, mutta ei
velvoita siihen.
XX artikla
Rekisteriä koskevien määräysten muut muutokset
1.
Yleissopimuksen 19 artiklan 6 kohtaa sovellettaessa lento
kaluston osalta rekisterin hakuehdot ovat sen valmistajan nimi,
sarjanumero ja malli sekä tarvittavat lisätiedot esineen yksilöin
nin varmistamiseksi. Nämä lisätiedot täsmennetään valvontavi
ranomaisen antamissa määräyksissä.
2.
Yleissopimuksen 25 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa ja
siinä mainituissa tilanteissa rekisteriin kirjatun tulevan vakuus
oikeuden tai tulevan siirtosopimuksen haltijan tai henkilön,
jonka hyväksi tuleva kauppa on kirjattu, on toteutettava käytet
tävissään olevat toimenpiteet rekisterimerkinnän poistamiseksi
viimeistään viiden arkipäivän kuluttua siitä, kun kyseisessä kap
paleessa tarkoitettu pyyntö on vastaanotettu.
3.
Yleissopimuksen 17 artiklan 2 kohdan h alakohdassa tar
koitetut maksut on asetettava siten, että ne kattavat kansainvä
lisen rekisterin perustamisesta, toiminnasta ja hallinnosta aiheu
tuneet kohtuulliset kulut sekä yleissopimuksen 17 artiklan 2
kohdan mukaisten valvontaviranomaisen tehtävien hoitamisesta
ja valtuuksien käyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.
4.
Kirjaaja vastaa kansainväliselle rekisterille keskitettyjen teh
tävien hoitamisesta ja hallinnoimisesta 24 tuntia vuorokaudessa.
Edellä tarkoitetut yhteysviranomaiset hoitavat tehtäväänsä vähin
tään alueellaan voimassa olevien säännösten mukaisena virkaaikana.

Poikkeukset toimivaltaista tuomioistuinta koskevista
määräyksistä
Yleissopimuksen 43 artiklaa sovellettaessa sopimusvaltion tuo
mioistuin on toimivaltainen myös silloin, kun esine on sellainen
helikopteri tai sellaisen ilma-aluksen runko, jonka rekisterivaltio
kyseinen valtio on, jollei yleissopimuksen 42 artiklasta muuta
johdu.

XXII artikla
Valtion koskemattomuudesta luopuminen
1.
Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, luopuminen
valtion koskemattomuudesta yleissopimuksen 42 tai 43 artik
lassa tarkoitetun tuomioistuimen toimivallan osalta tai yleisso
pimuksen soveltamisalaan kuuluvaan lentokalustoon kohdistu
vien oikeuksien ja vakuusoikeuksien täytäntöönpanon osalta on
sitova ja, jos muut toimivallan tai täytäntöönpanon edellytykset
täyttyvät, riittävä peruste toimivallan käytölle tai täytäntöönpa
nolle.

2.
Tämän artiklan 1 kohdan mukaisen valtion koskematto
muudesta luopumisen tulee tapahtua kirjallisesti ja sen yhtey
dessä tulee yksilöidä kyseessä oleva lentokalusto.

V LUKU
TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN SUHDE MUIHIN YLEISSOPIMUKSIIN

XXIII artikla
Suhde ilma-aluksiin kohdistuvien oikeuksien tunnustamista
koskevaan yleissopimukseen
Yleissopimus on ensisijainen Genevessä 19 päivänä kesäkuuta
1948 allekirjoitettuun ilma-aluksiin kohdistuvien oikeuksien
tunnustamista koskevaan yleissopimukseen nähden siltä osin
kuin viimeksi mainittu yleissopimus koskee tämän pöytäkirjan
määritelmän mukaisia ilma-aluksia ja lentokalustoa, sellaisen so
pimusvaltion osalta, joka on myös viimeksi mainitun yleissopi
muksen sopimuspuolena. Tämä yleissopimus ei kuitenkaan ole
ensisijainen Geneven yleissopimukseen nähden sellaisten oikeuk
sien ja vakuusoikeuksien osalta, joihin tätä yleissopimusta ei
sovelleta tai joihin se ei vaikuta.
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XXIV artikla
Suhde eräiden ilma-alusten varmuustakavarikkoa koskevien
sääntöjen yhtenäistämistä koskevaan yleissopimukseen
1.
Yleissopimus on ensisijainen Roomassa 29 päivänä touko
kuuta 1933 allekirjoitettuun eräiden ilma-alusten varmuustaka
varikkoa koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskevaan yleis
sopimukseen nähden siltä osin kuin viimeksi mainittu yleisso
pimus koskee tämän pöytäkirjan määritelmän mukaisia ilmaaluksia, sellaisen sopimusvaltion osalta, joka on myös viimeksi
mainitun yleissopimuksen sopimuspuolena.
2.
Edellä mainitun yleissopimuksen sopimuspuolena oleva
sopimusvaltio voi antaa tämän pöytäkirjan ratifioinnin tai hy
väksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä julistuksen, jonka
mukaan se ei sovella tätä artiklaa.
XXV artikla
Suhde kansainvälistä leasing-toimintaa koskevaan
UNIDROIT-yleissopimukseen
Yleissopimus on ensisijainen Ottawassa 28 päivänä toukokuuta
1988 allekirjoitettuun kansainvälistä leasing-toimintaa koske
vaan UNIDROIT-yleissopimukseen nähden siltä osin kuin vii
meksi mainittu yleissopimus koskee lentokalustoa.
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pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, voi myös alle
kirjoittaa tai hyväksyä tämän pöytäkirjan taikka liittyä siihen.
Tässä tapauksessa alueellisella taloudellisen yhdentymisen järjes
töllä on sopimusvaltion oikeudet ja velvollisuudet siltä osin kuin
kyseisellä järjestöllä on toimivaltaa tämän pöytäkirjan sovelta
misalaan kuuluvissa asioissa. Jos sopimusvaltioiden lukumäärällä
on merkitystä tässä pöytäkirjassa, alueellista taloudellisen yhden
tymisen järjestöä ei erikseen lasketa sopimusvaltioksi niiden sen
jäsenvaltioiden lisäksi, jotka ovat sopimusvaltioita.
2.
Alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on allekir
joittamisen, hyväksymisen tai liittymisen yhteydessä annettava
tallettajalle julistus, jossa mainitaan ne tämän pöytäkirjan sovel
tamisalaan kuuluvat asiat, joissa jäsenvaltiot ovat siirtäneet toi
mivaltaansa järjestölle. Alueellisen taloudellisen yhdentymisen
järjestön on viipymättä ilmoitettava tallettajalle mahdollisista
muutoksista tämän kohdan mukaisessa julistuksessa mainitussa
toimivallan jaossa, mukaan lukien uudet toimivallan siirrot.
3.
Tämän pöytäkirjan sisältämät viittaukset ”sopimusvalti
oon” tai ”sopimusvaltioihin” taikka ”sopimusvaltioon” tai ”sopi
musvaltioihin” koskevat vastaavasti alueellista taloudellisen yh
dentymisen järjestöä, kun asiayhteys sitä edellyttää.
XXVIII artikla

VI LUKU

Voimaantulo

LOPPUMÄÄRÄYKSET

1.
Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden en
simmäisenä päivänä, jona on kulunut kolme kuukautta siitä
päivästä, jona kahdeksas ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymis
kirja on talletettu, nämä asiakirjat tallettaneiden valtioiden vä
lillä.

XXVI artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen
1.
Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Kap
kaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 niille valtioille, jotka
osallistuivat 29 päivästä lokakuuta 16 päivään marraskuuta
2001 pidettyyn diplomaattikonferenssiin liikkuvaa kalustoa kos
kevan yleissopimuksen ja lentokalustoa koskevan pöytäkirjan
hyväksymiseksi. Marraskuun 16 päivän 2001 jälkeen pöytäkirja
on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille Yksityisoi
keuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituu
tin (UNIDROIT) päämajassa Roomassa, kunnes se tulee voimaan
XXVIII artiklan mukaisesti.
2.
Tämän pöytäkirjan voimaantulo edellyttää, että sen allekir
joittaneet valtiot ratifioivat tai hyväksyvät sen.
3.
Valtiot, jotka eivät allekirjoita tätä pöytäkirjaa, voivat liit
tyä siihen milloin tahansa.
4.
Ratifiointi, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu talletta
malla sitä koskeva asiakirja tallettajan huostaan.
5.
Valtio ei voi tulla tämän pöytäkirjan sopimuspuoleksi, jol
lei se ole ennestään yleissopimuksen sopimuspuoli tai jollei siitä
samanaikaisesti tule myös sen sopimuspuoli.

2.
Muiden valtioiden osalta tämä pöytäkirja tulee voimaan
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona on kulunut
kolme kuukautta siitä päivästä, jona ne ovat tallettaneet ratifioi
mis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.
XXIX artikla
Alueet
1.
Jos sopimusvaltiolla on alueita, joilla sovelletaan erilaista
oikeusjärjestelmää tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa
asioissa, se voi ratifioinnin, hyväksymisen tai liittymisen yhtey
dessä antaa julistuksen, jonka mukaan tätä pöytäkirjaa sovelle
taan kaikkiin tai ainoastaan yhteen tai useampaan sen alueista,
ja se voi muuttaa tällaista julistusta milloin tahansa antamalla
uuden julistuksen.
2.
Edellä tarkoitetussa julistuksessa on nimenomaisesti mai
nittava ne alueet, joihin tätä pöytäkirjaa sovelletaan.
3.
Jollei sopimusvaltio ole antanut 1 kohdan mukaista julis
tusta, tätä pöytäkirjaa sovelletaan kaikkiin kyseisen valtion alu
eisiin.

XXVII artikla
Alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt
1.
Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka koos
tuu suvereeneista valtioista ja jolla on toimivaltaa tietyissä tämän

4.
Jos sopimusvaltio laajentaa tämän pöytäkirjan soveltamis
alan koskemaan yhtä tai useampaa sen aluetta, kunkin sellaisen
alueen osalta voidaan antaa tämän pöytäkirjan mukainen julis
tus, ja eri alueita koskevat julistukset voivat poiketa toisistaan.
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5.
Jos tätä pöytäkirjaa sovelletaan 1 kohdan mukaisen julis
tuksen perusteella yhteen tai useampaan sopimusvaltion aluee
seen:

a) velallisen sijaintipaikan katsotaan olevan sopimusvaltiossa ai
noastaan, jos se on perustettu tai muodostettu yleissopimuk
sen ja tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvan alueen
voimassa olevan lain mukaisesti tai jos sillä on lakisääteinen
kotipaikka, keskushallinto, toimipaikka tai vakinainen asuin
paikka sellaisella alueella;

b) viittausten esineen sijaintiin sopimusvaltiossa katsotaan tar
koittavan esineen sijaintia yleissopimuksen ja tämän pöytä
kirjan soveltamisalaan kuuluvalla alueella; ja
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5.
Sopimusvaltio voi tämän pöytäkirjan ratifioinnin tai hy
väksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa julistuksen,
jonka mukaan se ei sovella joitakin tai mitään XXI artiklan
määräyksistä. Julistuksessa on mainittava minkälaisin edellytyk
sin kyseistä artiklaa sovelletaan, jos sitä sovelletaan osittain, tai
muutoin sovellettavat väliaikaiset toimenpiteet.

XXXI artikla
Yleissopimuksen mukaiset julistukset
Yleissopimuksen mukaisesti annettujen julistusten, mukaan lu
kien 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 ja 60 artiklan mukaiset
julistukset, katsotaan annetun myös tämän pöytäkirjan mukai
sesti, jollei toisin todeta.

XXXII artikla
c) viittausten kyseisen sopimusvaltion hallintoviranomaisiin kat
sotaan tarkoittavan hallintoviranomaisia, jotka ovat toimival
taisia yleissopimuksen ja tämän pöytäkirjan soveltamisalaan
kuuluvalla alueella, ja viittausten kyseisen sopimusvaltion
kansalliseen rekisteriin tai rekisteriviranomaiseen katsotaan
tarkoittavan ilma-alusrekisteriä, joka on käytössä, tai rekiste
riviranomaista, joka on toimivaltainen yleissopimuksen ja
tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvalla alueella.

XXX artikla

Varaumat ja julistukset
1.
Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia, mutta XXIV,
XXIX, XXX, XXXI, XXXIII ja XXXIV artiklan mahdollistamia
julistuksia voidaan antaa näiden artikloiden määräysten mukai
sesti.

2.
Tämän pöytäkirjan mukaisesti annetusta julistuksesta,
myöhemmästä julistuksesta tai julistuksen peruuttamisesta on
ilmoitettava kirjallisesti tallettajalle.

Tiettyjä määräyksiä koskevat julistukset
1.
Sopimusvaltio voi tämän pöytäkirjan ratifioinnin tai hy
väksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa julistuksen,
jonka mukaan se soveltaa yhtä tai useampaa tämän pöytäkirjan
VIII, XII ja XIII artiklasta.

2.
Sopimusvaltio voi tämän pöytäkirjan ratifioinnin tai hy
väksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa julistuksen,
jonka mukaan se soveltaa tämän pöytäkirjan X artiklaa koko
naan tai osittain. Jos sopimusvaltio antaa tällaisen julistuksen X
artiklan 2 kohdan osalta, sen on samalla mainittava kyseisessä
kohdassa tarkoitettu ajanjakso.

3.
Sopimusvaltio voi tämän pöytäkirjan ratifioinnin tai hy
väksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa julistuksen,
jonka mukaan se soveltaa XI artiklassa annettua vaihtoehtoa A
kokonaisuudessaan tai siinä annettua vaihtoehtoa B kokonaisuu
dessaan, jolloin sen on samalla mainittava ne maksukyvyttö
myysmenettelyt, joihin vaihtoehtoa A tai B mahdollisesti sovel
letaan. Tämän kohdan mukaisen julistuksen antavan sopimus
valtion on samalla mainittava XI artiklassa tarkoitettu ajanjakso.

4.
Sopimusvaltioiden tuomioistuinten on sovellettava XI ar
tiklaa maksukyvyttömyysmenettelyssä ensisijaisesti toimivaltai
sen sopimusvaltion antaman julistuksen mukaisesti.

XXXIII artikla
Myöhemmät julistukset
1.
Sopimusvaltio voi antaa muun kuin XXXI artiklan mukai
sesti annettavan, yleissopimuksen 60 artiklan mahdollistaman
julistuksen milloin tahansa sen päivän jälkeen, jona tämä pöy
täkirja on tullut sen osalta voimaan, ilmoittamalla siitä talletta
jalle.

2.
Edellä tarkoitettu myöhempi julistus tulee voimaan seuraa
van kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kuusi
kuukautta siitä, kun tallettaja on vastaanottanut sitä koskevan
ilmoituksen.

Jos ilmoituksessa mainitaan voimaantulon osalta pidempi ajan
jakso, julistus tulee voimaan kyseisen pidemmän ajanjakson ku
luttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut sitä koskevan ilmoi
tuksen.

3.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan edeltävissä kohdissa
määrätään, tätä pöytäkirjaa sovelletaan kuitenkin edelleen siten
kuin myöhempää selitystä ei olisi annettu kaikkiin sellaisiin eri
tyisiin oikeuksiin ja vakuusoikeuksiin, jotka on perustettu ennen
tällaisen myöhemmän julistuksen voimaantulopäivää.
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XXXIV artikla

pääomarahoituksen ja leasing-vuokrauksen helpottamisessa,
tämän pöytäkirjan mukaisine muutoksineen;

Julistusten peruuttaminen
1.
Sopimusvaltio, joka on antanut tämän pöytäkirjan mukai
sesti muun kuin XXXI artiklan mukaisesti annettavan yleissopi
muksen 60 artiklan mahdollistaman julistuksen, voi peruuttaa
sen milloin tahansa ilmoittamalla peruutuksesta tallettajalle. Ju
listuksen peruuttaminen tulee voimaan seuraavan kuukauden
ensimmäisenä päivänä, kun on kulunut kuusi kuukautta siitä,
kun tallettaja on vastaanottanut sitä koskevan ilmoituksen.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tätä pöytäkir
jaa sovelletaan edelleen siten kuin selitystä ei olisi peruutettu
kaikkiin sellaisiin oikeuksiin ja vakuusoikeuksiin, jotka on perus
tettu ennen julistuksen peruuttamisen voimaantulopäivää.

XXXV artikla
Pöytäkirjan irtisanominen
1.
Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöytäkirjan ilmoitta
malla siitä kirjallisesti tallettajalle.

2.
Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensim
mäisenä päivänä, kun on kulunut kaksitoista kuukautta siitä,
kun tallettaja on vastaanottanut sitä koskevan ilmoituksen.

3.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan edeltävissä kohdissa
määrätään, tätä pöytäkirjaa sovelletaan edelleen siten kuin irti
sanomista ei olisi tehty kaikkiin sellaisiin oikeuksiin ja vakuu
soikeuksiin, jotka on perustettu ennen irtisanomisen voimaan
tulopäivää.
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b) tämän pöytäkirjan määräysten ja valvontaviranomaisen anta
mien määräysten oikeudellista tulkintaa ja soveltamista;

c) kansainvälisen rekisterijärjestelmän toimivuutta, kirjaajan toi
mintaa ja valvontaviranomaisen siihen kohdistamaa valvon
taa, ottaen huomioon valvontaviranomaisen kertomukset; ja

d) tarvetta muuttaa tätä pöytäkirjaa tai kansainväliseen rekiste
riin liittyviä määräyksiä.

3.
Tämän pöytäkirjan muuttaminen edellyttää, että vähintään
kaksi kolmasosaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kon
ferenssiin osallistuvista valtioista hyväksyy sen, ja muutos tulee
voimaan sen ratifioineiden tai hyväksyneiden valtioiden osalta,
kun kahdeksan valtiota on ratifioinut tai hyväksynyt muutoksen
sen voimaantuloa koskevan XXVIII artiklan määräysten mukai
sesti.

XXXVII artikla
Tallettaja ja sen tehtävät
1.
Ratifoimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Yksi
tyisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen ins
tituutin (UNIDROIT) huostaan, joka toimii tämän pöytäkirjan
tallettajana.

2.

Tallettaja:

a) ilmoittaa kaikille sopimusvaltioille:
XXXVI artikla
Pöytäkirjan tarkistuskonferenssit, muutokset ja muut
pöytäkirjaan liittyvät asiat
1.
Tallettaja laatii vuosittain tai muutoin tarvittavin väliajoin
kertomuksen sopimusvaltioille siitä miten yleissopimuksella pe
rustettu kansainvälinen järjestelmä, tämän pöytäkirjan mukaisine
muutoksineen, on toiminut käytännössä. Kertomusta laatiessaan
tallettaja ottaa huomioon valvontaviranomaisen kertomukset
kansainvälisen rekisterijärjestelmän toimivuudesta.

i) jokaisesta uudesta allekirjoittamisesta tai ratifioimis-, hy
väksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta sekä niiden
päivämääristä;

ii) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä;

iii) jokaisesta tämän pöytäkirjan mukaisesti annetusta julis
tuksesta sekä sen päivämääristä;
2.
Neuvoteltuaan valvontaviranomaisen kanssa tallettaja kut
suu ajoittain koolle sopimusvaltioiden konferenssin pöytäkirjan
tarkistamista varten, kun vähintään 25 prosenttia sopimusvalti
oista sitä pyytää, käsittelemään:

iv) jokaisesta julistuksen peruuttamisesta tai muuttamisesta
sekä näiden toimien päivämääristä; ja

a) yleissopimuksen toimivuutta käytännössä sekä sen tehok
kuutta yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien esineiden

v) tämän pöytäkirjan irtisanomista koskevista ilmoituksista
sekä niiden päivämääristä sekä irtisanomisten voimaantu
lopäivistä;
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b) toimittaa kaikille sopimusvaltioille tämän pöytäkirjan oi
keaksi todistetun jäljennöksen;
c) toimittaa valvontaviranomaiselle ja kirjaajalle kunkin ratifioi
mis-, hyväksymis- ja liittymiskirjan jäljennöksen mainiten
niiden tallettamispäivät, sekä kunkin julistuksen tai julistuk
sen peruuttamisen tai muutoksen ja pöytäkirjan irtisanomi
silmoituksen jäljennöksen, mainiten tällaisten ilmoitusten
päivämäärät, siten, että asiakirjojen sisältämät tiedot ovat
helposti ja täysin käytettävissä; ja
d) hoitaa muut tallettajalle yleensä kuuluvat tehtävät.

L 121/35

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat, sii
hen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän
pöytäkirjan.

TEHTY Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhtenä
englannin-, arabian-, kiinan-, ranskan-, venäjän- ja espanjankie
lisenä alkuperäiskappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todis
tusvoimaiset. Tekstit katsotaan todistusvoimaisiksi siitä lukien,
kun konferenssin yhteinen sihteeristö on konferenssin puheen
johtajan valtuuttamana tarkistanut tekstien yhdenmukaisuuden
yhdeksänkymmenen päivän kuluessa tästä päivästä lukien.
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LIITE
PERUUTTAMATON VALTUUTUS REKISTERIMERKINNÄN POISTAMISEEN JA ESINEEN VIENTIIN
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III
(Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset)

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA
SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009,
Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta
(2009/371/YOS)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan sekä
34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ton päätös 2005/681/YOS (4), koska tällaisia päätöksiä
on helpompi mukauttaa olosuhteiden muuttuessa ja uu
sien poliittisten painopisteiden noustessa esiin.
(5)

Europolin perustaminen Euroopan unionin talousarviosta
rahoitettavana unionin virastona vahvistaa Euroopan par
lamentin asemaa Europolin valvojana, koska Euroopan
parlamentti osallistuu talousarvion ja siihen sisältyvän
henkilöstötaulukon hyväksymiseen ja vastuuvapauden
myöntämismenettelyyn.

(6)

Soveltamalla Europoliin samoja yleisiä sääntöjä ja menet
telyjä kuin unionin vastaaviin elimiin varmistetaan hallin
non yksinkertaistaminen, mikä antaa Europolille mahdol
lisuuden käyttää nykyistä suuremman osan voimavarois
taan perustehtäviensä hoitamiseen.

(7)

Europolin toimintaa voidaan edelleen yksinkertaistaa ja
parantaa toimenpiteillä, joilla pyritään lisäämään Europo
lin mahdollisuuksia avustaa ja tukea jäsenvaltioiden toi
mivaltaisia lainvalvontaviranomaisia, ilman että Europolin
henkilöstölle annetaan toimeenpanovaltuuksia.

(8)

Eräs tällainen parannus on huolehtiminen siitä, että Eu
ropol pystyy avustamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia
viranomaisia vakavan rikollisuuden erityisten muotojen
torjumisessa ilman nykyistä rajoitusta, jonka mukaan ri
kollisjärjestön osallisuudesta on oltava tosiasioihin perus
tuvaa näyttöä.

(9)

Olisi rohkaistava yhteisten tutkintaryhmien perustamista,
ja on tärkeää, että Europolin henkilöstö voi osallistua
niihin. Jotta osallistuminen olisi mahdollista kaikissa jä
senvaltioissa, olisi taattava, ettei Europolin henkilöstön
jäseniin sovelleta erivapauksia heidän osallistuessaan yh
teisen tutkintaryhmän toimintaan tukemalla sitä. Tämä
on mahdollista sen jälkeen, kun sitä varten on annettu
asetus Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn pöytäkirjan 16 artiklan perusteella.

(10)

Turhien menettelyjen välttämiseksi Europolin kansallisilla
yksiköillä olisi oltava suora pääsy kaikkiin Europolin tie
tojärjestelmässä oleviin tietoihin.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Euroopan poliisiviraston, jäljempänä ’Europol’, perustami
sesta sovittiin Euroopan unionista 7 päivänä helmikuuta
1992 tehdyn sopimuksen puitteissa ja sitä säännellään
Euroopan poliisiviraston perustamisesta Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyllä
yleissopimuksella, jäljempänä ’Europol-yleissopimus’ (2).
Europol-yleissopimukseen on tehty joukko muutoksia,
jotka on otettu kolmeen pitkän ratifiointiprosessin jäl
keen voimaan tulleeseen pöytäkirjaan. Näin ollen yleis
sopimuksen korvaaminen päätöksellä helpottaa myöhem
min mahdollisesti tarvittavien muutosten tekemistä.
Europolin säädöskehystä voidaan osittain yksinkertaistaa
ja parantaa perustamalla Europol unionin virastona, joka
saa rahoituksensa Euroopan unionin yleisestä talousar
viosta, koska Europoliin voidaan sen jälkeen soveltaa
yleisiä sääntöjä ja menettelyjä.
Viimeaikaiset säädökset, joilla on perustettu Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla
aloilla toimivia vastaavia unionin elimiä, on annettu neu
voston päätöksinä (Eurojust-yksikön perustamisesta vaka
van rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä
helmikuuta
2002
tehty
neuvoston
päätös
2002/187/YOS (3) ja Euroopan poliisiakatemian (Cepol)
perustamisesta 20 päivänä syyskuuta 2005 tehty neuvos

(1) Lausunto annettu 17. tammikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) EYVL C 316, 27.11.1995, s. 1. Suomenkielinen toisinto julkaistu
oikaistuna EYVL C 301, 30.9.1998, s. 9.
(3) EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

(4) EYVL L 256, 1.10.2005, s. 63.
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Tavoitteidensa saavuttamiseksi Europol käsittelee henkilö
tietoja automaattisesti tai strukturoitujen manuaalisten
arkistojen avulla. Näin ollen olisi toteutettava tarvittavat
toimenpiteet, joilla taataan sellainen tietosuojan taso, joka
vastaa vähintään yksilöiden suojelusta henkilötietojen au
tomaattisessa tietojenkäsittelyssä Strasbourgissa 28 päi
vänä tammikuuta 1981 allekirjoitetun Euroopan neuvos
ton yleissopimuksen ja, sen jälkeen kun ne ovat voimassa
jäsenvaltioiden välillä, siihen myöhemmin tehtyjen muu
tosten sisältämien periaatteiden soveltamisesta johtuvaa
tasoa.

Poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudelli
sessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaa
mista koskevaa neuvoston puitepäätöstä tullaan sovelta
maan henkilötietojen toimittamiseen jäsenvaltioilta Euro
polille. Puitepäätös ei vaikuta tämän päätöksen asiaan
liittyviin tietosuojasäännöksiin, ja tämän päätöksen olisi
sisällettävä henkilötietojen suojaa koskevia erityisiä sään
nöksiä, joilla näitä asioita säädellään tarkemmin Europo
lin luonne, tehtävät ja toimivalta huomioiden.

Tarvitaan tietosuojasta vastaava henkilö, jonka tehtävänä
olisi varmistaa itsenäisesti henkilötietojen, mukaan luet
tuina ne Europolin henkilöstöä koskevat henkilötiedot,
jotka on suojattu henkilötietoja, yksilöiden suojelusta
yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilö
tietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuu
desta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
45/2001 (1) 24 artiklan nojalla, lainmukainen käsittely
sekä tämän päätöksen säännösten noudattaminen.

Olisi lisättävä Europolin nykyisiä mahdollisuuksia luoda
ja hallinnoida sen tehtäviä tukevia tietojenkäsittelyjärjes
telmiä. Tällaisia uusia tietojenkäsittelyjärjestelmiä olisi pe
rustettava ja pidettävä yllä neuvoston hyväksymällä hal
lintoneuvoston päätöksellä noudattaen yksilöiden suoje
lusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä
Strasbourgissa 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä
Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja Euroopan neu
voston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987
antamassa suosituksessa R(87) 15 vahvistettuja yleisiä
tietosuojaperiaatteita.

(15)

Tämä päätös mahdollistaa virallisia asiakirjoja koskevan
julkisuusperiaatteen huomioon ottamisen.

(16)

Europolin olisi tehtäviensä hoitamiseksi toimittava yhteis
työssä Euroopan unionin toimielinten, elinten ja virasto

(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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jen, Eurojust mukaan lukien, kanssa varmistaen tietosuo
jan riittävän tason.

(17)

Europolin olisi voitava tehdä sopimuksia tai sopia yhteis
työjärjestelyistä unionin ja yhteisön toimielinten, virasto
jen ja elinten kanssa, jotta parannetaan tehokkuutta ja
vältetään päällekkäistä työtä kummankin osapuolen toi
mivaltaan kuuluvassa vakavan rikollisuuden eri muotojen
torjunnassa.

(18)

Europolin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä kolmansien
valtioiden ja organisaatioiden kanssa olisi järkeistettävä,
jotta tältä osin varmistetaan yhdenmukaisuus Euroopan
unionin yleisen toimintalinjan kanssa, ja tällaisen tulevan
yhteistyön toteuttamistavoista olisi annettava uusia sään
nöksiä.

(19)

Europolin hallintomallia olisi parannettava yksinkertaista
malla menettelyjä ja laatimalla aikaisempaa yleisluontei
sempi kuvaus hallintoneuvoston tehtävistä sekä vahvista
malla yleissääntö, jonka mukaan kaikki päätökset olisi
tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä.

(20)

Europolin täyden vastuullisuuden ja avoimuuden varmis
tamiseksi olisi myös toivottavaa säätää Euroopan parla
mentin Europolia koskevan valvonnan tehostamisesta, ot
taen asianmukaisella tavalla huomioon tarpeen turvata
sen toimintaa koskevien tietojen luottamuksellisuus.

(21)

Europolin tuomioistuinvalvonta toteutetaan Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 35 artiklan mukaisesti.

(22)

Olisi säädettävä tarkkaan harkituista siirtymätoimenpi
teistä, jotta Europol voisi edelleen suorittaa tehtävänsä
parhaan kykynsä mukaan.

(23)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän
päätöksen tavoitetta, joka on unionin tason lainvalvonta
yhteistyöstä vastaavan elimen perustaminen, vaan se voi
daan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi hyväksyä toi
menpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ar
tiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopi
muksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukai
sesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.
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Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja nouda
tetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustettuja periaatteita,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
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kollisuuden, terrorismin ja muiden vakavan rikollisuuden muo
tojen ehkäisemisessä ja torjunnassa.

Tässä päätöksessä ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan
kaikkia jäsenvaltioissa olevia julkisia elimiä, jotka ovat kansalli
sen lainsäädännön nojalla vastuussa rikosten ehkäisemisestä ja
torjunnasta.

I LUKU
PERUSTAMINEN JA TEHTÄVÄT

4 artikla

1 artikla

Toimivalta

Perustaminen

1.
Europolin toimivalta käsittää järjestäytyneen rikollisuuden,
terrorismin ja liitteessä I luetellut muut vakavan rikollisuuden
muodot, jotka vaikuttavat vähintään kahteen jäsenvaltioon siten,
että rikosten laajuuden, merkittävyyden ja seurausten vuoksi
tarvitaan jäsenvaltioiden yhteinen toimintatapa.

1.
Tämä päätös korvaa Euroopan poliisiviraston perustami
sesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perus
teella tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’Europol-yleissopi
mus’, määräykset.

Europolin toimipaikka on Haagissa, Alankomaissa.

2.
Neuvosto määrittelee hallintoneuvoston suosituksesta Eu
ropolin painopisteet ottaen erityisesti huomioon Europolin val
mistelemat strategiset analyysit ja uhka-arviot.

2.
Tässä päätöksessä tarkoitettua Europolia pidetään Europolyleissopimuksella perustetun Europolin oikeudellisena seuraa
jana.

3.
Europolin toimivalta käsittää myös liitännäisrikokset. Lii
tännäisrikoksiksi katsotaan seuraavat rikokset:

3.
Europol toimii yhteistyössä kunkin jäsenvaltion 8 artiklan
mukaisesti perustettavan tai nimettävän yhden kansallisen yksi
kön kanssa.

a) rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuuluvien te
kojen suorittamiseen tarvittavien keinojen hankkimiseksi;

b) rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuuluvien te
kojen edistämiseksi tai toteuttamiseksi;
2 artikla
Oikeuskelpoisuus
1.

Europol on oikeushenkilö.

2.
Europolilla on kussakin jäsenvaltiossa laajin oikeus- ja oi
keustoimikelpoisuus, joka oikeushenkilöillä voi kyseisen jäsen
valtion lainsäädännön mukaan olla. Europol voi erityisesti hank
kia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä esiintyä
kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

3.
Europolilla on valtuudet tehdä toimipaikkaansa koskeva
sopimus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa.

3 artikla

c) rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuuluvien te
kojen rankaisematta jäämisen varmistamiseksi.

5 artikla
Tehtävät
1.

Europolin ensisijaiset tehtävät ovat:

a) kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja vaihtaa tiedustelu- ja
muita tietoja;

b) ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viran
omaisille 8 artiklassa tarkoitetun kansallisen yksikön välityk
sellä niitä koskevat tiedot ja rikosten välillä havaitut yhteydet;

Tavoite
Europolin tavoitteena on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden toi
mivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä
vähintään kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan järjestäytyneen ri

c) avustaa jäsenvaltioissa tehtävää tutkintaa erityisesti välittä
mällä kansallisille yksiköille kaikki asiaankuuluvat tiedot;
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d) pyytää yksittäisissä tapauksissa asianomaisten jäsenvaltioiden
toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan, tekemään tai sovitta
maan yhteen tutkintaa sekä ehdottaa yhteisten tutkintaryh
mien perustamista;

e) toimittaa tiedustelutietoja ja analyysitukea jäsenvaltioille mer
kittävien kansainvälisten tapahtumien yhteydessä;

nimeämällä Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoi
mistoksi 12 päivänä heinäkuuta 2005 tehdyn neuvoston pää
töksessä 2005/511/YOS (1) on säädetty. Europol voi myös edis
tää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai yhteisten
tutkintaryhmien euron väärentämisen torjumiseksi toteuttamien
toimenpiteiden yhteensovittamista asianmukaisessa yhteistyössä
unionin ja kolmansien valtioiden elinten kanssa. Europol voi
pyynnöstä tukea taloudellisesti euron väärentämisen tutkintaa.

f) laatia Europolin tavoitteeseen liittyviä uhka-arvioita, strategi
sia analyyseja ja yleisiä tilannekatsauksia, järjestäytynyttä ri
kollisuutta koskevat uhka-arviot mukaan luettuina.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin kuuluu tuen
antaminen jäsenvaltioille internetistä saatavien tietojen keräämi
sessä ja analysoimisessa, tarkoituksena avustaa internetin välityk
sellä edistetyn tai harjoitetun rikollisen toiminnan tunnistamista.

3.

Europolin tehtäviin kuuluvat lisäksi:

a) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tutkinnassa
käyttämän erikoisosaamisen kehittäminen ja tutkintaa koske
vien neuvojen antaminen;

b) strategisten tiedustelutietojen toimittaminen, minkä tarkoi
tuksena on avustaa ja edistää operatiiviseen toimintaan kan
sallisella ja unionin tasolla käytettävissä olevien voimavarojen
tehokasta ja tuloksellista käyttöä, sekä tällaisen toiminnan
tukeminen.

4.
Lisäksi Europol voi 3 artiklan mukaisen tavoitteensa puit
teissa sekä käytettävissään olevien henkilöstö- ja budjettiresurs
sien mukaisesti ja hallintoneuvoston asettamissa rajoissa avustaa
jäsenvaltioita tarjoamalla tukea, neuvoja ja tutkimusta seuraavilla
aloilla:

a) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten edustajien kou
lutus, tarvittaessa yhteistyössä Euroopan poliisiakatemian
kanssa;

b) näiden viranomaisten toiminnan organisointi ja niiden varus
teet helpottamalla jäsenvaltioiden välisen teknisen tuen anta
mista;
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6 artikla
Osallistuminen yhteisiin tutkintaryhmiin
1.
Europolin henkilöstö voi osallistua tukihenkilöinä yhteisiin
tutkintaryhmiin, myös sellaisiin ryhmiin, jotka on perustettu
yhteisistä tutkintaryhmistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn
neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS (2) 1 artiklan, keski
näisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvalti
oiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuk
sen (3) 13 artiklan tai tullihallintojen keskinäisestä avunannosta
ja yhteistyöstä 18 päivänä joulukuuta 1997 tehdyn yleissopi
muksen (4) 24 artiklan mukaisesti, siltä osin kuin kyseiset ryh
mät tutkivat rikoksia, joiden osalta Europol on toimivaltainen
tämän päätöksen 4 artiklan nojalla.

Europolin henkilöstö voi niiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä
säädetyissä rajoissa, joiden alueella yhteinen tutkintaryhmä toi
mii, ja 2 kohdassa tarkoitetun järjestelyn mukaisesti avustaa
kaikessa yhteisen tutkintaryhmän toiminnassa ja vaihtaa tietoja
kaikkien sen jäsenten kanssa 4 kohdan mukaisesti. He eivät
kuitenkaan saa osallistua pakkokeinojen käyttämiseen.

2.
Niistä hallinnollisista järjestelyistä, jotka tarvitaan, jotta
Europolin henkilöstö voi osallistua yhteiseen tutkintaryhmään,
määrätään johtajan ja yhteiseen tutkintaryhmään osallistuvien
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisellä järjeste
lyllä, johon kansalliset yksiköt osallistuvat. Hallintoneuvosto hy
väksyy tällaisia järjestelyjä koskevat säännöt.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä määritellään
ehdot, joilla Europolin henkilöstöä asetetaan yhteisen tutkinta
ryhmän käyttöön.

d) tekniset ja rikosten tutkintaan liittyvät menetelmät ja analyy
sit sekä tutkintamenetelmät.

4.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen mukaisesti
Europolin henkilöstö voi olla suoraan yhteydessä yhteisen tut
kintaryhmän jäseniin sekä antaa sen jäsenille ja lähetetyille jäse
nille tämän päätöksen mukaisesti tietoja, jotka ovat peräisin
mistä tahansa 10 artiklassa tarkoitettujen tietojenkäsittelyjärjes
telmien osista. Jos kyse on tällaisesta suorasta yhteydenpidosta,
Europol ilmoittaa siitä samanaikaisesti niiden jäsenvaltioiden,
joilla on edustaja ryhmässä, sekä tiedot toimittaneiden jäsenval
tioiden kansallisille yksiköille.

5.
Europol toimii myös keskustoimistona euron väärentämi
sen torjunnassa siten kuin euron suojelemisesta väärentämiseltä

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

c) rikoksentorjuntamenetelmät;
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5.
Tiedot, jotka Europolin henkilöstön jäsen on saanut yh
teisen tutkintaryhmän jäsenenä, voidaan tiedot toimittaneen jä
senvaltion suostumuksella ja vastuulla sisällyttää 10 artiklassa
tarkoitettujen tietojenkäsittelyjärjestelmien mihin tahansa osaan
tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin.

6.
Jos Europolin henkilöstöön kuuluva tekee yhteisen tutkin
taryhmän tehtäviä suorittaessaan rikoksen tai jos häntä vastaan
tehdään rikos, häneen sovelletaan sen jäsenvaltion, jossa tutkin
taryhmä toimii, sellaisia kansallisia säännöksiä, joita sovelletaan
vastaavia tehtäviä suorittaviin henkilöihin.

7 artikla
Rikostutkinnan aloittamista koskevat Europolin pyynnöt
1.
Jäsenvaltioiden on käsiteltävä Europolin esittämät pyyn
nöt, jotka koskevat tietyn asian tutkinnan aloittamista, suoritta
mista tai yhteensovittamista, ja otettava tällaiset pyynnöt asian
mukaisella tavalla huomioon. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
Europolille, aloitetaanko pyydetty tutkinta.

Kussakin jäsenvaltiossa nimitetään virkamies kansallisen yksikön
johtajaksi.
2.
Kansallinen yksikkö on ainoa Europolin ja jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteyselin. Jäsenvaltiot
voivat kuitenkin sallia suorat yhteydet nimettyjen toimivaltaisten
viranomaisten ja Europolin välillä kyseessä olevan jäsenvaltion
määrittelemin ehdoin, joihin kuuluu kansallisen yksikön edeltä
käsin tapahtuva osallistuminen.
Kansallinen yksikkö saa Europolilta samaan aikaan kaikki Euro
polin ja nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten välisen suoran
yhteydenpidon aikana vaihdetut tiedot. Kansallisen yksikön ja
toimivaltaisten viranomaisten välisissä suhteissa noudatetaan
kansallista lainsäädäntöä ja erityisesti asiaa koskevien kansallis
ten valtiosääntöjen asettamia vaatimuksia.
3.
Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet, joilla
varmistetaan niiden kansallisten yksiköiden toimintakyky ja eri
tyisesti se, että niillä on pääsy asiaankuuluviin kansallisiin tie
toihin.
4.

2.
Europolin on ennen rikostutkinnan aloittamista koskevan
pyynnön esittämistä ilmoitettava asiasta Eurojustille.

3.
Jos asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset
päättävät olla noudattamatta Europolin pyyntöä, niiden on il
moitettava Europolille päätöksestään ja sen perusteluista, paitsi
jos perusteluja ei voida esittää sen vuoksi, että
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Kansallisten yksiköiden tehtävänä on:

a) toimittaa Europolille oma-aloitteisesti tiedustelu- ja muita
tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamisessa;
b) vastata Europolin esittämiin tiedustelu- ja muita tietoja sekä
neuvoja koskeviin pyyntöihin;
c) pitää tiedustelu- ja muut tiedot ajan tasalla;

a) niiden esittäminen vahingoittaisi keskeisiä kansallisia turvalli
suusetuja; tai

b) niiden esittäminen vaarantaisi meneillään olevan tutkinnan
onnistumisen tai jonkin henkilön turvallisuuden.

4.
Europolille annettavat vastaukset sen esittämiin tietyn
asian tutkinnan aloittamista, suorittamista tai yhteensovittamista
koskeviin pyyntöihin sekä Europolille annettavat tiedot tutkin
nan tuloksista toimitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten välityksellä tässä päätöksessä ja asiaan liittyvässä kan
sallisessa lainsäädännössä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

8 artikla
Kansalliset yksiköt
1.
Kukin jäsenvaltio perustaa tai nimeää kansallisen yksikön,
joka vastaa tässä artiklassa säädettyjen tehtävien toteuttamisesta.

d) arvioida kansallista lainsäädäntöä noudattaen tiedustelu- ja
muita tietoja toimivaltaisten viranomaisten puolesta ja toi
mittaa tämä aineisto näille viranomaisille;
e) toimittaa Europolille neuvoja, tiedustelu- ja muita tietoja sekä
analyyseja koskevia pyyntöjä;
f) toimittaa Europolille sen tietokantoihin tallennettavia tietoja;
g) varmistaa, että kaikki tietojenvaihto niiden ja Europolin vä
lillä tapahtuu lainmukaisesti.
5.
Rajoittamatta jäsenvaltioiden vastuuta pitää yllä lakia ja
järjestystä sekä huolehtia sisäisestä turvallisuudesta, kansallinen
yksikkö ei yksittäisessä tapauksessa ole velvollinen välittämään
tiedustelu- tai muita tietoja, jos tämä
a) vahingoittaisi keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja;
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b) vaarantaisi vireillä olevan tutkinnan onnistumisen tai yksit
täisten henkilöiden turvallisuuden; tai
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c) paljastaisi tietoja valtion turvallisuusyksiköistä tai valtion tur
vallisuutta koskevista yksittäisistä tiedustelutoimista.

d) avustaa omilta kansallisilta yksiköiltään saatujen tietojen
vaihdossa muiden jäsenvaltioiden yhteyshenkilöiden kanssa
omalla vastuullaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Täl
lainen kahdenvälinen tietojenvaihto voi, jos kansallinen lain
säädäntö sen sallii, koskea myös sellaisia rikoksia, jotka eivät
kuulu Europolin toimivaltaan.

6.
Jäsenvaltiot suorittavat kansallisten yksiköiden yhteydenpi
dosta Europoliin aiheutuvat kulut eikä niitä, lukuun ottamatta
liityntämaksuja, veloiteta Europolilta.

4.
Yhteyshenkilöiden toimintaan sovelletaan soveltuvin osin
35 artiklaa.

7.
Kansallisten yksiköiden johtajat kokoontuvat omasta aloit
teestaan taikka hallintoneuvoston tai Europolin johtajan pyyn
nöstä säännöllisesti avustamaan Europolia operatiivisissa kysy
myksissä, erityisesti

5.
Hallintoneuvosto päättää yhteyshenkilöiden oikeuksista ja
velvollisuuksista suhteessa Europoliin.

a) tarkastelemaan ja kehittämään ehdotuksia, jotka parantavat
Europolin operatiivista tehokkuutta ja rohkaisevat jäsenvalti
oita sitoutumaan siihen;

6.
Yhteyshenkilöillä on tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelli
set 51 artiklan 2 kohdan mukaiset erioikeudet ja vapaudet.

b) arvioimaan Europolin 5 artiklan 1 kohdan f alakohdan mu
kaisesti laatimia katsauksia ja analyyseja sekä kehittämään
toimenpiteitä, joilla helpotetaan niiden antamien tulosten
täytäntöönpanoa;
c) tukemaan sellaisten yhteisten tutkintaryhmien perustamista,
joissa Europol on mukana 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan
ja 6 artiklan mukaisesti.
9 artikla
Yhteyshenkilöt
1.
Kukin kansallinen yksikkö lähettää Europoliin ainakin yh
den yhteyshenkilön. Jollei tämän päätöksen yksittäisistä sään
nöksistä muuta johdu, yhteyshenkilöt ovat heidät lähettäneen
jäsenvaltion lainsäädännön alaisia.
2.
Yhteyshenkilöt muodostavat Europolin kansalliset yhteys
toimistot, ja heidän kansalliset yksikkönsä antavat heille tehtä
väksi edustaa näiden yksiköiden etuja Europolissa heidät lähet
täneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja Europolin hal
lintoon sovellettavien säännösten mukaisesti.
3.
Jollei 8 artiklan 4 ja 5 kohdasta muuta johdu, yhteyshen
kilöiden tehtävänä on
a) välittää yhteyshenkilön lähettäneestä kansallisesta yksiköstä
saatuja tietoja Europolille;
b) toimittaa Europolista saatuja tietoja yhteyshenkilön lähettä
neen jäsenvaltion kansalliselle yksikölle;
c) toimia Europolin henkilöstön kanssa yhteistyössä välittämällä
tietoja ja antamalla neuvoja; ja

7.
Europol huolehtii siitä, että yhteyshenkilöille tiedotetaan
kaikesta sen toiminnasta ja että heidät otetaan mukaan sen
toimintaan siinä määrin kuin se sopii yhteen heidän asemansa
kanssa.

8.
Europol antaa korvauksetta jäsenvaltioiden käyttöön tar
vittavat tilat Europolin toimitiloissa ja tarvittavan tuen niiden
yhteyshenkilöiden tehtävien suorittamista varten. Yhteyshenki
lön lähettänyt jäsenvaltio vastaa muista hänen lähettämisestään
sekä hänen käyttöönsä annettavista varusteista aiheutuvista kus
tannuksista, jollei hallintoneuvosto Europolin talousarviota laa
tiessaan tapauskohtaisesti muutoin suosita.

II LUKU
TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT

10 artikla
Tietojenkäsittely
1.
Europol käsittelee tämän päätöksen mukaisesti tiedusteluja muita tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, siinä määrin kuin
tämä on tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Europol pe
rustaa 11 artiklassa tarkoitetun Europolin tietojärjestelmän sekä
14 artiklassa tarkoitetut analyysitietokannat ja pitää niitä yllä.
Europol voi perustaa myös tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mu
kaisesti perustettuja muita henkilötietojen käsittelyjärjestelmiä ja
pitää niitä yllä.

2.
Hallintoneuvosto tekee johtajan ehdotuksesta, otettuaan
huomioon Europolin nykyisten tietojenkäsittelyjärjestelmien tar
joamat mahdollisuudet ja yhteistä valvontaviranomaista kuultu
aan, päätöksen uuden henkilötietojen käsittelyjärjestelmän pe
rustamisesta. Hallintoneuvoston päätös toimitetaan neuvoston
hyväksyttäväksi.
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3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa hallintoneuvoston päätök
sessä määritellään ne edellytykset ja rajoitukset, joita Europolin
on noudatettava perustaessaan uutta henkilötietojen käsittelyjär
jestelmää. Hallintoneuvoston päätöksellä voidaan sallia sellaisten
henkilötietojen käsittely, jotka liittyvät 14 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuihin henkilöryhmiin, mutta ei sellaisten henkilötieto
jen käsittelyä, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, po
liittisia mielipiteitä, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen
tai ammattiliittoon kuulumisen, sekä terveyteen ja seksuaaliseen
käyttäytymiseen liittyvien tietojen käsittelyä. Hallintoneuvoston
päätöksellä on varmistettava, että 18, 19, 20, 27, 29 ja 35 ar
tiklassa tarkoitetut toimenpiteet ja periaatteet pannaan asianmu
kaisesti täytäntöön. Hallintoneuvoston päätöksessä on määritel
tävä erityisesti uuden järjestelmän tarkoitus, tietoihin pääsy ja
niiden käyttö sekä tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat
määräajat.

4.
Europol voi käsitellä tietoja sen selvittämiseksi, onko ky
seisillä tiedoilla merkitystä sen tehtävien hoitamiselle ja voi
daanko ne tallentaa 11 artiklassa tarkoitettuun Europolin tieto
järjestelmään, 14 artiklassa tarkoitettuihin analyysitietokantoihin
tai muihin tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti perustettui
hin henkilötietojen käsittelyjärjestelmiin. Hallintoneuvosto päät
tää johtajan ehdotuksesta ja yhteistä valvontaviranomaista kuul
tuaan tällaisten tietojen käsittelyä sekä erityisesti niihin pääsyä ja
käyttöä koskevista ehdoista samoin kuin tietojen säilyttämistä ja
poistamista koskevista aikarajoista, jotka eivät saa ylittää kuutta
kuukautta, ottaen asianmukaisesti huomioon 27 artiklassa tar
koitetut periaatteet. Hallintoneuvoston päätös toimitetaan neu
voston hyväksyttäväksi.
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12 artikla
Europolin tietojärjestelmän sisältö
1.
Europolin tietojärjestelmää voidaan käyttää ainoastaan sel
laisten tietojen käsittelyyn, jotka ovat välttämättömiä Europolin
tehtävien hoitamiseksi. Tallennettavien tietojen on koskettava:

a) henkilöitä, joita asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lain
säädännön mukaisesti epäillään Europolin toimivaltaan kuu
luvasta rikoksesta tai osallisuudesta tällaiseen rikokseen tai
jotka on tuomittu tällaisesta rikoksesta;

b) henkilöitä, joiden osalta on kansallisen lainsäädännön nojalla
tosiasioihin perustuvaa näyttöä tai todennäköisiä syitä
epäillä, että he aikovat tehdä Europolin toimivaltaan kuuluvia
rikoksia.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat tiedot
saavat sisältää vain seuraavat seikat:

a) sukunimi, alkuperäinen sukunimi, etunimet ja tarvittaessa
salanimi tai peitenimi;

b) syntymäaika ja -paikka;

c) kansalaisuus;

11 artikla

d) sukupuoli;

Europolin tietojärjestelmä
1.

Europol ylläpitää Europolin tietojärjestelmää.

e) asuinpaikka, ammatti ja asianomaisen henkilön oleskelu
paikka;

2.
Europol varmistaa, että Europolin tietojärjestelmän käyttöä
koskevia tämän päätöksen säännöksiä noudatetaan. Se vastaa
Europolin tietojärjestelmän moitteettomasta teknisestä ja opera
tiivisesta toiminnasta sekä erityisesti toteuttaa tarvittavat toimen
piteet varmistaakseen, että 20, 29, 31 ja 35 artiklassa tarkoitetut
Europolin tietojärjestelmää koskevat toimenpiteet toteutetaan
moitteettomasti.

f) sosiaaliturvanumerot, ajokortit, henkilöasiakirjat ja passitie
dot; ja

3.
Kansallinen yksikkö vastaa kussakin jäsenvaltiossa yhteyk
sistä Europolin tietojärjestelmään. Sen vastuualueeseen kuuluvat
erityisesti asianomaisen jäsenvaltion alueella tietojenkäsittelyyn
käytettäviin laitteisiin sovellettavat, 35 artiklassa tarkoitetut tur
vatoimenpiteet, 20 artiklassa säädetty valvonta ja, jos asianomai
sen jäsenvaltion lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä
siellä noudatettavat menettelyt sitä vaativat, muu tämän päätök
sen moitteeton täytäntöönpano.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi Europolin
tietojärjestelmää voidaan käyttää seuraavien 1 kohdassa tarkoi
tettuja henkilöitä koskevien tietojen käsittelyyn:

g) tarvittaessa muut henkilöllisyyden toteamiseksi tarvittavat
tuntomerkit, erityisesti mahdolliset objektiivisesti havaittavat
ja muuttumattomat fyysiset tuntomerkit, kuten sormenjälki
tiedot ja DNA-tunniste (joka on saatu DNA:n koodaamatto
masta osasta).

a) rikokset, epäillyt rikokset sekä niiden (väitetty) tapahtumaaika ja -paikka ja tekotapa;
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b) näiden rikosten teossa käytetyt tai mahdollisesti käytettävät
keinot, myös oikeushenkilöitä koskevat tiedot;
c) asiaa käsittelevät viranomaiset ja niiden käyttämät asiakirjo
jen numerot;
d) epäily henkilön kuulumisesta rikollisjärjestöön;
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mästi tutkittava nämä tiedot ja tarvittaessa viipymättä muutet
tava tai täydennettävä tietoja taikka oikaistava tai poistettava ne.

3.
Jos järjestelmä sisältää henkilöä koskevia 12 artiklan 3
kohdassa tarkoitettuja tietoja, jokainen osapuoli voi tallentaa
siihen muita mainitussa säännöksessä tarkoitettuja lisätietoja.
Jos nämä tiedot ovat ilmeisen ristiriitaisia, asianomaisten osa
puolten on neuvoteltava asiasta keskenään ja päästävä ratkai
suun.

e) rikostuomiot, sikäli kuin on kyse Europolin toimivaltaan
kuuluvista rikoksista;
f) tietojen tallentaja.
Nämä tiedot voidaan tallentaa myös siinä tapauksessa, että niissä
ei vielä viitata henkilöihin. Jos Europol itse tallentaa tiedot,
myös silloin kun se antaa oman asiakirjanumeronsa, sen on
lisäksi ilmoitettava tietolähde.
4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevia täyden
täviä tietoja, joita Europolilla ja kansallisilla yksiköillä on hallus
saan, voidaan luovuttaa muille kansallisille yksiköille ja Europo
lille niiden pyynnöstä. Kansallisten yksiköiden on tietoja luovut
taessaan noudatettava kansallista lainsäädäntöä.
Siinä tapauksessa, että täydentävät tiedot koskevat yhtä tai
useampaa 4 artiklan 3 kohdassa määriteltyä liitännäisrikosta,
Europolin tietojärjestelmään tallennettu tieto varustetaan tätä
ilmaisevalla merkinnällä, jotta kansalliset yksiköt ja Europol voi
sivat vaihtaa liitännäisrikoksia koskevia tietoja.
5.
Jos asianomaista henkilöä koskevasta menettelystä luovu
taan lopullisesti tai häneen kohdistuneet syytteet hylätään lopul
lisesti, sitä asiaa koskevat tiedot, jota kyseinen päätös koskee, on
poistettava.

4.
Jos jokin osapuoli aikoo poistaa kokonaan järjestelmään
tallentamansa, 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiettyä henki
löä koskevat tiedot, ja muut osapuolet ovat tallentaneet samaa
henkilöä koskevia 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja,
29 artiklan 1 kohdan mukainen vastuu tietosuojasta ja oikeus
muuttaa, täydentää, oikaista ja poistaa 12 artiklan 2 kohdan
mukaisia tietoja siirtyvät sille osapuolelle, joka on seuraavaksi
tallentanut järjestelmään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja
tietoja asianomaisesta henkilöstä. Osapuolen, joka aikoo poistaa
tietoja, on ilmoitettava tästä sille osapuolelle, jolle vastuu tieto
suojasta siirtyy.

5.
Osapuoli, joka hakee tietoja Europolin tietojärjestelmästä
taikka tallentaa tai muuttaa niitä, vastaa siitä, että haku, tallen
nus tai muutos on sallittu. Kyseinen osapuoli on voitava tun
nistaa. Kansallisten yksiköiden ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten välisessä tietojen toimittamisessa noudatetaan
kansallista lainsäädäntöä.

6.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten yksiköiden ja
henkilöiden lisäksi myös jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten
nimeämät toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä hakuja Euro
polin tietojärjestelmästä. Tällaisen haun tuloksesta saa kuitenkin
käydä ilmi vain se, ovatko haetut tiedot Europolin tietojärjestel
mässä. Lisätietoja voidaan tämän jälkeen saada kansallisen yksi
kön välityksellä.

13 artikla
Europolin tietojärjestelmän käyttö
1.
Kansallisilla yksiköillä, yhteyshenkilöillä, johtajalla ja apu
laisjohtajilla sekä asianmukaisesti valtuutetuilla Europolin työn
tekijoillä on oikeus tallentaa tietoja suoraan Europolin tietojär
jestelmään ja hakea tietoja siitä. Europol saa hakea tietoja vain,
jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi tietyssä ta
pauksessa. Kansallisten yksiköiden ja yhteyshenkilöiden on tie
toja hakiessaan noudatettava tietoja hakevan osapuolen lakeja,
asetuksia, hallinnollisia määräyksiä ja siellä noudatettavia menet
telyjä, jollei tämän päätöksen täydentävistä säännöksistä muuta
johdu.
2.
Ainoastaan tiedot järjestelmään tallentaneella osapuolella
on oikeus muuttaa, oikaista tai poistaa näitä tietoja. Jos jollain
muulla osapuolella on aihetta epäillä, että 12 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä, tai jos se haluaa täy
dentää niitä, sen on ilmoitettava tästä tiedot tallentaneelle osa
puolelle välittömästi. Tiedot tallentaneen osapuolen on välittö

7.
Edellä 6 kohdan mukaisesti nimettyjä toimivaltaisia viran
omaisia koskevat tiedot ja niiden myöhemmät muutokset on
toimitettava neuvoston pääsihteeristölle, joka julkaisee nämä tie
dot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla
Analyysitietokannat
1.
Europol voi, jos se on sen tehtävien suorittamisen kan
nalta tarpeen, säilyttää, muuttaa ja käyttää analyysitietokan
noissa olevia tietoja toimivaltaansa kuuluvista rikoksista, 4 artik
lan 3 kohdassa tarkoitetut liitännäisrikokset mukaan luettuina.
Analyysitietokantoihin voidaan tallentaa tietoja seuraavista hen
kilöryhmistä:

a) edellä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt;
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b) henkilöt, jotka voidaan kutsua todistamaan käynnissä ole
vassa rikostutkinnassa tai siitä johtuvassa rikosoikeudenkäyn
nissä;

c) käsiteltävinä olevien rikosten uhrit tai henkilöt, joiden voi
daan tiettyjen seikkojen perusteella olettaa olevan tällaisen
rikoksen uhreja;

d) henkilöt, joihin asianomainen on yhteydessä tai jotka ovat
hänen seurassaan; ja

e) henkilöt, jotka voivat antaa tietoja käsiteltävinä olevista ri
koksista.

Sellaisten henkilötietojen käsittely, jotka paljastavat rodun tai
etnisen alkuperän, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisen tai filo
sofisen vakaumuksen tai ammattiliittoon kuulumisen, sekä ter
veyteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvien tietojen käsit
tely on sallittua ainoastaan, jos se on kyseisen tietokannan ta
voitteiden kannalta ehdottoman välttämätöntä ja jos nämä tie
dot täydentävät muita samaan tietokantaan jo tallennettuja tie
toja. Tietyn henkilöryhmän valitseminen ainoastaan edellä mai
nittujen arkaluonteisten tietojen perusteella on kielletty edellä
mainittuja tavoitteita koskevien säännösten vastaisena.

Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä Euroopan parlamenttia
kuultuaan analyysitietokantojen käyttöä koskevat täytäntöönpa
nosäännöt, jotka hallintoneuvosto on valmistellut saatuaan yh
teisen valvontaviranomaisen lausunnon ja jotka käsittävät erityi
sesti tässä artiklassa tarkoitettuja henkilötietoryhmiä, tällaisten
tietojen suojaamista ja niiden käytön sisäistä valvontaa koskevia
tarkempia säännöksiä.

2.
Analyysitietokannat perustetaan analyysia varten, jolla tar
koitetaan sellaista tietojen keräämistä, käsittelyä tai käyttöä,
jonka tarkoituksena on avustaa rikostutkinnassa. Kutakin analy
soitavaa tapausta varten perustetaan analyysiryhmä, johon osal
listuvat tiiviisti seuraavat henkilöt:

a) analyytikot ja muut johtajan tehtävään määräämät Europolin
työntekijät;

b) siitä jäsenvaltiosta olevat yhteyshenkilöt ja/tai asiantuntijat,
joka on toimittanut tiedot tai jota analyysi koskee 4 artiklassa
tarkoitetulla tavalla.

Ainoastaan analyytikoilla on valtuudet tallentaa tietoja kyseiseen
tietokantaan ja muuttaa niitä. Kaikki analyysiryhmään osallistu
vat henkilöt saavat hakea tietoja tietokannasta.

3.
Kansallisten yksiköiden on välitettävä Europolille sen
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tiettyä analyysitietokantaa
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varten tarvittavia tietoja, jollei 8 artiklan 5 kohdasta muuta
johdu. Jäsenvaltiot toimittavat tietoja ainoastaan, jos niiden kä
sittely rikosten estämisessä, analyysissa tai rikollisuuden torjun
nassa on sallittu myös kansallisessa lainsäädännössä. Nimetyiltä
toimivaltaisilta viranomaisilta tulevien tietojen kiireellisyydestä
riippuen ne voidaan toimittaa suoraan analyysitietokantoihin
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.
Jos analyysityö on yleisluonteista ja strategista, kaikille
jäsenvaltioille tiedotetaan yhteyshenkilöiden ja/tai asiantuntijoi
den välityksellä seikkaperäisesti työn tuloksista, erityisesti toimit
tamalla niille Europolin laatimat selostukset.

Jos analyysityössä on kyse yksittäistapauksesta, joka ei koske
kaikkia jäsenvaltioita, ja sillä on välitön operationaalinen tavoite,
siihen osallistuvat seuraavien jäsenvaltioiden edustajat:

a) jäsenvaltiot, joista analyysitietokannan perustamista koskevan
päätöksen tekemiseen johtaneet tiedot ovat peräisin tai joita
nämä tiedot välittömästi koskevat, sekä jäsenvaltiot, joita
analyysiryhmä pyytää myöhemmin osallistumaan analyysiin
sen vuoksi, että asiasta on tullut myös niitä koskeva;

b) jäsenvaltiot, jotka 15 artiklassa tarkoitettua hakemistotoimin
toa tutkiessaan havaitsevat, että niiden on tarpeen tutustua
tietoihin, ja vaativat tätä tämän artiklan 5 kohdassa säädet
tyjen edellytysten mukaisesti.

5.
Valtuutetut yhteyshenkilöt voivat esittää tietoihin tutustu
mista koskevan vaatimuksen. Kukin jäsenvaltio nimeää ja val
tuuttaa tehtävään rajoitetun määrän tällaisia yhteyshenkilöitä.

Yhteyshenkilön on perusteltava 4 kohdan toisen alakohdan b
alakohdassa tarkoitettu tutustumistarve kirjallisessa ilmoituk
sessa, jossa on sen viranomaisen hyväksyntä, jonka alainen
hän on jäsenvaltiossaan, ja toimittaa sen kaikille analyysiin osal
listuville. Tämän jälkeen hänet otetaan ilman eri toimenpiteitä
mukaan käynnissä olevaan analyysityöhön.

Jos analyysiryhmässä vastustetaan tätä ilman eri toimenpiteitä
tapahtuvaa osallistumista, sitä lykätään sovittelumenettelyn
ajaksi, joka käsittää seuraavat kolme vaihetta:

a) analyysityöhön osallistuvat pyrkivät saavuttamaan yksimieli
syyden yhteyshenkilön kanssa, joka on esittänyt tietojen
saantia koskevan vaatimuksen. Tätä varten niillä on käytettä
vissä enintään kahdeksan päivää;

b) jos yksimielisyyttä ei saavuteta, asianomaisten kansallisten
yksiköiden johtajat sekä Europolin johtaja kokoontuvat kol
men päivän kuluessa ja pyrkivät pääsemään yksimielisyyteen;
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c) jos erimielisyys edelleen jatkuu, hallintoneuvostossa olevat
asianomaisten osapuolten edustajat kokoontuvat kahdeksan
päivän kuluessa. Jos asianomainen jäsenvaltio ei luovu vaati
muksestaan saada tietoja, tämän jäsenvaltion osallistumisesta
päätetään yhteisymmärryksellä.

6.
Tietojen arkaluonteisuuden asteesta ja sen vaihtelusta sekä
tietojen käsittelyä koskevista ehdoista päättää yksin se jäsenval
tio, joka on toimittanut kyseiset tiedot Europolille. Tietojen le
vittämisestä ja niiden operatiivisesta käytöstä päättää jäsenvaltio,
joka on toimittanut tiedot Europolille. Jos ei voida ratkaista,
mikä jäsenvaltio on toimittanut tiedot Europolille, tietojen levit
tämisestä ja niiden operatiivisesta käytöstä päättävät analyysityö
hön osallistuvat. Jäsenvaltio tai asianomainen asiantuntija, joka
tulee mukaan jo käynnissä olevaan analyysiin, ei saa varsinkaan
levittää tai käyttää tietoja ilman niiden jäsenvaltioiden ennalta
antamaa suostumusta, joita asia on alun perin koskenut.

7.
Jos Europol havaitsee tietojen analyysitietokantaan lisäämi
sen jälkeen, että nämä tiedot koskevat henkilöä tai esinettä, josta
tietokantaan on jo tallennettu toisen jäsenvaltion tai kolmannen
osapuolen välittämiä tietoja, kyseiselle jäsenvaltiolle tai kolman
nelle osapuolelle on 6 kohdasta poiketen ilmoitettava 17 artiklan
mukaisesti välittömästi tietojen välisestä yhteydestä.

8.
Europol voi pyytää 22 artiklan 1 kohdassa tai 23 artiklan
1 kohdassa tarkoitettujen elinten asiantuntijoita osallistumaan
analyysiryhmän toimintaan, jos

a) Europolin ja kyseessä olevan elimen välillä on voimassa
22 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
sopimus tai käytännön järjestely, joka sisältää asianmukaiset
määräykset tietojen vaihdosta, myös henkilötietojen toimitta
misesta, ja vaihdettavien tietojen luottamuksellisuudesta;
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Hallintoneuvosto päättää tällaisia järjestelyjä koskevista sään
nöistä.

Europolin ja elinten välisistä järjestelyistä ilmoitetaan yhteiselle
valvontaviranomaiselle, joka voi esittää tarpeellisiksi katsomansa
huomautukset hallintoneuvostolle.

15 artikla
Hakemistotoiminto
1.
Europol luo hakemistotoiminnon analyysitietokantoihin
tallennettuja tietoja varten.

2.
Johtajalla, apulaisjohtajilla, asianmukaisesti valtuutetulla
Europolin henkilöstöllä, yhteyshenkilöillä ja kansallisten yksiköi
den asianmukaisesti valtuutetuilla jäsenillä on oikeus käyttää
hakemistotoimintoa. Hakemistotoiminnon on oltava sellainen,
että tutkittavasta tiedosta käy toimintoa käyttävälle henkilölle
selvästi ilmi, onko analyysitietokannassa tietoja, joilla on merki
tystä hänen tehtäviensä suorittamisen kannalta.

3.
Oikeus käyttää hakemistotoimintoa määritellään siten, että
on mahdollista saada selville, onko jokin tieto tallennettu ana
lyysitietokantaan, mutta ei muodostaa yhteyksiä tietojen välillä
eikä tehdä pitemmälle meneviä päätelmiä tietokannan sisällöstä.

4.
Hallintoneuvosto päättää yhteisen valvontaviranomaisen
lausunnon saatuaan hakemistotoiminnon järjestämistä koske
vista yksityiskohtaisista menettelyistä, mukaan lukien toiminnon
käyttöä koskevat ehdot.

16 artikla
b) elimen asiantuntijoiden osallistuminen on jäsenvaltioiden
edun mukaista;

c) analyysityö koskee suoraan kyseistä elintä; ja

d) kaikki osallistujat ovat yksimielisiä elimen asiantuntijoiden
osallistumisesta analyysiryhmän toimintaan.

Europol pyytää ensimmäisen alakohdan b, c ja d alakohdassa
säädettyjen edellytysten mukaisesti Euroopan petostentorjuntavi
raston asiantuntijoita tulemaan mukaan analyysiryhmän toimin
taan, jos analysoitava tapaus koskee petosta tai muuta Euroopan
yhteisöjen taloudellisiin etuihin vaikuttavaa laitonta toimintaa.

Elimen asiantuntijoiden osallistuminen analyysiryhmän toimin
taan edellyttää Europolin ja kyseisen elimen välistä järjestelyä.

Analyysitietokannan perustaminen
1.
Johtaja laatii jokaisen analyysitietokannan perustamista
varten rekisteriselosteen, johon sisältyy

a) tietokannan nimi;

b) tietokannan tarkoitus;

c) henkilöryhmät, joita tietokantaan tallennetut tiedot koskevat;

d) tallennettavien tietojen luonne ja henkilötiedot, jotka paljas
tavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittisia mielipiteitä, us
konnollisen tai filosofisen vakaumuksen tai ammattiliittoon
kuulumisen, sekä ehdottoman välttämättömät terveyteen ja
seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät tiedot, mikäli nämä
tiedot ovat ehdottoman välttämättömiä;
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e) tietokannan perustamista koskevaan päätökseen johtaneet
yleiset syyt;

f) tietokannan perustamisajankohtana analyysiryhmän työhön
osallistuvat henkilöt;

g) edellytykset, joiden mukaisesti tietokantaan tallennetut hen
kilötiedot voidaan välittää, vastaanottajat, joille ne voidaan
välittää ja noudatettava menettelytapa;

h) tietojen tarkastamista koskevat määräajat ja tietojen säilytys
aika;

i) lokitiedoston luomistapa.

2.
Johtaja ilmoittaa hallintoneuvostolle ja yhteiselle valvonta
viranomaiselle välittömästi tietokannan perustamista varten laa
ditusta rekisteriselosteesta tai edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin
tietoihin tehdyistä muutoksista, ja niille annetaan kaikki asiakir
jat. Yhteinen valvontaviranomainen voi esittää hallintoneuvos
tolle tarpeellisina pitämänsä huomautukset. Johtaja voi pyytää,
että yhteinen valvontaviranomainen esittää huomautuksensa tie
tyn ajan kuluessa.

3.
Analyysitietokantaa säilytetään enintään kolmen vuoden
ajan. Ennen kolmen vuoden säilytysajan päättymistä Europolin
on tarkistettava, onko tietokannan säilyttämisen jatkaminen tar
peen. Jos se on tietokannan käytön kannalta on ehdottoman
tärkeää, johtaja voi määrätä tietokannan säilyttämisestä vielä
kolmen vuoden ajan. Johtajan on ilmoitettava hallintoneuvos
tolle ja yhteiselle valvontaviranomaiselle välittömästi mitkä tie
tokannassa olevat tekijät ovat perusteluna sille, että sen säilyttä
misen jatkaminen on ehdottoman välttämätöntä. Yhteinen val
vontaviranomainen esittää hallintoneuvostolle tarpeellisina pitä
mänsä huomautukset. Johtaja voi pyytää, että yhteinen valvon
taviranomainen esittää huomautuksensa tietyn ajan kuluessa.

4.
Hallintoneuvosto voi milloin tahansa antaa johtajalle teh
täväksi muuttaa rekisteriselostetta tai sulkea analyysitietokannan.
Hallintoneuvosto päättää, milloin muutos tai tietokannan sulke
minen on tehtävä.
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jäsenvaltiota koskevat tiedot samoin kuin Europolin toimival
taan 4 artiklan nojalla kuuluvien rikosten välillä havaitut yhtey
det, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 6 ja 7 kohdan
soveltamista. Lisäksi voidaan välittää muita vakavia rikoksia kos
kevia tiedustelu- ja muita tietoja, jotka Europol saa haltuunsa
tehtäviään suorittaessaan.

18 artikla
Tiedonhaun valvonta
Europol laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa asianmukaiset
valvontamenetelmät, jotta sen henkilötietojen käsittelyyn käytet
täviin sähköisiin tietokantoihin tehtyjen hakujen lainmukaisuus
voidaan tarkistaa, ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tutus
tua pyynnöstä lokitietoihin. Europol ja 33 ja 34 artiklassa tar
koitetut valvontaviranomaiset saavat käyttää näin kerättyjä tie
toja ainoastaan tällaiseen valvontatarkoitukseen, ja tiedot on
poistettava 18 kuukauden kuluttua, paitsi jos ne ovat edelleen
tarpeen parhaillaan suoritettavan valvonnan kannalta. Hallinto
neuvosto päättää näitä valvontamenetelmiä koskevista yksityis
kohdista yhteistä valvontaviranomaista kuultuaan.

19 artikla
Tietojen käyttämistä koskevat säännöt
1.
Ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saa
vat välittää tai käyttää Europolin tietokannoista haettuja tai jol
lain muulla asianmukaisella tavalla toimitettuja henkilötietoja
Europolin toimivaltaan kuuluvien rikosten sekä muiden vaka
vien rikollisuuden muotojen ehkäisemistä ja torjuntaa varten.
Europol saa käyttää näitä tietoja ainoastaan tehtäviensä suoritta
mista varten.

2.
Jos tiedot toimittava jäsenvaltio tai kolmas valtio tai kol
mas elin ilmoittaa, että asianomaisiin tietoihin tässä jäsenval
tiossa, kolmannessa valtiossa tai kolmannessa elimessä sovelle
taan erityisiä käyttörajoituksia, myös tietojen käyttäjän on nou
datettava näitä rajoituksia, lukuun ottamatta erityistapauksia,
joissa kansallisen lainsäädännön mukaan rajoituksista luovutaan
tuomioistuinten tai lainsäädäntöelinten osalta taikka sellaisten
muiden lain nojalla perustettujen riippumattomien elinten
osalta, jotka ovat vastuussa kansallisten toimivaltaisten viran
omaisten valvonnasta. Tällöin tietoja saa käyttää ainoastaan,
kun tiedot toimittanutta jäsenvaltiota on ennalta kuultu, ja sen
edut ja näkökannat on otettava huomioon mahdollisimman
laajalti.

III LUKU
TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

17 artikla
Tiedonantovelvollisuus
Europol antaa viipymättä kansallisille yksiköille ja niiden pyyn
nöstä kansallisten yksiköiden yhteyshenkilöille tiedoksi niiden

3.
Tietoja saa käyttää muihin tarkoituksiin ja niitä saavat
käyttää muut kuin toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ai
noastaan, jos tiedot toimittanutta jäsenvaltiota on kuultu ja
edellyttäen, että tämä on kyseisen jäsenvaltion kansallisen lain
säädännön mukaan sallittua.
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20 artikla
Tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat määräajat
1.
Europol saa säilyttää tietokannoissa olevia tietoja ainoas
taan niin kauan kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.
Tietojen säilyttämisen jatkamisen tarpeellisuus on tutkittava vii
meistään kolmen vuoden kuluttua niiden järjestelmään tallenta
misesta. Europolin tietojärjestelmään tiedot tallentanut yksikkö
suorittaa tietojärjestelmässä säilytettyjen tietojen tarkastamisen ja
poistamisen. Europol suorittaa sen muissa tietokannoissa säily
tettyjen tietojen tarkastamisen ja poistamisen. Europol ilmoittaa
ilman eri toimenpiteitä jäsenvaltioille kolme kuukautta etukä
teen niiden tallentamien tietojen säilyttämisen tutkimista koske
van määräajan päättymisestä.

2.
Tarkastusta tehdessään 1 kohdan kolmannessa ja neljän
nessä virkkeessä mainitut yksiköt voivat päättää tietojen säilyt
tämisestä seuraavaan, toisen kolmivuotisjakson jälkeen tehtä
vään tarkastukseen saakka, jos tietojen säilyttäminen on Euro
polin tehtävien hoitamiseksi edelleen tarpeen. Jos tietojen säilyt
tämistä ei päätetä jatkaa, ne poistetaan ilman eri toimenpiteitä.

3.
Jos jäsenvaltio poistaa kansallisista tietokannoistaan sellai
sia Europolille toimittamiaan tietoja, joita säilytetään muissa
Europolin tietokannoissa, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä Eu
ropolille. Europol poistaa tällöin tiedot, jollei niillä ole edelleen
merkitystä sille, ottamalla huomioon tiedot, jotka ovat laajem
mat kuin ne, jotka tiedot toimittaneella jäsenvaltiolla on. Euro
pol ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tällaisten tietojen edel
leen säilyttämisestä tietokannassa.

4.
Tällaisia tietoja ei saa poistaa, jos tämä vahingoittaisi suo
jaa vaativan rekisteröidyn henkilön etuja. Tässä tapauksessa tie
toja saa käyttää ainoastaan rekisteröidyn henkilön suostumuk
sella.

21 artikla
Pääsy muiden tietojärjestelmien tietoihin
Jos Europolilla on unionin säädösten taikka kansainvälisten tai
kansallisten säädösten nojalla oikeus tehdä tietojenkäsittelyjärjes
telmää käyttäen hakuja muista luonteeltaan kansallisista tai kan
sainvälisistä tietojärjestelmistä, se saa tällä tavoin hakea henki
lötietoja, jos tämä on sen tehtävien hoitamiseksi tarpeen. Sovel
lettavat unionin säädökset taikka kansainväliset tai kansalliset
säädökset määräävät, miten Europol suorittaa näiden tietojen
hakua ja käyttöä, sikäli kuin ne sisältävät tiukempia tietoihin
pääsyä ja niiden käyttöä koskevia sääntöjä kuin ne, jotka tämä
päätös sisältää.

IV LUKU
SUHTEET YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN

22 artikla
Suhteet unionin tai yhteisön toimielimiin, elimiin ja
virastoihin
1.
Europol voi, siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien hoi
tamiseksi, luoda yhteistyösuhteet ja pitää niitä yllä Euroopan
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unionista tehdyllä sopimuksella tai Euroopan yhteisöjen perus
tamissopimuksilla taikka näiden sopimusten nojalla perustettui
hin toimielimiin, elimiin ja virastoihin, erityisesti seuraaviin:

a) Eurojust;

b) Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) (1);

c) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayh
teistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (2);

d) Euroopan poliisiakatemia (CEPOL);

e) Euroopan keskuspankki;

f) Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seuranta
keskus (EHNVS) (3).

2.
Europol tekee sopimuksia 1 kohdassa tarkoitettujen taho
jen kanssa tai sopii käytännön järjestelyistä niiden kanssa. Täl
laiset sopimukset tai käytännön järjestelyt voivat koskea opera
tiivisten, strategisten ja teknisten tietojen vaihtoa, mukaan lukien
henkilötiedot ja turvaluokitellut tiedot. Sopimus voidaan tehdä
tai käytännön järjestelyistä sopia vasta sen jälkeen, kun hallinto
neuvosto on ne hyväksynyt saatuaan ensin, sikäli kuin on kyse
henkilötietojen vaihdosta, yhteisen valvontaviranomaisen lau
sunnon.

3.
Ennen 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tai käytännön
järjestelyn voimaantuloa Europol voi vastaanottaa tietoja, mu
kaan lukien henkilötiedot, suoraan 1 kohdassa tarkoitetuilta ta
hoilta ja käyttää niitä, jos tämä on tarpeen sen tehtävien lainmu
kaista suorittamista varten, ja se voi 24 artiklan 1 kohdassa
säädetyin edellytyksin toimittaa tietoja, mukaan lukien henkilö
tiedot, suoraan näille tahoille, jos tämä on tarpeen vastaanot
tajan tehtävien lainmukaista suorittamista varten.
(1) Komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom, tehty 28 päivänä
huhtikuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perus
tamisesta (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä loka
kuuta 2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkora
jayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349,
25.11.2004, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1920/2006,
annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan huumausaineiden
ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (EUVL L 376,
27.12.2006, s. 1).
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4.
Europol saa toimittaa turvaluokiteltuja tietoja 1 kohdassa
tarkoitetuille tahoille ainoastaan, jos Europolin ja vastaanottajan
välillä on sopimus tietojen luottamuksellisuudesta.
23 artikla
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Europolin toimivaltaan kuuluvien rikosten estämiseksi tai torju
miseksi.
6.
Europol voi 24 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin
toimittaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tahoille:

Suhteet kolmansiin valtioihin ja organisaatioihin
1.
Europol voi, siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien hoi
tamiseksi, luoda yhteistyösuhteet ja pitää niitä yllä myös seuraa
vien tahojen kanssa:

a) henkilötietoja ja turvaluokiteltuja tietoja, jos tämä on yksit
täistapauksissa tarpeen Europolin toimivaltaan kuuluvien ri
kosten ehkäisemisessä tai torjunnassa; ja

a) kolmannet valtiot;

b) henkilötietoja, jos Europol on tehnyt asianomaisen tahon
kanssa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimuksen,
jossa sallitaan tällaisten tietojen toimittaminen kyseisestä kol
mannesta valtiosta tai järjestöstä tehdyn arvioinnin perus
teella, jonka mukaan sen tietosuojataso on riittävä.

b) organisaatiot, kuten
i) kansainväliset järjestöt ja niiden alaiset julkisoikeudelliset
elimet;
ii) muut julkisoikeudelliset elimet, jotka on perustettu kah
den tai useamman valtion välisellä sopimuksella tai täl
laisen sopimuksen perusteella; ja
iii) Kansainvälinen rikospoliisijärjestö (Interpol).
2.
Europol tekee sopimuksia sellaisten 1 kohdassa tarkoitet
tujen tahojen kanssa, jotka ovat 26 artiklan 1 kohdan a alakoh
dassa tarkoitetussa luettelossa. Tällaiset sopimukset voivat kos
kea operatiivisten, strategisten tai teknisten tietojen vaihtoa, mu
kaan lukien henkilötiedot ja turvaluokitellut tiedot, jos tiedot
toimitetaan tämän artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoite
tussa sopimuksessa määritetyn nimetyn yhteyspisteen välityk
sellä. Tällaiset sopimukset voidaan tehdä vasta sen jälkeen kun
neuvosto on ne hyväksynyt saatuaan ensin hallintoneuvoston
lausunnon ja, silloin kun sopimus koskee henkilötietojen vaih
toa, saatuaan hallintoneuvoston välityksellä yhteisen valvontavi
ranomaisen lausunnon.
3.
Ennen 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimaantuloa
Europol voi vastaanottaa suoraan ja käyttää tietoja, mukaan
lukien henkilötiedot ja turvaluokitellut tiedot, jos tämä on tar
peen sen tehtävien lainmukaista suorittamista varten.
4.
Ennen 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimaantuloa
Europol voi 24 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin toi
mittaa muita tietoja kuin henkilötietoja ja turvaluokiteltuja tie
toja suoraan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tahoille,
jos tämä on tarpeen vastaanottajan tehtävien lainmukaista suo
rittamista varten.
5.
Europol voi 24 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin
toimittaa muita tietoja kuin henkilötietoja ja turvaluokiteltuja
tietoja suoraan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tahoille,
jotka eivät ole 26 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa
luettelossa, jos tämä on yksittäistapauksissa ehdottoman tarpeen

7.
Europol saa toimittaa turvaluokiteltuja tietoja 1 kohdassa
tarkoitetuille tahoille ainoastaan, jos Europolin ja vastaanottajan
välillä on sopimus tietojen luottamuksellisuudesta.
8.
Poiketen siitä, mitä 6 ja 7 kohdassa säädetään, ja rajoitta
matta 24 artiklan 1 kohdan soveltamista Europol voi toimittaa
hallussa pitämiään henkilötietoja ja turvaluokiteltuja tietoja tä
män artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tahoille, jos johtaja pitää
tietojen toimittamista ehdottoman tarpeellisena asianomaisten
jäsenvaltioiden olennaisten etujen suojelemiseksi Europolin ta
voitteiden puitteissa taikka rikokseen tai terrorismin uhkaan
liittyvän välittömän vaaran estämiseksi. Johtajan on kaikissa ta
pauksissa arvioitava kyseiseen kolmanteen valtioon tai organi
saatioon sovellettavaa tietosuojatasoa löytääkseen tasapainon
sen ja edellä mainittujen etujen välillä. Johtajan on mahdollisim
man pian ilmoitettava hallintoneuvostolle ja yhteiselle valvonta
viranomaiselle päätöksestään sekä asianomaisten kolmansien
valtioiden ja organisaation tietosuojatason riittävyyden arvioin
nissa käytetyistä perusteista.
9.
Ennen kuin henkilötietoja toimitetaan 8 kohdan mukai
sesti, johtajan on arvioitava asianomaisten kolmansien valtioi
den ja organisaatioiden tietosuojatason riittävyys ottaen huomi
oon kaikki henkilötietojen toimittamiseen vaikuttavat tekijät,
joihin kuuluvat erityisesti
a) tietojen luonne;
b) tietojen käyttötarkoitus;
c) suunnitellun käsittelyn kesto;
d) kyseiseen kolmanteen valtioon tai organisaatioon sovelletta
vat yleiset tai erityiset tietosuojasäännökset;
e) se, onko kolmas valtio tai organisaatio hyväksynyt tietoja
koskevat erityisehdot, joita Europol on pyytänyt.
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24 artikla
Tietojen toimittaminen
1.
Jos jokin jäsenvaltio on toimittanut tietyt tiedot Europo
lille, Europol saa toimittaa ne 22 artiklan 1 kohdassa ja 23 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitetuille toimielimille, elimille ja viras
toille tai kolmansille valtioille ja organisaatioille ainoastaan ky
seisen jäsenvaltion suostumuksella. Kyseinen jäsenvaltio voi etu
käteen antaa tällaista toimittamista koskevan yleisen tai erityisin
ehdoin annetun suostumuksensa. Suostumus voidaan peruuttaa
milloin tahansa.
Jos tiedot eivät ole jäsenvaltion toimittamia, Europolin on var
mistettava, että niiden toimittaminen ei voi
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Europol ei saa ottaa suoraan yhteyttä jäsenvaltioiden yksi
tyisiin osapuoliin tietojen hankkimiseksi.

b) Sellaisen kolmannen valtion lainsäädännön mukaisesti perus
tetuilta yksityisiltä osapuolilta, joiden kanssa Europol on teh
nyt 23 artiklan mukaisesti yhteistyösopimuksen, joka sallii
henkilötietojen vaihdon, peräisin olevia tietoja voidaan toi
mittaa Europolille ainoastaan voimassa olevassa yhteistyöso
pimuksessa määrätyn mainitun valtion yhteyspisteen kautta
ja kyseisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.

a) estää jäsenvaltioita hoitamasta asianmukaisesti toimivaltaansa
kuuluvia tehtäviä;

c) Europol voi käsitellä sellaisen kolmannen valtion, jonka
kanssa Europol ei ole tehnyt yhteistyösopimusta, joka sallii
henkilötietojen vaihdon, lainsäädännön mukaisesti peruste
tuilta yksityisiltä osapuolilta peräisin olevia henkilötietoja ai
noastaan, jos

b) uhata jäsenvaltion turvallisuutta tai sen yleistä järjestystä
taikka muulla tavoin aiheuttaa sen yleisille eduille vahinkoa.

i) kyseinen yksityinen osapuoli on 26 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetussa luettelossa; ja

2.
Europol vastaa tietojen toimittamisen lainmukaisuudesta.
Sen on pidettävä kirjaa kaikesta tämän artiklan nojalla tapahtu
neesta tietojen toimittamisesta ja sen perusteista. Tietoja saa
toimittaa ainoastaan, jos vastaanottaja sitoutuu siihen, että tie
toja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne
toimitettiin.
25 artikla
Yksityisiltä osapuolilta ja yksityishenkilöiltä peräisin olevat
tiedot
1.

Tässä päätöksessä

a) ’yksityisillä osapuolilla’ tarkoitetaan jäsenvaltion tai kolman
nen valtion lainsäädännön mukaisesti perustettuja yhteisöjä
ja elimiä, erityisesti yhtiöitä ja yrityksiä, kaupallisia yhteen
liittymiä, voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ja muita yksi
tyisoikeudellisia oikeushenkilöitä, jotka eivät kuulu 23 artik
lan 1 kohdan soveltamisalaan;
b) ’yksityishenkilöillä’ tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henki
löitä.
2.
Europol voi 3 kohdassa säädetyin edellytyksin käsitellä
yksityisiltä osapuolilta peräisin olevia tietoja, mukaan lukien
henkilötiedot, jos tämä on tarpeen sen tehtävien lainmukaista
suorittamista varten.
3.
Europol voi käsitellä yksityisiltä osapuolilta peräisin olevia
henkilötietoja seuraavin edellytyksin:
a) Europol voi käsitellä jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti
perustetuilta yksityisiltä osapuolilta peräisin olevia henkilötie
toja ainoastaan, jos ne on toimitettu kyseisen jäsenvaltion
kansallisen yksikön kautta ja sen lainsäädännön mukaisesti.

ii) Europol ja kyseinen yksityinen osapuoli ovat tehneet tie
tojen toimittamista, mukaan lukien henkilötiedot, koske
van yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa vahvistetaan, että
yksityinen osapuoli saa laillisesti kerätä ja toimittaa hen
kilötietoja ja että toimitettuja henkilötietoja saadaan käyt
tää ainoastaan Europolin tehtävien lainmukaista suoritta
mista varten. Tällainen yhteisymmärryspöytäkirja voidaan
tehdä vasta sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on hyväk
synyt sen saatuaan ensin yhteisen valvontaviranomaisen
lausunnon.

Jos toimitetut tiedot vaikuttavat jonkin jäsenvaltion etuihin,
Europolin on ilmoitettava tästä viipymättä asianomaisen jä
senvaltion kansalliselle yksikölle.

4.
Sen lisäksi, että Europol käsittelee yksityisiltä osapuolilta
peräisin olevia tietoja 3 kohdan mukaisesti, se voi hakea ja
käsitellä tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, suoraan julkisista
lähteistä, kuten tiedotusvälineistä, julkisista tietopalveluista ja
kaupallisten tietojen tarjoajilta tämän päätöksen tietosuojasään
nösten mukaisesti. Europol välittää kaikki merkitykselliset tiedot
kansallisille yksiköille 17 artiklan mukaisesti.

5.
Europol voi käsitellä yksityishenkilöiltä peräisin olevia tie
toja, mukaan lukien henkilötiedot, jos ne on vastaanotettu kan
sallisen yksikön kautta kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai
sellaisen kolmannen valtion yhteyspisteen kautta, jonka kanssa
Europol on tehnyt yhteistyösopimuksen 23 artiklan mukaisesti.
Jos Europol saa tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, sellaisessa
kolmannessa valtiossa asuvalta yksityishenkilöltä, jonka kanssa
Europol ei ole tehnyt yhteistyösopimusta, Europol saa välittää
tiedot ainoastaan asianomaiselle jäsenvaltiolle tai sellaiselle
asianomaiselle kolmannelle valtiolle, jonka kanssa Europol on
tehnyt yhteistyösopimuksen 23 artiklan mukaisesti. Europol ei
saa olla suoraan yhteydessä yksityishenkilöihin tietojen hankki
miseksi.
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6.
Henkilötietoja, jotka toimitetaan Europolille tai jotka Eu
ropol hankkii tämän artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti,
saa käsitellä ainoastaan niiden lisäämiseksi 11 artiklassa tarkoi
tettuun Europolin tietojärjestelmään ja 14 artiklassa tarkoitettui
hin analyysitietokantoihin tai muihin 10 artiklan 2 ja 3 kohdan
mukaisesti perustettuihin henkilötietojen käsittelyjärjestelmiin,
jos nämä tiedot liittyvät johonkin edellä mainittuihin järjestel
miin jo syötettyihin tietoihin tai ne liittyvät kansallisen yksikön
jostakin edellä mainituista järjestelmistä tekemään aiempaan ha
kuun.

Vastuu Europolin käsittelemistä tiedoista, jotka on toimitettu
tämän artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa ja 4 kohdassa
säädettyjen edellytysten mukaisesti, ja sellaisen kolmannen val
tion yhteyspisteen kautta toimitetuista tiedoista, jonka kanssa
Europol on tehnyt yhteistyösopimuksen 23 artiklan mukaisesti,
kuuluu Europolille tämän päätöksen 29 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukaisesti.
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V LUKU
TIETOSUOJA JA TIETOTURVALLISUUS

27 artikla
Tietosuojan taso
Europol ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen
automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta
1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja Euroopan
neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987 anta
man suosituksen R(87) 15 periaatteet, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta tämän päätöksen erityissäännösten soveltamista. Eu
ropolin on noudatettava näitä periaatteita henkilötietojen käsit
telyssä, muun muassa tietokantojen sisältämien automaattisesti
käsiteltävien sekä muiden kuin automaattisesti käsiteltävien tie
tojen osalta, ja erityisesti minkä tahansa sellaisten henkilötieto
jen jäsenneltyjen kokonaisuuksien osalta, joita voidaan käyttää
tiettyjen perusteiden mukaisesti.

28 artikla
Tietosuojavastaava
7.
Johtaja esittää kattavan kertomuksen hallintoneuvostolle
tämän artiklan soveltamisesta kahden vuoden kuluttua tämän
päätöksen soveltamispäivästä. Hallintoneuvosto voi yhteisen val
vontaviranomaisen kehotuksesta tai omasta aloitteestaan toteut
taa asianmukaisia toimenpiteitä 37 artiklan 9 kohdan b alakoh
dan mukaisesti.

1.
Hallintoneuvosto nimittää johtajan ehdotuksesta tietosuo
javastaavan, joka kuuluu henkilöstöön. Hänen on tehtäviään
suorittaessaan toimittava riippumattomalla tavalla.

2.
26 artikla
Europolin suhteita koskevat täytäntöönpanosäännöt
1.
Määräenemmistöllä Euroopan parlamenttia kuultuaan neu
vosto:

a) määrittää luettelossa 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kol
mannet valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol tekee
sopimuksia. Hallintoneuvosto valmistelee tämän luettelon ja
sitä tarkastellaan tarvittaessa uudelleen; ja

b) hyväksyy täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat Europolin
suhteita 22 artiklan 1 kohdassa ja 23 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuihin toimielimiin, elimiin ja virastoihin tai kolman
siin valtioihin ja organisaatioihin, mukaan lukien henkilötie
tojen ja turvaluokiteltujen tietojen vaihtoa koskevat säännöt.
Hallintoneuvosto valmistelee täytäntöönpanosäännöt saatu
aan yhteisen valvontaviranomaisen lausunnon.

2.
Hallintoneuvosto laatii luettelon, jossa määritetään ne yksi
tyiset osapuolet, joiden kanssa Europol voi tehdä yhteisymmär
ryspöytäkirjan 25 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdan
mukaisesti, ja tarkastelee sitä tarvittaessa uudelleen, sekä hyväk
syy tällaisten yhteisymmärryspöytäkirjojen sisältöä ja niiden te
kemismenettelyä koskevat säännöt saatuaan yhteisen valvonta
viranomaisen lausunnon.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on erityisesti:

a) huolehtia riippumattomalla tavalla henkilötietojen, Europolin
henkilöstöä koskevat tiedot mukaan luettuina, käsittelyn lain
mukaisuudesta ja tämän päätöksen tätä koskevien säännös
ten noudattamisesta;

b) huolehtia, että toimitetut ja vastaanotetut henkilötiedot kir
jataan tämän päätöksen mukaisesti;

c) huolehtia, että rekisteröidyille ilmoitetaan heidän pyynnös
tään heidän tästä päätöksestä johtuvista oikeuksistaan;

d) tehdä yhteistyötä tietojenkäsittelymenettelyistä, -koulutuk
sesta ja -neuvonnasta vastaavan Europolin henkilöstön
kanssa;

e) tehdä yhteistyötä yhteisen valvontaviranomaisen kanssa; ja

f) laatia vuosikertomus sekä toimittaa se hallintoneuvostolle ja
yhteiselle valvontaviranomaiselle.

3.
Suorittaessaan tehtäviään tietosuojavastaava saa käyttää
kaikkia Europolin käsittelemiä tietoja ja päästä kaikkiin Europo
lin tiloihin.
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4.
Jos tietosuojavastaava katsoo, että tämän päätöksen henki
lötietojen suojaa koskevia säännöksiä ei ole noudatettu, hänen
on ilmoitettava tästä johtajalle ja pyydettävä tätä korjaamaan
tilanne tietyn määräajan puitteissa.

Jollei johtaja oikaise tietojen virheellistä käsittelyä annetun mää
räajan puitteissa, tietosuojavastaavan on ilmoitettava tästä hal
lintoneuvostolle ja sovittava sen kanssa määräajasta vastauksen
antamiselle.

Jollei hallintoneuvosto oikaise tietojen virheellistä käsittelyä so
vitun määräajan kuluessa, tietosuojavastaavan on saatettava asia
yhteisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

5.
Hallintoneuvosto hyväksyy tietosuojavastaavaan sovelletta
vat tarkemmat säännöt. Nämä tarkemmat säännöt koskevat eri
tyisesti tietosuojavastaavan valintaa ja erottamista, tehtäviä, vel
vollisuuksia, toimivaltuuksia sekä hänen riippumattomuutensa
takeita.

29 artikla
Tietosuojavastuu
1.
Vastuu Europolissa käsiteltävistä tiedoista, erityisesti niiden
keräämisen ja Europolille välittämisen lainmukaisuudesta sekä
tietojen tallentamisesta järjestelmään, niiden oikeellisuudesta,
ajankohtaisuudesta ja säilytysaikojen valvonnasta, kuuluu

a) jäsenvaltiolle, joka on tallentanut tai muutoin toimittanut
tiedot järjestelmään;

b) Europolille niiden tietojen osalta, jotka kolmannet osapuolet
ovat toimittaneet, mukaan lukien yksityisten osapuolten
25 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan ja 25 artiklan 4
alakohdan mukaisesti välittämät tiedot sekä sellaisen kolman
nen valtion, jonka kanssa Europol on 23 artiklan mukaisesti
tehnyt yhteistyösopimuksen, yhteyspisteen kautta toimitetut
tiedot, tai jotka on saatu Europolin analyysityön tuloksena.

2.
Tietosuojavastuu Europolille toimitetuista, mutta ei vielä
johonkin Europolin tietokantaan tallennetuista tiedoista on tie
dot toimittaneella osapuolella. Siihen asti, kun tällaiset tiedot on
tallennettu tietokantaan, Europolin on kuitenkin huolehdittava
35 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietojen turvallisuudesta siten,
että niihin saavat tutustua ainoastaan joko valtuutettu Europolin
henkilöstö sen ratkaisemiseksi, voidaanko niitä käsitellä Europo
lissa, tai tiedot toimittaneen osapuolen valtuutetut työntekijät.
Jos Europolilla on arvioinnin perusteella syytä olettaa, että toi
mitetut tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita, sen on ilmoi
tettava asiasta tiedot toimittaneelle osapuolelle.

3.
Jollei tämän päätöksen muissa säännöksissä toisin määrätä,
Europol vastaa lisäksi kaikista käsittelemistään tiedoista.
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4.
Jos Europolilla on todisteita, joiden mukaan johonkin sen
II luvussa tarkoitetuista järjestelmistä syötetyissä tiedoissa on
asiavirhe tai tiedot on tallennettu oikeudettomasti, sen on ilmoi
tettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle tai muulle osapuo
lelle.

5.
Europolin on säilytettävä tiedot siten, että ne toimittanut
jäsenvaltio tai kolmas osapuoli voidaan tunnistaa tai tietää, onko
ne saatu Europolin analyysityön tuloksena.

30 artikla
Yksityisen oikeus saada tietoja
1.
Jokaisella on oikeus kohtuullisin väliajoin saada tietoja
siitä, käsitteleekö Europol häntä koskevia henkilötietoja, sekä
saada nämä tiedot itselleen ymmärrettävässä muodossa tai tar
kistuttaa ne, kaikissa tapauksissa tässä artiklassa säädetyin edel
lytyksin.

2.
Jokainen, joka haluaa käyttää tämän artiklan mukaisia oi
keuksiaan, voi esittää asiaa koskevan pyynnön valitsemassaan
jäsenvaltiossa tämän valtion tätä tarkoitusta varten määräämälle
viranomaiselle ilman, että se aiheuttaa hänelle liiallisia kustan
nuksia. Tämän viranomaisen on saatettava asia Europolin käsi
teltäväksi viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyn
nön vastaanottamisesta.

3.
Europolin on vastattava pyyntöön tämän artiklan mukai
sesti aiheettomasti viivyttelemättä ja viimeistään kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun Europol on ottanut pyynnön vastaan.

4.
Europolin on neuvoteltava asianomaisten jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa ennen kuin se päättää vas
tauksestaan 1 kohdan mukaiseen pyyntöön. Tietojen saamista
koskeva päätös riippuu tiiviistä yhteistyöstä Europolin ja niiden
jäsenvaltioiden välillä, joita kyseisten tietojen luovuttaminen vä
littömästi koskee. Jos jäsenvaltio vastustaa ehdotusta Europolin
vastaukseksi, sen on aina ilmoitettava vastustamisensa perusteet
Europolille.

5.
Tietojen antaminen 1 kohdan mukaiseen pyyntöön vastaa
miseksi evätään sikäli kuin tämä on tarpeen

a) Europolin tehtävien asianmukaiseksi suorittamiseksi;

b) jäsenvaltioiden turvallisuuden ja yleisen järjestyksen suojele
miseksi tai rikosten ehkäisemiseksi;

c) sen takaamiseksi, ettei kansallisia tutkintatoimia vaaranneta;

d) kolmansien osapuolten oikeuksien ja vapauksien turvaami
seksi.
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Poikkeuksen sovellettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon
asianomaisen henkilön edut.

6.
Jos tietojen antaminen 1 kohdan mukaiseen pyyntöön
vastaamiseksi evätään, Europol ilmoittaa asianomaiselle, että se
on suorittanut tarkastuksia, ilmaisematta mitään sellaista, mikä
voisi paljastaa, käsitteleekö Europol asianomaista koskevia hen
kilötietoja.

7.
Jokaisella on oikeus pyytää kohtuullisin väliajoin yhteistä
valvontaviranomaista tarkistamaan, onko Europol noudattanut
pyynnön esittäjää koskevien henkilötietojen keräämisessä, tallen
tamisessa, käsittelyssä ja käytössä tämän päätöksen henkilötie
tojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Yhteinen valvontaviran
omainen ilmoittaa asianomaiselle, että se on suorittanut tarkas
tuksia, ilmaisematta mitään sellaista, mikä voisi paljastaa, käsit
teleekö Europol asianomaista koskevia henkilötietoja.
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kuukauden kuluessa, että se on oikaissut tai poistanut häntä
koskevat tiedot.

32 artikla
Muutoksenhaku
1.
Vastauksessaan tarkastusta koskevaan pyyntöön, pyyntöön
saada tutustua tietoihin taikka tietojen oikaisemista tai poista
mista koskevaan pyyntöön Europolin on ilmoitettava pyynnön
esittäneelle, että tämä voi hakea muutosta yhteiseltä valvontavi
ranomaiselta siinä tapauksessa, ettei hän tyydy päätökseen. Täl
lainen henkilö voi saattaa asian yhteisen valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi myös siinä tapauksessa, että hänen pyyntöönsä ei
ole vastattu 30 tai 31 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

2.
Jos pyynnön esittänyt hakee muutosta yhteiseltä valvonta
viranomaiselta, tämä viranomainen tutkii asian.

31 artikla
Rekisteröidyn oikeus oikaista ja poistaa tietoja
1.
Jokaisella on oikeus pyytää Europolia oikaisemaan tai
poistamaan häntä koskevat virheelliset tiedot. Jos tämän oikeu
den käyttämisen tuloksena tai muuten osoittautuu, että Europo
lin tallentamissa tiedoissa, joita kolmannet osapuolet ovat sille
toimittaneet tai jotka ovat syntyneet sen suorittaman analyysin
tuloksena, on virheitä tai niiden tallentaminen tai säilyttäminen
on tämän päätöksen vastaista, Europolin on oikaistava tai pois
tettava nämä tiedot.

2.
Jos virheelliset tai tämän päätöksen vastaisesti käsitellyt
tiedot ovat jäsenvaltioiden suoraan Europolille toimittamia,
asianomaisten jäsenvaltioiden on oikaistava tai poistettava
nämä tiedot yhteistyössä Europolin kanssa.

3.
Jos virheelliset tiedot on toimitettu muilla asianmukaisilla
tavoilla tai jos virheet jäsenvaltioiden toimittamissa tiedoissa
johtuvat virheellisestä tai tämän päätöksen vastaisesti suorite
tusta tietojen toimittamisesta tai jos ne johtuvat niiden virheel
lisestä tai tämän päätöksen vastaisesta Europolin suorittamasta
tallentamisesta, haltuun ottamisesta tai säilyttämisestä, Europolin
on oikaistava tai poistettava tiedot yhteistyössä asianomaisten
jäsenvaltioiden kanssa.

4.
Tiedot vastaanottaneille jäsenvaltioille tai kolmansille osa
puolille on 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoi
tettava viipymättä asiasta. Tiedot vastaanottaneiden jäsenvaltioi
den ja kolmansien osapuolten on myös oikaistava tai poistettava
kyseiset tiedot. Jos tietojen poisto ei ole mahdollista, tiedot on
suojattava myöhemmän käsittelyn estämiseksi.

5.
Europolin on kirjallisesti ilmoitettava pyynnön esittäneelle
rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen

3.
Jos muutoksenhaku koskee 30 tai 31 artiklassa tarkoitet
tua päätöstä, yhteinen valvontaviranomainen kuulee sen jäsen
valtion kansallisia valvontaviranomaisia tai toimivaltaista oikeus
viranomaista, josta tiedot ovat peräisin, tai jäsenvaltiota, jota asia
välittömästi koskee. Yhteinen valvontaviranomainen tekee pää
töksensä, jossa se voi evätä tietojen luovuttamisen, tiiviissä yh
teistyössä kansallisen valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen oi
keusviranomaisen kanssa.

4.
Jos muutoksenhaku koskee sellaisten tietojen luovutta
mista, jotka Europol on tallentanut Europolin tietojärjestelmään
tai jotka on tallennettu analyysitietokantaan tai mihin tahansa
muuhun sellaiseen järjestelmään, jonka Europol on perustanut
henkilötietojen käsittelemistä varten 10 artiklan nojalla, ja jos
Europol edelleen vastustaa pyyntöön suostumista, yhteinen val
vontaviranomainen voi Europolia ja 30 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua yhtä tai useampaa jäsenvaltiota kuultuaan jättää täl
laisen vastustamisen huomiotta ainoastaan jäsentensä kahden
kolmasosan enemmistöllä. Jos tätä enemmistöä ei saavuteta,
yhteisen valvontaviranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittä
neelle muutoksenhaun hylkäämisestä, paljastamatta mitään sel
laista, mikä voisi ilmaista, että kyseistä henkilöä koskevia tietoja
on tietojärjestelmässä.

5.
Jos muutoksenhakemus koskee sellaisten tietojen tarkasta
mista, jotka jäsenvaltio on tallentanut Europolin tietojärjestel
mään tai jotka on tallennettu analyysitietokantaan tai mihin
tahansa muuhun sellaiseen järjestelmään, jonka Europol on pe
rustanut henkilötietojen käsittelemistä varten 10 artiklan nojalla,
yhteinen valvontaviranomainen varmistaa, että tarvittavat tarkas
tukset on suoritettu asianmukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä tie
dot tallentaneen jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen
kanssa. Yhteisen valvontaviranomaisen on ilmoitettava pyynnön
esittäneelle, että se on toimittanut tarkastukset, paljastamatta
mitään sellaista, mikä voisi ilmaista, että kyseistä henkilöä kos
kevia tietoja on tietojärjestelmässä.
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6.
Jos muutoksenhakemus koskee sellaisten tietojen tarkasta
mista, jotka Europol on tallentanut Europolin tietojärjestelmään
tai jotka on tallennettu analyysitietokantaan tai mihin tahansa
muuhun sellaiseen järjestelmään, jonka Europol on perustanut
henkilötietojen käsittelemistä varten 10 artiklan nojalla, yhtei
nen valvontaviranomainen varmistaa, että Europol on suoritta
nut tarvittavat tarkastukset. Yhteisen valvontaviranomaisen on
ilmoitettava pyynnön esittäneelle, että se on toimittanut tarkas
tukset, paljastamatta mitään sellaista, mikä voisi ilmaista, että
kyseistä henkilöä koskevia tietoja on tietojärjestelmässä.

33 artikla

15.5.2009

sen varmistamiseksi, että Europolin hallussa olevien tietojen säi
lyttäminen, käsittely ja käyttö eivät loukkaa yksilön oikeuksia.
Yhteinen valvontaviranomainen valvoo lisäksi Europolista peräi
sin olevien tietojen siirron lainmukaisuutta. Yhteinen valvonta
viranomainen muodostuu enintään kahdesta kunkin jäsenval
tion viideksi vuodeksi nimeämästä riippumattoman kansallisen
valvontaviranomaisen jäsenestä tai edustajasta, joilla on tarvit
tava kelpoisuus ja joilla voi olla apunaan varajäseniä. Kullakin
valtuuskunnalla on yksi ääni.

Yhteinen valvontaviranomainen valitsee jäsentensä keskuudesta
puheenjohtajan.

Kansallinen valvontaviranomainen
1.
Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen valvontaviranomai
sen, jonka tehtävänä on valvoa riippumattomana ja kansallista
lainsäädäntöä noudattaen, että jäsenvaltion suorittama henkilö
tietojen järjestelmään tallentaminen, käyttäminen sekä mikä hy
vänsä toimittaminen Europolille on luvallista, ja tutkia, louk
kaako tällainen tallentaminen, käyttäminen tai välittäminen re
kisteröidyn oikeuksia. Tätä varten kansallisella valvontaviran
omaisella on oltava mahdollisuus asianmukaisia kansallisia me
nettelyjä noudattaen tutkia kansallisissa yksiköissä tai yhteyshen
kilöiden tiloissa tietoja, jotka kyseinen jäsenvaltio on tallentanut
Europolin tietojärjestelmään tai mihin tahansa sellaiseen tieto
järjestelmään, jonka Europol on perustanut henkilötietojen kä
sittelemistä varten 10 artiklan nojalla.

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on valvontatehtävänsä suorit
tamista varten oikeus päästä Europolissa olevien yhteyshenkilöi
densä toimitiloihin ja tutustua näiden hallussa oleviin asiakirjoi
hin.

Tehtäviään suorittaessaan yhteisen valvontaviranomaisen jäsenet
eivät saa ottaa vastaan ohjeita miltään muulta taholta.

2.
Europolin on avustettava yhteistä valvontaviranomaista
sen tehtävien hoitamisessa. Europolin on erityisesti

a) toimitettava yhteiselle valvontaviranomaiselle sen pyytämät
tiedot ja annettava sen käyttöön kaikki asiakirjat sekä tieto
kantoihin tallennetut tiedot;

b) sallittava yhteiselle valvontaviranomaiselle pääsy milloin hy
vänsä vapaasti kaikkiin toimitiloihinsa;

c) pantava täytäntöön yhteisen valvontaviranomaisen muutok
senhaun johdosta tekemät päätökset.
Lisäksi kansalliset valvontaviranomaiset valvovat asianmukaisia
kansallisia menettelyjä noudattaen kansallisten yksiköiden ja yh
teyshenkilöiden toimintaa siltä osin kuin toiminnalla on merki
tystä henkilötietojen suojan kannalta. Niiden on ilmoitettava
yhteiselle valvontaviranomaiselle kaikista Europolia koskevista
toimenpiteistään.

2.
Jokaisella on oikeus pyytää kansallista valvontaviran
omaista varmistamaan, että asianomainen jäsenvaltio on toimi
nut lainmukaisesti tallentaessaan pyynnön esittäjää koskevia tie
toja tai toimittaesaan niitä Europolille missä hyvänsä muodossa
sekä tutkiessaan tietoja.

Tätä oikeutta käytettäessä noudatetaan sen jäsenvaltion kansal
lista lainsäädäntöä, jossa pyyntö esitetään.

3.
Yhteisellä valvontaviranomaisella on toimivalta tutkia so
veltamis- ja tulkintakysymyksiä, jotka koskevat Europolin toi
mia, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön, tutkia
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten riippumattomaan valvon
taan tai tiedonsaantioikeuteen liittyviä kysymyksiä ja laatia yh
denmukaistettuja ehdotuksia yhteisten ratkaisujen löytämiseksi
havaittuihin ongelmiin.

4.
Jos yhteinen valvontaviranomainen toteaa, ettei henkilötie
tojen säilyttämisessä, käsittelyssä tai käytössä ole noudatettu
tämän päätöksen säännöksiä, se toimittaa tarpeellisiksi katso
mansa huomautukset johtajalle ja pyytää tätä vastaamaan tietyn
määräajan kuluessa. Johtajan on ilmoitettava hallintoneuvostolle
menettelyn etenemisestä. Jos yhteinen valvontaviranomainen ei
ole tyytyväinen vastaukseen, jonka johtaja on antanut sen pyyn
töön, se saattaa asian hallintoneuvoston käsiteltäväksi.

34 artikla
Yhteinen valvontaviranomainen
1.
Perustetaan riippumaton yhteinen valvontaviranomainen
valvomaan tämän päätöksen mukaisesti Europolin toimintaa

5.
Yhteinen valvontaviranomainen toimii tehtäviensä suorit
tamiseksi ja tietojenkäsittelyä koskevien sääntöjen ja menettely
jen noudattamisen yhdenmukaistamiseksi tarvittaessa yhteis
työssä muiden valvontaviranomaisten kanssa.
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6.
Yhteinen valvontaviranomainen laatii säännöllisin väliajoin
toimintakertomuksia. Kertomukset toimitetaan Euroopan parla
mentille ja neuvostolle. Hallintoneuvostolle on annettava mah
dollisuus esittää huomautuksia, jotka liitetään kertomukseen.

Yhteinen valvontaviranomainen päättää, julkaistaanko sen toi
mintakertomus ja, jos se päättää julkaista sen, julkaisutavasta.

7.
Yhteinen valvontaviranomainen hyväksyy jäsentensä kah
den kolmasosan enemmistöllä työjärjestyksensä ja saattaa sen
neuvoston hyväksyttäväksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa määrä
enemmistöllä.

8.
Yhteinen valvontaviranomainen asettaa jäsentensä keskuu
desta komitean, johon kuuluu kustakin jäsenvaltiosta yksi pä
tevä jäsen, jolla on äänioikeus. Komitean tehtävänä on tutkia
32 artiklassa tarkoitetut muutoksenhaut kaikin aiheellisin ta
voin. Komitea kuulee osapuolia niiden pyynnöstä; osapuolilla
voi halutessaan olla avustajia. Tässä yhteydessä tehdyt päätökset
ovat kaikkiin asianosaisiin nähden lopullisia.
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b) estää tietovälineiden luvaton lukeminen, jäljentäminen,
muuttaminen ja poistaminen (tietovälineiden valvonta);

c) estää tietojen luvaton tallennus järjestelmään sekä säilytetty
jen henkilötietojen luvaton käyttö, muuttaminen tai poista
minen (tietojen säilyttämisen valvonta);

d) estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä automaat
tisia tietojenkäsittelyjärjestelmiä tietoliikennelaitteiston avulla
(käyttäjävalvonta);

e) varmistaa, että automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän
käyttöön valtuutetut henkilöt pääsevät ainoastaan valtuutuk
sensa piiriin kuuluviin tietoihin (pääsynvalvonta);

f) varmistaa, että on mahdollista tarkastaa ja osoittaa, mille
elimille henkilötiedot voidaan välittää tai on välitetty tietolii
kennelaitteiston avulla (tietoliikenteen valvonta);

9.
Yhteinen valvontaviranomainen voi myös perustaa yhden
tai useamman muun komitean 8 artiklassa tarkoitetun lisäksi.

g) varmistaa, että on mahdollista tarkastaa ja todeta jälkeenpäin,
mitä henkilötietoja on tallennettu automaattiseen tietojenkä
sittelyjärjestelmään ja millä hetkellä ja kenen toimesta ne on
tallennettu (tallentamisen valvonta);

10.
Yhteiseltä valvontaviranomaiselta on pyydettävä lausunto
siitä Europolin talousarvion osasta, joka koskee sitä. Sen lau
sunto liitetään kyseiseen talousarvioesitykseen.

h) estää henkilötietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen,
muuttaminen tai poistaminen henkilötietojen siirron tai tie
tovälineiden kuljetuksen aikana (siirron valvonta);

11.
Yhteistä valvontaviranomaista avustaa sihteeristö, jonka
tehtävät määritellään työjärjestyksessä.

35 artikla
Tietoturvallisuus

i) varmistaa, että häiriön tapahtuessa käytetyt järjestelmät voi
daan välittömästi korjata (toimintakunnon palauttaminen);

j) varmistaa, että järjestelmä toimii virheettömästi, että toimin
tavirheistä ilmoitetaan välittömästi (luotettavuus) ja ettei
virhe toimintajärjestelmässä voi turmella säilytettyjä tietoja
(eheys).

1.
Europol toteuttaa tämän päätöksen täytäntöön panemi
seksi tarvittavat tekniset ja organisaatiota koskevat toimenpiteet.
Toimenpiteet katsotaan tarpeellisiksi ainoastaan, jos ne ovat
asianmukaisessa suhteessa niillä tavoiteltuun suojan tasoon näh
den.

VI LUKU
ORGANISAATIO

36 artikla
2.
Kunkin jäsenvaltion ja Europolin on toteutettava toimen
piteitä, jotka koskevat automaattista tietojenkäsittelyä Europolin
yksiköissä ja joiden tarkoituksena on:

Europolin elimet
Europolin elimet ovat

a) hallintoneuvosto;
a) estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötie
tojen käsittelyyn käytettäviä laitteita (laitteiden käytön val
vonta);

b) johtaja.
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37 artikla
Hallintoneuvosto
1.
Hallintoneuvostossa on yksi edustaja kustakin jäsenval
tiosta ja yksi komission edustaja. Kullakin hallintoneuvoston
jäsenellä on yksi ääni. Jokainen hallintoneuvoston jäsen voi
antaa sijaisen edustaa itseään; varsinaisen jäsenen poissa ollessa
voi sijainen käyttää hänen äänioikeuttaan.
2.
Kolmen jäsenvaltion ryhmä, joka on yhdessä laatinut neu
voston 18 kuukauden ohjelman, valitsee keskuudestaan hallinto
neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nämä henki
löt toimivat tehtävässään kyseistä neuvoston ohjelmaa vastaavan
18 kuukauden ajan. Tänä aikana puheenjohtaja ei enää toimi
oman maansa edustajana hallintoneuvostossa. Varapuheenjoh
taja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa
estyneenä.
3.
Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston tehokkaasta toi
minnasta sen 9 kohdan mukaisten tehtävien suorittamisessa
varmistaen samalla sen keskittymisen erityisesti strategisiin ky
symyksiin ja Europolin 5 artiklan 1 kohdan mukaisiin perus
tehtäviin.
4.
Puheenjohtajalla on tukenaan hallintoneuvoston sihtee
ristö. Sihteeristöllä on erityisesti seuraavat tehtävät:
a) osallistua tiiviisti ja jatkuvasti hallintoneuvoston työskentelyn
järjestelyyn, yhteensovittamiseen ja sen työskentelyn johdon
mukaisuudesta huolehtimiseen. Se avustaa puheenjohtajaa
hänen vastuullaan ja johdollaan ratkaisujen hakemisessa;
b) tarjota hallintoneuvostolle hallinnollista tukea, jota se tarvit
see velvollisuuksiensa hoitamisessa.
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b) valvoo johtajan toimintaa mukaan lukien hallintoneuvoston
päätösten täytäntöönpano;

c) tekee päätökset ja toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteet tä
män päätöksen mukaisesti;

d) hyväksyy johtajan ehdotuksesta ja komission suostumuksen
pyydettyään Europolin henkilöstöön sovellettavat täytän
töönpanosäännöt;

e) hyväksyy Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovel
lettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuk
sen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitet
tuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päi
vänä marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY,
Euratom) N:o 2343/2002 (1) mukaisesti varainhoitoasetuksen
ja nimeää tilinpitäjän, komissiota kuultuaan;

f) perustaa sisäisen tarkastuksen ja nimittää tarkastuksesta vas
taavat henkilöt, jotka ovat Europolin henkilöstön jäseniä.
Hallintoneuvosto hyväksyy sisäiseen tarkastukseen sovelletta
vat tarkemmat säännöt. Näiden tarkempien sääntöjen olisi
koskettava erityisesti valintaa ja erottamista, tehtäviä, velvol
lisuuksia, toimivaltuuksia sekä sisäisen tarkastuksen riippu
mattomuuden takeita. Sisäinen tarkastus vastaa toiminnas
taan vain hallintoneuvostolle, ja sen on saatava käyttää kaik
kia tehtäviensä suorittamisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja;

g) hyväksyy vähintään kolme ehdokasta johtajan ja apulaisjoh
tajien virkaan käsittävän luettelon, jonka se toimittaa neu
vostolle;

5.
Johtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin ilman ää
nioikeutta.

h) vastaa muiden neuvoston sille antamien tehtävien suoritta
misesta, erityisesti niissä määräyksissä olevien, jotka on hy
väksytty tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi;

6.
Hallintoneuvoston jäsenet tai heidän sijaisensa ja johtaja
voivat käyttää avustajinaan asiantuntijoita.

i) hyväksyy oman työjärjestyksensä, mukaan lukien säännökset
sihteeristön riippumattomuudesta.

7.
Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuo
dessa.

10.

8.
Hallintoneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä kahden
kolmasosan enemmistöllä, jollei siitä tässä päätöksessä toisin
säädetä.

a) komissiolle toimitettavan tuloja ja menoja koskevan ennak
koarvion, mihin sisältyy henkilöstötaulukko, sekä lopullisen
talousarvion;

9.

b) komission annettua lausuntonsa Europolin toimintasuunni
telman, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden operatiiviset
tarpeet ja suunnitelman vaikutukset Europolin talousarvioon
ja henkilöstöön;

Hallintoneuvosto

a) hyväksyy Europolille strategian, joka sisältää arviointiperus
teita, joiden avulla mitataan, onko asetetut tavoitteet saavu
tettu;

Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain

(1) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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c) edellistä vuotta koskevan yleiskertomuksen Europolin toi
minnasta, johon sisältyvät myös neuvoston asettamien pai
nopistealueiden osalta saavutetut tulokset.

Nämä asiakirjat toimitetaan neuvostolle hyväksyttäviksi. Neu
vosto toimittaa ne tiedoksi Euroopan parlamentille.

11.
Hallintoneuvosto teettää riippumattoman ulkopuolisen
arvioinnin tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja Europolin toi
minnasta neljän vuoden kuluessa tämän päätöksen soveltamis
päivästä ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

Hallintoneuvosto laatii tätä varten yksityiskohtaiset ohjeet.
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b) juoksevasta hallinnosta;

c) jäljempänä 39 artiklan 3 kohdassa säädetyn toimivallan käyt
tämisestä henkilöstön ja apulaisjohtajien suhteen, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 ja 7 kohdan so
veltamista;

d) hallintoneuvoston päätösten valmistelemisesta ja täytäntöön
panosta sekä hallintoneuvoston pyyntöihin vastaamisesta;

e) hallintoneuvoston puheenjohtajan tukemisesta valmistel
taessa hallintoneuvoston kokouksia;

Arviointikertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvos
tolle ja komissiolle.

f) komissiolle toimitettavan tuloja ja menoja koskevan ennak
koarvion, mihin sisältyy henkilöstötaulukko, sekä toiminta
suunnitelmaluonnoksen laatimisesta;

12.
Hallintoneuvosto voi päättää perustaa työryhmiä. Työ
ryhmien perustamista ja toimintaa koskevat säännöt vahviste
taan hallintoneuvoston työjärjestyksessä.

g) jäljempänä 37 artiklan 10 kohdan c alakohdassa tarkoitetun
kertomuksen laatimisesta;

13.
Hallintoneuvosto käyttää 39 artiklan 3 kohdan mukaisia
toimivaltuuksiaan suhteessa johtajaan, sanotun kuitenkaan ra
joittamatta 38 artiklan 1 ja 7 kohdan soveltamista.

38 artikla

h) Europolin talousarvion toteuttamisesta;

i) neuvoston asettamien painopisteiden toteuttamista sekä Eu
ropolin ulkosuhteita koskevasta säännöllisestä tiedottamisesta
hallintoneuvostolle;

Johtaja
1.
Neuvosto nimittää johtajan neljän vuoden toimikaudeksi
määräenemmistöllä hallintoneuvoston esittämästä, vähintään
kolme ehdokasta sisältävästä luettelosta. Hallintoneuvoston arvi
oitua johtajan toimintaa neuvosto voi sen ehdotuksesta jatkaa
johtajan toimikautta yhden kerran enintään neljällä vuodella.

2.
Johtajalla on apunaan kolme apulaisjohtajaa, jotka nimite
tään 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti neljän vuoden
toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Johtaja määrää tar
kemmin heidän tehtävänsä.

3.
Hallintoneuvosto vahvistaa johtajan ja apulaisjohtajien va
lintaa koskevat säännöt, mukaan luettuina ne, jotka koskevat
heidän toimikautensa jatkamista. Säännöt tulevat voimaan,
kun neuvosto on hyväksynyt ne määräenemmistöllä.

4.

Johtaja vastaa

a) Europolin tehtävien hoitamisesta;

j) Europolin tavoitteiden saavuttamiseksi tapahtunutta toimin
taa koskevan tehokkaan seuranta- ja arviointimenettelyn pe
rustamisesta ja täytäntöönpanosta yhteistyössä hallintoneu
voston kanssa. Johtaja raportoi tämän seurannan tuloksista
säännöllisesti hallintoneuvostolle;

k) kaikista muista johtajalle tässä päätöksessä asetetuista tehtä
vistä.

5.

Johtaja on toiminnastaan vastuussa hallintoneuvostolle.

6.

Johtaja on Europolin laillinen edustaja.

7.
Johtaja ja apulaisjohtajat voidaan erottaa päätöksellä, jonka
neuvosto tekee määräenemmistöllä hallintoneuvoston lausun
non saatuaan. Hallintoneuvosto vahvistaa tällaisissa tapauksissa
sovellettavat säännöt. Ne tulevat voimaan, kun neuvosto on
hyväksynyt ne määräenemmistöllä.
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39 artikla
Henkilöstö
1.
Johtajaan, apulaisjohtajiin ja tämän päätöksen soveltamis
päivän jälkeen palvelukseen otettuun Europolin henkilöstöön
sovelletaan neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o
259/68 (1) vahvistettuja Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun hen
kilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’hen
kilöstösäännöt’ ja ’palvelussuhteen ehdot’, sekä Euroopan yhtei
söjen toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

2.
Henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen täytän
töönpanon osalta Europol katsotaan henkilöstösääntöjen 1 a
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi virastoksi.

3.
Europol käyttää henkilöstöönsä ja johtajaan nähden tämän
päätöksen 37 artiklan 13 kohdan ja 38 artiklan 4 kohdan c
alakohdan mukaisesti valtuuksia, jotka henkilöstösääntöjen ja
palvelussuhteen ehtojen mukaan kuuluvat nimittävälle viran
omaiselle ja viranomaiselle, jolla on toimivalta tehdä työsopi
muksia.

4.
Europolin henkilöstö koostuu väliaikaisista toimihenki
löistä ja/tai sopimussuhteisesta henkilöstöstä. Jos johtaja aikoo
tehdä toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, hallintoneu
voston on annettava siihen vuosittain suostumus. Hallintoneu
vosto päättää, mihin henkilöstötaulukon mukaisiin tilapäisiin
tehtäviin voidaan ottaa ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltais
ten viranomaisten lähettämää henkilöstöä. Tällaisiin tehtäviin
palkattua henkilöstöä pidetään palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan
a alakohdassa tarkoitettuina väliaikaisina toimihenkilöinä, ja hei
dät voidaan ottaa palvelukseen ainoastaan määräaikaisella työ
sopimuksella, joka voidaan uusia kerran määräajaksi.

5.
Jäsenvaltiot voivat lähettää Europoliin kansallisia asiantun
tijoita. Tätä varten hallintoneuvosto vahvistaa tarvittavat sovel
tamissäännöt.

6.
Europol soveltaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 periaatteita
Europolin henkilöstöä koskevaan henkilötietojen käsittelyyn.
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jotka tämän päätöksen mukaisesti kerätään Europoliin tai joita
vaihdetaan Europolin puitteissa. Tätä varten neuvosto hyväksyy
Euroopan parlamenttia kuultuaan määräenemmistöllä hallinto
neuvoston laatimat salassapitosuojaa koskevat säännöt. Näissä
säännöissä määrätään myös tapauksista, joissa Europol voi vaih
taa salassa pidettäviä tietoja kolmansien osapuolten kanssa.

2.
Kun Europol aikoo antaa jollekulle turvallisuuden kannalta
arkaluonteisia tehtäviä, jäsenvaltiot sitoutuvat tekemään johtajan
pyynnöstä kansallista lainsäädäntöä noudattaen omia kansalaisi
aan koskevia turvallisuusselvityksiä ja avustamaan toisiaan tässä
tehtävässä. Kansallisten säännösten nojalla toimivaltainen viran
omainen on velvollinen välittämään Europolille ainoastaan tur
vallisuusselvityksen tulokset. Nämä tulokset sitovat Europolia.

3.
Kukin jäsenvaltio ja Europol voivat nimetä tietojenkäsitte
lyä koskeviin tehtäviin Europolissa ainoastaan erityiskoulutuksen
saaneita henkilöitä, joille on tehty turvallisuusselvitys. Hallinto
neuvosto hyväksyy Europolin henkilöstön turvallisuusselvitystä
koskevat säännöt. Johtaja tiedottaa hallintoneuvostolle säännöl
lisesti Europolin henkilöstön turvallisuusselvitystilanteesta.

41 artikla
Pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskeva velvollisuus
1.
Hallintoneuvoston jäsenten, johtajan, apulaisjohtajien, Eu
ropolin työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden on pidättäydyttävä
toimista ja kannanotoista, jotka saattaisivat vahingoittaa Euro
polia tai vaarantaa sen toimintaa.

2.
Hallintoneuvoston jäsenet, johtaja, apulaisjohtajat, Europo
lin työntekijät, yhteyshenkilöt sekä muut henkilöt, joille on ni
menomaan määrätty pidättymistä tai luottamuksellisuutta kos
keva velvollisuus, eivät saa antaa tehtäviään hoitaessaan tai toi
minnassaan saamiaan tietoja kenellekään asiaan kuulumatto
malle henkilölle tai julkisuuteen. Tämä ei koske tietoja, joiden
sisältö ei ole niin merkittävä, että ne olisi pidettävä salassa.
Pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskeva velvollisuus jatkuu
myös tehtävien, työsopimuksen tai toiminnan päätyttyä. Euro
pol ilmoittaa ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta velvollisuu
desta ja varoittaa samalla sen rikkomisesta aiheutuvista rangais
tusseuraamuksista. Ilmoitus tehdään kirjallisesti.

VII LUKU
TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUTTA KOSKEVAT
KYSYMYKSET

40 artikla
Salassapitovelvollisuus
1.
Europolin ja jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toi
menpiteet varmistaakseen suojan salassa pidettäville tiedoille,
(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

3.
Hallintoneuvoston jäsenet, johtaja, apulaisjohtajat, Europo
lin työntekijät, yhteyshenkilöt sekä henkilöt, joita 2 kohdan
mukainen velvollisuus koskee, eivät saa ilman johtajan tai, jos
kyse on johtajasta, hallintoneuvoston suostumusta antaa todis
tajanlausuntoa tai lausuntoa tuomioistuimessa tai oikeuslaitok
sen ulkopuolisessa menettelyssä tosiseikoista tai tiedoista, jotka
he ovat saaneet tietoonsa tehtäviään hoitaessaan tai toiminnas
saan.
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Hallintoneuvosto tai tarvittaessa johtaja ottaa yhteyttä oikeus
viranomaiseen tai muuhun toimivaltaiseen elimeen sen varmis
tamiseksi, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet siihen eli
meen sovellettavan kansallisen lainsäädännön suhteen, johon
yhteyttä otetaan.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena voi olla joko todistamis
menettelyn mukauttaminen siten, että tietojen luottamukselli
suus taataan tai, jos se kansallisen lain mukaan on sallittua,
kieltäytyminen tietojen luovuttamisesta, jos Europolin tai jonkin
jäsenvaltion elintärkeä etu sitä edellyttää.

Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään oikeudesta kieltäytyä
todistamasta, 2 kohdassa tarkoitettujen, todistamaan kutsuttujen
henkilöiden on pyydettävä todistamiseen lupa. Luvan antaa joh
taja, ja jos hänet on itse kutsuttu todistamaan, hallintoneuvosto.
Jos yhteyshenkilö on kutsuttu todistamaan Europolilta saamis
taan tiedoista, lupa annetaan sen jäsenvaltion suostumuksella,
joka on lähettänyt yhteyshenkilön Europoliin. Velvollisuus pyy
tää lupa todistamiseen jatkuu myös virkasuhteen, työsopimuk
sen tai toiminnan päätyttyä.
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lousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta va
rainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten
sopimuksen (1) mukaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston,
jäljempänä ’budjettivallan käyttäjä’, suostumuksesta.

2.
Europolin menoihin kuuluvat sen henkilöstöstä, hallin
nosta, infrastruktuurista ja toiminnasta aiheutuvat kulut.

3.
Johtaja laatii ennakkoarvion Europolin seuraavan varain
hoitovuoden tuloista ja menoista, mihin sisältyy esitys henkilös
tötaulukoksi, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle. Henkilöstötau
lukkoa koskeva esitys käsittää luonteeltaan pysyvät tai tilapäiset
toimet sekä lähetetyt kansalliset asiantuntijat, ja siinä mainitaan
Europolin palveluksessa kyseisenä varainhoitovuonna olevan
henkilöstön lukumäärä, palkkaluokat ja ura-alueet.

4.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Jos ilmenee, että todistaminen voi käsittää myös jäsenvaltion
Europolille toimittamia tietoja tai tietoja, jotka ilmeisesti koske
vat jotain jäsenvaltiota, tältä jäsenvaltiolta on lisäksi pyydettävä
lausunto ennen luvan antamista.

5.
Hallintoneuvosto hyväksyy tuloja ja menoja koskevan en
nakkoarvion, mihin sisältyy alustava henkilöstötaulukko, ja alus
tavan työohjelman, sekä toimittaa ne vuosittain 31 päivään
maaliskuuta mennessä komissiolle. Jos komissiolla on ennak
koarviota koskevia huomautuksia, se ilmoittaa niistä hallinto
neuvostolle 30 päivän kuluessa ennakkoarvion vastaanottami
sesta.

Luvan todistaa saa evätä ainoastaan, jos se on tarpeen Europolin
taikka suojaa tarvitsevan yhden tai useamman jäsenvaltion eh
dottoman välttämättömien etujen turvaamiseksi.

6.
Komissio toimittaa ennakkoarvion yhdessä Euroopan
unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen
kanssa budjettivallan käyttäjälle.

4.
Kukin jäsenvaltio käsittelee 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen
pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevien velvollisuuksien
loukkaamista oman salassapitovelvollisuutta koskevan lainsää
däntönsä tai turvaluokiteltua aineistoa koskevien säännöstensä
mukaisesti.

7.
Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, jotka
se katsoo henkilöstötaulukon ja talousarviosta suoritettavan
avustuksen määrän osalta tarpeellisiksi, budjettivallan käyttäjälle
Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 272 artiklan mukai
sesti toimitettavaan Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota
koskevaan alustavaan esitykseen.

Sen on huolehdittava siitä, että näitä säännöksiä ja määräyksiä
sovelletaan myös sen omiin toimihenkilöihin, jotka tehtäviään
hoitaessaan ovat yhteydessä Europoliin.

VIII LUKU
TALOUSARVIOSÄÄNNÖKSET

42 artikla

8.
Budjettivallan käyttäjä hyväksyy Europolille suoritettavaa
avustusta varten tarvittavat määrärahat sekä henkilöstötaulukon,
kun se vahvistaa Euroopan unionin yleisen talousarvion.

9.
Hallintoneuvosto vahvistaa Europolin talousarvion ja hen
kilöstötaulukon. Niistä tulee lopulliset, kun Euroopan yhteisöjen
yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Niitä mukautetaan
tarvittaessa hyväksymällä tarkistettu talousarvio.

Talousarvio
1.
Europolin tulot koostuvat Euroopan unionin yleiseen ta
lousarvioon (komission pääluokka) tämän päätöksen soveltamis
päivästä alkaen otettavasta yhteisön avustuksesta, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta muunlaisia tuloja. Europolin rahoitus riip
puu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen ta

10.
Muutokset talousarvioon, mukaan lukien henkilöstötau
lukko, tehdään 5–9 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
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11.
Hallintoneuvosto ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mah
dollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi
olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoitta
miseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita, kuten kiin
teistöjen vuokraus tai hankinta. Hallintoneuvosto ilmoittaa asi
asta komissiolle. Jos toinen budjettivallan käyttäjistä ilmoittaa
aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa lausuntonsa hallin
toneuvostolle kuuden viikon kuluessa siitä päivästä, jona ilmoi
tus on annettu budjettivallan käyttäjälle.

tuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tie
dot.

43 artikla

44 artikla

Talousarvion toteuttaminen ja valvonta

Varainhoitoasetus

Johtaja vastaa Europolin talousarvion toteuttamisesta.

Hallintoneuvosto hyväksyy Europolin varainhoitoasetuksen ko
missiota kuultuaan. Se ei saa poiketa asetuksesta (EY, Euratom)
N:o 2343/2002, jollei Europolin toiminta sitä nimenomaisesti
edellytä. Asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 poikkeavien
sääntöjen hyväksyminen edellyttää komission ennalta antamaa
suostumusta. Tällaisista poikkeavista säännöistä ilmoitetaan bud
jettivallan käyttäjälle.

1.

2.
Europolin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja
selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta
komission tilinpitäjälle kunkin varainhoitovuoden päättymistä
seuraavan helmikuun 28 päivään mennessä. Komission tilinpi
täjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat
tilinpäätökset Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovel
lettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun
neuvoston
asetuksen
(EY,
Euratom)
N:o
1605/2002 (1) 128 artiklan mukaisesti.
3.
Komission tilinpitäjä toimittaa Europolin alustavan tilin
päätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja va
rainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle kunkin varainhoi
tovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivään men
nessä. Selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallin
nosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.
Saatuaan Europolin alustavaa tilinpäätöstä koskevat huo
mautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on tehnyt asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 129 artiklan mukaisesti, johtaja
laatii Europolin lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja
toimittaa sen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.
5.
Hallintoneuvosto antaa lausunnon Europolin lopullisesta
tilinpäätöksestä.
6.
Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneu
voston sitä koskevan lausunnon kutakin varainhoitovuotta seu
raavan heinäkuun 1 päivään mennessä Euroopan parlamentille,
neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

10.
Euroopan parlamentti myöntää, ottaen huomioon neu
voston määräenemmistöllä antaman suosituksen, johtajalle en
nen vuoden n + 2 huhtikuun 30 päivää vastuuvapauden va
rainhoitovuoden n talousarvion toteuttamisesta.

IX LUKU
MUUT SÄÄNNÖKSET

45 artikla
Säännöt oikeudesta tutustua Europolin asiakirjoihin
Kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäi
västä hallintoneuvosto hyväksyy johtajan esityksestä säännöt,
jotka koskevat oikeutta tutustua Europolin asiakirjoihin. Sään
nöissä otetaan huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päi
vänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (2) säädetyt periaatteet
ja rajoitukset.

46 artikla
EU:n turvaluokitellut tiedot
Europol soveltaa niitä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vä
himmäisvaatimuksia, joista säädetään neuvoston turvallisuus
sääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 teh
dyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (3) EU:n turvaluoki
teltujen tietojen osalta.

47 artikla
7.

Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.
Johtaja toimittaa 30 päivään syyskuuta mennessä tilintar
kastustuomioistuimelle vastineensa sen huomautuksiin. Johtaja
toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.
9.
Johtaja antaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
146 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tä
män pyynnöstä kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vas
(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Kielet
1.
Europoliin sovelletaan Euroopan talousyhteisössä käytettä
viä kieliä koskevista järjestelyistä 15 päivänä huhtikuuta 1958
annettua asetusta N:o 1 (4).

2.
Hallintoneuvosto päättää yksimielisellä päätöksellä Euro
polin sisäisistä kielijärjestelyistä.
(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(3) EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.
(4) EYVL 17, 6.10.1958, s. 385/58.
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3.
Euroopan unionin elinten käännöskeskus (1) hoitaa Euro
polin toiminnassa tarpeelliset käännöstyöt.
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moin kuin heidän perheenjäsenilleen myönnetään ne erioikeu
det ja vapaudet, jotka ovat tarpeen yhteyshenkilöiden Europo
lissa suorittamien tehtävien moitteetonta ja asianmukaista suo
rittamista varten.

48 artikla
Tietojen antaminen Euroopan parlamentille
Neuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja
Europolin johtaja osallistuvat, pidättymistä ja luottamukselli
suutta koskevat velvollisuudet huomioon ottaen, Euroopan par
lamentin pyynnöstä sen istuntoihin osallistuakseen Europoliin
liittyviä kysymyksiä käytäviin keskusteluihin.

49 artikla
Petostentorjunta
Europoliin sovelletaan Euroopan petostentorjuntaviraston
(OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1073/1999 (2) säännöksiä. Johtajan esityksestä hallintoneuvosto
toteuttaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän pää
töksen soveltamispäivästä tarvittavat täytäntöönpanotoimenpi
teet, joilla operatiiviset tiedot voidaan sulkea pois OLAFin tut
kimusten soveltamisalasta.

50 artikla
Toimipaikkaa koskeva sopimus
Europolin toimipaikan sijaintivaltion Europolille tarjoamia tiloja
ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä johtajaan, hallin
toneuvoston jäseniin, apulaisjohtajiin, Europolin työntekijöihin
ja heidän perheenjäseniinsä mainitussa jäsenvaltiossa sovelletta
vat erityissäännöt vahvistetaan Europolin ja Alankomaiden ku
ningaskunnan välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa,
joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksy
nyt.

52 artikla
Vastuu tietojen luvattomasta tai virheellisestä käsittelystä
1.
Kukin jäsenvaltio on vastuussa kansallisen lainsäädäntönsä
mukaisesti Europolissa säilytettyjen tai käsiteltyjen tietojen oi
keudellisista tai asiavirheistä johtuvista yksittäisille henkilöille
aiheutuneista vahingoista. Vahingon kärsineellä on oikeus vaatia
korvausta ainoastaan jäsenvaltiolta, jossa vahingon aiheuttanut
seikka on tapahtunut, osoittamalla vaatimuksensa asianomaisen
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisille
tuomioistuimille. Jäsenvaltio ei voi, vapautuakseen vastuusta,
joka sille kuuluu sen kansallisen lain mukaan vahingon kärsi
nyttä kohtaan, vedota siihen, että toinen jäsenvaltio tai Europol
on toimittanut virheellisiä tietoja.

2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu tietojen oikeudellinen tai asia
virhe aiheutuu niiden virheellisestä toimittamisesta tai siitä, että
yksi tai useampi jäsenvaltio on jättänyt noudattamatta tässä
päätöksessä säädettyjä velvoitteita, taikka siitä, että Europol on
säilyttänyt tai käsitellyt niitä luvattomasti tai virheellisesti, Euro
polin tai kyseisen toisen jäsenvaltion on pyynnöstä hyvitettävä
määrä, joka vahingon kärsineelle on 1 kohdan mukaisesti mak
settu, jollei jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, ole käyt
tänyt tietoja tämän päätöksen vastaisesti.

3.
Edellä 1 kohdan mukaisesti korvauksen maksaneen jäsen
valtion ja Europolin tai toisen jäsenvaltion väliset periaatteelliset
tai hyvityksen määrää koskevat riidat ratkaistaan hallintoneuvos
tossa sen jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

51 artikla
Erioikeudet ja vapaudet

53 artikla

1.
Johtajaan, apulaisjohtajiin ja Europolin henkilöstöön sovel
letaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä
pöytäkirjaa ja erityistä asetusta, joka annetaan Euroopan yhtei
söjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 16 artiklan
perusteella.

Muu vastuu

2.
Europoliin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja
vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

3.
Alankomaiden kuningaskunta ja muut jäsenvaltiot sopivat,
että muiden jäsenvaltioiden lähettämille yhteyshenkilöille sa
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marras
kuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perusta
misesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1).
(2) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

1.
Europolin sopimusperusteinen vastuu määräytyy kyseessä
olevaan sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

2.
Muun kuin sopimusperusteisen vastuun alalla Europolin
on, riippumatta 52 artiklan mukaisesta korvausvelvollisuudesta,
korvattava elintensä tai työntekijöidensä tehtäviään suorittaes
saan aiheuttamat vahingot, sikäli kuin vahinko voidaan lukea
heidän syykseen. Tämä ei rajoita jäsenvaltioiden lainsäädännön
mukaisten eri oikeussuojakeinojen käyttämistä.

3.
Vahingon kärsineellä on oikeus vaatia, että Europol luo
puu toimen suorittamisesta tai peruuttaa sen.
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4.
Ne jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet, joilla on toi
mivalta käsitellä tässä artiklassa tarkoitettuja Europolin korvaus
velvollisuutta koskevia riita-asioita, määräytyvät tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpa
nosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta
2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (1) mu
kaisesti.

15.5.2009

2.
Jos johtaja tai yksi tai useampi apulaisjohtaja ei halua tai
voi toimia 1 kohdan mukaisesti, hallintoneuvosto nimittää vä
liaikaisen johtajan taikka yhden tai useamman väliaikaisen apu
laisjohtajan enintään 18 kuukauden ajaksi siihen asti, kun 38 ar
tiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut nimitykset on tehty.

57 artikla
Henkilöstö

54 artikla
Europolin

osallistumisesta yhteisiin
johtuva korvausvastuu

tutkintaryhmiin

1.
Jos Europolin henkilöstö aiheuttaa vahinkoa avustaessaan
jäsenvaltion alueella 6 artiklan mukaisesti toteutettavissa opera
tiivisissa toimissa, kyseisen jäsenvaltion on korvattava aiheutu
neet vahingot samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan sen
omien työntekijöiden aiheuttamiin vahinkoihin.

2.
Jollei asianomainen jäsenvaltio muuta sovi, Europol hyvit
tää täysimääräisesti kaikki määrät, jotka jäsenvaltio on suoritta
nut vahingon kärsineille tai heidän oikeudenomistajilleen 1 koh
dassa tarkoitettujen vahinkojen johdosta. Jäsenvaltion ja Euro
polin väliset periaatteelliset tai hyvityksen määrää koskevat riidat
ratkaistaan hallintoneuvostossa.

X LUKU
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

55 artikla
Yleinen oikeusseuraanto
1.
Tämä päätös ei vaikuta niiden sopimusten oikeudelliseen
sitovuuteen, jotka Europol-yleissopimuksella perustettu Europol
on tehnyt ennen tämän päätöksen soveltamispäivää.

2.
Mitä edellä 1 kohdassa säädetään, sovelletaan erityisesti
Europolin toimipaikasta Europol-yleissopimuksen 37 artiklan
nojalla tehtyyn sopimukseen, Alankomaiden kuningaskunnan
ja muiden jäsenvaltioiden välillä Europol-yleissopimuksen 41 ar
tiklan 2 kohdan nojalla tehtyihin sopimuksiin sekä kaikkiin
Europol-yleissopimuksella perustetun Europolin tekemiin kan
sainvälisiin sopimuksiin, mukaan lukien niiden tietojenvaihtoa
koskevat määräykset, sekä sen tekemiin muihin sopimuksiin,
sen vastuihin ja sen hankkimiin kiinteistöihin.

1.
Edellä 39 artiklasta poiketen kaikki Europol-yleissopimuk
sella perustetun Europolin tekemät ja tämän päätöksen sovelta
mispäivänä voimassa olevat työsopimukset pysyvät voimassa
niiden viimeiseen voimassaolopäivään asti, eikä niitä voida uusia
Europolin henkilöstösääntöjen (2) perusteella tämän päätöksen
soveltamispäivän jälkeen.

2.
Kaikille Europolin työntekijöille, joilla on 1 kohdassa tar
koitettu työsopimus, tarjotaan mahdollisuus tehdä palvelussuh
teen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukainen väliaikaisen toi
mihenkilön työsopimus jossakin henkilöstötaulukossa esitetyistä
palkkaluokista tai sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimus
palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisesti.

Tätä varten viranomainen, jolla on toimivalta tehdä työsopi
muksia, järjestää tämän päätöksen voimaantulon jälkeen kahden
vuoden kuluessa tämän päätöksen soveltamispäivästä sisäisen
valintamenettelyn, joka rajoitetaan koskemaan henkilöstöä, jolla
on työsopimus Europolin kanssa tämän päätöksen soveltamis
päivänä, ja jonka tarkoituksena on tarkistaa palvelukseen otetta
vien pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus.

Valituille ehdokkaille tarjotaan suoritettavien tehtävien tyypistä
ja tasosta riippuen joko väliaikaisen toimihenkilön työsopimusta
tai sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimusta, jonka kesto
vastaa vähintään ennen tämän päätöksen soveltamispäivää teh
dyn työsopimuksen jäljellä olevaa kestoa.

3.
Jos Europolin kanssa on tehty toinen määräaikainen työ
sopimus ennen tämän päätöksen soveltamispäivää, ja henkilös
tön jäsen hyväksyy väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen
tai sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksen 2 kohdan
kolmannessa alakohdassa esitetyin edellytyksin, työsopimus voi
daan uusia myöhemmin vain toistaiseksi 39 artiklan 4 kohdan
mukaisesti.

56 artikla
Johtaja ja apulaisjohtajat
1.
Europol-yleissopimuksen 29 artiklan mukaisesti nimitetyt
johtaja ja apulaisjohtajat toimivat tämän päätöksen 38 artiklassa
tarkoitettuina johtajana ja apulaisjohtajina jäljellä olevan toimi
kautensa ajan. Jos heidän toimikautensa päättyy vuoden ku
luessa tämän päätöksen soveltamispäivästä, toimikautta jatke
taan ilman eri toimenpiteitä vuoden ajan tämän päätöksen so
veltamispäivästä.
(1) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

4.
Jos Europolin kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva
työsopimus ennen tämän päätöksen soveltamispäivää, ja henki
löstön jäsen hyväksyy väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen
tai sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksen 2 kohdan
kolmannessa alakohdassa esitetyin edellytyksin, tämä työsopi
mus tehdään toistaiseksi palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan en
simmäisen kohdan ja 85 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
(2) Neuvoston säädös, annettu 3 päivänä joulukuuta 1998, Europolin
henkilöstösäännöt (EYVL C 26, 30.1.1999, s. 23).
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5.
Europolin henkilöstösääntöjä ja muita asiaankuuluvia sää
döksiä sovelletaan edelleen niihin henkilöstön jäseniin, joita ei
oteta palvelukseen 2 kohdan mukaisesti. Europolin henkilöstöön
sovelletaan Europolin henkilöstösääntöjen 5 luvusta poiketen
palkkojen vuosittaista mukauttamisprosenttia, josta neuvosto
päättää henkilöstösääntöjen 65 artiklan mukaisesti.

58 artikla
Talousarvio
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lautetaan jäsenvaltioille. Palautettavat määrät lasketaan kunkin
jäsenvaltion Europolin talousarvioon Europol-yleissopimuksen
35 artiklan 2 kohdan mukaisesti suorittamien vuotuisten rahoi
tusosuuksien perusteella.
Palautus suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 3
kohdassa tarkoitetut menot kattava määrä on vahvistettu ja
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti vah
vistettuja talousarvioita koskevat vastuuvapausmenettelyt on
saatettu päätökseen.

1.
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan 5 kohdan mukaisesti
vahvistettuihin talousarvioihin sovellettavassa vastuuvapausme
nettelyssä noudatetaan Europol-yleissopimuksen 36 artiklan 5
kohdan nojalla annettuja sääntöjä ja Europol-yleissopimuksen
35 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttyä varainhoitoasetusta.

Ennen tämän päätöksen soveltamispäivää valmisteltavat ja
hyväksyttävät toimenpiteet

2.
Edellä 1 kohdassa mainitussa vastuuvapausmenettelyssä
noudatetaan seuraavaa:

1.
Europol-yleissopimuksella perustettu hallintoneuvosto,
mainitun yleissopimuksen mukaisesti nimitetty johtaja ja yleis
sopimuksella perustettu yhteinen valvontaviranomainen valmis
televat seuraavassa lueteltujen välineiden hyväksymisen:

a) vastuuvapausmenettelyn noudattamiseksi tämän päätöksen
soveltamispäivää edeltävän vuoden tilinpäätöksen osalta yh
teinen tilintarkastuskomitea jatkaa toimintaansa Europolyleissopimuksen 36 artiklan perusteella annettujen sääntöjen
mukaisesti. Europol-yleissopimuksen nojalla hyväksyttyjä
vastuuvapausmenettelyjä sovelletaan siltä osin kuin se on
tätä varten tarpeen;

b) tämän päätöksen 36 artiklassa tarkoitetulla hallintoneuvos
tolla on oikeus päättää varainhoidon valvojan ja varainhoi
tokomitean Europol-yleissopimuksen perusteella aiemmin
hoitamien tehtävien suorittamisesta.

3.
Kaikki sellaisista menositoumuksista aiheutuvat menot,
jotka Europol on tehnyt Europol-yleissopimuksen 35 artiklan
9 kohdan nojalla hyväksytyn varainhoitoasetuksen mukaisesti
ennen tämän päätöksen soveltamispäivää, ja joita ei ole vielä
maksettu mainittuna ajankohtana, maksetaan tämän artiklan 4
kohdassa kuvatulla tavalla.

4.
Hallintoneuvosto vahvistaa 3 kohdassa tarkoitettujen me
nojen kattamiseksi tarvittavan määrän 12 kuukauden kuluessa
tämän päätöksen soveltamispäivästä. Tätä vastaava määrä, joka
rahoitetaan Europol-yleissopimuksen 35 artiklan 5 kohdan mu
kaisesti vahvistetuista talousarvioista kertyneestä ylijäämästä,
siirretään ensimmäiseen tämän päätöksen mukaisesti hyväksyt
tävään talousarvioon kyseisten menojen kattamista varten sidot
tuina tuloina.

Jos ylijäämät eivät riitä kattamaan 3 kohdassa tarkoitettuja me
noja, jäsenvaltiot antavat tarvittavan rahoituksen Europol-yleis
sopimuksen nojalla hyväksyttyjen menettelyjen mukaisesti.

5.
Jäljelle jäävä osa Europol-yleissopimuksen 35 artiklan 5
kohdan mukaisesti vahvistettujen talousarvioiden ylijäämistä pa

59 artikla

a) edellä 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja yhteyshenkilöiden
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt;
b) edellä 14 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoi
tetut analyysitietokantoihin sovellettavat säännöt;
c) edellä 26 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut Euro
polin suhteisiin sovellettavat säännöt;
d) edellä 37 artiklan 9 kohdan d alakohdassa tarkoitetut Euro
polin henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöt;
e) edellä 38 artiklan 3 ja 7 kohdassa tarkoitetut johtajan ja
apulaisjohtajien valintaa ja erottamista koskevat säännöt;
f) edellä 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut salassapitovelvolli
suutta koskevat säännöt;
g) edellä 44 artiklassa tarkoitettu varainhoitoasetus;
h) tämän päätöksen soveltamisen valmisteluun tarvittavat muut
välineet.
2.
Hallintoneuvosto toimii 1 kohdan a, d, e, g ja h alakoh
dassa tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymiseksi 37 artiklan
1 kohdassa säädetyssä kokoonpanossaan. Hallintoneuvosto hy
väksyy nämä toimenpiteet tämän artiklan 1 kohdan a, d, e ja g
alakohdassa tarkoitetuissa säännöksissä säädettyä menettelyä
noudattaen.
Neuvosto hyväksyy 1 kohdan b, c ja f alakohdassa tarkoitetut
toimenpiteet 1 kohdan b, c ja f alakohdassa tarkoitetuissa sään
nöksissä säädettyä menettelyä noudattaen.

L 121/64

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

15.5.2009

60 artikla

XI LUKU

Ennen tämän päätöksen soveltamispäivää toteutettavat
rahoitusta koskevat toimet ja päätökset

LOPPUSÄÄNNÖKSET

1.
Hallintoneuvosto toteuttaa 37 artiklan 1 kohdassa sääde
tyssä kokoonpanossaan kaikki uuden rahoituskehyksen sovelta
misen edellyttämät rahoitusta koskevat toimet ja tekee sitä tar
koittavat päätökset.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet toteutetaan ja päätök
set tehdään asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 mukaisesti,
ja niihin kuuluvat muun muassa:
a) kaikkien 42 artiklassa tarkoitettujen toimien ja päätösten,
jotka koskevat tämän päätöksen soveltamispäivää seuraavaa
ensimmäistä varainhoitovuotta, valmistelu ja hyväksyminen;
b) edellä 37 artiklan 9 kohdan e alakohdassa säädetyn tilinpi
täjän nimeäminen sen vuoden marraskuun 15 päivään men
nessä, joka edeltää tämän päätöksen soveltamispäivää seuraa
vaa ensimmäistä varainhoitovuotta;
c) edellä 37 artiklan 9 kohdan f alakohdassa säädetyn sisäisen
tarkastuksen perustaminen.
3.
Europol-yleissopimuksen 29 artiklan mukaisesti nimitetty
johtaja antaa tämän päätöksen soveltamispäivää seuraavaa en
simmäistä varainhoitovuotta edeltävän vuoden 15 päivästä mar
raskuuta alkaen luvan tämän päätöksen soveltamispäivää seuraa
van ensimmäisen varainhoitovuoden toimiin. Johtajalla on myös
mainitusta päivästä alkaen oikeus siirtää tarvittaessa tulojen ja
menojen hyväksyjän tehtävä. Tulojen ja menojen hyväksyjän
tehtävien hoitamisessa on noudatettava asetuksen (EY, Euratom)
N:o 2343/2002 vaatimuksia.
4.
Europol-yleissopimuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti
nimetty varainhoidon valvoja huolehtii tämän päätöksen sovel
tamispäivää seuraavan ensimmäisen varainhoitovuoden toimien
tarkastamisesta etukäteen tämän päätöksen soveltamispäivää
seuraavaa ensimmäistä varainhoitovuotta edeltävän vuoden mar
raskuun 15 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana.
Varainhoidon valvoja hoitaa tämän tehtävänsä asetuksen (EY,
Euratom) N:o 2343/2002 mukaisesti.
5.
Osa Europolille uuden rahoituskehyksen valmistelusta ai
heutuvista siirtymäkauden kustannuksista tämän päätöksen so
veltamispäivää seuraavaa ensimmäistä varainhoitovuotta edeltä
vänä vuonna rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousar
viosta. Nämä kustannukset voidaan rahoittaa yhteisön avustuk
sena.

61 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kansallinen
lainsäädäntö on tämän päätöksen mukainen viimeistään tämän
päätöksen soveltamispäivänä.
62 artikla
Korvattavat säädökset
Tämä päätös korvaa tämän päätöksen soveltamispäivästä alkaen
Europol-yleissopimuksen sekä Europolin, sen elinten jäsenten
sekä apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia
koskevan pöytäkirjan.
63 artikla
Kumoaminen
Jollei tässä päätöksessä toisin säädetä, kaikki Europol-yleissopi
muksen täytäntöönpanotoimenpiteet kumotaan tämän päätök
sen soveltamispäivästä alkaen.
64 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.
2.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 tai 51 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetun asetuksen soveltamispäivästä alkaen
sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi.
Edellä 57 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sekä 59, 60 ja
61 artiklaa sovelletaan kuitenkin päivästä, jona tämä päätös
tulee voimaan.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä huhtikuuta 2009.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. POSPÍŠIL
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LIITE
Luettelo muista vakavan rikollisuuden muodoista, joiden käsittelyyn Europolilla on toimivalta 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti:
— laiton huumausainekauppa,
— laiton rahanpesu,
— ydin- ja radioaktiivisiin aineisiin liittyvät rikokset,
— laittoman maahantulon järjestäminen,
— ihmiskauppa,
— varastettujen ajoneuvojen laittomaan kauppaan liittyvä rikollisuus,
— tahallinen henkirikos, pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,
— ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,
— ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangin ottaminen,
— rasismi ja muukalaisviha,
— järjestäytynyt varkausrikollisuus,
— kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden laiton kauppa,
— kavallus ja petos,
— ryöstön tapainen kiristys ja kiristys,
— tuotteiden luvaton väärentäminen ja jäljentäminen,
— hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,
— rahan ja maksuvälineiden väärentäminen,
— tietotekniikkarikollisuus,
— lahjonta,
— laiton ase-, ammus- ja räjähteiden kauppa,
— uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa,
— uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,
— ympäristörikollisuus,
— hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa.
Edellä 4 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rikollisuuden muotojen osalta tässä päätöksessä tarkoitetaan:
a) ’ydin- ja radioaktiivisiin aineisiin liittyvillä rikoksilla’ Wienissä ja New Yorkissa 3 päivänä maaliskuuta 1980 allekirjoi
tetun ydinaineiden fyysistä suojelua koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltuja rikoksia, jotka koskevat
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 197 artiklassa ja perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden
ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetussa
neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom (1) määriteltyjä ydin- ja/tai radioaktiivisia aineita;
b) ’laittoman maahantulon järjestämisellä’ toimintaa, jolla pyritään ansaitsemistarkoituksessa tahallisesti helpottamaan
pääsyä jäsenvaltioiden alueelle sekä siellä oleskelua ja työhön ottoa, jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen ja edelly
tysten vastaisesti;
(1) EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
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c) ’ihmiskaupalla’ hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa henkilöiden värväystä, kuljettamista, siirtämistä, kätkemistä tai
vastaanottamista voimankäytöllä uhkaamisen tai voimankäytön tai muun pakottamisen, sieppauksen, petoksen, har
haanjohtamisen, vallan väärinkäytön tai haavoittuvan aseman hyödyntämisen avulla, taikka toista henkilöä vallassaan
pitävän henkilön suostumuksen saamiseksi annetun tai vastaanotetun maksun tai edun avulla. Hyväksikäyttönä pide
tään ainakin toisten henkilöiden prostituutiosta hyötymistä tai muita seksuaalisen hyväksikäytön muotoja, lapsipor
nografian tuotantoa, myyntiä ja levittämistä, pakkotyötä tai pakottamalla saatuja palveluja, orjuutta tai orjana tai
epävapaana pitämisen kaltaisia käytäntöjä sekä elinten poistoa;
d) ’varastettujen ajoneuvojen laittomaan kauppaan liittyvällä rikollisuudella’ henkilöautojen, kuorma-autojen, hinausauto
jen, kuorma-autojen tai hinausautojen lastien, linja-autojen, moottoripyörien, matkailuvaunujen, maataloudessa käy
tettävien ajoneuvojen, työmaa-ajoneuvojen ja tällaisten ajoneuvojen varaosien varastamista tai luvatonta käyttöönottoa
ja näiden kätkemistä;
e) ’laittomalla rahanpesulla’ Strasbourgissa 8 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitetun, rikoksen tuottaman hyödyn
rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 6 ar
tiklan 1–3 kohdassa lueteltuja rikoksia;
f) ’laittomalla huumausainekaupalla’ huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan 20 päivänä
joulukuuta 1988 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja mainittua yleissopi
musta muuttavissa tai korvaavissa määräyksissä lueteltuja rikoksia.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset arvioivat 4 artiklassa ja tässä liitteessä mainitut rikollisuuden muodot niiden
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, joissa ne toimivat.

15.5.2009

TILAUSHINNAT 2009 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/kk (*)

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

700 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

(*) irtonumeroiden hinnat:

– enintään 32 sivua:
– 33–64 sivua:
– yli 64 sivua:

1 000 euroa/vuosi (*)

70 euroa/kk
400 euroa/vuosi
40 euroa/kk
500 euroa/vuosi
360 euroa/vuosi
(= 30 euroa/kk)
50 euroa/vuosi

6 euroa
12 euroa
hinta määritellään tapauskohtaisesti

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Julkaisutoimiston toimittamat maksulliset julkaisut ovat saatavilla jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy
seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO
L-2985 LUXEMBURG
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