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Hallituksen esitys Eduskunnalle vehnän kauppaa koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen voimassaoloajan kuudenneksi ja 
elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 yleissopimuksen voimas
saoloajan ensimmäiseksi pidentämiseksi tehtyjen vuoden 1981 
pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

'Vuoden 1971 kansainvälinen vehnäsopimus 
muodostuu kahdesta erillisestä yleissopimukses
ta, joista toinen koskee vehnän kauppaa ja toi
nen elintarvikeapua. Vehnäsopimuksen voimas
saolaajan oli määrä päättyä kesäkuussa 1974. 
Voimassaoloaikaa on tähän mennessä kuitenkin 
jatkettu viisi kertaa, vuosina 1974, 1975, 1976, 
1978 ja 1979. Lontoossa maaliskuussa 1981 
pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa hy
väksyttiin vehnän kauppaa koskevan yleissopi-

muksen kuudetta jatkamista ja vuonna 1980 
uusitun elintarvikeapua koskevan yleissopimuk
sen ensimmäistä jatkamista koskevat vuoden 
1981 pöytäkirjat, joilla yleissopimusten voimas
saoloaikaa jatketaan kahdella vuodella 1 päiväs
tä heinäkuuta 1981. Suomi on ollut kansain
välisten vehnäsopimusten osapuolena vuodesta 
1963 ja hyväksynyt osaltaan vuoden 1971 so
pimuksen voimassaolaajan kaikki jatkamiset. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä 

Vuoden 1971 kansainvälinen vehnäsopimus 
( SopS 9/72) muodostuu kahdesta erillisestä 
yleissopimuksesta, vehnän kauppaa koskevasta 
yleissopimuksesta ja elintarvikeapua koskevasta 
yleissopimuksesta. Vehnäsopimuksessa edelly
tettiin, että sen voimassaoloaikana pyritään saa
maan aikaan uusi siihen verrattava mutta si
sällöltään täydellisempi sopimus. Tässä on on
nistuttu vain elintarvikeapua koskevan yleis
sopimuksen osalta, joka uusittiin vuonna 1980 
(SopS 1/81 ), kun taas uutta vehnän kauppaa 
koskevaa yleissopimusta ei toistaiseksi ole saa
tu aikaan. 
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1.2. Vehnän kauppaa koskeva vuoden 1971 
yleissopimus 

Vehnän kauppaa koskevan vuoden 1971 
yleissopimuksen tarkoituksena on edistää kan
sainvälistä yhteistyötä vehnään liittyvissä kysy
myksissä sekä edistää vehnän ja vehnäjauhon 
kansainvälisen kaupan laajentamista ja taata 
kaupan mahdollisimman suuri vapaus. Yleis
sopimus pyrkii lisäksi sekä tuoja- että viejä
maiden etujen mukaisesti luomaan mahdolli
simman vakaat vehnämarkkinat. 

Yleissopimuksen hallintoelimenä toimivan, 
vuoden 1949 kansainvälisen vehnäsopimuksen 
nojalla perustetun kansainvälisen vehnäneuvos
ton tehtävänä on vehnämarkkinoiden seuranta. 
Se pitää kunkin satovuoden osalta luetteloa 
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vehnän ostoista ja myynneistä jäsenmaittensa 
tekemien ilmoitusten perusteella. Kukin jäsen
maa ilmoittaa sille lisäksi vuosittain arvionsa 
vehnän vienti- tai tuontitarpeestaan kyseisenä 
satovuonna. Jos näin kerättyjen tietojen perus
teella havaitaan, että vehnän markkinatilanne 
on tullut tai uhkaa tulla epävakaaksi, voidaan 
vehnäneuvostossa sopia toimenpiteistä markki
natilanteen korjaamiseksi. 

Yleissopimus sisältää vain hallinnollisia ja 
konsultatiivisia määräyksiä eikä aseta sopimus
puolille toimitus- tai ostovelvollisuuksia. Sen 
jäsenmaat osallistuvat hallintomenojen kattami
seen vuosittain suoritettavilla maksuilla, jotka 
määrätään tuoja- ja viejämaiden äänimäärien 
mukaisessa suhteessa. Suomen osuus vuonna 
1980 oli 680 Englannin puntaa. Muita maksu
velvoitteita ei yleissopimuksesta aiheudu. 

1.3. Elintarvikeapua koskeva vuoden 1980 
yleissopimus 

· ,Elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 yleis
sopimuksen tarkoituksena on toteuttaa sopi
musvaltioiden antamiin avustuksiin perustuva 
elintarvikeapuohjelma kehitysmaiden hyväksi. 
Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet antamaan vuo
sittain elintarvikeapuna vähintään yleissopimuk
sessa mainitun määrän vehnää, muuta viljaa 
tai näistä valmistettuja tuotteita taikka vastaa
van rahamäärän. Jokaisen sopimusvaltion osuus 
elintarvikeavusta on yleissopimuksessa erikseen 
määrätty. Milloin elintarv1keapua ei anneta 
suoranaisena lahjoituksena, tulee maksuehtoja 
asetettaessa noudattaa yleissopimuksessa annet
tuja, vastaanottajavaltion kannalta edullisia 
määräyksiä. 

Elintarvikeapu voidaan antaa joko suoraan 
vastaanottajavaltiolle tai monenkeskisiä kana
via, etenkin Maailman elintarvikeohjelmaa hy
väksikäyttäen. 

Yleissopimuksen hallintoelimenä toimiva, so
pimusvaltioiden edustajista koostuva elintarvi
keapukomitea seuraa yleissopimuksen toteutu
mista jäsenmaidensa antamien kertomusten 
sekä tarvittaessa vastaanottajavaltiolta hankit
tujen tietojen perusteella. 

Liittyessään vuoden 1980 elintarvikeapuso
pimukseen Suomi korotti vuotuisen vilja-apun
sa 14 000 tonnista 20 000 tonniin. Määrä säi
lyy samana myös yleissopimuksen voimassaolo
ajan ensimmäisen jatkamisen a1kana .30 päi
vään kesäkuuta 198.3 saakka. 

Vuoden 1981 tulo- ja menoarviossa on va
rattu momentille 24.30.66.4 elintarvikeohjel
miin yhteensä 47 000 000 markkaa, josta 
määrästä noin kaksi kolmasosaa käytetään yleis
sopimuksen mukaisten viljatoimitusten rahoit
tamiseen. 

2. Asian valmistelu 

Vuosina 1978 ja 1979 käydyissä Yhdistynei
den Kansakuntien vehnäkonferenssin neuvotte
luvaiheissa ei päästy yhteisymmärrykseen kum
mastakaan kansainvälisen vehnäsopimuksen osa
na olevasta yleissopimuksesta. Kuitenkin konfe
renssin kuluessa päästiin suurelta osin yksi
mielisyyteen uuden elintarvikeapua koskevan 
yleissopimuksen sisällöstä, jonka viimeistelyn 
elintarvikeapukomitea saattoi päätökseen, ja 
uusi elintarvikeapua koskeva sopimus tuli voi
maan 1 päivänä heinäkuuta 1980. Kun näiden 
vuoden 1971 vehnän kauppaa ja uusitun vuo
den 1980 elintarvikeapua koskevien yleissopi
musten voimassaolaajan oli määrä kulua um
peen 30 kesäkuuta 1981, hyväksyttiin Lon
toossa 6 päivänä maaliskuuta 1981 pidetyssä 
kansainvälisessä konferenssissa, jossa Suomi oli 
edustettuna, molempien yleissopimusten voi
massaolaajan jatkamista koskevat vuoden 1981 
pöytäkirjat. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Vuoden 1981 pöytäkirjat 

1.1. Yleistä 

Alunperin .30 päivänä kesäkuuta 1974 päät
tyväksi tarkoitetun vuoden 1971 kansainväli-

sen vehnäsopimuksen voimassaoloaikaa on jat
kettu viisi kertaa (SopS 54/74, 13/76, 14/77, 
7/79 ja 4.3/79). Jatkaminen on tapahtunut laa
timalla erityiset pöytäkirjat, toinen vehnän 
kauppaa ja toinen elintarvikeapua koskevan 
yleissopimuksen voimassaolaajan pidentämisek-
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si. Pöytäkirjat muodostavat yhden kokonaisuu
den samaan tapaan kuin itse vehnäsopimuskin 
ja niillä on yhteinen johdanto. 

'Vuoden 1971 vehnäsopimuksen muodosta
vien vehnän kauppaa sekä elintarvikeapua kos
kevien yleissopimusten voimassaoleajan jatka
mista koskevat vuoden 1981 pöytäkirjat ovat 
muodoltaan ja sisällöltään vastaavanlaiset kuin 
aikaisemmatkin j atkopöytäkirjat. 

1.2. Vehnän kauppaa koskevan vuoden 1971 
yleissopimuksen voimassaoleajan kuuden
neksi pidentämiseksi tehty vuoden 1981 
pöytäkirja 

Pöytäkirja sisältää muodolHsia, sopimustek
nisiä määräyksiä, joista seuraavassa käsitellään 
vain tärkeimpiä. 

Vehnän kauppaa koskevan yleissopimuksen 
voimassaoloaika jatkuu pöytäkirjan osapuolten 
kesken 30 päivään kesäkuuta 1983. Siinä ta
pauksessa, että uusi vehnää koskeva yleissopi
mus tulee voimaan ennen tätä päivää, pöytä
kirja on voimassa vain uuden yleissopimuksen 
voimaantuloon saak!ka ( 1 artikla). 

Pöytäkirjan 2 artikbssa on, kuten aikaisem
missaJkin jatkopöytäkirjoissa, lueteltu ne vehnän 
kauppaa koskevan yleissopimuksen artiklat, 
jotka heinäkuun 1 päivän 1981 jälkeen eivät 
enää taroeettomina ole voimassa. Tällaisia ovat 
19 artiklan 4 kappale, joka koskee yleissopi
mukseen liittyvän jäsenmaan ensimmäisen mak
suerän määrää, sekä 22-26 artiklat, jotka kos
kevat yleissopimuksen allekirjoittamista, rati
fiointia, väliaikaista soveltamista, siihen liitty
mistä sekä sen voimaantuloa. Edelleen tällaisia 
ovat voimassaoloaikaa koskeva 27 artiklan 1 
kappale ja 29-31 artiklat, jotka sisältävät 
sopimusteknisiä loppumääräyksiä. 
~uroopan talousyhteisö on järjestönä myös 

pöytäkirjan osapuoli, minkä vuoksi pöytäkirjas
sa on määritelmä, jonka nojalla pöytäkirjassa 
olevien hallituksia koskevien viittausten katso
taan tarkoittavan myös Euroopan talousyhtei
söä ( 3 artikla) . 

Pöytäkirja on allekirjoitettavana Yhdysval
tain ulkoasiainministeriässä 24 päivästä maalis
kuuta 15 päivään toukokuuta 1981 (5 artikla). 
Suomi allekirjoitti sen 12 päivänä toukokuuta 
1981. Pöytäkirja on lisäksi ratifioitava tai hy
väksyttävä, ja tätä koskevat asiakirjat talletet
tava Yhdysvaltain hallituksen huostaan 30 päi
vään kesäkuuta 1981 mennessä. Kansainväli-

nen vehnäneuvosto voi kuitenkin myöntää yh
den tai useamman lykkäyksen allekirjoittajahal
litukselle, joka ei voi tallettaa asiakirjaa mää
räaikaan mennessä ( 6 artikla) . Tällaisessa ta
pauksessa hallitus voi tallettaa ilmoituksen vä
liaikaisesta soveltamisesta ja on pöytäkirjan vä
liaikainen osapuoli siihen asti, kunnes ratifioi
mis- tai hyväksymiskirja talletetaan ( 8 artikla). 
Suomi talletti ilmoituksen pöytäkirjan väliaikai
sesta soveltamisesta 12 päivänä toukokuuta 
1981. 

1.3. Elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 
yleissopimuksen voimassaoleajan ensim
mäiseksi pidentämiseksi tehty vuoden 
1981 pöytäkirja 

Elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen 
voimassaoloaika jatkuu pöytäkirjan osapuolten 
kesken 30 päivään kesäkuuta 1983. Siinä ta
pauksessa, että uusi elintarvikeapua koskeva 
yleissopimus tulee voimaan ennen tätä päivää, 
pöytäkirja on voimassa vain uuden yleissopi
muksen voimaantulopäivään saakka ( 1 artikla). 

Pöytäkirjan 2 artiklassa on lueteltu ne elin
tarvikeapua koskevan yleissopimuksen mää
räykset, joiden ei tarpeettomina katsota enää 
olevan voimassa. Tällainen on yleissopimuksen 
allekirjoittamista koskeva artikla 12. Yleissopi
muksen voimaanastumista koskeva artikla 17 
on korvattu pöytäkirjan 9 artiklalla. Yleissopi
muksen 18 artiklan 1 kappale, joka määrää 
ensimmäisen pidentämisen kestoajan, on kor
vattu pöytäkirjan 10 artiklalla. 

Pöytäkirja on ollut allekirjoitettavana Yhdys
valtain uLkoasiainministeriässä 24 päivästä maa
liskuuta 15 päivään toukokuuta 1981 Yhdys
valtain, Argentiinan, Australian, Itävallan, Ja
panin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Suomen ja 
Sveitsin hallituksille sekä Euroopan talousyhtei
sölle ja jäsenvaltioille. 

Suomi allekirjoitti pöytäkirjan 12 päivänä 
toukokuuta 1981. 

Allekirjoittajahallitusten on pöytäkirjan mu
kaan ratifioitava tai hyväksyttävä pöytäkirja, 
ja tätä koskevat asiakirjat on talletettava Yh
dysvaltain ulkoasiainministeriön huostaan vii
meistään 30 päivänä kesäkuuta 1981. Elin
tarvikeapukomitea voi myöntää lykkäystä halli
tukselle, joka ei ehdi tallettaa asiakirjaa määrä
aikaan mennessä ( 6 artikla) . Tämänkin pöytä
kirjan osalta voidaan tallettaa ilmoitus väliai
kaisesta soveltamisesta, jolloin hallitus on pöy-
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täkirjan väliaikaisena osapuolena lopullista hy
väksymistä tarkoittavan asiakirjan tallettami
seen saakka. Suomi talletti ilmoituksen pöytä
kirjan väliaikaisesta soveltamisesta 12 päivänä 
toukokuuta 1981. 

Pöytäkirjan voimaantulon edellytyksenä on, 
että jokainen yleissopimuksen 3 artiklan 3 
kappaleessa lueteltu osapuoli on tallettanut 
asianomaisen asiakirjan 30 päivään kesäkuuta 
1981 mennessä, ja että vehnän kauppaa kos
kevan yleissopimuksen jatkopöytäkirja on voi
massa ( 9 artikla). 

2. P ö y t ä k i r j o j e n 
vaikutukset 

taloudelliset 

Vuoden 1981 tulo- ja menoarviossa elintar
vikeapuohjelmiin varatusta määrärahasta on 
noin 34 000 000 markkaa tarkoitus käyttää vil
jatoimitusten rahoittamiseen vuonna 1981. 
Vuoden 1982 tulo- ja menoarvioon on viljan 
maailmanmarkkinahinnan ja vientikustannusten 
nousun johdosta arvioitu tarvittavan vähintään 
saman suuruinen määräraha tähän tarkoituk
seen. 

3. Ed u s kunnan suostu m u k sen 
tarpeellisuus 

Vehnän kauppaa koskeva vuoden 1971 yleis
sopimus ja elintarvikeapua koskeva vuoden 

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1981 

1980 yleissopimus ja niiden jatkamiseksi teh
dyt vuoden 1981 pöytäkirjat eivät sisällä lain
säädännön alaan kuuluvia määräyksiä. 

Elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen 
jatkamista koskevan pöytäkirjan ratifioiminen 
aiheuttaa kuitenkin valtiolle menoja. 

Kun vehnän kauppaa koskeva vuoden 1971 
yleissopimus ja elintarvikeapua koskeva vuo
den 1980 yleissopimus muodostavat edelleen 
yhdessä vuoden 1971 kansainvälisen vehnäso
pimuksen ja siten yhden kokonaisuuden, kat
soo hallitus tarkoituksenmukaiseksi, että myös 
vehnän kauppaa koskevan yleissopimuksen voi
massaolaajan kuudenneksi pidentämiseksi tehty 
vuoden 1981 pöytäkirja esitetään eduskunnan 
hyväksyttäväksi. Samaa menettelyä on nouda
tettu eduskunnan hyväksyessä vuoden 1971 
vehnäsopimuksen ja sen jatkamiseksi vuonna 
1974, 1975, 1976, 1978 ja 1979 tehdyt vuo
den 1981 pöytäkirjoja vastaavat pöytäkirjat. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
3 3 § :n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne vehnän 
kauppaa koskevan vuoden 1971 yleis
sopimuksen voimassaolaajan kuuden
neksi pidentämiseksi ja elintarvikeapua 
koskevan vuoden 1980 yleissopimuksen 
voimassaolaajan ensimmäiseksi pidentä
miseksi tehtyjen vuoden 1981 pöytä
kirjojen määräykset, jotka vaativat 
Eduskunnan suostumuksen. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Esko Rekola 
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(Suomennos) 

Vuoden 1971 kansainvälisen vehnäsopimuksen 
muodostavat, vehnän kauppaa koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen voimassa
oloajan kuudenneksi pidentämiseksi ja 
elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 

yleissopimuksen voimassaolaajan 
ensimmäiseksi pidentämiseksi tehdyt 

VUODEN 1981 PÖYTÄKIRJAT 

Johdanto 

Vuoden 1971 kansainvälisen vehnäsopimuk
se!l muodostavien vehnän kauppaa koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen voimassaolaajan 
kuudenneksi pidentämiseksi ja elintarvikeapua 
koskevan vuoden 1980 yleissopimuksen voi
massaolaajan ensimmäiseksi pidentämiseksi teh
tyjen vuoden 1981 pöytäkirjojen laatimiseksi 
pidetty .konferenssi, 

ottaen huomioon, että vuoden 1949 kansain
välinen vehnäsopimus tarbstettiin, uudistettiin 
tai sen voimassaoloa1kaa pidennettiin vuosina 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1971, 1974, 1975, 1976, 1978 ja 1979, 

ottaen huomioon, että vuoden 1971 kansain
välinen vehnäsopimus, jonka muodostaa kaksi 
erillistä oikeudellista asiakirjaa - vehnän kaup
paa koskeva vuoden 1971 yleissopimus, jonka 
voimassaoloaikaa pidennettiin edelleen pöytä
kirjalla vuonna 1979, ja elintarvikeapua kos
keva vuoden 1980 yleissopimus - lakkaa ole
masta voimassa 30 päivänä kesäkuuta 1981, 

on Jaatinut vuoden 1981 pöytäkirjat vehnän 
kauppaa koskevan vuoden 1971 yleissopimuk
sen voimassaolaajan kuudenneksi pidentämisek
si ja elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 
yleissopimuksen voimassaolaajan ensimmäiseksi 
pidentämiseksi. 

1981 PROTOCOLS 

for the sixth extension 
of the Wheat Trade Convention, 1971 

and the first extension of the Food Aid 
Convention, 1980, constituting the 

International Wheat Agreement, 1971 

Preamble 

The Conference to establish the texts of 
the 1981 Protocols for the sixth extension of 
the Wheat Trade Convention, 1971 and the 
first extension of the Food Aid Convention, 
1980 constituting the International Wheat 
Agreement, 1971 

Considering that the International Wheat 
Agreement of 1949 was revised, renewed. or 
extended in 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, 
1978 and 1979, 

Considering that the International Wheat 
Agreement, 1971, consisting of two separate 
legal instruments - the Wheat Trade Con
vention, 1971, which was further extended 
by Protocol in 1979; and the Food Aid Con
vention, 1980- will expire on 30 June 1981, 

Has established the texts of the 1981 Pro
tocols for the sixth extension of the Wheat 
Trade Convention, 1971 and for the first ex
tension of the Food Aid Convention, 1980. 
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Vehnän kauppaa koskevan vuoden 1971 
yleissopimuksen voimassaolaajan kuudenneksi 

pidentämiseksi tehty 

VUODEN 1981 PÖYTÄKIRJA 

Tämän pöytäkirjan osapuolina olevat halli
tukset, 

ottaen huomioon, että vuoden 1971 kan
sainväliseen vehnäsopimukseen kuuluvan veh
nän kauppaa koskevan vuoden 1971 yleissopi
muksen (jäljempänä "yleissopimus"), jonka 
voimassaoloaikaa pidennettiin edelleen pöytä
kirjalla vuonna 1979, voimassaoloaika lakkaa 
30 päivänä kesäkuuta 1981, 

ovat sopineet seuraavasta: 

1 arttikla 

Yleissopimuksen voimassaolaajan 
pidentäminen, lakkaaminen ja lakkauttaminen 

Ellei ~tämän pöytäkirjan 2 arti:klan määräyk
sistä muuta johdu, yleissopimuksen voimassa
oloaEka jatkuu tämän pöytäkirjan osapuolten 
kesken 30 päivään kesäkuuta 1983 asti edel
lyttäen kuitenkin, että jos uusi vehnää koske
va kansainvälinen sopimus tulee voimaan en
nen 30 päivää kesäkuuta 1983, tämä pöytä
kirja on voimassa vain uuden sopimuksen voi
maantulopäivään saakka. 

,2 artikla 

Yleissopimuksen lakkautetut määräykset 

Heinäkuun 1 päivästä 1981 lukien 'seuraa
vien määräysten ei katsota enää olevan voi
massa: 

a) 19 artiklan 4 kappale; 
b) 22-26 artikla; 
c) 27 artiklan 1 kappale; 
d) 29-31 avtikla. 

1981 PROTOCOL 

for the sixth extension of 
the Wheat Trade Convention, 1971 

The Governments party to this Protocol, 

Considering that the Wheat Trade Conven
tion, 1971 ( hereinafter referred to as "the 
Convention") of the International Wheat 
Agreement, 1971, which was further extended 
by Protocol in 1979, expires on 30 June 1981, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Extension, expiry and termination 
of the Convention 

Subject to the provisions of Artide 2 of 
this Protocol, the Convention shall continue 
in force between the patties to this Protocol 
until 30 June 1983 provided that, if a new 
international agreement covering wheat enters 
into force before 30 June 1983, this Protocol 
shall remain in force only until the date of 
entry into force of .the new agreement. 

Article 2 

Inoperative provisions of the Convention 

The following provisions of the Convention 
shall he deemed to he inoperative with effect 
from 1 July 1981: 

.a) pavagtaph 4 of Article 19; 
b) Articles 22 to 26 inclusive; 
c) paragraph 1 of Article 27; 
d) Articles 29 to 31 inclusive. 
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3 artikla 

Määritelmä 

Jokainen viittaus "hallitukseen" tai "halli
tuksiin" tässä pöytäkirjassa tarkoittaa myös 
Euroopan talousyhteisöä (jäljempänä "talous
yhteisö"). Samoin jokaisen viittauksen jonkin 
hallituksen "allekirjoittamiseen" taikka "rati
fioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallet
tamiseen" tahi "väliaikaista soveltamista kos
kevaan ilmoitukseen" tässä pöytäkirjassa katso
taan talousyhteisön osalta käsittävän talousyh
teisön toimivaltaisen viranomaisen talousyhtei
sön puolesta tapahtuvan allekirjoittamisen tai 
ilmoituksen väliaikaisesta soveltamisesta sekä 
talousyhteisön menettelysääntöjen edellyttämän 
asiakirjan tallentamisen kansainvälisen sopimuk
sen tekemiseksi. 

4 artikla 

Rahoitus 

]dkaisen 7 artiklan 1 kappaleen h kohdan 
mukaisesti tähän pöytäkirjaan liittyvän viejä
tai tuojajäsenen ensimmäisen maksuerän mää
rää neuvosto asianomaiselle jäsenelle annetta
vien äänien ja kuluvasta satovuodesta jäljellä 
olevan ajan perusteella, mut·ta toisille viejä- tai 
tuojajäsenille kuluvaksi ·satovuodeksi määrätty
jä maksuja ei muuteta. 

5 artikla 

Allekirjoittaminen 

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamis
ta varten Washingtonissa 24 päivästä maalis
kuuta 1981lukien 15 päivään toukokuuta 1981 
niiden maiden hallituksille, jotka ovat vuoden 
1979 pöytäkirjalla pidennetyn yleissopimuksen 
osapuolia tai jotka 6 päivänä maaliskuuta 1981 
katsotaan vuoden 1979 pöytäkirjalla edelleen 
pidennetyn yleissopimuksen väliaikai:s1ksi osa
puoliksi tai jotka ovat Yhdistyneiden Kansa
kuntien, sen erityisjärjestöjen tai Kansainväli
sen atomienergiajärjestön jäsenvaltioita ja ovat 
lueteltuina yleissopimuksen A tai B liitteessä. 

Article 3 

Definition 

Any reference in this Protocol .to a "Govern
ment" or "Governments" shall he construed 
as including a reference to the European Eco
nomic Community ( hereinafter referred to as 
"the Community"). Accordingly, any reference 
in this Protocol to "•signature" or .to the "de
posit of instruments of ratification, acceptance 
or approval" or "an instrument of accession" 
or "a declaration of prov1sional application" 
hy .a Government shall, in the case of the 
Community, he construed as including signa
ture or declaration of provi:sional application 
on behalf of the Community hy i1ts competent 
authority and the deposit of the instrument 
required hy the institutional procedures of the 
Community to be deposited for the conclusion 
of an international agreement. 

Article 4 

Finance 

The initial contrihution of any exporting or 
importing memher acceding •to this Protocol 
under paragraph 1 h) of Article 7 thereof, 
shall be assessed by the Council on the hasis 
of the votes to he distrihuted •to i1t and the 
period remaining in the current crop year, hut 
the assessments made upon other exporting and 
importing members for the current crop year 
shall not be altered. 

Article 5 

Signature 

This Protocol 1shall be open for signature 
in Washington from 24 March 1981 until and 
including 15 May 1981 by Governments of 
countries party to the Convention as fur.ther 
extended by the 1979 Protocol, or which are 
provisionally regarded as party to the Conven
tion as further eXJtended by the 1979 Proto
col, on 6 March 1981, or which ·are members 
of the United Nations, of its specialized agen
cies or of the International Atomic Energy 
Agency, and are listed in Annex A or Annex 
B to the Convention. 
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6 artikla 

Ratifiointi ja hyväksyminen 

Jokaisen allekirjo1ttajahallituksen on valtio
sääntönsä mukaisesti ratifioitava tai hyväksyt
tävä tämä pöytäkirja. Ratifioimis- tai hyväksy
miskirjat talletetaan Amerikan Yhdysvaltojen 
hallituksen huostaan vHme1stään 30 päivänä 
kesäkuuta 1981. Neuvo~to voi kuitenkin myön
tää yhden tai useamman lykkäyksen allekirjoit
tajahallitukselle, joka ei ole tallettanut ratifioi
mis- tai hyväksyrohkirjaansa mainittuun päi
vään mennessä. 

7 artikla 

Liittyminen 

1. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä 
varten 

a) 30 päivään kesäkuuta 1981 ·saakka kaik
kien niiden jäsenten hallkuksille, jotka on lue
teltu yleissopimuksen A tai B liitteessä. Neu
vosto voi kuitenkin myöntää yhden tai useam
man lykkäyksen hallitukselle, joka ei ole sa
nottuun päivään mennessä tallettanut liittymis
kirjaansa, ja 

b) 30 päivään kesäkuuta 1981 jälkeen kai
kille Yhdistyneiden Kansakuntien, sen erityis
järjestöjen tai Kansainvälisen atomienergiajär
jestön jäsenvaltioiden hallituksille neuvoston 
vähintään kahdella kolmasosalla viejäjäsenten 
ja kahdella kolmasosalla tuojajäsenten äänistä 
tekemällä päätöksellä sopivaksi katsomin eh
doin. 

2. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liitty
miskirja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen 
huostaan. 

3. Milloin yleissopimuksen ja tämän pöytä
kirjan täytäntöönpanemisen yhteydessä viita
taan yleissopimuksen A tai B liitteessä luetel
tuihin jäseniin, katsotaan jokaisen jäsenen, jon
ka hallitus on neuvoston määräämin ehdoin 
liittynyt yleissopimukseen tai tämän artiklan 1 
kappaleen b kohdan mukaisesti tähän pöytä
kirjaan, olevan asianomaisessa liitteessä lue
teltu. 

Article 6 

Ratification, acceptance or approval 

This Protocol shall be subject to ratification, 
aceeptanee or approval by eaeh signatory Go
vernment in aeeordanee with its respeetive 
eonstitutional proeedures. Intsruments of rati
fieation, aeeeptanee or approval ·shall be depo
sited with the Government of the United Sta
tes of America not later than 30 June 1981, 
except that the Couneil may grant one or 
more extensions of time to any ·signatory Go
vernment that has not deposited hs instru
ment of ratification, aceeptanee or approval 
by that date. 

Article 7 

Accession 

1. This Protoeol shall be open for aecession 

a) until 30 June 1981 by the Government 
of any member listed in Annex A or B to 
the Convention as of that date, exeept that 
the Council may grant one or more extensions 
of time to any Government that has not depo
sited i:ts instrument by that date, and 

b) after 30 June 1981 by the Government 
of any member of the United Nations, of its 
specialized agencies or of the International 
Atomic Energy Ageney, upon sueh conditions 
as the Council eonsiders appropriate by not 
less than two thirds of the votes east by ex
porting members and two thirds of the votes 
east by importing members. 

2 ) Aeeession shall be effeeted by the depo
sit of an instrument of aeeession with the Go
vernment of the United States of America. 

3) Where, for the purposes of the ope
ratien of the Convention and this Protocol, 
referenee is made to members listed in Annex 
A or B to the Convention, any member the 
Government of which has aeeeded to the Con
vention on conditions preseribed by the Coun
cil, or to this Protoeol in aceordance with 
paragraph 1 b) of this Article, shall be dee
med to be Iisted in the appropriate Annex. 
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8 artikla 

Väliaikainen soveltaminen 

Jokainen allekirjoittajahallitus voi tallettaa 
Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan 
ilmoituksen tämän pöytäkirjan väliaikaisesta 
soveltamisesta. Samoin mikä tahansa muu hal
litus, joka täyttää edellytykset tämän pöytä
kirjan allekirjoittamiseksi tai jonka liittymis
anomuksen neuvosto on hyväksynyt, voi tal
lettaa väliaikaista ,soveltamista koskevan ilmoi
tuksen Amerikan Yhdy,svaltojen hallituksen 
huostaan. 

Jokainen hallitus, joka tallettaa tällaisen il
moituksen, soveltaa väliaikaisesti tätä pöytä
kirjaa ja sitä pidetään tämän pöytäkirjan väli
aikaisena osapuolena. 

9 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1981, jos viejäjäsenten hallitukset, 
jotka edustavat vähintään 60 prosenttia A liit
teessä mainitusta äänimäärästä, ja tuojajäsen
ten hallitukset, jotka edustavat vähintään 50 
prosenttia B liitteessä mainitusta äänimäärästä, 
tai jotka olisivat edustaneet näitä äänimääriä 
30 päivänä kesäkuuta 1981, jos ne olisivat 
olleet yleissopimuksen osapuolia mainittuna 
päivänä, ovat tallettaneet ratifioimis-, hyväksy
mis- tai liittymiskirjansa tai ilmoituksensa väli
aikaisesta soveltamisesta tämän pöytäkirjan 6, 
7 ja 8 artiklan mukaisesti 30 päivään kesä
kuuta 1981 mennessä. 

2. Jollei tämä pöytäkirja tule voimaan tä
män artiklan 1 kappaleen mukaisesti, voivat 
ne hallitukset, jotka ovat tallettaneet ratifioi
mis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai ilmoi
tuksen väliaikaisesta soveltamisesta, keskenään 
päättää, että pöytäkirja tulee voimaan niiden 
kesken. 

10 artikla 

T allettajahallituksen ilmoitukset 

Tallettajahallituksena Amerikan Yhdysvalto
jen hallitus ilmoittaa kaikille allekirjoittaja- ja 

2 1681009911 

Article 8 

Provisional application 

Any signatory Government may deposit with 
the Government of the United States of Ame
rica a declaration of provisional application of 
this Protocol. Any other Government eligible 
to sign this Protocol or whose application for 
accession is approved by the Council may also 
deposit with the Government of the United 
States of America a declaration of provisional 
application. Any Government depositing such 
a declaration shall provisionally apply this Pro
tocol and be provisionally regarded as a party 
thereto. 

Article 9 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force on 
1 July 1981 if, by 30 June 1981, Govern
ments representing exporting members which 
held at 1e!llst 60 per cent of the votes set out 
in Annex A and representing importing mem
bers which held at least 50 per cent of the 
votes set out in Annex B, or would have held 
such votes on 30 June 1981 if they had been 
par.ties to the Convention on that date, have 
deposited instruments of ratification, acceptan
ce, approval or accession, or declarations of 
provisional application, in accordance with 
Artioles 6, 7 and 8 of this Protocol. 

2. If this Protocol does not enter into force 
in accordance with paragraph 1 of this Article, 
the Governments which have deposited instru
ments of ratification, acceptance, approval or 
accession, or declarations of provisional appli
cation, may decide by mutual consent that it 
shall enter into force among those Govern
ments that have deposited instruments of rati
fication, acceptance, approval or accession, or 
declarations of provisional application. 

Article 10 

Notification by depositary Government 

The Government of the United States of 
America as the depositary Government shall 
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liittyjähallituksille jokaisesta tämän pöytäkirjan 
allekiri oi ttamises ta, ra tifioinnista, hyväksymises
tä, väliaikaisesta soveltamisesta ja siihen liit
tymisestä sekä kaikista yleissopimuksen 27 ar
tiklan ja 28 artiklan mukaises,ti tehdyistä ilmoi
tuksista. 

11 artikla 

Pöytäkirjan oikeaksi todistettu jäljennös 

Mahdollisimman pian tämän pöytäkirjan voi
·maantulon jälkeen tallettajahallitus toimittaa 
oikeiksi todistetut englannin-, ranskan-, venä
jän- ja espanjankieliset jäljennökset tästä pöytä
kirjasta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihtee
rille Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten. 
Kaikista tämän pöytäkirjan muutokshta on sa
moin ilmoitettava. 

12 artikla 

Johdannon suhde pöytäkirjaan 

Tämä pöytäkirja sisältää vuoden 1971 kan
sainvälisen vehnäsopimuksen muodostavien, 
vehnän kauppaa koskevan vuoden 1971 yleis
sopimuksen voimassaolaajan kuudenneksi pi
dentämiseksi ja elintarvikeapua koskevan vuo
den 1980 yle1ssopimuksen voimassaolaajan en
simmäiseksi pidentämiseksi tehtyjen vuoden 
1981 pöytäkirjojen johdannon. 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edustajat 
asianmukaisesti hallitustensa tai viranomaisten
sa siihen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet 
tämän pöytäkirjan nimensä kohdalle merkitty
nä päivänä. 

Tämän pöytäkirjan englannin-, ranskan-, ve
näjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä to
distusvoimaiset. Alkuperäiskappaleet talletetaan 
Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan, 
joka toimittaa niistä oikeiksi todistetut jäljen
nökset kaikille allekirjoittaja- ja liittyjähallituk
sille sekä neuvoston toimeenpanevalle ·sihtee
rille. 

notify all signatory and acceding Governments 
of each signature, ratification, acceptance, app
roval, provisional application of, and accession 
to, this Protocol as well as of each notification 
and notice received under Article 27 of the 
Convention and each declaration and notifica
tion received under Article 28 of the Conven
tion. 

Article 11 

Certified copy of the Protocol 

As soon as possible after the entry into 
force of this Protocol, the depositary Govern
ment .shall send a certified copy of this Proto
col in the English, French, Russian and Spa
nish languages to the Secretary-General of the 
United Nations for registration in accordance 
with Article 102 of the Charter of the United 
Nations. Any amendments to this Protocol 
shall likewise be communicated. 

Article 12 

Relationship of Preamble to Protocol 

This Protocol includes the Preamble to the 
1981 Protocols for the sixth extension of the 
Wheat Trade Convention, 1971 and for the 
first extension of the Food Aid Convention, 
1980, constituting the International Wheat 
Agreement, 1971. 

In witness whereof the undersigned, having 
been duly ·authorized to this effect by their 
respective Governments or authorities, have 
signed this Protocol on the dates appearing 
opposite their signatures. 

The texts of this Protocol in the English, 
French, Russian and Spanish languages shall 
be equally authentic. The originals shall be 
deposited with the Government of the United 
States of America, which shall transmit certi
fied copies thereof to each signatory and acce
ding party and to the Executive Secretary of 
the Council. 



(Suomennos) 

Elintarvikeapua koskevan vuoden 1980 
yleissopimuksen voimassaoloajan ensimmäiseksi 

pidentämiseksi tehty 

VUODEN 1981 PÖYTÄKIRJA 

Tämän pöytäkirjan osapuolet, 
ottaen huomioon, että vuoden 1971 kansain

väliseen vehnäsopimukseen kuuluvan elintarvi
keapua koskevan vuoden 1980 yleissopimuk
sen (jäljempänä "yleissopimus") voimassaolo
aika lakkaa 30 päivänä kesäkuuta 1981, ovat 
sopineet seuraavasta: 

1 artikla 

Yleissopimuksen voimassaolaajan 
pidentäminen, lakkaaminen ja 

lakkauttaminen 

Tämän pöytäkirjan 2 artiklassa mainituin 
poikkeuksin yldssopimus on voimassa tämän 
pöytäkirjan osapuolten kesken 30 päivään. ke
säkuuta 1983 saakka. Kuitenkin jos uusi elin
tarvikeap(fa koskeva sopimus . tulee voimaan 
ennen 30 päivää kesäkuuta 1983, tämä pöytä
kirja on voimassa vain uuden sopimuksen voi
maantulopäivään saa]ci{a .. 

2 artikla 

Yleissopimuksen lakkautetut artikla! 

Seuraavien yleissopimusten artiklojen ei kat
sota 1 päivästä heinäkuuta 1981 lukien enää 
olevan voimassa: 

a) Artikla 12 
b) ·Artikla 17 
c) · 18 artiklan 1 kappale. 

1981 PROTOCOL 

for the first extension of 
the Food Aid Convention, 1980 

,The parties to this Protocol, 
Considering that the Food Aid Convention, 

1980 ( hereinafter referred to as "the Conven
tion") of the International Wheat Agreement, 
1971 expires on 30 June 1981, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Extension, expiry and termination 
of the Convention 

Subject to the provisions of Article II of 
this Protöcol, the Convention shall continue 
in force between the parties to this Protocol 
util 30 June 1983 provided that, if a new 
agreement covering food aid enters into force 
bdore 30 June 1983, this Protocol shall re
milin in force only until the date of entry into 
force of the. new agreement. 

Article II 

Inoperative provisions of the Convention 

The following provisions of the Convention 
shall be deemed to be inoperative with effect 
hom 1 July 1981: 

a) Article XII 
b) Article XVII 
c) paragraph 1 of Article XVIII. 
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.3 artikla 

Kansainvälinen elintarvikeapu 

Yleissopimuksen, jonka voimassaoloaikaa pi
dennetään tällä pöytäkirjalla, täytäntöönpane
miseksi niiden maiden, jotka ovat liittyneet 
tähän pöytäkirjaan 8 ardklan 2 kappaleen mu
kaisesti, katsotaan olevan lueteltuina yleissopi
mlllksen .3 antiklan 3 kappaleessa yhdessä niille 
tämän pöytäkirjan 8 artiklan soveltuvien mää
räysten mukaisesti määrättyjen vähimmäisavus
tuksien kanssa. 

4 artikla 

Allekirjoittaminen 

Tämä pöytäkirja on avoinna yleissopimuksen 
3 artiklan 3 kappaleessa mainittujen hallitusten 
allekirjoittamista varten Washingtonissa 24 päi
västä maaHskuuta 1981 lukien 15 päivään tou
kokuuta 1981. 

5 artikla 

Tallettaja 

Amerikan Yhdysvaltojen hallitus on tämän 
pöytäkirjan tallettaja. 

6 ar.tikla 

Ratifiointi ja hyväksyminen 

Jokaisen allekirjointajahallituksen on valtio
sääntönsä mukaisesti ratifioitava tai hyväksyt
tävä tämä pöytäkirja. Ratifioimis- tai hyväksy
miskirjat on talletettava tallettajan huostaan 
viimeiSJtään 30 päivänä kesäkuuta 1981. Elin
tanv1keapukomitea (jäljempänä "komitea") voi 
kuitenkin yleissopimuksen mukMn myöntää 
yhden tai useamman lykkäyksen allekirjoittaja
hallitukselle, joka ei ole tallettanut ratifioimis
tai hyvm)mlisikirjaansa mainittuun päivään 
mennessä. 

7 artikla 

Väliaikainen soveltaminen 

Jokainen allekirjoittajahallitus voi tallettaa 
tallettajan huostaan iLmoituksen tämän pöytä
kirjan väliaikaisesta soveltamisesta. Jokainen 

Article III 

I nternational food aid 

For the purposes of the operll!tion of the 
Convention as extended hy ~tMs Protocol, any 
memher which has acceded to this Protocol 
pu11suant to paragraph 2 of Article VIII of 
this Protocol shall he deemed to he listed in 
paragrlllph 3 of Article III of the Convention, 
together with its minimum contribution as de
termined under the relevant provisions of Ar
ticle VIII of this Protocol. 

Article IV 

Signature 

This Protocol ,shall he open for signature 
in Washington from 24 March 1981 until and 
including 15 May 1981 by the Governments 
referred to in paragraph 3 of Article III of 
the Convention. 

Article V 

Depositary 

The Government of the United St.ates of 
America shall he the depositary of this Pro
tocol. 

Article VI 

Ratification, acceptance or approval 

This Protocol shall be subjeelt to ratification, 
acceptance or approval by each signatory Go
vernment in accordance with its constitutional 
procedures. Instmments of ratification, accep
tance or approv:al shall be deposited with the 
depositary not later than 30 June 1981, except 
that the Food Aid Committee under the Con
vention ( hereinafter referred to as "the Com
mittee") may grant one or more e.l(jtensions 
of time to any signatory Government that has 
not deposited its instrument of ratification, 
acceptance or approval by that date. 

Article VII 

Provisional application 

Any signatory Government may deposit with 
the depositary a declaration of provisional :app
lication of this Protocol. Any ~such Govern-



N:o 259 

sellainen hallitus soveltaa tätä pöytäkirjaa väli
aikaisesti ja sitä pidetään sen väliaikaisena osa
puolena. 

8 artikla 

Liittyminen 

1) Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä 
varten jokaiselle yleissopimuksen 3 artiklan 3 
kappaleessa mainitulle hallitukselle, joka ei ole 
allekiri oi ttanu t tätä pöytäkiri aa. Lii ttymiskirj a t 
on talletettava tallettajalle viimeistään 30 päi
vänä kesäkuuta 1981. Komitea voi kuitenkin 
myöntää yhden tai useamman lykkäyksen hal
litukselle, joka ei mainittuun päivään mennes
sä ole tallettanut liittymiskirjaansa. 

2) Heti kun tämä pöytäkirja on tullut voi
maan tämän pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti 
se tulee olemaan avoinna muiden kuin yleis
sopimuksen 3 artiklan 3 kappaleessa mainittu
jen hallitusten liittymistä varten sellaisin eh
doin kuin komitea katsoo sopiviksi. Liittymis
kirjat tulee tallettaa tallettajan huostaan. 

3) Jokainen tähän pöytäkirjaan tämän artik
lan 1 tai 2 kappaleiden mukaisesti liittyvä hal
litus voi tallettaa tallettajan huostaan ilmoituk
sen tämän pöytäkirjan väliaikaisesta soveltami
sesta, kunnes sen liittymiskirja on talletettu. 
Jokainen sellainen hallitus soveltaa tätä pöytä
kirjaa väliaikaisesti ja sitä pidetään sen väli
aikaisena osapuolena. 

9 artikla 

Voimaantulo 

1) Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 patva
nä heinäkuuta 1981, jos yleissopimuksen 3 ar
tiklan 3 kappaleessa mainitut hallitukset ovat 
tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai li1tty
miskirjat tai ilmoituksen väliaikaisesta sovelta
misesta 30 päivään kesäkuuta 1981 mennessä, 
ja edellyttäen että vehnän kauppaa koskevan 
vuoden 1971 yleissopimuksen voimassaoleajan 
kuudennesta pidentämisestä tehty vuoden 1981 
pöytäkirja tai sitä korvaava uusi vehnän kaup
paa koskeva yleissopimus on voimassa. 

2) Jollei tämä pöytäkirja tule voimaan tä
män artiklan 1 kappaleen mukaisesti, voivat 
ne hallitukset, jotka ovat tallettaneet ratifioi
mis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai ilmoi
tuksen väliaikaisesta soveltamisesta yksimieli
sesti päättää, että se niiden osalta tulee voi-

ment shall provisionally apply this Protocol 
and be provisionally regarded as a party the
reto. 

Article VIII 

Accession 

1 ) This Protocol shall be open for accession 
by any Government referred to in paragraph 
3 of Article III of the Convention that has 
not signed this Protocol. Instruments of acces
sion shall be deposited with the depositary 
not later than 30 June 1981, except that the 
Committee may grant one or more extensions 
of time to any Government that has not depo
sited its instrument of accession by that date. 

2) Once this Protocol has entered into for
ce in accordance with Article IX of this Pro
tocol, it shall be open for accession by any 
Government other than those referred to in 
paragraph 3 of Article III of the Convention, 
upon such conditions as the Committee consi
ders appropriate. Instruments of accession shall 
be deposited with the depositary. 

3 ) Any Government acceding to this Pro
tocol under paragraph 1 or paragraph 2 of 
this Article may deposit with the depositary 
a declaration of provisional application of this 
Protocol pending the deposit of its instrument 
of accession. Any such Government shall pro
visionally apply this Protocol and he provisio
nally regarded as a party thereto. 

Article IX 

Entry into force 

1 ) This Protocol shall enter into force on 
1 July 1981, if by 30 June 1981 the Govern
ments referred to in paragraph 3 of Article III 
of the Convention have deposited instruments 
of ratification, acceptance, approval or acces
sion, or declarations of provisional application, 
and provided tha t the 19 81 Protocol for the 
sixth extension of the Wheat Trade Conven
tion, 1971, or a new Wheat Trade Conven
tion replacing it, is in force. 

2) If this Protocol does not enter into 
force in accordance with paragraph 1 of this 
Article, the Governments which have deposi
ted instruments of ratification, acceptance, app. 
roval or accession, or declarations of provisio
nal application, may decide by unanimous con-
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maan edellyttäen, että vehnän kauppaa koske
van vuoden 1971 yleissopimuksen voimassaolo
ajan kuudennesta pidentämisestä tehty vuoden 
1981 pöytäkirja, tai sen korvaava uusi vehnän 
kauppaa koskeva yleissopimus on voimassa, tai 
ne voivat ryhtyä muihin tarpeellisiksi katso
miirua tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. 

10 artikla 

Voimassaoloaika 

Tämä pöytäkirja jää voimaan 30 pa1vaan 
kesäkuuta 1983 saakka tämä päivä mukaan
luettuna edellyttäen, että vehnän kauppaa kos
kevan vuoden 1971 yleissopimuksen voimassa
oleajan kuudennes.ta pidentämisestä tehty vuo
den 1981 pöytäkirja, tai sen korvaava uusi 
vehnän kauppaa koskeva yleissopimus on voi
massa mainitituun päivämäärään •Saakka. 

11 artikla 

T odistusvoimaiset tekstit 

Tämän pöytäkirjan englannin-, ranskan-, ve
naJan- ja espanjankieliset tekstit ovat kaikki 
yhtä todistusvoimaiset. Alkuperäiskappaleet tal
letetaan tallettajan arkistoon, joka toimittaa 
niistä oikeiksi todistetut jäljennökset kullekin 
allekirjoittaja- ja liittyjähallitu~elle. 

12 artikla 

Johdannon suhde pöytäkirjaan 

Tämä pöytäkirja sisältää vuoden 1971 kan
sainvälisen vehnäsopimuksen voimassaoleajan 
kuudetta pidentämistä koskevien vuoden 1981 
pöytäkirjojen johdannon. 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitus
teosa tai viranomaistensa asianmukaisesti val
tuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytä
kirjan nimiensä kohdalle merkittynä päivänä. 

sent that it shall enter into force among them
selves provided that the 1981 Protocol for 
the sixth extension of the Wheat Trade Con
vention, 1971, or a new Wheat Trade Conven
tion replacing it, is in force, or may take wha
tever other action they consider the situation 
requires. 

Article X 

Duration 

This Protocol shall remain in force until 
and including 30 June 1983, provided that 
the 1981 Protocol for the sixth extension of 
the Wheat Trade Convention, 1971, or a new 
Wheat Trade Convention replacing it, remains 
in force until and including that date. 

Article XI 

Authentic texts 

The texts of this Protocol in the English, 
French, Russian and Spanish languages shall 
all he equally authentic. The originals shall he 
deposited in the archives of the depositary, 
which shall transmit certified copies thereof to 
each signatory and acceding Government. 

Article XII 

Relationship of Preamble to Protocol 

This Protocol includes the Preamhle to the 
1981 Protocols for the sixth extension of the 
International Wheat Agreement, 1971. 

In witness whereof the undersigned, having 
heen duly authorized to this ·effect hy their 
respective Governments or authorities, have 
signed this Protocol on the dates appearing 
opposite their signatures. 


