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N:o 82
(Suomen säädöskokoelman n:o 1302/2004)

Laki
maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä
tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Lontoossa 17 päivänä kesäkuuta 1999
tehdyn maasta toiseen ulottuvien vesistöjen
sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja
käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2§
Ennen vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten ensimmäisten
vesienhoitosuunnitelmien hyväksymistä pöytäkirjan 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut
tavoitteet ja tavoitepäivämäärät niiden saavuttamiseksi valmistellaan ja niistä tiedotetaan siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään.

HE 120/2004
YmVM 21/2004
EV 225/2004
25—2005

899025
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Edellä 1 momentissa tarkoitetut tavoitteet
ja tavoitepäivämäärät niiden saavuttamiseksi
hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö.

4§
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

3§
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam
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N:o 83
(Suomen säädöskokoelman n:o 576/2005)

Tasavallan presidentin asetus
maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä
tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan
voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:
1§
Lontoossa 17 päivänä kesäkuuta 1999 tehty
maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä
kansainvälisten järvien suojelua ja käyttöä
koskevan vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskeva pöytäkirja, jonka
eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä joulukuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on
hyväksynyt 30 päivänä joulukuuta 2004 ja
jota koskeva hyväksymiskirja on tallennettu
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin
huostaan 3 päivänä maaliskuuta 2005, tulee
voimaan 4 päivänä elokuuta 2005 niin kuin
siitä on sovittu.
2§
Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä

kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä
tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta 30 päivänä joulukuuta
annettu laki (1302/2004) tulee voimaan 4
päivänä elokuuta 2005.
3§
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä
elokuuta 2005.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä
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(Suomennos)

VESIVAROJA JA TERVEYTTÄ KOSKEVA PÖYTÄKIRJA VUODEN 1992
YLEISSOPIMUKSEEN MAASTA TOISEEN ULOTTUVIEN VESISTÖJEN JA
KANSAINVÄLISTEN JÄRVIEN SUOJELUSTA JA KÄYTÖSTÄ

PROTOCOL ON WATER AND
HEALTH TO THE 1992 CONVENTION
ON THE PROTECTION AND USE OF
TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL
LAKES

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet, jotka
ovat tietoisia siitä, että vesi on elämälle
välttämätöntä ja että veden saatavuus sekä
määrällisesti että laadullisesti riittävässä
määrin ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseksi on paremman terveyden ja kestävän
kehityksen edellytys,
tunnustavat puhtaan veden ja tasapainoisen ja toimivan vesiympäristön hyödyn ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille,

The Parties to this Protocol,
Mindful that water is essential to sustain
life and that the availability of water in
quantities, and of a quality, sufficient to
meet basic human needs is a prerequisite
both for improved health and for sustainable development,
Acknowledging the benefits to human
health and well-being that accrue from
wholesome and clean water and a harmonious and properly functioning water environment,
Aware that surface waters and groundwater are renewable resources with a limited
capacity to recover from adverse impacts
from human activities on their quantity and
quality, that any failure to respect those limits may result in adverse effects, in both the
short and long terms, on the health and
well-being of those who rely on those resources and their quality, and that in consequence sustainable management of the hydrological cycle is essential for both meeting human needs and protecting the environment,
Aware also of the consequences for public health of shortfalls of water in the quantities, and of the quality, sufficient to meet
basic human needs, and of the serious effects of such shortfalls, in particular on the
vulnerable, the disadvantaged and the socially excluded,

ovat tietoisia siitä, että pinta- ja pohjavedet ovat uusiutuvia luonnonvaroja ja että
niillä on vain rajallinen kyky palautua ihmisen toiminnan haitallisista vaikutuksista
määrän ja laadun osalta, tämän rajallisen
sietokyvyn laiminlyönnillä voi olla haitallisia vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä näistä varoista ja niiden laadusta
riippuvaisten terveyteen ja hyvinvointiin, ja
tästä syystä veden kiertokulun kestävä hallinta on oleellista sekä ihmisen tarpeiden että ympäristönsuojelun kannalta,
ovat tietoisia myös niistä seurauksista,
joita voi aiheutua kansanterveydelle ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen tarvittavan
veden laadun ja määrän puutteista ja näiden
puutteiden vakavista vaikutuksista erityisesti herkille, heikoimmassa asemassa oleville
ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneille väestöryhmille,
ovat tietoisia siitä, että vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäiseminen, rajoittaminen
ja vähentäminen ovat tärkeitä ja kiireellisiä
tehtäviä, jotka voidaan suorittaa onnistuneesti ainoastaan lisäämällä yhteistyötä
kaikilla tasoilla ja kaikkien sektoreiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti,

Conscious that the prevention, control and
reduction of water-related disease are important and urgent tasks which can only be
satisfactorily discharged by enhanced cooperation at all levels and among all sectors,
both within countries and between States,
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ovat tietoisia myös siitä, että vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan
valvontaa, varhaisvaroitusjärjestelmiä ja
reagointijärjestelmiä,
perustavat toimintansa Yhdistyneiden
Kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssin (Rio de Janeiro, 1992) päätelmiin ja
erityisesti ympäristöä ja kehitystä koskevaan Rion julistukseen, Agenda 21:een sekä
jatko-ohjelmaan Agenda 21:n täytäntöönpanemisesta (New York, 1997) ja näihin
perustuvaan kestävän kehityksen toimikunnan päätökseen makean veden kestävästä
käytöstä (New York, 1998),
käyttävät esimerkkinä asiaan kuuluvia
määräyksiä, jotka sisältyvät vuoden 1992
yleissopimukseen maasta toiseen ulottuvien
vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä, ja korostavat, että määräyksiä on sovellettava nykyistä laajemmin ja
että yleissopimusta on täydennettävä kansanterveyttä edistävillä lisätoimenpiteillä,
ottavat huomioon vuoden 1991 yleissopimuksen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, vuoden 1992
yleissopimuksen teollisuusonnettomuuksien
rajojen yli ulottuvista vaikutuksista, Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1997 yleissopimuksen kansainvälisten vesistöjen
muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä ja vuoden 1998 yleissopimuksen tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta
ympäristöasioissa,
ottavat huomioon myös vuoden 1989 Euroopan ympäristö- ja terveysperuskirjan
asiaan kuuluvat periaatteet, tavoitteet ja
suositukset, vuoden 1994 Helsingin ympäristö- ja terveysjulistuksen ja ministereiden
vahvistamat periaatteet, tavoitteet ja suositukset "Euroopan ympäristö" -prosessista,
tunnustavat muiden ympäristöaloitteiden,
-asiakirjojen ja -prosessien merkityksen Euroopassa ja kansallisten ympäristöä ja terveyttä koskevien toimintasuunnitelmien ja
ympäristötoimintasuunnitelmien valmiste-
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Conscious also that surveillance of waterrelated disease and the establishment of
early-warning systems and response systems are important aspects of the prevention, control and reduction of water-related
disease,
Basing themselves upon the conclusions
of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro,
1992), in particular the Rio Declaration on
Environment and Development and Agenda
21, as well as upon the programme for the
further implementation of Agenda 21 (New
York, 1997) and the consequent decision of
the Commission on Sustainable Development on the sustainable management of
freshwater (New York, 1998),
Deriving inspiration from the relevant
provisions of the 1992 Convention on the
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and emphasizing the need both to encourage more
widespread application of those provisions
and to complement that Convention with
further measures to strengthen the protection of public health,
Taking note of the 1991 Convention on
Environmental Impact Assessment in a
Transboundary Context, the 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, the 1997 United Nations
Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International Watercourses and the 1998 Convention on Access
to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,
Further taking note of the pertinent principles, targets and recommendations of the
1989 European Charter on Environment
and Health, the 1994 Helsinki Declaration
on Environment and Health, and the Ministerial declarations, recommendations and
resolutions of the "Environment for
Europe" process,
Recognizing the sound basis and relevance of other environmental initiatives, instruments and processes in Europe, as well
as the preparation and implementation of
National Environment and Health Action
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lun ja toteuttamisen tärkeyden,
arvostavat Yhdistyneiden Kansakuntien
Euroopan talouskomission ja Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston työtä,
jolla lujitetaan kahden- ja monenvälistä yhteistyötä vedestä aiheutuvien sairauksien
ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi,
saavat rohkaisua Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission ja Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston jäsenvaltioiden menestyksellisestä
työstä pilaantumisen vähentämiseksi ja ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeiden vesiympäristöjen ylläpitämiseksi ja
kunnostamiseksi,
ovat sopineet seuraavaa:

Plans and of National Environment Action
Plans,
Commending the efforts already undertaken by the United Nations Economic
Commission for Europe and the Regional
Office for Europe of the World Health Organization to strengthen bilateral and multilateral cooperation for the prevention, control and reduction of water-related disease,
Encouraged by the many examples of
positive achievements by the States members of the United Nations Economic
Commission for Europe and the States
members of the Regional Committee for
Europe of the World Health Organization in
abating pollution and in maintaining and restoring water environments capable of supporting human health and well-being,
Have agreed as follows:

1 artikla

Article 1

Tavoite

Objective

Tämän pöytäkirjan tavoitteena on edistää
kaikilla soveltuvilla tasoilla, kansallisesti,
useamman valtion alueella ja kansainvälisesti, yksilöiden ja yhteisöjen terveyden ja
hyvinvoinnin suojelua kestävän kehityksen
periaatteen mukaisesti kehittämällä vesien
käyttöä, hoitoa ja suojelua, mukaan luettuna
vesiekosysteemien suojelu, sekä ehkäisemällä, rajoittamalla ja vähentämällä vedestä
aiheutuvia sairauksia.

The objective of this Protocol is to promote at all appropriate levels, nationally as
well as in transboundary and international
contexts, the protection of human health
and well-being, both individual and collective, within a framework of sustainable development, through improving water management, including the protection of water
ecosystems, and through preventing, controlling and reducing water-related disease.

2 artikla

Article 2

Määritelmät

Definitions

Tässä pöytäkirjassa:
1. ”vedestä aiheutuva sairaus” tarkoittaa
merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten
terveyteen, kuten kuolemaa, vammaa, sairautta tai vaivoja, jotka välittömästi tai välillisesti aiheutuvat vesien tilasta tai niiden
laadun tai määrän muutoksista,
2. ”talousvesi” tarkoittaa vettä, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi
juomavetenä, keittämisessä, ruoan valmistuksessa, henkilökohtaisessa hygieniassa tai
vastaaviin tarkoituksiin,

For the purposes of this Protocol,
1. "Water-related disease" means any significant adverse effects on human health,
such as death, disability, illness or disorders, caused directly or indirectly by the
condition, or changes in the quantity or
quality, of any waters;
2. "Drinking water" means water which is
used, or intended to be available for use, by
humans for drinking, cooking, food preparation, personal hygiene or similar purposes;
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3. ”pohjavesi” tarkoittaa kaikkia niitä vesiä, jotka ovat maanpinnan alapuolella kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään,
4. ”suljetut vedet” tarkoittavat rakennusten sisä- tai ulkopuolella sijaitsevia keinotekoisia vesialueita, jotka on erotettu makeasta pintavedestä tai rannikkovesistä,
5. ”maasta toiseen ulottuvat vedet” tarkoittavat pinta- tai pohjavesiä, jotka muodostavat kahden tai useamman valtion rajan, kulkevat näiden rajojen poikki tai sijaitsevat kahden tai useamman valtion rajalla; kun maasta toiseen ulottuva vesistö virtaa suoraan mereen sen katsotaan päättyvän
sellaiseen suoraan viivaan, joka yhdistää joen rannat jokisuussa meren laskuveden aikaisen rantaviivan tasalla,
6. ”vedestä aiheutuvien sairauksien maasta toiseen ulottuvat vaikutukset” tarkoittavat
jonkin sopimuspuolen lainkäyttövaltaan
kuuluvalla alueella syntyviä merkittäviä
haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen,
kuten kuolemaa, vammaa, sairautta tai vaivoja, jotka välittömästi tai välillisesti aiheutuvat jonkin toisen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen veden tilasta tai
sen laadun tai määrän muutoksista riippumatta siitä, onko haitoilla maasta toiseen
ulottuvia vaikutuksia,
7. ”maasta toiseen ulottuvat vaikutukset”
tarkoittavat merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka ovat aiheutuneet ihmisen toiminnasta johtuvasta muutoksesta
maasta toiseen ulottuvien vesien tilassa;
mainitun toiminnan fyysisen alkuperän on
sijaittava osittain tai kokonaan toisen yleissopimuksen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Tällaisiin ympäristövaikutuksiin kuuluvat vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, kasvillisuuteen, eläimistöön, maaperään, ilmaan,
veteen, ilmastoon, maisemaan ja historiallisiin muistomerkkeihin tai muihin rakennelmiin taikka näiden väliseen vuorovaikutukseen; niihin kuuluvat myös näissä seikoissa tapahtuneiden muutosten vaikutukset
kulttuuriperintöön tai sosiaalis-taloudellisiin
oloihin,
8. ”jätevesihuolto” tarkoittaa ihmisten
eritteiden ja kotitalouksien jätevesien keräämistä, kuljetusta, käsittelyä ja poisjoh-
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3. "Groundwater" means all water which
is below the surface of the ground in the
saturation zone and in direct contact with
the ground or subsoil;
4. "Enclosed waters" means artificially
created water bodies separated from surface
freshwater or coastal water, whether within
or outside a building;
5. "Transboundary waters" means any
surface or ground waters which mark, cross
or are located on boundaries between two
or more States; wherever transboundary
waters flow directly into the sea, these
transboundary waters end at a straight line
across their respective mouths between
points on the low-water line of their banks;
6. "Transboundary effects of waterrelated disease" means any significant adverse effects on human health, such as
death, disability, illness or disorders, in an
area under the jurisdiction of one Party,
caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality,
of waters in an area under the jurisdiction of
another Party, whether or not such effects
constitute a transboundary impact;
7. "Transboundary impact" means any
significant adverse effect on the environment resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a
human activity, the physical origin of which
is situated wholly or in part within an area
under the jurisdiction of a Party to the Convention, within an area under the jurisdiction of another Party to the Convention.
Such effects on the environment include effects on human health and safety, flora,
fauna, soil, air, water, climate, landscape,
and historical monuments or other physical
structures or the interaction among these
factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-economic conditions
resulting from alterations to those factors;
8. "Sanitation" means the collection,
transport, treatment and disposal or reuse of
human excreta or domestic waste water,
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tamista tai uudelleenkäyttöä joko yhteisten
tai yhtä kotitaloutta tai yritystä palvelevien
järjestelmien avulla,
9. ”yhteinen järjestelmä” tarkoittaa:
(a) järjestelmää, joka johtaa talousvettä
useaan kotitalouteen tai yritykseen ja/tai
(b) jätevesihuoltojärjestelmää, joka palvelee useaa kotitaloutta tai yritystä ja jonka
avulla järjestetään tarpeen mukaan myös
teollisuuden jäteveden kerääminen, kuljetus, käsittely, poisjohtaminen tai uudelleenkäyttö, riippumatta siitä, vastaako tällaisesta
järjestelmästä julkinen sektori, yksityisen
sektorin yritys tai molempien sektoreiden
yhteenliittymä,
10. ”vesienhoitosuunnitelma” tarkoittaa
suunnitelmaa vesivarojen kehittämiseksi,
hoitamiseksi, suojelemiseksi ja/tai käyttämiseksi tietyllä alueella tai pohjavettä johtavassa kerroksessa, mukaan luettuna alueen ekosysteemien suojelu,
11. ”kansalaiset” tarkoittavat yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä ja kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti näiden henkilöiden muodostamia yhdistyksiä, järjestöjä tai ryhmiä,
12. ”viranomainen” tarkoittaa:
(a) kansallisen, alueellisen tai muun tason
hallintoelintä,
(b) luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka kansallisen lainsäädännön
mukaisesti hoitavat viranomaisen tehtäviä,
ympäristöön, kansanterveyteen, jätevesihuoltoon ja vesien käyttöön, hoitoon ja suojeluun liittyvät erityistehtävät, toimet ja
palvelut mukaan lukien,
(c) muita luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on julkisia velvollisuuksia tai tehtäviä tai jotka huolehtivat julkisista palveluista edellä a) ja b) kohdassa tarkoitettujen laitosten tai henkilöiden valvonnassa,
(d) 21 artiklassa tarkoitetun sopimuspuolena olevan alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön toimielimiä.
Tämä määritelmä ei koske niitä elimiä tai
toimielimiä, jotka käyttävät lainsäädäntötai tuomiovaltaa,
13. ”paikallinen” tarkoittaa kaikkia valtiota pienempiä soveltuvia alueellisia yksiköitä,

whether through collective systems or by
installations serving a single household or
undertaking;
9. "Collective system" means:
(a) A system for the supply of drinking
water to a number of households or undertakings; and/or
(b) A system for the provision of sanitation which serves a number of households
or undertakings and, where appropriate,
also provides for the collection, transport,
treatment and disposal or reuse of industrial
waste water, whether provided by a body in
the public sector, an undertaking in the private sector or by a partnership between the
two sectors;
10. "Water-management plan" means a
plan for the development, management,
protection and/or use of the water within a
territorial area or groundwater aquifer, including the protection of the associated ecosystems;
11. "The public" means one or more natural or legal persons, and, in accordance with
national legislation or practice, their associations, organizations or groups;
12. "Public authority" means:
(a) Government at national, regional and
other levels;
(b) Natural or legal persons performing
public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment, public health, sanitation, water management or water supply;
(c) Any other natural or legal persons
having public responsibilities or functions,
or providing public services, under the control of a body or person falling within subparagraphs (a) or (b) above;
(d) The institutions of any regional economic integration organization referred to
in article 21 which is a Party.
This definition does not include bodies or
institutions acting in a judicial or legislative
capacity;
13. "Local" refers to all relevant levels of
territorial unit below the level of the State;
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14. ”yleissopimus” tarkoittaa yleissopimusta maasta toiseen ulottuvien vesistöjen
ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä, joka tehtiin Helsingissä 17 päivänä
maaliskuuta 1992,
15. ”yleissopimuksen sopimuspuolten kokous” tarkoittaa elintä, jonka yleissopimuksen sopimuspuolet ovat perustaneet yleissopimuksen 17 artiklan mukaisesti,
16. ”sopimuspuoli” tarkoittaa, ellei tekstissä toisin mainita, 21 artiklassa tarkoitettua valtiota tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joka on ilmaissut
suostumuksensa tulla tämän pöytäkirjan sitomaksi ja jonka osalta tämä pöytäkirja on
tullut voimaan,
17. ”sopimuspuolten kokous” tarkoittaa
elintä, jonka sopimuspuolet ovat perustaneet 16 artiklan mukaisesti.

14. "Convention" means the Convention
on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes, done
at Helsinki on 17 March 1992;

3 artikla

Article 3

Soveltamisala

Scope

Tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan:
(a) makeaa pintavettä,
(b) pohjavettä,
(c) jokien suualueita,
(d) rannikkovesiä, joita käytetään virkistykseen, kalanviljelyyn tai äyriäisten tuotantoon tai keräämiseen,
(e) yleisesti uimiseen käytettäviä suljettuja
vesialueita,
(f) vettä, jota ollaan ottamassa, kuljettamassa, käsittelemässä tai jakelemassa,
(g) jätevesiä, joita ollaan keräämässä, kuljettamassa, käsittelemässä, johtamassa pois
tai kierrättämässä.

The provisions of this Protocol shall apply
to:
(a) Surface freshwater;
(b) Groundwater;
(c) Estuaries;
(d) Coastal waters which are used for recreation or for the production of fish by
aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;
(e) Enclosed waters generally available for
bathing;
(f) Water in the course of abstraction,
transport, treatment or supply;
(g) Waste water throughout the course of
collection, transport, treatment and discharge or reuse.

4 artikla

Article 4

Yleiset määräykset

General provisions

1. Kukin sopimuspuoli toteuttaa kaikki
tarpeelliset toimenpiteet vedestä aiheutuvien
sairauksien ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi
ja vähentämiseksi yhtenäistettyjen vesien
käyttö-, hoito- ja suojelujärjestelmien mukaisesti, joiden tavoitteena on vesivarojen

1. The Parties shall take all appropriate
measures to prevent, control andreduce water-related disease within a framework of integrated water-management systems aimed
at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger

15. "Meeting of the Parties to the Convention" means the body established by the
Parties to the Convention in accordance
with its article 17;
16. "Party" means, unless the text otherwise indicates, a State or a regional economic integration organization referred to
in article 21 which has consented to be
bound by this Protocol and for which this
Protocol is in force;
17. "Meeting of the Parties" means the
body established by the Parties in accordance with article 16.

954

N:o 83

kestävä käyttö, sellainen veden laatu, joka ei
vaaranna ihmisten terveyttä, ja vesiekosysteemien suojelu.
2. Kukin sopimuspuoli toteuttaa erityisesti
kaikki tarpeelliset toimenpiteet:
(a) turvatakseen riittävän määrän puhdasta
talousvettä, joissa ei esiinny mikroorganismeja, loisia eikä aineita, joiden määrä tai pitoisuus voi mahdollisesti vaarantaa
ihmisten terveyden. Toimenpiteet kattavat
talousvetenä käytettävien vesivarojen suojelun, veden puhdistamisen ja yhteisten järjestelmien luomisen, kehittämisen ja ylläpidon,
(b) varmistaakseen, että jätevesihuolto
turvaa riittävän tehokkaasti ihmisten terveyden ja ympäristön laadun. Tämä toteutetaan
erityisesti luomalla, kehittämällä ja ylläpitämällä yhteisiä järjestelmiä,
(c) suojellakseen tehokkaasti talousveden
hankintaan käytettävät vesivarat ja niihin
liittyvät vesiekosysteemit pilaantumiselta,
myös maatalouden ja teollisuuden epäpuhtauksilta ja muilta vaarallisilta päästöiltä.
Tavoitteena on ihmisten terveydelle ja vesiekosysteemeille vaarallisten päästöjen tehokas vähentäminen ja lopettaminen,
(d) ehkäistäkseen riittävällä tavalla vedestä aiheutuvien sairauksien terveyshaitat, jotka johtuvat veden käytöstä virkistystarkoituksiin, vesiviljelyyn ja äyriäisten tuotantoon ja keräämiseen, jäteveden käytöstä kasteluun tai jätevesilietteen käytöstä maanviljelyssä ja vesiviljelyssä,
(e) luodakseen tehokkaita järjestelmiä,
joilla voidaan seurata vedestä aiheutuvien
sairauksien syntymisiä ja esiintymiä ja joiden avulla voidaan reagoida näiden sairauksien todettuun ja mahdolliseen esiintymiseen ja leviämiseen.
3. Tässä pöytäkirjassa jäljempänä esiintyvät viittaukset talousveteen ja jätevesihuoltoon ovat viittauksia talousveteen ja jätevesihuoltoon, joita edellytetään tämän artiklan
2 kohdan velvoitteiden täyttämiseksi.

human health, and protection of water ecosystems.
2. The Parties shall, in particular, take all
appropriate measures for the purpose of ensuring:
(a) Adequate supplies of wholesome
drinking water which is free from any micro-organisms, parasites and substances
which, owing to their numbers or concentration, constitute a potential danger to human
health. This shall include the protection of
water resources which are used as sources of
drinking water, treatment of water and the
establishment, improvement and maintenance of collective systems;
(b) Adequate sanitation of a standard
which sufficiently protects human health
and the environment. This shall in particular
be done through the establishment, improvement and maintenance of collective
systems;
(c) Effective protection of water resources
used as sources of drinking water, and their
related water ecosystems, from pollution
from other causes, including agriculture, industry and other discharges and emissions
of hazardous substances. This shall aim at
the effective reduction and elimination of
discharges and emissions of substances
judged to be hazardous to human health and
water ecosystems;
(d) Sufficient safeguards for human health
against water-related disease arising from
the use of water for recreational purposes,
from the use of water for aquaculture, from
the water in which shellfish are produced or
from which they are harvested, from the use
of waste water for irrigation or from the use
of sewage sludge in agriculture or aquaculture;
(e) Effective systems for monitoring situations likely to result in outbreaks or incidents of water-related disease and for responding to such outbreaks and incidents
and to the risk of them.
3. Subsequent references in this Protocol
to "drinking water" and "sanitation" are to
drinking water and sanitation that are required to meet the requirements of paragraph 2 of this article.
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4. Kukin sopimuspuoli perustaa tällaiset
toimenpiteet arviointiin, jolla arvioidaan ehdotetun toimen vaikutukset, mukaan luettuna hyödyt, haitat ja kustannukset:
(a) ihmisten terveydelle,
(b) vesivaroille ja
(c) kestävälle kehitykselle,
ja ottavat arvioinnissa huomioon ehdotettujen toimenpiteiden erilaiset uudet vaikutukset ympäristön eri osiin.
5. Kukin sopimuspuoli toteuttaa kaikki
tarpeelliset toimenpiteet luodakseen vakaan
ja laajat valtuudet mahdollistavan lainsäädännöllisen, hallinnollisen ja taloudellisen
perustan, jonka avulla julkinen, yksityinen
ja vapaaehtoinen sektori voivat edistää vesien käytön, hoidon ja suojelun kehittämistä
vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi.
6. Kukin sopimuspuoli velvoittaa ne viranomaiset, jotka harkitsevat toimenpiteitä
tai antavat hyväksyntänsä muiden toimenpiteille, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa vesissä, ottamaan huomioon toimenpiteiden mahdolliset kansanterveysvaikutukset.
7. Jos sopimuspuoli on valtioiden rajat
ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista
tehdyn yleissopimuksen sopimuspuoli ja sen
viranomaiset toteuttavat yleissopimuksen
mukaisia toimenpiteitä, on näiden toimenpiteiden oltava tämän artiklan 6 kohdan velvoitteiden mukaisia.
8. Tämän pöytäkirjan määräykset eivät
vaikuta sopimuspuolten oikeuteen ylläpitää,
hyväksyä tai panna täytäntöön tiukempia
määräyksiä kuin tässä pöytäkirjassa säädetyt
määräykset.
9. Tämän pöytäkirjan määräykset eivät
vaikuta tämän pöytäkirjan sopimuspuolten
oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat
yleissopimukseen tai johonkin muuhun
voimassa olevaan kansainväliseen sopimukseen, elleivät tämän pöytäkirjan mukaiset
velvoitteet ole tiukempia kuin yleissopimuksen tai muiden voimassa olevien sopimusten mukaiset velvoitteet.
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4. The Parties shall base all such measures
upon an assessment of any proposed measure in respect of all its implications, including the benefits, disadvantages and costs,
for:
(a) Human health;
(b) Water resources; and
(c) Sustainable development,
which takes account of the differing new
impacts of any proposed measure on the different environmental mediums.
5. The Parties shall take all appropriate action to create legal, administrative and economic frameworks which are stable and
enabling and within which the public, private and voluntary sectors can each make its
contribution to improving water management for the purpose of preventing, controlling and reducing water-related disease.
6. The Parties shall require public authorities which are considering taking action, or
approving the taking by others of action,
that may have a significant impact on the
environment of any waters within the scope
of this Protocol to take due account of any
potential impact of that action on public
health.
7. Where a Party is a Party to the Convention on Environmental Impact Assessment
in a Transboundary Context, compliance by
public authorities of that Party with the requirements of that Convention in relation to
a proposed action shall satisfy the requirement under paragraph 6 of this article in respect of that action.
8. The provisions of this Protocol shall not
affect the rights of Parties to maintain, adopt
or implement more stringent measures than
those set down in this Protocol.
9. The provisions of this Protocol shall not
affect the rights and obligations of any Party
to this Protocol deriving from the Convention or any other existing international
agreement, except where the requirements
under this Protocol are more stringent than
the corresponding requirements under the
Convention or that other existing international agreement.
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5 artikla

Article 5

Periaatteet ja lähestymistavat

Principles and approaches

Kun sopimuspuolet toteuttavat toimenpiteitä tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi, ne noudattavat erityisesti seuraavia
periaatteita ja lähestymistapoja:
(a) varovaisuusperiaate, jonka mukaan
toimenpiteitä vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi ei saa lykätä sillä perusteella, että
tieteellisin tutkimuksin ei ole täysin pitävästi osoitettu syy-yhteyttä toimenpiteen kohteena olevan tekijän ja sen mahdollisuuden
välillä, että tekijä edistää vedestä aiheutuvien sairauksien leviämistä ja/tai maasta toiseen ulottuvia vaikutuksia,
(b) pilaaja maksaa -periaate, jonka perusteella pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa
pilaantumisen ehkäisemisen, rajoittamisen
ja vähentämisen kustannuksista,
(c) Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden
mukaisesti valtioilla on täysivaltainen oikeus hyödyntää omia luonnonvarojaan ympäristö- ja kehityspolitiikkansa mukaisesti ja
vastuu siitä, että niiden lainkäyttöalueeseen
kuuluvat tai valvonnan alaiset toimenpiteet
eivät vahingoita muiden valtioiden tai niiden
kansallisen lainkäyttöalueen ulkopuolella
olevien alueiden ympäristöä,
(d) vesivaroja hoidetaan niin, että nykyisen sukupolven tarpeet tyydytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omat tarpeensa,
(e) vedestä aiheutuvien sairauksien syntymisien ja esiintymien ehkäisemiseksi ja talousvesivarojen suojelemiseksi käytetään
ennaltaehkäiseviä toimia, koska niillä estetään haittojen syntymistä tehokkaimmin ja
koska ne voivat olla kustannustehokkaampia
kuin korjaavat toimet,
(f) vesivarojen hoito olisi toteutettava
alimmalla mahdollisella hallinnon tasolla,

In taking measures to implement this Protocol, the Parties shall be guided in particular by the following principles and approaches:
(a) The precautionary principle, by virtue
of which action to prevent, control or reduce
water-related disease shall not be postponed
on the ground that scientific research has not
fully proved a causal link between the factor
at which such action is aimed, on the one
hand, and the potential contribution of that
factor to the prevalence of water-related disease and/or transboundary impacts, on the
other hand;
(b) The polluter-pays principle, by virtue
of which costs of pollution prevention, control and reduction shall be borne by the polluter;
(c) States have, in accordance with the
Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign
right to exploit their own resources pursuant
to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction
or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond
the limits of national jurisdiction;
(d) Water resources shall be managed so
that the needs of the present generation are
met without compromising the ability of future generations to meet their own needs;
(e) Preventive action should be taken to
avoid outbreaks and incidents of waterrelated disease and to protect water resources used as sources of drinking water
because such action addresses the harm
more efficiently and can be more costeffective than remedial action;
(f) Action to manage water resources
should be taken at the lowest appropriate
administrative level;
(g) Water has social, economic and environmental values and should therefore be
managed so as to realize the most acceptable
and sustainable combination of those values;

(g) veteen liittyy yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä arvoja ja siksi vesivaroja olisi hoidettava niin, että nämä arvot voidaan yhdistää kestävimmällä ja parhaimmalla mahdollisella tavalla,
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(h) veden tehokasta käyttöä edistetään taloudellisin keinoin ja tietoisuutta lisäämällä,
(i) tiedonsaantia ja kansalaisten osallistumista vesivaroja ja terveyttä koskevaan päätöksentekoon tarvitaan muun muassa päätösten laadun ja niiden täytäntöönpanon kehittämiseksi, kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi näissä kysymyksissä ja jotta
kansalaiset voivat esittää mielipiteensä niin,
että viranomaiset voivat ottaa ne asianmukaisesti huomioon. Tiedonsaantia ja osallistumista tulisi täydentää asianmukaisella
mahdollisuudella hakea muutosta vesivaroja
ja terveyttä koskeviin päätöksiin tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa,
(j) vesivaroja hoidetaan mahdollisuuksien
mukaan kokonaisvaltaisesti vesistöalueittain
niin, että sosiaalinen ja taloudellinen kehitys
ovat sopusoinnussa luonnon ekosysteemien
suojelun kanssa ja niin että vesivarojen hoito on sopusoinnussa muiden ympäristön
osien sääntelytoimenpiteiden kanssa. Tätä
kokonaisvaltaista toimintamallia sovelletaan
valtioiden rajoista riippumatta koko vesistöalueelle, mukaan luettuna siihen liittyvät
rannikkovedet, pohjavettä johtava kerros
kokonaisuudessaan tai vesistöalueen tai
pohjavettä johtavan kerroksen soveltuvat
osat,
(k) erityistä huomiota kiinnitetään niiden
väestöryhmien suojeluun, jotka ovat erityisen alttiita vedestä aiheutuville sairauksille,
(l) koko väestölle, erityisesti huonossa
asemassa oleville ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneille, turvataan yhtäläinen oikeus
määrällisesti ja laadullisesti riittäviin vesivaroihin,
(m) vastapainona yksityisoikeudellisille ja
julkisoikeudellisille oikeuksille vesivaroihin, julkisen ja yksityisen sektorin luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden ja
toimielinten tulisi edistää vesiympäristön ja
vesivarojen suojelua, ja
(n) tätä pöytäkirjaa täytäntöönpantaessa
kiinnitetään asianmukaista huomiota paikallisiin ongelmiin, tarpeisiin ja osaamiseen.
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(h) Efficient use of water should be promoted through economic instruments and
awareness-building;
(i) Access to information and public participation in decision-making concerning
water and health are needed, inter alia, in
order to enhance the quality and the implementation of the decisions, to build public
awareness of issues, to give the public the
opportunity to express its concerns and to
enable public authorities to take due account
of such concerns. Such access and participation should be supplemented by appropriate
access to judicial and administrative review
of relevant decisions;
(j) Water resources should, as far as possible, be managed in an integrated manner
on the basis of catchment areas, with the
aims of linking social and economic development to the protection of natural ecosystems and of relating water-resource management to regulatory measures concerning
other environmental mediums. Such an integrated approach should apply across the
whole of a catchment area, whether transboundary or not, including its associated
coastal waters, the whole of a groundwater
aquifer or the relevant parts of such a
catchment area or groundwater aquifer;
(k) Special consideration should be given
to the protection of people who are particularly vulnerable to water-related disease;
(l) Equitable access to water, adequate in
terms both of quantity and of quality, should
be provided for all members of the population, especially those who suffer a disadvantage or social exclusion;
(m) As a counterpart to their rights and
entitlements to water under private law and
public law, natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the
private sector, should contribute to the protection of the water environment and the
conservation of water resources; and
(n) In implementing this Protocol, due account should be given to local problems,
needs and knowledge.
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6 artikla

Article 6

Tavoitteet ja tavoitepäivämäärät

Targets and Target Dates

1. Tämän pöytäkirjan päämäärän saavuttamiseksi sopimuspuolet pyrkivät turvaamaan:
(a) talousveden saannin kaikille ja
(b) jätevesihuollon saannin kaikille
kokonaisvaltaisten vesien käyttö-, hoitoja suojelujärjestelmien puitteissa, joiden tavoitteina on vesivarojen kestävä käyttö, sellainen veden laatu, joka ei vaaranna ihmisten terveyttä, ja vesiekosysteemien suojelu.
2. Tätä tarkoitusta varten sopimuspuolet
laativat ja julkaisevat kansalliset ja/tai paikalliset palvelutasotavoitteet, jotka on saavutettava tai ylläpidettävä vedestä aiheutuvien sairauksien tehokkaaksi estämiseksi.
Tavoitteet tarkistetaan määräajoin. Samalla
sopimuspuolet huolehtivat myös käytännön
ja/tai muista järjestelyistä kansalaisten
avoimen ja tasapuolisen osallistumisen turvaamiseksi ja varmistavat, että kansalaisten
mielipiteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Lukuun ottamatta kansallisista tai paikallisista olosuhteista johtuvia tilanteita,
joissa tavoitteilla ei ole merkitystä vedestä
aiheutuvien sairauksien ehkäisemisessä, rajoittamisessa tai vähentämisessä, tavoitteisiin sisällytetään muun muassa:
(a) toimitettavan talousveden laatu, jolloin
on otettava huomioon talousveden laatua
koskevat Maailman terveysjärjestön ohjeet,

1. In order to achieve the objective of this
Protocol, the Parties shall pursue the aims
of:
(a) Access to drinking water for everyone;
(b) Provision of sanitation for everyone
within a framework of integrated watermanagement systems aimed at sustainable
use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health,
and protection of water ecosystems.
2. For these purposes, the Parties shall
each establish and publish national and/or
local targets for the standards and levels of
performance that need to be achieved or
maintained for a high level of protection
against water-related disease. These targets
shall be periodically revised. In doing all
this, they shall make appropriate practical
and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is
taken of the outcome of the public participation. Except where national or local circumstances make them irrelevant for preventing,
controlling and reducing water-related disease, the targets shall cover, inter alia:

(b) vedestä aiheutuvien sairauksien syntymisien ja esiintymien vähentäminen,
(c) se osa alueesta tai väestöstä, jonka olisi
päästävä osalliseksi yhteisistä talousvesijärjestelmistä tai jonka talousvesihuoltoa olisi
muuten parannettava,
(d) se osa alueesta tai väestöstä, jonka olisi päästävä osalliseksi yhteisistä jätevesihuoltojärjestelmistä tai jonka jätevesihuoltoa
olisi muuten parannettava,
(e) yhteisten järjestelmien ja muiden vesihuolto- ja jätevesihuoltojärjestelmien palvelutasotavoitteet,

(a) The quality of the drinking water supplied, taking into account the Guidelines for
drinking-water quality of the World Health
Organization;
(b) The reduction of the scale of outbreaks
and incidents of water-related disease;
(c) The area of territory, or the population
sizes or proportions, which should be served
by collective systems for the supply of
drinking water or where the supply of drinking water by other means should be improved;
(d) The area of territory, or the population
sizes or proportions, which should be served
by collective systems of sanitation or where
sanitation by other means should be improved;
(e) The levels of performance to be
achieved by such collective systems and by
such other means of water supply and sanitation respectively;
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(f) yleisesti hyväksyttyjen hyvien käytäntöjen soveltaminen vesihuoltoon ja jätevesihuoltoon, myös talousveden lähteenä käytettävien vesien suojelu,
(g) seuraavien päästöjen esiintyminen:
(i)
puhdistamaton jätevesi, ja
(ii)
puhdistamattomat hulevesien ylivuodot, jotka valuvat jäteveden
keräilyjärjestelmistä tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluviin
vesistöihin,
(h) jätevedenpuhdistamoista tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluviin vesistöihin
johdettavien jätevesien laatu,
(i) yhteisistä jätevesihuoltojärjestelmistä
tai muista jätevesihuollon järjestelmistä tulevan jätelietteen poisjohtaminen tai uudelleenkäyttö ja kasteluun käytettävän jäteveden laatu, ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön ja YK:n ympäristöohjelman
suositukset jäteveden ja eritteiden turvallisesta käytöstä maataloudessa ja vesiviljelyssä,
(j) talousvesilähteinä, yleisesti uimavesinä, vesiviljelyyn tai äyriäisten tuotantoon tai
keräämiseen käytettävien vesistöjen laatu,
(k) tunnustettujen hyvien käytäntöjen soveltaminen yleisesti uimavesinä käytettävien
suljettujen vesialueiden hoitoon,
(l) erittäin saastuneiden alueiden tunnistaminen ja kunnostus, jos alueet vaikuttavat
tai voivat vaikuttaa haitallisesti tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluviin vesivaroihin ja siten edistää vedestä aiheutuvien
sairauksien esiintymistä,
(m) vesivarojen hoito-, kehitys-, suojeluja käyttöjärjestelmien tehokkuus, mukaan
luettuna yleisesti tunnustetun hyvän käytännön soveltaminen eri lähteistä peräisin olevan pilaantumisen torjuntaan,
(n) talousveden ja muiden tämän kohdan
tavoitteisiin liittyvien vesien laatua koskevien tietojen julkaiseminen 7 artiklan 2 kohdassa vahvistetuin määräajoin.
3. Kukin sopimuspuoli laatii ja julkaisee
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tavoitteet ja esittää tavoitepäivämäärät niiden saa-
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(f) The application of recognized good
practice to the management of water supply
and sanitation, including the protection of
waters used as sources for drinking water;
(g) The occurrence of discharges of:
(i)
Untreated waste water; and
(ii)
Untreated storm water overflows
from waste-water collection systems to waters within the scope of
this Protocol;
(h) The quality of discharges of waste water from waste-water treatment installations
to waters within the scope of this Protocol;
(i) The disposal or reuse of sewage sludge
from collective systems of sanitation or
other sanitation installations and the quality
of waste water used for irrigation purposes,
taking into account the Guidelines for the
safe use of waste water and excreta in agriculture and aquaculture of the World Health
Organization and the United Nations Environment Programme;
(j) The quality of waters which are used as
sources for drinking water, which are generally used for bathing or which are used for
aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;
(k) The application of recognized good
practice to the management of enclosed waters generally available for bathing;
(l) The identification and remediation of
particularly contaminated sites which adversely affect waters within the scope of this
Protocol or are likely to do so and which
thus threaten to give rise to water-related
disease;
(m) The effectiveness of systems for the
management, development, protection and
use of water resources, including the application of recognized good practice to the
control of pollution from sources of all
kinds;
(n) The frequency of the publication of information on the quality of the drinking water supplied and of other waters relevant to
the targets in this paragraph in the intervals
between the publication of information under article 7, paragraph 2.
3. Within two years of becoming a Party,
each Party shall establish and publish targets
referred to in paragraph 2 of this article, and
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vuttamiseksi viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on tullut sopimuspuoleksi.
4. Mikäli tavoitteen saavuttamisen arvioidaan kestävän pitkään, asetetaan välitavoitteita tai vaiheittaisia tavoitteita.
5. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kukin sopimuspuoli:
(a) luo kansalliset tai paikalliset järjestelyt
toimivaltaisten viranomaisten työn yhteensovittamiseksi,
(b) kehittää maan rajat ylittäviä, kansallisia ja/tai paikallisia vesienhoitosuunnitelmia, ensisijaisesti vesistöalueiden tai pohjavettä johtavien kerrosten mukaisesti. Tällöin
sopimuspuolet huolehtivat käytännön ja/tai
muista järjestelyistä kansalaisten avoimen ja
oikeudenmukaisen osallistumisen varmistamiseksi ja kansalaisten mielipiteiden
huomioon ottamiseksi. Suunnitelmia voidaan sisällyttää myös muihin, eri tarkoituksiin tehtyihin, asiaankuuluviin suunnitelmiin, ohjelmiin tai asiakirjoihin, edellyttäen
että niistä käyvät selvästi ilmi ne ehdotukset,
joiden tarkoituksena on saavuttaa tässä artiklassa mainitut tavoitteet määräaikoihin
mennessä,
(c) laativat ja ylläpitävät oikeudellisen ja
institutionaalisen perustan talousveden laatuvaatimusten seuraamiseksi ja toteuttamiseksi,
(d) laativat ja ylläpitävät järjestelyjä, tarvittaessa myös oikeudellisia ja institutionaalisia järjestelyjä, joilla voidaan seurata ja
edistää muita palvelutasotavoitteita, joita
tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tavoitteet koskevat, ja tarpeen vaatiessa saattaa ne
voimaan.

target dates for achieving them.
4. Where a long process of implementation is foreseen for the achievement of a target, intermediate or phased targets shall be
set.
5. In order to promote the achievement of
the targets referred to in paragraph 2 of this
article, the Parties shall each:
(a) Establish national or local arrangements for coordination between their competent authorities;
(b) Develop water-management plans in
transboundary, national and/or local contexts, preferably on the basis of catchment
areas or groundwater aquifers. In doing so,
they shall make appropriate practical and/or
other provisions for public participation,
within a transparent and fair framework, and
shall ensure that due account is taken of the
outcome of the public participation. Such
plans may be incorporated in other relevant
plans, programmes or documents which are
being drawn up for other purposes, provided
that they enable the public to see clearly the
proposals for achieving the targets referred
to in this article and the respective target
dates;
(c) Establish and maintain a legal and institutional framework for monitoring and
enforcing standards for the quality of drinking water;
(d) Establish and maintain arrangements,
including, where appropriate, legal and institutional arrangements, for monitoring,
promoting the achievement of and, where
necessary, enforcing the other standards and
levels of performance for which targets referred to in paragraph 2 of this article are
set.

7 artikla

Article 7

Uudelleentarkastelu ja edistymisen arviointi

Review and assessment of progress

1. Kukin sopimuspuoli kerää ja arvioi tietoa:
(a) edistyksestään 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisessa,

1. The Parties shall each collect and
evaluate data on:
(a) Their progress towards the achievement of the targets referred to in article 6,
paragraph 2;
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(b) indikaattoreista, joilla mitataan sitä,
miten saavutettu edistys on vaikuttanut vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseen, rajoittamiseen ja vähentämiseen.
2. Kukin sopimuspuoli julkaisee määräajoin kerätyt tiedot ja arvioinnit. Julkaisutiheydestä päätetään sopimuspuolten kokouksessa.

6. Sopimuspuolten kokous arvioi tämän
pöytäkirjan täytäntöönpanon edistymistä
näiden yhteenvetoraporttien perusteella.

(b) Indicators that are designed to show
how far that progress has contributed towards preventing, controlling or reducing
water-related disease.
2. The Parties shall each publish periodically the results of this collection and
evaluation of data. The frequency of such
publication shall be established by the Meeting of the Parties.
3. The Parties shall each ensure that the
results of water and effluent sampling carried out for the purpose of this collection of
data are available to the public.
4. On the basis of this collection and
evaluation of data, each Party shall review
periodically the progress made in achieving
the targets referred to in article 6, paragraph
2, and publish an assessment of that progress. The frequency of such reviews shall
be established by the Meeting of the Parties.
Without prejudice to the possibility of more
frequent reviews under article 6, paragraph
2, reviews under this paragraph shall include
a review of the targets referred to in article
6, paragraph 2, with a view to improving the
targets in the light of scientific and technical
knowledge.
5. Each Party shall provide to the secretariat referred to in article 17, for circulation
to the other Parties, a summary report of the
data collected and evaluated and the assessment of the progress achieved. Such reports shall be in accordance with guidelines
established by the Meeting of the Parties.
These guidelines shall provide that the Parties can use for this purpose reports covering
the relevant information produced for other
international forums.
6. The Meeting of the Parties shall evaluate progress in implementing this Protocol
on the basis of such summary reports.

8 artikla

Article 8

Reagointijärjestelmät

Response systems

1. Kukin sopimuspuoli varmistaa tarvittaessa, että:

1. The Parties shall each, as appropriate,
ensure that:

(a) perustetaan, parannetaan tai ylläpidetään kattavia kansallisia ja/tai paikallisia

(a) Comprehensive national and/or local
surveillance and early-warning systems are

3. Kukin sopimuspuoli varmistaa, että
näiden tietojen keräämistä varten otettujen
vesi- ja päästönäytteiden tulokset ovat kansalaisten saatavilla.
4. Kukin sopimuspuoli tarkastelee edellä
kuvatun tietojen keruun ja arvioinnin perusteella määräajoin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumista ja julkaisee arvion saavutetusta edistymisestä.
Tarkastelutiheydestä päätetään sopimuspuolten kokouksessa. Tämän vaikuttamatta
mahdollisuuteen suorittaa 6 artiklan 2 kohdan mukaisia tarkasteluja useammin, tarkasteluihin tulee sisältyä myös 6 artiklan 2
kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden arviointi, jotta tavoitteita voidaan kehittää tieteellisen ja teknisen osaamisen pohjalta.
5. Kukin sopimuspuoli toimittaa 17 artiklassa tarkoitetulle sihteeristölle jakelua varten yhteenvedon kerätyistä ja arvioiduista
tiedoista ja arvion saavutetusta edistyksestä.
Yhteenvedot perustuvat sopimuspuolten kokouksen laatimiin ohjeisiin. Ohjeista on
käytävä ilmi, että sopimuspuolet voivat
käyttää tähän tarkoitukseen raportteja, joissa
käsitellään asiaan liittyvää muille kansainvälisille tahoille tuotettavaa aineistoa.
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seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmiä, joilla:
(i)
tunnistetaan vedestä aiheutuvien
sairauksien esiintymät tai niiden
merkittävät uhat, mukaan lukien
veden pilaantumisesta tai poikkeuksellisista sääoloista johtuvat
esiintymät ja uhat,
(ii)
annetaan asiaankuuluville viranomaisille viipymättä täsmälliset ja
selkeät tiedot sairauksien syntymisistä, esiintymistä ja uhista,
(iii)
vedestä aiheutuvan sairauden uhatessa kansanterveyttä välitetään
kyseisille kansalaisille kaikki viranomaisilla olevat tiedot, joiden
avulla kansalaiset voivat estää vahingot tai lieventää niitä,
(iv)

annetaan viranomaisille ja tarpeen
vaatiessa kansalaisille suosituksia
ehkäiseviksi ja korjaaviksi toimiksi,

(b) näiden sairauksien syntymisien, esiintymien ja riskien varalle laaditut kattavat
kansalliset ja paikalliset varautumissuunnitelmat on oikein ja ajoissa valmisteltu,
(c) viranomaisilla on tarvittavat valmiudet
reagoida näihin esiintymiin ja riskeihin varautumissuunnitelman mukaisesti.
2. Vedestä aiheutuvia sairauksia varten
laaditut seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmät, varautumissuunnitelmat ja reagointivalmiudet voidaan yhdistää muihin järjestelmiin ja suunnitelmiin.
3. kukin sopimuspuoli ottaa käyttöön tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmät, varautumissuunnitelmat ja reagointivalmiudet kolmen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se
on tullut sopimuspuoleksi.

established, improved or maintained which
will:
(i)
Identify outbreaks or incidents of
water-related disease or significant threats of such outbreaks or
incidents, including those resulting from water-pollution incidents
or extreme weather events;
(ii)
Give prompt and clear notification
to the relevant public authorities
about such outbreaks, incidents or
threats;
(iii)
In the event of any imminent
threat to public health from waterrelated disease, disseminate to
members of the public who may
be affected all information that is
held by a public authority and that
could help the public to prevent or
mitigate harm;
(iv)
Make recommendations to the
relevant public authorities and,
where appropriate, to the public
about preventive and remedial actions;
(b) Comprehensive national and local contingency plans for responses to such outbreaks, incidents and risks are properly prepared in due time;
(c) The relevant public authorities have
the necessary capacity to respond to such
outbreaks, incidents or risks in accordance
with the relevant contingency plan.
2. Surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease
may be combined with those in relation to
other matters.
3. Within three years of becoming a Party,
each Party shall have established the surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities referred to in paragraph 1 of this article.

9 artikla

Article 9

Yleinen tietoisuus, koulutus, tutkimus, kehittäminen ja tiedotus

Public awareness, education, training, research and development and information

1. Sopimuspuolet lisäävät kaikilla aloilla

1. The Parties shall take steps designed to
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kansalaisten tietoisuutta:
(a) vesien käytön, hoidon ja suojelun sekä
kansanterveyden merkityksestä ja niiden välisestä yhteydestä,
(b) oikeudesta vesivaroihin ja vastaavista
luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden ja toimielinten yksityis- ja julkisoikeudellisista velvoitteista yksityisellä ja julkisella sektorilla, sekä niiden moraalisesta
velvollisuudesta edistää vesiympäristön ja
vesivarojen suojelua.
2. Sopimuspuolet:
(a) toimivat niin, että vesien käytöstä, hoidosta ja suojelusta sekä vedenhankinnasta ja
jakelusta sekä jätevesihuollosta huolehtivat
henkilöt ymmärtävät työnsä kansaterveydellisen merkityksen, ja
(b) toimivat niin, että kansanterveydestä
huolehtivat henkilöt ovat perillä vesien käytöstä, hoidosta ja suojelusta sekä vedenhankinnan ja jakelun sekä jätevesihuollon perusperiaatteista.
3. Sopimuspuolet rohkaisevat vesivarojen
hoitoon ja vedenhankinnan ja jakelun sekä
jätevesihuollon järjestelmien käyttöön tarvittavan ammattihenkilökunnan ja teknisen
henkilökunnan koulutusta ja kannustavat
heitä pitämään tietonsa ja taitonsa ajan tasalla ja kehittämään niitä. Koulutuksessa annetaan tietoa myös kansanterveyden asiaankuuluvista näkökohdista.
4. Sopimuspuolet edistävät:
(a) kustannustehokkaiden menetelmien ja
tekniikkojen tutkimusta ja kehittämistä vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi,
(b) yhdennettyjen tietojärjestelmien kehittämistä pitkän aikavälin suuntauksia koskevien tietojen, nykyisten huolenaiheiden ja
aikaisempien ongelmien käsittelemiseksi
sekä onnistuneiden ratkaisujen löytämiseksi
niihin vesivarojen ja terveyden alalla, sekä
tällaisten tietojen jakamiseksi toimivaltaisille viranomaisille.

enhance the awareness of all sectors of the
public regarding:
(a) The importance of, and the relationship
between, water management and public
health;
(b) The rights and entitlements to water
and corresponding obligations under private
and public law of natural and legal persons
and institutions, whether in the public sector
or the private sector, as well as their moral
obligations to contribute to the protection of
the water environment and the conservation
of water resources.
2. The Parties shall promote:
(a) Understanding of the public-health aspects of their work by those responsible for
water management, water supply and sanitation; and
(b) Understanding of the basic principles
of water management, water supply and
sanitation by those responsible for public
health.
3. The Parties shall encourage the education and training of the professional and
technical staff who are needed for managing
water resources and for operating systems of
water supply and sanitation, and encourage
the updating and improvement of their
knowledge and skills. This education and
training shall include relevant aspects of
public health.
4. The Parties shall encourage:
(a) Research into, and development of,
cost-effective means and techniques for the
prevention, control and reduction of waterrelated disease;
(b) Development of integrated information
systems to handle information about longterm trends, current concerns and past problems and successful solutions to them in the
field of water and health, and provision of
such information to competent authorities.

10 artikla

Article 10

Kansalaisille tiedottaminen

Public information

1. Sen lisäksi, että tämä pöytäkirja velvoit-

1. As a complement to the requirements of
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taa sopimuspuolet julkaisemaan yksityiskohtaisia tietoja tai asiakirjoja, kukin sopimuspuoli saattaa lainsäädäntönsä mukaisesti
kansalaisten käyttöön viranomaisilla olevia
ja julkiseen keskusteluun tarvittavia tietoja:
(a) tavoitteenasettelusta, tavoitteille asetetuista määräajoista ja vesienhoitosuunnitelmien kehittämisestä 6 artiklan mukaisesti,
(b) seuranta- ja varhaisvalvontajärjestelmien ja varautumissuunnitelmien laatimisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta 8 artiklan
mukaisesti,
(c) kansalaisten tietoisuuden lisäämisestä,
koulutuksesta, tutkimuksesta, kehityksestä
ja tiedotuksesta 9 artiklan mukaisesti.
2. Kukin sopimuspuoli varmistaa, että viranomaiset antavat pyynnöstä tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvät tarpeelliset
tiedot kansalaisten käyttöön kohtuullisessa
ajassa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
3. Kukin sopimuspuoli varmistaa, että 7
artiklan 4 kohdassa ja tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat yleisesti saatavilla tarkastelua varten hyväksyttävissä olevina aikoina maksutta ja että yleisölle tarjotaan riittävät mahdollisuudet saada jäljennöksiä tällaisista tiedoista kohtuullisin kustannuksin.
4. Tämä pöytäkirja ei velvoita viranomaisia julkistamaan tietoja tai antamaan kansalaisten tutustua niihin, jos:
(a) viranomaisilla ei ole kyseisiä tietoja
hallussaan,
(b) tietoa koskeva pyyntö on ilmeisen
kohtuuton tai esitetty liian yleisessä muodossa, tai
(c) se koskee keskeneräistä aineistoa tai
viranomaisten sisäisiä asiakirjoja, jolloin
epääminen tapahtuu kansallisen lainsäädännön ja yleisen käytännön nojalla, ottaen
huomioon julkistamiseen liittyvä yleinen
etu.
5. Tämä pöytäkirja ei velvoita viranomaisia julkistamaan tietoa tai antamaan kansa-

this Protocol for Parties to publish specific
information or documents, each Party shall
take steps within the framework of its legislation to make available to the public such
information as is held by public authorities
and is reasonably needed to inform public
discussion of:
(a) The establishment of targets and of
target dates for their achievement and the
development of water-management plans in
accordance with article 6;
(b) The establishment, improvement or
maintenance of surveillance and earlywarning systems and contingency plans in
accordance with article 8;
(c) The promotion of public awareness,
education, training, research, development
and information in accordance with article
9.
2. Each Party shall ensure that public authorities, in response to a request for other
information relevant to the implementation
of this Protocol, make such information
available within a reasonable time to the
public, within the framework of national
legislation.
3. The Parties shall ensure that information referred to in article 7, paragraph 4, and
paragraph 1 of this article shall be available
to the public at all reasonable times for inspection free of charge, and shall provide
members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Parties, on
payment of reasonable charges, copies of
such information.
4. Nothing in this Protocol shall require a
public authority to publish information or
make information available to the public if:
(a) The public authority does not hold the
information;
(b) The request for the information is
manifestly unreasonable or formulated in
too general a manner; or
(c) The information concerns material in
the course of completion or concerns internal communications of public authorities
where such an exemption is provided for in
national law or customary practice, taking
into account the public interest served by
disclosure.
5. Nothing in this Protocol shall require a
public authority to publish information or
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laisten tutustua siihen, jos tiedon julkistaminen voi vaikuttaa haitallisesti:
(a) viranomaisten toiminnan luottamuksellisuuteen, jos tällaisesta luottamuksellisuudesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä,
(b) kansainvälisiin suhteisiin, maanpuolustukseen tai yleiseen turvallisuuteen,
(c) oikeudenmukaisuuden toteutumiseen,
henkilön mahdollisuuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti tai viranomaisten
mahdollisuuteen suorittaa tutkinta rikosoikeudellisissa tai kurinpitoon liittyvissä asioissa,
(d) kaupallisiin tai teollisiin salassa pidettäviin tietoihin, jos salassapidosta säädetään
kansallisessa lainsäädännössä oikeutetun taloudellisen edun suojaamiseksi. Tässä yhteydessä paljastetaan sellaiset päästöjä koskevat tiedot, joilla on merkitystä ympäristön
suojelun kannalta,
(e) teollisuus- ja tekijänoikeuksiin,
(f) henkilötietojen tai -tiedostojen tai molempien luottamuksellisuuteen, jos kyseinen
henkilö ei ole antanut lupaa tiedon paljastamiseen, jos kyseisestä luottamuksellisuudesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä,
(g) sellaisen kolmannen osapuolen etuun,
joka on toimittanut pyydetyt tiedot ilman,
että hänellä on oikeudellista velvollisuutta
toimittaa tiedot tai että hänet voitaisiin velvoittaa toimittamaan tiedot, eikä tämä osapuoli anna lupaa tiedon paljastamiseen, tai
(h) ympäristöön, johon tieto liittyy, esimerkiksi harvinaisten lajien lisääntymisalueisiin.
Edellä mainitut epäämisperusteet on tulkittava suppeasti, ottaen huomioon julkistamiseen liittyvä yleinen etu ja se, liittyykö
pyydetty tieto ympäristöön kohdistuviin
päästöihin.

make information available to the public if
disclosure of the information would adversely affect:
(a) The confidentiality of the proceedings
of public authorities, where such confidentiality is provided for under national law;
(b) International relations, national defence or public security;
(c) The course of justice, the ability of a
person to receive a fair trial or the ability of
a public authority to conduct an enquiry of a
criminal or disciplinary nature;
(d) The confidentiality of commercial or
industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect
a legitimate economic interest. Within this
framework, information on emissions and
discharges which are relevant for the protection of the environment shall be disclosed;
(e) Intellectual property rights;
(f) The confidentiality of personal data
and/or files relating to a natural person
where that person has not consented to the
disclosure of the information to the public,
where such confidentiality is provided for in
national law;
(g) The interests of a third party which has
supplied the information requested without
that party being under, or being capable of
being put under, a legal obligation to do so,
and where that party does not consent to the
release of the material; or
(h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites of
rare species.
These grounds for not disclosing information shall be interpreted in a restrictive way,
taking into account the public interest
served by disclosure and taking into account
whether the information relates to emissions
and discharges into the environment.

11 artikla

Article 11

Kansainvälinen yhteistyö

International cooperation

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä
avustavat tarvittaessa toisiaan:

ja

The Parties shall cooperate and, as appropriate, assist each other:
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(a) kansainvälisissä toimissa, joilla edistetään tämän pöytäkirjan tavoitteiden toteuttamista,
(b) pyydettäessä, kun toteutetaan tämän
pöytäkirjan mukaisia kansallisia ja paikallisia suunnitelmia.

(a) In international actions in support of
the objectives of this Protocol;

12 artikla

Article 12

Yhteiset ja yhteensovitetut kansainväliset
toimet

Joint and coordinated international action

Edellä olevan 11 artiklan a kohdan mukaisesti kukin sopimuspuoli edistää kansainvälistä yhteistyötä:
(a) yhteisten tavoitteiden kehittämisessä 6
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa,

In pursuance of article 11, subparagraph
(a), the Parties shall promote cooperation in
international action relating to:
(a) The development of commonly agreed
targets for matters referred to in article 6,
paragraph 2;
(b) The development of indicators for the
purposes of article 7, paragraph 1 (b), to
show how far action on water-related disease has been successful in preventing, controlling and reducing such disease;

(b) edellä olevan 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettujen indikaattoreiden
kehittämisessä, jotta vedestä aiheutuvien
sairauksien ehkäisemisessä, rajoittamisessa
ja vähentämisessä tapahtunut edistyminen
voidaan todeta,
(c) yhteisten tai yhteensovitettujen seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmien, varautumissuunnitelmien ja reagointivalmiuksien
luomisessa osana tai täydentäen kansallisia
järjestelmiä, joita pidetään yllä 8 artiklan
mukaisesti, jotta voidaan reagoida vedestä
aiheutuvien sairauksien syntymisiin ja esiintymiin ja niiden merkittäviin uhkiin, jotka
johtuvat erityisesti vesien pilaantumisesta
tai poikkeuksellisista sääoloista,
(d) keskinäisen avun tarjoamisessa torjuttaessa vedestä aiheutuvien sairauksien syntymistä ja esiintymiä ja niiden merkittäviä
uhkia, erityisesti kun syynä ovat vesien pilaantuminen tai poikkeukselliset sääolot,
(e) yhtenäistettyjen tietojärjestelmien ja
tietokantojen kehittämisessä, tietojen vaihdossa ja teknisen ja oikeudellisen tiedon ja
kokemusten jakamisessa,
(f) sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten ilmoittaessa toisen sopimuspuolen
toimivaltaiselle viranomaiselle nopeasti ja
selkeästi, että toista sopimuspuolta saattavat
uhata:

(b) On request, in implementing national
and local plans in pursuance of this Protocol.

(c) The establishment of joint or coordinated systems for surveillance and earlywarning systems, contingency plans and response capacities as part of, or to complement, the national systems maintained in accordance with article 8 for the purpose of
responding to outbreaks and incidents of
water-related disease and significant threats
of such outbreaks and incidents, especially
from water-pollution incidents or extreme
weather events;
(d) Mutual assistance in responding to
outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from waterpollution incidents or extreme weather
events;
(e) The development of integrated information systems and databases, exchange of
information and sharing of technical and legal knowledge and experience;
(f) The prompt and clear notification by
the competent authorities of one Party to the
corresponding authorities of other Parties
which may be affected of:
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(i)

havaittujen vedestä aiheutuvien sairauksien syntymiset ja esiintymät ja
niiden merkittävät uhat,

(g) vaihdettaessa tietoja siitä, kuinka kansalaisille tiedotetaan tehokkaasti vedestä aiheutuvista sairauksista.

Outbreaks and incidents of waterrelated disease, and
(ii)
Significant threats of such outbreaks and incidents which have
been identified;
(g) The exchange of information on effective means of disseminating to the public information about water-related disease.

13 artikla

Article 13

Yhteistyö maasta toiseen ulottuvia vesiä
koskevissa asioissa

Cooperation in relation to transboundary
waters

1. Jos sopimuspuolet rajoittuvat samaan
maasta toiseen ulottuvaan veteen, ne noudattavat 11 ja 12 artiklan määräyksiä ja toimivat lisäksi yhteistyössä ja tarpeen mukaan
avustavat toisiaan, jotta vedestä aiheutuvien
sairauksien maan rajat ylittäviä vaikutuksia
voidaan ehkäistä, rajoittaa ja vähentää. Sopimuspuolet erityisesti:
(a) vaihtavat tietoja ja osaamista maasta
toiseen ulottuvista vesistä ja niistä riskeistä
ja ongelmista, joita usean sopimuspuolen rajoittuminen samaan vesistöön aiheuttaa,

1. Where any Parties border the same
transboundary waters, as a complement to
their other obligations under articles 11 and
12, they shall cooperate and, as appropriate,
assist each other to prevent, control and reduce transboundary effects of water-related
disease. In particular, they shall:

(ii)

(b) pyrkivät laatimaan muiden samaan vesistöön rajoittuvien sopimuspuolten kanssa
6 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisia
yhteisiä tai yhteensovitettuja vesienhoitosuunnitelmia ja 8 artiklan 1 kohdan mukaisia seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmiä
ja varautumissuunnitelmia, jotta vedestä aiheutuvien sairauksien syntymisiin ja esiintymiin ja niiden merkittäviin uhkiin pystytään puuttumaan, erityisesti silloin kun syynä ovat veden pilaantuminen ja poikkeukselliset sääolot,
(c) tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden
periaatteen mukaisesti saattavat ristiriitojen
välttämiseksi maasta toiseen ulottuvista vesistään tekemänsä sopimukset ja muut järjestelyt sopusointuun tämän pöytäkirjan perusperiaatteiden kanssa ja perustavat keskinäiset suhteensa ja toimintansa tämän pöytäkirjan tavoitteille,
(d) neuvottelevat keskenään mahdollisen
vedestä aiheutuvan sairauden aiheuttamien
haitallisten terveysvaikutusten merkityksestä, jos jokin sopimuspuoli sitä pyytää.

(i)

(a) Exchange information and share
knowledge about the transboundary waters
and the problems and risks which they present with the other Parties bordering the
same waters;
(b) Endeavour to establish with the other
Parties bordering the same transboundary
waters joint or coordinated watermanagement plans in accordance with article 6, paragraph 5 (b), and surveillance and
early-warning systems and contingency
plans in accordance with article 8, paragraph
1, for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease
and significant threats of such outbreaks and
incidents, especially from water-pollution
incidents or extreme weather events;
(c) On the basis of equality and reciprocity, adapt their agreements and other arrangements regarding their transboundary
waters in order to eliminate any contradictions with the basic principles of this Protocol and to define their mutual relations and
conduct regarding the aims of this Protocol;
(d) Consult each other, at the request of
any one of them, on the significance of any
adverse effect on human health which may
constitute a water-related disease.
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2. Jos sopimuspuolet ovat yleissopimuksen sopimuspuolia, vedestä aiheutuvien sairauksien maan rajat ylittäviä vaikutuksia
koskevan yhteistyön ja avun on perustuttava
maan rajat ylittävien vaikutusten osalta
yleissopimuksen määräyksiin.

2. Where the Parties concerned are Parties
to the Convention, the cooperation and assistance in respect of any transboundary effects of water-related disease which are
transboundary impacts shall take place in
accordance with the provisions of the Convention.

14 artikla

Article 14

Kansainvälinen tuki kansallisille toimille

International support for national action

Kun sopimuspuolet toimivat yhteistyössä
ja avustavat toisiaan kansallisten ja paikallisten suunnitelmien toteuttamiseksi 11 artiklan b kohdan mukaisesti, sopimuspuolet
harkitsevat erityisesti, miten ne voivat parhaiten edistää:
(a) maan rajat ylittävien, kansallisten ja/tai
paikallisten vesienhoitosuunnitelmien
ja
vedenhankintaa ja jätevesihuoltoa kehittävien suunnitelmien laatimista,
(b) tämän sopimuksen tavoitteita edistävien hankkeiden, erityisesti infrastruktuurihankkeiden, täsmentämistä siten, että niiden
rahoitusmahdollisuudet helpottuvat,
(c) näiden hankkeiden tehokasta toteuttamista,
(d) vedestä aiheutuviin sairauksiin liittyviä
seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmiä, varautumissuunnitelmia ja reagointivalmiuksia,
(e) tämän pöytäkirjan toteuttamista tukevan lainsäädännön valmistelua,
(f) keskeisen ammattihenkilökunnan ja
teknisen henkilökunnan koulutusta,
(g) kustannustehokkaiden menetelmien ja
tekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä vedestä aiheutuvien sairauksien ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi,
(h) sellaisten tehokkaiden verkostojen
toimintaa, joilla seurataan ja arvioidaan veteen liittyvien palveluiden tarjontaa ja laatua
ja yhtenäistettyjen tietokantojen ja -järjestelmien kehittämistä,
(i) valvonnan laadunvarmistusta, johon sisältyy myös laboratorioiden vertailukelpoisuus.

When cooperating and assisting each other
in the implementation of national and local
plans in pursuance of article 11, subparagraph (b), the Parties shall, in particular,
consider how they can best help to promote:
(a) Preparation of water-management
plans in transboundary, national and/or local
contexts and of schemes for improving water supply and sanitation;
(b) Improved formulation of projects, especially infrastructure projects, in pursuance
of such plans and schemes, in order to facilitate access to sources of finance;
(c) Effective execution of such projects;
(d) Establishment of systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease;
(e) Preparation of legislation needed to
support the implementation of this Protocol;
(f) Education and training of key professional and technical staff;
(g) Research into, and development of,
cost-effective means and techniques for preventing, controlling and reducing waterrelated disease;
(h) Operation of effective networks to
monitor and assess the provision and quality
of water-related services, and development
of integrated information systems and databases;
(i) Achievement of quality assurance for
monitoring activities, including interlaboratory comparability.
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15 artikla

Article 15

Noudattamisen tarkastelu

Review of compliance

Sopimuspuolet tarkastelevat tämän pöytäkirjan määräysten noudattamista 7 artiklassa
tarkoitetun tarkastelun ja arvioinnin pohjalta. Ne päättävät ensimmäisessä kokouksessaan tasapuolisten, ei-oikeudellisten ja kuulemiseen perustuvien monenvälisten järjestelyjen käyttöön ottamisesta. Näillä järjestelyillä mahdollistetaan kansalaisten asianmukainen osallistuminen.

The Parties shall review the compliance of
the Parties with the provisions of this Protocol on the basis of the reviews and assessments referred to in article 7. Multilateral
arrangements of a non-confrontational, nonjudicial and consultative nature for reviewing compliance shall be established by the
Parties at their first meeting. These arrangements shall allow for appropriate public involvement.

16 artikla

Article 16

Sopimuspuolten kokous

Meeting of the parties

1. Sopimuspuolet kokoontuvat ensimmäisen kerran viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä.
Tämän jälkeen sopimuspuolet kokoontuvat
säännöllisesti sopimuspuolten päätöksen
mukaisesti, mutta vähintään joka kolmas
vuosi, elleivät muut järjestelyt ole tarpeen
tämän artiklan 2 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuspuolet järjestävät ylimääräisen kokouksen, mikäli siitä päätetään
varsinaisen kokouksen aikana tai jonkin sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä, edellyttäen, että pyyntöä tukee vähintään kolmannes sopimuspuolista kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun pyyntö on välitetty kaikille sopimuspuolille.
2. Sopimuspuolten varsinaiset kokoukset
pidetään mahdollisuuksien mukaan yleissopimuksen sopimuspuolten kokousten yhteydessä.
3. Sopimuspuolet tarkastelevat kokouksissaan jatkuvasti tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja tässä tarkoituksessa ne:

1. The first meeting of the Parties shall be
convened no later than eighteen months after the date of the entry into force of this
Protocol. Thereafter, ordinary meetings
shall be held at regular intervals to be determined by the Parties, but at least every
three years, except in so far as other arrangements are necessary to achieve the
aims of paragraph 2 of this article. The Parties shall hold an extraordinary meeting if
they so decide in the course of an ordinary
meeting or at the written request of any
Party, provided that, within six months of it
being communicated to all Parties, the said
request is supported by at least one third of
the Parties.
2. Where possible, ordinary meetings of
the Parties shall be held in conjunction with
the meetings of the Parties to the Convention.
3. At their meetings, the Parties shall keep
under continuous review the implementation
of this Protocol, and, with this purpose in
mind, shall:
(a) Review the policies for and methodological approaches to the prevention, control
and reduction of water-related disease, promote their convergence, and strengthen
transboundary and international cooperation
in accordance with articles 11, 12, 13 and
14;

(a) tarkastelevat toimintapolitiikkoja ja
menettelyjä vedestä aiheutuvien sairauksien
ehkäisemiseksi, rajoittamiseksi ja vähentämiseksi, pyrkivät näiden toimintapolitiikkojen ja menettelyjen lähentymiseen ja vahvistavat maan rajat ylittävää ja kansainvälistä
yhteistyötä 11, 12, 13 ja 14 artiklan mukaisesti,
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(b) arvioivat tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon edistymistä niiden tietojen perusteella, jotka sopimuspuolet toimittavat sopimuspuolten kokouksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeita noudattamalla
vältetään päällekkäistä työtä raportoinnissa,
(c) seuraavat yleissopimuksen täytäntöönpanossa tapahtuvaa kehitystä,
(d) vaihtavat tietoja ja harkitsevat yhteisiä
toimia yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen kanssa,
(e) käyttävät tarvittaessa Euroopan talouskomission ja Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston asianomaisten elinten
palveluja,
(f) mahdollistavat muiden toimivaltaisten
kansainvälisten hallitustenvälisten tai valtioista riippumattomien elinten osallistumisen
kokouksiin ja muihin toimintoihin, joilla
edistetään tämän pöytäkirjan tavoitteiden
saavuttamista,
(g) käsittelevät tarvetta laatia uusia määräyksiä, jotka koskevat tiedon saantia, kansalaisten osallistumista päätöksentekoon ja
kansalaisten oikeutta hakea muutosta tähän
pöytäkirjaan perustuviin päätöksiin tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa, sen kokemuksen valossa, jota on saatu näissä kysymyksissä muilta kansainvälisiltä tahoilta,
(h) laativat työohjelman, johon sisältyvät
tämän pöytäkirjan ja yleissopimuksen mukaiset yhteistyöhankkeet ja perustavat työohjelmaa varten tarvittavat elimet,
(i) käsittelevät ja hyväksyvät ohjeita ja
suosituksia tämän pöytäkirjan määräysten
täytäntöönpanon edistämiseksi,
(j) käsittelevät ensimmäisessä kokouksessaan kokouksen työjärjestyksen ja hyväksyvät sen yksimielisesti. Työjärjestyksessä on
määräykset, joilla edistetään sopusointuista
yhteistyötä yleissopimuksen sopimuspuolten
kokouksen kanssa,
(k) käsittelevät ja hyväksyvät tähän pöytäkirjaan ehdotetut muutokset,
(l) harkitsevat ja ryhtyvät niihin lisätoimiin, joita tämän pöytäkirjan päämäärien
saavuttaminen edellyttää.

(b) Evaluate progress in implementing this
Protocol on the basis of information provided by the Parties in accordance with
guidelines established by the Meeting of the
Parties. Such guidelines shall avoid duplication of effort in reporting requirements;
(c) Be kept informed on progress made in
the implementation of the Convention;
(d) Exchange information with the Meeting of the Parties to the Convention, and
consider the possibilities for joint action
with it;
(e) Seek, where appropriate, the services
of relevant bodies of the Economic Commission for Europe and of the Regional
Committee for Europe of the World Health
Organization;
(f) Establish the modalities for the participation of other competent international governmental and non-governmental bodies in
all meetings and other activities pertinent to
the achievement of the purposes of this Protocol;
(g) Consider the need for further provisions on access to information, public participation in decision-making and public access to judicial and administrative review of
decisions within the scope of this Protocol,
in the light of experience gained on these
matters in other international forums;
(h) Establish a programme of work, including projects to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, and
set up any bodies needed to implement this
programme of work;
(i) Consider and adopt guidelines and recommendations which promote the implementation of the provisions of this Protocol;
(j) At the first meeting, consider and by
consensus adopt rules of procedure for their
meetings. These rules of procedure shall
contain provision to promote harmonious
cooperation with the Meeting of the Parties
to the Convention;
(k) Consider and adopt proposals for
amendments to this Protocol;
(l) Consider and undertake any additional
action that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.
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17 artikla

Article 17

Sihteeristö

Secretariat

1. Euroopan talouskomission pääsihteeri
ja Maailman terveysjärjestön Euroopan
aluetoimiston johtaja hoitavat seuraavat tämän pöytäkirjan sihteeristön tehtävät:

1. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for
Europe of the World Health Organization
shall carry out the following secretariat
functions for this Protocol:
(a) The convening and preparing of meetings of the Parties;
(b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accordance with the provisions of this Protocol;
(c) The performance of such other functions as may be determined by the Meeting
of the Parties on the basis of available resources.
2. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for
Europe of the World Health Organization
shall:
(a) Set out details of their work-sharing arrangements in a Memorandum of Understanding, and inform the Meeting of the Parties accordingly;
(b) Report to the Parties on the elements
of, and the modalities for carrying out, the
programme of work referred to in article 16,
paragraph 3.

(a) sopimuspuolten kokousten kokoonkutsuminen ja valmistelu,
(b) tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti saatujen raporttien ja muiden tietojen
toimittaminen edelleen sopimuspuolille,
(c) muut tehtävät, joista sopimuspuolten
kokous päättää käytettävien voimavarojen
perusteella.
2. Euroopan talouskomission pääsihteeri
ja Maailman terveysjärjestön Euroopan
aluetoimiston johtaja:
(a) sopivat työnjaosta yhteistyöpöytäkirjassa ja ilmoittavat siitä sopimuspuolten kokoukselle,
(b) laativat sopimuspuolille raportin 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun työohjelman
osatekijöistä ja toteutustavoista.

18 artikla

Article 18

Pöytäkirjan muutokset

Amendments to the protocol

1. Kukin sopimuspuoli voi esittää muutoksia tähän pöytäkirjaan.
2. Muutosesitykset käsitellään sopimuspuolten kokouksessa.

1. Any Party may propose amendments to
this Protocol.
2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a meeting of the
Parties.
3. The text of any proposed amendment to
this Protocol shall be submitted in writing to
the secretariat, which shall communicate it
to all Parties at least ninety days before the
meeting at which it is proposed for adoption.
4. An amendment to this Protocol shall be

3. Muutosesitys toimitetaan kirjallisesti
sihteeristölle, joka antaa sen tiedoksi kaikille sopimuspuolille vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen kokousta, jossa se
esitetään hyväksyttäväksi.
4. Kokouksessa läsnäolevat sopimuspuolet
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hyväksyvät tämän pöytäkirjan muutokset
yksimielisesti. Sihteeristö antaa hyväksytyn
muutoksen tiedoksi tallettajalle, joka puolestaan toimittaa sen kaikille sopimuspuolille
hyväksymistä varten. Muutos tulee voimaan
sen hyväksyneiden sopimuspuolten osalta
yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä
päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut muutosta koskevan
hyväksymiskirjan. Muiden sopimuspuolten
osalta muutos tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä,
jona sopimuspuoli on tallettanut muutosta
koskevan hyväksymiskirjan.

adopted by consensus of the representatives
of the Parties present at the meeting. The
adopted amendment shall be communicated
by the secretariat to the Depositary, who
shall circulate it to all Parties for their acceptance. The amendment shall enter into
force for the Parties which have accepted it
on the ninetieth day after the date on which
two thirds of those Parties have deposited
with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other
Party on the ninetieth day after the date on
which that Party deposits its instrument of
acceptance of the amendment.

19 artikla

Article 19

Äänioikeus

Right to vote

1. Tämän artiklan 2 kohdassa mainittuja
poikkeuksia lukuun ottamatta kullakin sopimuspuolella on yksi ääni.
2. Alueellisilla taloudellisen yhdentymisen
järjestöillä on omaan toimivaltaansa kuuluvissa asioissa niiden sopimuspuolina olevien
jäsenvaltioiden lukumäärää vastaava äänimäärä. Mainitut järjestöt eivät käytä äänioikeuttaan niiden jäsenvaltioiden käyttäessä
omaansa ja päinvastoin.

1. Except as provided for in paragraph 2
of this article, each Party shall have one
vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence,
shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their
member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to
vote if their member States exercise theirs,
and vice versa.

20 artikla

Article 20

Riitojen ratkaisu

Settlement of disputes

1. Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välillä syntyy riita tämän pöytäkirjan
tulkinnasta tai soveltamisesta, asianomaiset
sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan
neuvottelemalla tai muulla riidan osapuolten
hyväksymällä riitojenratkaisutavalla.
2. Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai
hyväksyessään tämän pöytäkirjan taikka liittyessään siihen, tai milloin tahansa sen jälkeen sopimuspuoli voi selittää kirjallisesti
tallettajalle, että se hyväksyy sellaisessa riidassa, jota ei ole ratkaistu tämän artiklan 1

1. If a dispute arises between two or more
Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other means of
dispute settlement acceptable to the parties
to the dispute.
2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at
any time thereafter, a Party may declare in
writing to the Depositary that for a dispute
not resolved in accordance with paragraph 1
of this article, it accepts one of the following
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kohdan mukaisesti, toisen tai molemmat
seuraavista riitojen ratkaisukeinoista pakollisena sellaiseen sopimuspuoleen nähden,
joka on hyväksynyt saman velvoitteen:
(a) jos sopimuspuolet ovat yleissopimuksen sopimuspuolia ja ovat hyväksyneet yhden tai molemmat yleissopimuksen riitojen
ratkaisukeinoista pakollisina toisiinsa nähden, riita ratkaistaan niiden yleissopimuksen
määräysten mukaisesti, jotka koskevat yleissopimuksen yhteydessä syntyvien riitojen
ratkaisua,
(b) muissa tapauksissa riita saatetaan Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi,
elleivät sopimuspuolet sovi välimiesmenettelystä tai jostakin muusta riitojenratkaisutavasta.

means of dispute settlement as compulsory
in relation to any Party accepting the same
obligation:

21 artikla

Article 21

Allekirjoittaminen

Signature

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Lontoossa 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 1999 ympäristö- ja terveysministereiden kolmannen ministerikokouksen aikana ja tämän jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 18 päivään kesäkuuta 2000 saakka Euroopan talouskomission ja Maailman terveysjärjestön
Euroopan aluekomitean jäsenvaltioille, sellaisille valtioille, joilla on Yhdistyneiden
Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston
28 päivänä maaliskuuta 1947 hyväksymän
päätöslauselman 36 (IV) 8 kohdan mukaisesti neuvoa-antava asema Euroopan talouskomissiossa, sekä alueellisen taloudellisen
yhdentymisen järjestöille, jotka koostuvat
Euroopan talouskomission tai Maailman
terveysjärjestön Euroopan aluekomitean
toimivaltaisista jäsenvaltioista, joille niiden
jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltaansa
tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, mukaan lukien toimivalta
tehdä näitä asioita koskevia sopimuksia.

This Protocol shall be open for signature
in London on 17 and 18 June 1999 on the
occasion of the Third Ministerial Conference on Environment and Health, and thereafter at United Nations Headquarters in New
York until 18 June 2000, by States members
of the Economic Commission for Europe,
by States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization, by States having consultative status
with the Economic Commission for Europe
pursuant to paragraph 8 of Economic and
Social Council resolution 36 (IV) of 28
March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic
Commission for Europe or members of the
Regional Committee for Europe of the
World Health Organization to which their
member States have transferred competence
over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties
in respect of these matters.

(a) Where the Parties are Parties to the
Convention, and have accepted as compulsory in relation to each other one or both of
the means of dispute settlement provided in
the Convention, the settlement of the dispute
in accordance with the provisions of the
Convention for the settlement of disputes
arising in connection with the Convention;
(b) In any other case, the submission of
the dispute to the International Court of Justice, unless the Parties agree to arbitration or
some other form of dispute resolution.
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22 artikla

Article 22

Ratifiointi, hyväksyminen ja liittyminen

Ratification, acceptance, approval and accession

1. Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet valtiot ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt ratifioivat tai hyväksyvät tämän
pöytäkirjan.
2. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä
varten 21 artiklassa tarkoitetuille valtioille ja
järjestöille.
3. Tämän pöytäkirjan kaikki velvoitteet sitovat 21 artiklassa tarkoitettua järjestöä, joka tulee sopimuspuoleksi ilman, että yksikään sen jäsenvaltio on pöytäkirjan sopimuspuoli. Kun kyseessä on sellainen järjestö, jonka yksi tai useampi jäsenvaltio on tämän pöytäkirjan sopimuspuoli, järjestö ja
sen jäsenvaltiot päättävät vastuualueistaan
pöytäkirjasta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen osalta. Tällaisissa tapauksissa järjestöt ja jäsenvaltiot eivät voi samanaikaisesti käyttää tämän pöytäkirjan mukaisia oikeuksiaan.
4. Edellä 21 artiklassa tarkoitettujen alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöt
ilmoittavat ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjassaan toimivaltansa laajuuden tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa
asioissa. Ne ilmoittavat myös tallettajalle
kaikista niiden toimivallan merkittävistä
muutoksista.

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory
States and regional economic integration organizations.
2. This Protocol shall be open for accession by the States and organizations referred
to in article 21.
3. Any organization referred to in article
21 which becomes a Party without any of its
member States being a Party shall be bound
by all the obligations under this Protocol. In
the case of such organizations, one or more
of whose member States is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for
the performance of their obligations under
this Protocol. In such cases, the organization
and the member States shall not be entitled
to exercise rights under this Protocol concurrently.
4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional
economic integration organizations referred
to in article 21 shall declare the extent of
their competence with respect to the matters
governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any
substantial modification to the extent of
their competence.
5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.

5. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

23 artikla

Article 23

Voimaantulo

Entry into force

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu tallettajan
huostaan.
2. Tämän artiklan soveltamista varten alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjes-

1. This Protocol shall enter into force on
the ninetieth day after the date of deposit of
the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For the purposes of paragraph 1 of this
article, any instrument deposited by a re-
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tön tallettamaa asiakirjaa ei lasketa mukaan
kyseisen järjestön jäsenvaltioiden tallettamien asiakirjojen lisäksi.
3. Kunkin sellaisen 21 artiklassa tarkoitetun valtion tai järjestön osalta, joka ratifioi
tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy
siihen sen jälkeen, kun kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tämä valtio tai järjestö on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

gional economic integration organization
shall not be counted as additional to those
deposited by States members of such an organization.
3. For each State or organization referred
to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after
the deposit of the sixteenth instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on
the ninetieth day after the date of deposit by
such State or organization of its instrument
of ratification, acceptance, approval or accession.

24 artikla

Article 24

Irtisanominen

Withdrawal

Sopimuspuoli voi milloin tahansa kolmen
vuoden kuluttua siitä, kun tämä pöytäkirja
on sen osalta tullut voimaan, irtisanoa pöytäkirjan ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kyseisen
ilmoituksen.

At any time after three years from the date
on which this Protocol has come into force
with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written
notification to the Depositary. Any such
withdrawal shall take effect on the ninetieth
day after the date of its receipt by the Depositary.

25 artikla

Article 25

Tallettaja

Depositary

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri
toimii tämän pöytäkirjan tallettajana.

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

26 artikla

Article 26

Todistusvoimaiset tekstit

Authentic Texts

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale,
jonka englannin-, ranskan-, saksan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien
pääsihteerin huostaan.

The original of this Protocol, of which the
English, French, German and Russian texts
are equally authentic, shall be deposited
with the Secretary-General of the United
Nations.
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TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet
ovat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina,
allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Protocol.

TEHTY Lontoossa 17 päivänä kesäkuuta
1999.

DONE in London, this seventeenth day of
June one thousand nine hundred and ninetynine.
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Ulkoasiainministeriön ilmoitus
Euroopan avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen II liitteen V artiklan ja V liitteen
IV artiklan 5—7 kohtien ja V artiklan teknisluonteisista muutoksista
Annettu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 2005

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Euroopan avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen II liitteen V artiklan liitteenäolevat
teknisluonteiset muutokset, jotka Euroopan
avaruusjärjestön neuvosto on hyväksynyt
päätöslauselmallaan (ESA/C-M/CXXII/Res.1
(Final, chapter IV), 20.10.1995), ovat tulleet
kansainvälisesti voimaan tammikuun 1 päi-

vänä 1997 ja V liitteen IV artiklan 5—7
kohtien ja V artiklan (SopS 2/1995) liitteenäolevat teknisluonteiset muutokset, jotka Euroopan avaruusjärjestön neuvosto on hyväksynyt
päätöslauselmallaan
(ESA/C-M/
CLIV/Res. 2 (Final, chapter III), 15.11.2001),
ovat tulleet kansainvälisesti voimaan tammikuun 1 päivänä 2002.

Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 2005
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Lähetystöneuvos Jaakko Halttunen
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(Suomennos)

(Euroopan avaruusjärjestöä koskeva
yleissopimus (SopS 2/1995) - II ja V liitteen muutokset;)

Convention for the establishment of a
European Space Agency (SopS 2/1995);
Amendments to Articles V of Annex II
and Articles IV and V of Annex V

Liite II - V artikla

Annex II - Article V

1. Järjestön talousarviot ilmaistaan Euroopan valuuttayksikön (ECU) mukaisina
määrinä siten kuin Euroopan unionin toimivaltaiset elimet ovat kyseisen yksikön määritelleet, ja myöhemmin sen Euroopan maksuyksikön mukaisina määrinä, joka korvaa
Euroopan valuuttayksikön heti, kun edellä
tarkoitetut toimivaltaiset elimet ovat sen
saattaneet voimaan.
2. Jokainen jäsenvaltio suorittaa maksuosuutensa Euroopan valuuttayksikön
(ECU) mukaisina määrinä ja myöhemmin 1
kappaleessa tarkoitetun sen korvaavan maksuyksikön mukaisina määrinä.

1. The budgets of the Agency shall be expressed in ECU as currently defined by the
European Union's competent bodies and
subsequently in the European payment unit
which may replace it as soon as it is set into
force by these bodies.

Liite V - IV artikla

Annex V - Article IV

5. Sopimusten maantieteellisen jakauman
viralliset tarkistukset tehdään joka viides
vuosi, ja ennen kolmannen vuoden päättymistä tehdään väliaikainen tarkistus.
6. Sopimusten jakauman virallisten tarkistusten välillä tulisi olla sellainen, että jokaisen virallisen tarkistuksen aikana minkään
jäsenvaltion kumulatiivinen kokonaispalautekerroin ei merkittävästi poikkea tavoitearvosta. Jokaisen virallisen tarkistuksen aikana neuvosto voi tarkistaa kumulatiivisen palautekertoimen alarajaa seuraavaa kautta
varten, kuitenkin siten, että se ei koskaan
ole alempi kuin 0.8.
7. Neuvostolle toimitetaan erikseen arvio
neuvoston määrittelemiä sopimuskategorioita koskevista palautekertoimista, erityisesti jatkotutkimus ja kehittämissopimusten
sekä hankekohtaista teknologiaa koskevien
sopimusten osalta. Pääjohtaja neuvottelee
näistä arvioista neuvoston kanssa määrätyin
säännöllisin väliajoin, erityisesti väliaikai-

5. Formal reviews of the geographical distribution of contracts shall take place every
five years, with an interim review before
the end of the third year.
6. The distribution of contracts between
formal reviews of the situation should be
such that, at the time of each formal review,
the cumulative overall return coefficient of
each Member State does not substantially
deviate from the ideal value. At the time of
each formal review, the Council may revise
the lower limit for the cumulative return
coefficient for the subsequent period, provided that it shall never be lower than 0.8.
7. Separate assessments shall be made,
and reported to the Council, of the return
coefficients for various categories of contract to be defined by it, in particular advanced research and development contracts
and contracts for project-related technology. The Director General shall discuss
these assessments with the Council, at regu-

2. Each Member State shall pay its contribution in ECU and in the subsequent replacement for it as referred to in paragraph
1 above.
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sen tarkistuksen yhteydessä, tavoitteena
mahdollisen epätasapainon korjaamiseksi
tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen.

lar intervals to be specified, and in particular at the interim review, with the aim of
identifying the action needed to redress any
imbalances.

Liite V - V artikla

Annex V - Article V

1. Mikäli jonkin väliaikaisen tarkistuksen
yhteydessä vaikuttaa siltä, että jonkun jäsenvaltion kokonaispalautekerroin on todennäköisesti IV artiklan 6 kappaleen mukaisesti määriteltyä alarajaa pienempi, pääjohtaja esittää neuvostolle ehdotuksensa tilanteen korjaamiseksi vuoden kuluessa.
Näihin ehdotuksiin sovelletaan järjestön sopimuksentekoa koskevia sääntöjä. Jos tilanne ei ole muuttunut tämän vuoden ajanjakson kuluessa, pääjohtaja esittää neuvostolle
ehdotuksen, jossa tarve korjata tilanne katsotaan järjestön sopimuksentekoa koskevia
sääntöjä tärkeämmäksi.

1. If, at one of the interim reviews a trend
is identified indicating that the overall return coefficient of any Member State is
likely to be below the lower limit defined
according to Article IV.6, the Director General shall submit to the Council proposals
designed to redress the situation within one
year. These proposals shall keep within the
Agency’s rules governing the placing of
contracts. If, after this period of one year,
the trend still persists, the Director General
shall submit to the Council proposals in
which the need to remedy the situation
takes precedence over the Agency’s rules
governing the placing of contracts.
2. If, at one of the formal reviews the
overall return coefficient of any Member
State is found to be below the lower limit
defined according to Article IV.6, the Director General shall submit to the Council
proposals in which the need to remedy the
situation within one year takes precedence
over the Agency’s rules governing the placing of contracts.

2. Mikäli jonkin virallisen tarkistuksen
yhteydessä huomataan, että jonkun jäsenvaltion kokonaispalautekerroin on IV artiklan 6 kappaleen mukaisesti määriteltyä alarajaa pienempi, pääjohtaja esittää neuvostolle ehdotuksensa, jossa tarve korjata tilanne vuoden kuluessa katsotaan järjestön sopimuksentekoa koskevia sääntöjä tärkeämmäksi.

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
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