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1 §
Elintarvikeavusta Lontoossa 25 päivänä
huhtikuuta 2012 tehty yleissopimus on voi-
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2§
Yleissopimuksen määräykset ovat asetuk-

sena voimassa.

3§
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä

tammikuuta 2013.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013
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Sopimusteksti 
 
 
 

(Käännös)  
 

ELINTARVIKEAPUA  

KOSKEVA YLEISSOPIMUS 

JOHDANTO-OSA 

FOOD ASSISTANCE CONVENTION 

PREAMBLE 

 
Tämän yleissopimuksen osapuolet, jotka 
vahvistavat olevansa jatkuvasti sitoutuneita 

elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleis-
sopimuksen edelleen päteviin tavoitteisiin, 
jotka ovat maailman elintarviketurvan edis-
täminen ja kansainvälisellä yhteisöllä olevan 
kyvyn parantaminen vastata elintarvikkeita 
koskeviin hätätilanteisiin ja muihin elintar-
vikkeita koskeviin kehitysmaiden tarpeisiin; 

pyrkivät parantamaan elintarvikeavun tu-
loksellisuutta, tehokkuutta ja laatua, minkä 
tarkoituksena on säilyttää ihmishenkiä ja lie-
vittää kaikkein heikoimmassa asemassa ole-
vien väestöryhmien kärsimystä erityisesti hä-
tätilanteissa lujittamalla kansainvälistä yhteis-
työtä ja yhteensovittamista, erityisesti osa-
puolten ja sidosryhmien kesken; 

tunnustavat, että heikossa asemassa olevilla 
väestöryhmillä on elintarvikkeisiin ja ravit-
semukseen liittyviä erityistarpeita; 

vahvistavat, että valtiot ovat ensisijaisesti 
itse vastuussa omasta elintarviketurvansa 
varmistamisesta, ja näin ollen niiden vastuul-
la on toteuttaa asteittain oikeus elintarvikkei-
den riittävään saantiin, sellaisena kuin se on 
määritelty Yhdistyneiden kansakuntien elin-
tarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) neuvos-
ton marraskuussa 2004 hyväksymissä vapaa-
ehtoisissa suuntaviivoissa, jotka koskevat oi-
keutta elintarvikkeiden riittävään saantiin 
koskevan tavoitteen asteittaisen toteutumisen 
tukemista kansallisen elintarviketurvan puit-
teissa (Food and Agriculture Organization 
(FAO) Voluntary Guidelines to support the 
Progressive Realization of the Right to Ade-
quate Food in the Context of National Food 
Security); 

rohkaisevat puutteellisesta elintarviketur-
vasta kärsivien maiden hallituksia kehittä-
mään ja panemaan täytäntöön kansallisia stra-
tegioita, jotka kohdistuvat elintarviketurvan 
puutteellisuuden perimmäisiin syihin pitkän 

The Parties to this Convention, 
Confirming their continued commitment to 

the still valid objectives of the Food Aid 
Convention, 1999, to contribute to world 
food security, and to improve the ability of 
the international community to respond to 
emergency food situations and other food 
needs of developing countries; 

 
Seeking to improve the effectiveness, effi-

ciency, and quality of food assistance in pre-
serving the lives and alleviating the suffering 
of the most vulnerable populations, espe-
cially in emergency situations, by strengthen-
ing international cooperation and coordina-
tion, in particular among the Parties and 
stakeholders; 

Recognising that vulnerable populations 
have particular food and nutritional needs; 

 
Affirming that States have the primary re-

sponsibility for their own national food secu-
rity, and therefore for the progressive realisa-
tion of the right to adequate food as set out in 
the Food and Agriculture Organization 
(FAO) Voluntary Guidelines to support the 
Progressive Realization of the Right to Ade-
quate Food in the Context of National Food 
Security adopted by the FAO Council in No-
vember 2004; 

 
 
 
 
 
 
 
Encouraging governments of food insecure 

countries to develop and implement country-
owned strategies that address the root causes 
of food insecurity through long-term meas-
ures, and that ensure proper linkages between 
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aikavälin toimenpiteiden avulla ja varmista-
maan hätäavun, toipumisvaiheen ja kehitys-
toimien asianmukainen niveltyminen toisiin-
sa; 

viittaavat kansainväliseen humanitaariseen 
oikeuteen ja humanitaarisiin perusperiaattei-
siin, jotka ovat humaanisuus, puolueetto-
muus, tasapuolisuus ja riippumattomuus;  

viittaavat Tukholmassa 17 päivänä kesä-
kuuta 2003 hyväksyttyihin hyvän humanitaa-
risen avunannon periaatteisiin ja käytäntöi-
hin; 

tunnustavat, että osapuolilla on omat toi-
mintapolitiikkansa, jotka koskevat elintarvi-
keavun toimittamista hätä- ja muissa tilanteis-
sa; 

ottavat huomioon maailman ravintotilannet-
ta käsitelleen Rooman huippukokouksen 
vuonna 1996 hyväksymän toimintaohjelman 
sekä maailmanlaajuista kestävää elintarvike-
turvaa koskevat Rooman julistuksen viisi pe-
riaatetta, jotka on mainittu vuonna 2009 pide-
tyn maailman ruokaturvaa käsitelleen huip-
pukokouksen julistuksessa, erityisesti si-
toumuksen saavuttaa elintarviketurva maail-
manlaajuisesti ja Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen Yhdistyneiden kansakuntien 
vuosituhatjulistuksessa vahvistamat ja me-
neillään olevat ponnistelut köyhyyden vähen-
tämiseksi ja nälän poistamiseksi; 

ottavat huomioon avunantaja- ja –vastajan-
ottajamaiden tekemät sitoumukset parantaa 
kehitysavun tuloksellisuutta soveltaen peri-
aatteita, jotka Taloudellisen yhteistyön ja ke-
hityksen järjestö (OECD) hyväksyi vuonna 
2005 annetussa kehitysavun tuloksellisuutta 
koskevassa Pariisin julistuksessa; 

ovat päättäneet toimia Maailman kauppajär-
jestöön (WTO) liittyvien velvoitteidensa ja 
erityisesti WTO:n elintarvikeapua koskevien 
periaatteiden mukaisesti,  

ovat sopineet seuraavaa: 

relief, recovery and development activities; 
 
 
 
Referring to international humanitarian law 

and the fundamental humanitarian principles 
of humanity, impartiality, neutrality and in-
dependence;  

Referring to the Principles and Good Prac-
tice of Humanitarian Donorship, endorsed in 
Stockholm on 17 June 2003; 

 
Recognising that the Parties have their own 

policies related to providing food assistance 
in emergency and non-emergency situations; 

 
Considering the World Food Summit Plan 

of Action adopted in Rome in 1996, as well 
as the Five Rome Principles for Sustainable 
Global Food Security identified in the Decla-
ration of the World Summit on Food Security 
of 2009, in particular the commitment to ac-
hieve food security in all countries and the 
ongoing effort to reduce poverty and eradi-
cate hunger that was reaffirmed by the 
United Nations General Assembly in the 
United Nations Millennium Declaration; 

  
 
 
Considering the commitments made by do-

nor and recipient countries to improve devel-
opment aid effectiveness by applying the 
principles of the Organisation for Economic 
Cooperation and Development's (OECD) Pa-
ris Declaration on Aid Effectiveness adopted 
in 2005; 

Determined to act in accordance with their 
World Trade Organization (WTO) obliga-
tions, in particular any WTO disciplines on 
food aid;  

Have agreed as follows: 
 

1 artikla 

Tavoitteet 

Tämän yleissopimuksen tavoitteena on pe-
lastaa ihmishenkiä, vähentää nälkää, parantaa 
elintarviketurvaa sekä parantaa kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevien väestöryhmien 
ravitsemustilaa  

Article 1 

Objectives 

The objectives of this Convention are to 
save lives, reduce hunger, improve food se-
curity, and improve the nutritional status of 
the most vulnerable populations by: 
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a) vastaamalla kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevien väestöryhmien elintarvike- ja 
ravitsemustarpeisiin elintarvikeavun toimit-
tamista koskevin osapuolten sitoumuksin, 
millä parannetaan turvallisen ja ravitsevan 
ruoan riittävää saantia ja kulutusta, 

b) varmistamalla, että kaikkein heikoim-
massa asemassa oleville väestöryhmille an-
nettava elintarvikeapu on soveltuvaa, oikea-
aikaista, tuloksellista, tehokasta ja perustuu 
tarpeisiin ja yhteisiin periaatteisiin, ja 

c) helpottamalla tietojen jakamista, yhteis-
työtä ja yhteensovittamista ja tarjoamalla 
keskustelufoorumin, jotta osapuolten voima-
varojen käytön tuloksellisuutta, tehokkuutta 
ja johdonmukaisuutta voidaan parantaa tar-
peisiin vastattaessa. 

(a) addressing the food and nutritional 
needs of the most vulnerable populations 
through commitments made by the Parties to 
provide food assistance that improves access 
to, and consumption of, adequate, safe and 
nutritious food; 

(b) ensuring that food assistance provided 
to the most vulnerable populations is appro-
priate, timely, effective, efficient, and based 
on needs and shared principles; and 

 
(c) facilitating information-sharing, coop-

eration, and coordination, and providing a fo-
rum for discussion in order to improve the ef-
fective, efficient, and coherent use of the Par-
ties' resources to respond to needs. 

 
2 artikla 

Elintarvikeavun periaatteet 

Antaessaan ja toimittaessaan elintarvi-
keapua kaikkein heikoimmassa asemassa ole-
ville väestöryhmille osapuolten olisi aina 
noudatettava seuraavia periaatteita: 

a) yleiset elintarvikeavun periaatteet: 
i) elintarvikeapua annetaan ainoastaan sil-

loin, kun se on kaikkein tuloksellisin ja sopi-
vin keino tyydyttää kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien väestöryhmien elintarvike- 
tai ravitsemustarpeet. 

ii) Elintarvikeapua annettaessa otetaan 
huomioon vastaanottajamaiden pitkän aikavä-
lin tavoitteet, jotka koskevat olojen ennalleen 
palauttamista ja kehittämistä, ja tarvittaessa 
tuetaan laajempaa tavoitetta, joka koskee 
elintarviketurvan saavuttamista. 

iii) Elintarvikeapua annetaan tavalla, joka 
suojelee heikossa asemassa olevien väestö-
ryhmien ja paikallisyhteisöjen elinkeinoja ja 
parantaa niiden omavaraisuutta ja selviyty-
miskykyä sekä ehkäisee ja lievittää elintarvi-
keturvaa uhkaavia kriisejä ja auttaa niihin 
valmistautumisessa ja vastaamisessa niihin. 

iv) Elintarvikeapua annetaan siten, että väl-
tetään riippuvuutta ja minimoidaan suorat ja 
välilliset kielteiset vaikutukset avunsaajiin ja 
muihin. 

v) Elintarvikeapua annetaan tavalla, joka ei 
vaikuta kielteisesti paikalliseen tuotantoon, 
markkinaolosuhteisiin, markkinoinnin raken-

Article 2 

Principles of Food Assistance 

The Parties, in providing and delivering 
food assistance to the most vulnerable popu-
lations, should always adhere to the follow-
ing principles: 

(a) General principles of food assistance: 
(i) provide food assistance only when it is 

the most effective and appropriate means of 
addressing the food or nutrition needs of the 
most vulnerable populations; 

 
(ii) provide food assistance, taking into ac-

count the long-term rehabilitation and devel-
opment objectives of the recipient countries, 
while supporting the broader goal of achiev-
ing food security, whenever appropriate; 

 
(iii) provide food assistance in a manner 

that protects livelihoods and strengthens the 
self-reliance and resilience of vulnerable 
populations, and local communities, and that 
prevents, prepares for, mitigates and re-
sponds to food security crises; 

 
(iv) provide food assistance in such a way 

as to avoid dependency and minimise direct 
and indirect negative impacts on beneficiar-
ies and others; 

(v) provide food assistance in a way that 
does not adversely affect local production, 
market conditions, marketing structures and 
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teisiin ja kauppaan tai heikossa asemassa ole-
ville väestöryhmille välttämättömien tavaroi-
den hintaan. 

vi) Elintarvikeapu toimitetaan kokonaisuu-
dessaan avustuksina aina kun se on mahdol-
lista. 

b) Elintarvikeavun tuloksellisuutta koskevat 
periaatteet: 

i) Jotta heikossa asemassa oleville väestö-
ryhmille tarkoitettuun elintarvikeapuun käy-
tettävissä olevaa rahamäärää ja avun tuloksel-
lisuutta voidaan lisätä, liitännäiskustannukset 
pidetään mahdollisimman pieninä. 

ii) Pyritään aktiivisesti tekemään yhteistyö-
tä, sovittamaan yhteen ja jakamaan tietoa 
elintarvikeapuohjelmien tuloksellisuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi sekä elintarvi-
keavun ja siihen liittyvien politiikan alojen ja 
välineiden keskinäisen johdonmukaisuuden 
parantamiseksi. 

iii) Ostetaan elintarvikkeet ja muut elintar-
vikeapuun kuuluvat hyödykkeet paikallisilta 
tai alueellisilta toimittajilta aina, kun se on 
mahdollista ja asianmukaista. 

iv) Lisätään mahdollisuuksien mukaan si-
tomattoman, käteiseen perustuvan elintarvi-
keavun osuutta, kun tämä on mahdollista ja 
vastaa tarpeita. 

v) Muutetaan elintarvikeapu rahaksi ainoas-
taan, kun siihen on selkeä tarve ja tällä paran-
netaan heikossa asemassa olevien väestöryh-
mien elintarviketurvaa. Rahaksi muuttamisen 
on perustuttava avoimeen ja objektiiviseen 
markkina-analyysiin, ja kaupallista väärin-
käyttöä on ehkäistävä.  

vi) Varmistetaan, että elintarvikeapua ei 
käytetä osapuolten markkinatavoitteiden edis-
tämiseen. 

vii) Vältetään mahdollisimman pitkälle 
elintarvikeavun jälleenvientiä, jollei kyse ole 
hätätilanteen ehkäisemisestä tai siinä auttami-
sesta. Elintarvikeapua voidaan jälleenviedä 
ainoastaan siten, että kaupallinen väärinkäyttö 
ehkäistään. 

viii) Tunnustetaan, silloin kun aiheellista, 
että elintarvikeaputoimien järjestelyt, yhteen-
sovittaminen ja toteuttaminen ovat ensisijai-
sesti toimivaltaisten viranomaisten tai asiaan-
kuuluvien sidosryhmien tehtäviä ja niiden 
vastuulla. 

c) Elintarvikeavun toimittamista koskevat 
periaatteet: 

commercial trade or the price of essential 
goods for vulnerable populations; 

 
(vi) provide food aid in fully grant form, 

whenever possible; 
  
(b) Principles of food assistance effective-

ness: 
(i) in order to increase the amount available 

to spend on food assistance for vulnerable 
populations and to promote efficiency, 
minimise associated costs as much as possi-
ble; 

(ii) actively seek to cooperate, coordinate 
and share information to improve the effec-
tiveness and efficiency of food assistance 
programs, and the coherence between food 
assistance and related policy areas and in-
struments; 

(iii) purchase food and other components 
of food assistance locally or regionally, 
whenever possible and appropriate; 

 
 
(iv) increasingly provide untied cash-based 

food assistance, whenever possible and based 
on needs; 

 
(v) only monetise food aid where there is 

an identified need to do so, and to improve 
the food security of vulnerable populations; 
base monetisation on transparent and objec-
tive market analysis and avoid commercial 
displacement;  

 
(vi) ensure food assistance is not used to 

promote the market development objectives 
of the Parties; 

(vii) avoid re-exportation of food aid to the 
maximum extent possible except to prevent 
or respond to an emergency situation; only re 
export food aid in a manner that avoids 
commercial displacement; 

 
(viii) acknowledge, where appropriate, that 

relevant authorities or relevant stakeholders 
have the primary role and responsibility for 
the organisation, coordination and implemen-
tation of food assistance operations; 

 
(c) Principles on the provision of food as-

sistance: 
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i) Kohdennetaan elintarvikeapu heikoim-
massa asemassa olevien väestöryhmien elin-
tarvike- ja ravitsemustarpeiden mukaisesti. 

ii) Otetaan avunsaajat sekä soveltuvissa ta-
pauksissa muut mahdolliset sidosryhmät mu-
kaan tarpeiden arviointiin sekä elintarvi-
keavun suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seu-
rantaan ja arviointiin. 

iii) Annetaan sellaista elintarvikeapua, joka 
täyttää sovellettavat turvallisuus- ja laatuvaa-
timukset, kunnioittaa paikallisia ja kulttuuriin 
liittyviä ravitsemustottumuksia sekä vastaa 
avunsaajien ravitsemuksellisia tarpeita. 

iv) Vaalitaan elintarvikeavun vastaanottaji-
en ihmisarvoa. 

d) Elintarvikeavun vastuullisuutta koskevat 
periaatteet: 

i) Toteutetaan soveltuvia erityistoimenpitei-
tä elintarvikeapua koskevien toimintapolitiik-
kojen, ohjelmien ja toimien vastuullisuuden 
ja tarkasteltavuuden parantamiseksi. 

ii) Seurataan ja arvioidaan elintarvikeavun 
tuloksia ja vaikutusta ja tiedotetaan niistä 
säännöllisesti ja avoimesti, jotta parhaita käy-
täntöjä voidaan kehittää edelleen ja saada ai-
kaan mahdollisimman suuri vaikutus. 

(i) target food assistance according to the 
food and nutrition needs of the most vulner-
able populations; 

(ii) involve beneficiaries in the assessment 
of their needs and in the design, implementa-
tion, monitoring and evaluation of food assis-
tance, as well as other relevant stakeholders, 
where appropriate; 

(iii) provide food assistance that meets ap-
plicable safety and quality standards, and that 
respects cultural and local dietary habits and 
the nutritional needs of the beneficiaries; 

 
(iv) uphold the dignity of beneficiaries of 

food assistance; 
(d) Principles of food assistance account-

ability: 
(i) take specific and appropriate measures 

to strengthen the accountability and transpar-
ency of food assistance policies, programs, 
and operations; 

(ii) monitor, evaluate, and communicate, 
on a regular and transparent basis, the out-
comes and the impact of food assistance ac-
tivities in order to further develop best prac-
tices and maximise their effectiveness. 

 
3 artikla 

Suhde WTO-sopimuksiin 

Tällä yleissopimuksella ei poiketa osapuol-
ten välillä sovellettavista olemassa olevista tai 
tulevista WTO-velvoitteista. Jos tällaiset vel-
voitteet ovat ristiriidassa tämän yleissopi-
muksen kanssa, ensin mainitut ovat ensisijai-
sia. Mikään tässä yleissopimuksessa ei rajoita 
kantoja, joita osapuolet voivat omaksua missä 
tahansa neuvotteluissa WTO:ssa. 

Article 3 

Relationship with WTO Agreements 

Nothing in this Convention shall derogate 
from any existing or future WTO obligations 
applicable between Parties. In case of con-
flict between such obligations and this Con-
vention, the former shall prevail. Nothing in 
this Convention will prejudice the positions 
that a Party may adopt in any negotiations in 
the WTO. 

 
4 artikla 

Hyväksytty maa, hyväksytyt heikossa  
asemassa olevat väestöryhmät, hyväksytyt 

tuotteet, hyväksytyt toimet ja  
liitännäiskustannukset 

1. 'Hyväksytyllä maalla' tarkoitetaan kaik-
kia OECD:n kehitysapukomitean (DAC) vi-
rallisen kehitysavun vastaanottajiksi luokitte-
lemia maita tai mitä tahansa muuta maata, jo-
ka mainitaan menettely- ja täytäntöön-

Article 4 

Eligible Country, Eligible Vulnerable  
Populations,Eligible Products,Eligible  

Activities, and Associated Costs 

 
1. "Eligible Country" means any country 

on the OECD's Development Assistance 
Committee (DAC) list of Official Develop-
ment Assistance Recipients, or any other 
country identified in the Rules of Procedure 
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panosäännöissä (Rules of Procedure and Im-
plementation). 

2. 'Hyväksytyillä heikossa asemassa olevil-
la väestöryhmillä' tarkoitetaan heikossa ase-
massa olevia väestöryhmiä missä tahansa hy-
väksytyssä maassa. 

3. 'Hyväksytyillä tuotteilla' tarkoitetaan ih-
misravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, jotka 
vastaavat kohdemaan kansallisia periaatteita 
ja asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, mukaan lu-
ettuina sovellettavat kansainväliset elintar-
vikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevat 
normit, sekä tuotteita, joilla edistetään elin-
tarviketarpeiden tyydyttymistä ja turvataan 
elinkeinoja hätätilanteissa ja toipumisvaiheen 
alussa. Hyväksyttyjen tuotteiden luettelo si-
sältyy menettely- ja täytäntöönpanosääntöi-
hin. 

4. Osapuolen 5 artiklan mukaiseen vuotui-
seen vähimmäissitoumukseen hyväksyttyjen 
toimien on oltava 1 artiklan mukaisia, ja nii-
hin on sisällyttävä ainakin seuraavat toimet: 

 
a) hyväksyttyjen tuotteiden toimitus ja jake-

lu;  
b) käteisten varojen ja elintarvikekuponkien 

tarjoaminen; sekä 
c) ravitsemukselliset toimenpiteet. 
Hyväksyttyjä toimia käsitellään tarkemmin 

menettely- ja täytäntöönpanosäännöissä. 
 
5. Osapuolen 5 artiklan mukaisen vuotuisen 

vähimmäissitoumuksen täytäntöönpanoon 
hyväksyttyjen liitännäiskustannusten on olta-
va 1 artiklan mukaiset, ja niiden on rajoitutta-
va kustannuksiin, jotka liittyvät suoraan me-
nettely- ja täytäntöönpanosäännöissä tar-
kemmin kuvattuihin hyväksyttyihin toimiin. 

and Implementation. 
 
2. "Eligible Vulnerable Populations" means 

vulnerable populations in any Eligible Coun-
try. 

 
3. "Eligible Products" means products for 

human consumption that comply with rele-
vant national policies and legislation of the 
country of operation, including, as appropri-
ate, applicable international food safety and 
quality standards as well as products that 
contribute to meeting food needs and protect-
ing livelihoods in emergency and early re-
covery situations. The list of Eligible Prod-
ucts is provided in the Rules of Procedure 
and Implementation. 

  
4. Eligible Activities for the fulfilment of a 

Party's minimum annual commitment in ac-
cordance with Article 5 shall be consistent 
with Article 1, and shall include at least the 
following activities: 

(a) the provision and distribution of Eligi-
ble Products;  

(b) the provision of cash and vouchers; and 
 
(c) nutritional interventions. 
These Eligible Activities are further elabo-

rated in the Rules of Procedure and Imple-
mentation. 

5. Associated Costs eligible for the fulfil-
ment of a Party's minimum annual commit-
ment according to Article 5 shall be consis-
tent with Article 1, and shall be limited to 
costs directly linked to the provision of Eli-
gible Activities, as further elaborated in the 
Rules of Procedure and Implementation. 

 
5 artikla 

Sitoumus 

1. Kukin osapuoli sopii tämän yleissopi-
muksen tavoitteiden saavuttamiseksi tekevän-
sä lakiensa ja säädöstensä mukaisen vuotui-
sen elintarvikeapusitoumuksen. Kunkin osa-
puolen sitoumusta kutsutaan sen 'vuotuiseksi 
vähimmäissitoumukseksi'. 

2. Vuotuinen vähimmäissitoumus on il-
maistava arvona tai määränä menettely- ja 
täytäntöönpanosäännöissä tarkemmin esitetyn 

Article 5 

Commitment 

1. To meet the objectives of this Conven-
tion, each Party agrees to make an annual 
commitment of food assistance, set in accor-
dance with its laws and regulations. Each 
Party's commitment is referred to as its 
"minimum annual commitment".  

2. The minimum annual commitment shall 
be expressed in terms of value or quantity as 
further elaborated in the Rules of Procedure 
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mukaisesti. Osapuoli voi ilmaista sitoumuk-
sensa joko vähimmäisarvona tai vähimmäis-
määränä tai näiden yhdistelmänä. 

 
3. Arvona ilmaistavat vuotuiset vähimmäis-

sitoumukset voidaan ilmaista osapuolen valit-
semana valuuttana. Määränä ilmaistavat vuo-
tuiset vähimmäissitoumukset voidaan ilmaista 
viljayksikkötonneina tai muissa mittayksi-
köissä, jotka on mainittu menettely- ja täytän-
töönpanosäännöissä. 

4. Kukin osapuoli ilmoittaa sihteeristölle 
alustavan vuosittaisen vähimmäissitoumuk-
sensa mahdollisimman pian ja viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua tämän yleissopi-
muksen voimaantulosta tai kolmen kuukau-
den kuluessa sen liittymisestä tähän yleisso-
pimukseen. 

5. Kukin osapuoli ilmoittaa sihteeristölle 
kaikista muutoksista seuraavien vuosien vuo-
tuiseen vähimmäissitoumukseensa viimeis-
tään muutosta edeltävän vuoden joulukuun 15 
päivänä. 

6. Sihteeristö ilmoittaa ajan tasalle saatetut 
vuotuiset vähimmäissitoumukset kaikille osa-
puolille mahdollisimman pian ja viimeistään 
kunkin vuoden tammikuun 1 päivänä. 

7. Vuotuiseen vähimmäissitoumukseen lu-
ettavat suoritukset olisi tehtävä kokonaisuu-
dessaan avustuksina aina kun se on mahdol-
lista. Osapuolen sitoumuksen täytäntöön-
panoon luettavasta elintarvikeavusta on vä-
hintään 80 prosenttia menettely- ja täytän-
töönpanosäännöissä tarkemmin määritellyille 
hyväksytyille maille ja hyväksytyille heikossa 
asemassa oleville väestöryhmille osoitettavas-
ta elintarvikeavusta annettava kokonaisuudes-
saan avustuksina. Osapuolet pyrkivät mahdol-
lisuuksien mukaan vähitellen kasvattamaan 
tätä osuutta. Suoritukset, joita ei tehdä koko-
naisuudessaan avustuksina, olisi kirjattava 
kunkin osapuolen vuosikertomukseen. 

8. Osapuolet sitoutuvat suorittamaan kaikki 
tähän yleissopimukseen perustuvat elintarvi-
keaputoiminnot siten, että vältetään häiriöitä 
tavanomaisille tuotantotavoille ja kansainvä-
liselle kaupalle.  

9. Osapuolet varmistavat, että elintarvi-
keavun antaminen ei ole suoraan tai välilli-
sesti, virallisesti tai epävirallisesti eikä avoi-
mesti tai peitetysti sidoksissa maataloustuot-
teiden taikka muiden tavaroiden ja palvelui-

and Implementation. A Party may choose to 
express either a minimum value or a mini-
mum quantity, or a combination of both for 
its commitment.  

3. Minimum annual commitments in terms 
of value can be expressed in the currency 
chosen by the Party. Minimum annual com-
mitments in terms of quantity can be ex-
pressed in tonnes of grain equivalent or other 
units of measure provided under the Rules of 
Procedure and Implementation. 

4. Each Party shall notify the Secretariat of 
its initial minimum annual commitment as 
soon as possible and no later than six months 
following the entry into force of this Conven-
tion, or within three months of its accession 
to this Convention. 

 
5. Each Party shall notify the Secretariat of 

any change to its minimum annual commit-
ment for subsequent years no later than the 
fifteenth day of December of the year preced-
ing the change. 

6. The Secretariat shall communicate the 
updated minimum annual commitments to all 
of the Parties as soon as possible and no later 
than the first day of January of each year. 

7. Contributions made to meet minimum 
annual commitments should be made in fully 
grant form whenever possible. With respect 
to food assistance counted towards a Party's 
commitment, not less than 80 per cent pro-
vided to Eligible Countries and Eligible Vul-
nerable Populations, as further elaborated in 
the Rules of Procedure and Implementation, 
shall be in fully grant form. To the extent 
possible, the Parties shall seek progressively 
to exceed this percentage. Contributions that 
are not made in fully grant form should be 
accounted for in each Party's annual report. 

 
 
8. The Parties shall undertake to conduct 

all food assistance transactions under this 
Convention in such a way as to avoid harm-
ful interference with normal patterns of pro-
duction and international commercial trade.  

9. The Parties shall ensure that the provi-
sion of food assistance is not tied directly or 
indirectly, formally or informally, explicitly 
or implicitly, to commercial exports of agri-
cultural products or other goods and services 
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den kaupalliseen vientiin vastaanottajamai-
hin.  

10. Täyttääkseen arvona tai määränä ilmais-
tun vuotuisen vähimmäissitoumuksensa osa-
puoli tekee tämän yleissopimuksen mukaisia 
suorituksia, jotka koostuvat varoista, jotka on 
tarkoitettu 4 artiklassa mainittujen, menettely- 
ja täytäntöönpanosäännöissä tarkemmin mää-
ritettyjen hyväksyttyjen tuotteiden ja toimien 
sekä liitännäiskustannusten rahoitukseen. 

11. Tämän yleissopimukseen perustuvaan 
vuotuiseen vähimmäissitoumuksen täyttämi-
seksi tehtävät suoritukset voidaan kohdentaa 
ainoastaan 4 artiklassa mainituille, menettely- 
ja täytäntöönpanosäännöissä tarkemmin mää-
ritellyille hyväksytyille maille tai hyväksy-
tyille heikossa asemassa oleville väestöryh-
mille. 

12. Osapuolten suoritukset voidaan toimit-
taa kahdenvälisesti, hallitustenvälisten tai 
muiden kansainvälisten järjestöjen taikka 
muiden elintarvikeapukumppaneiden, mutta 
ei muiden osapuolten välityksellä. 

13. Kukin osapuoli pyrkii toteuttamaan 
vuotuisen vähimmäissitoumuksensa. Jos osa-
puoli ei pysty toteuttamaan jonkin vuoden 
vuotuista vähimmäissitoumustaan, se selostaa 
epäonnistumiseen johtaneet seikat kyseisen 
vuoden vuosikertomuksessaan. Puuttuva 
määrä lisätään osapuolen seuraavan vuoden 
vuotuiseen vähimmäissitoumukseen, jollei 7 
artiklan nojalla perustettu komitea toisin pää-
tä tai jollei poikkeuksellisten olosuhteiden 
vuoksi ole perusteltua olla toimimatta tällä 
tavoin. 

14. Jos osapuolen suoritukset ylittävät sen 
vuotuisen vähimmäissitoumuksen, ylittyvä 
osuus, kuitenkin enintään viisi prosenttia sen 
vuotuisesta vähimmäissitoumuksesta, voidaan 
laskea osaksi osapuolen seuraavan vuoden si-
toumukseen perustuvia suorituksia. 

to recipient countries.  
 
10. To meet its minimum annual commit-

ment, whether expressed in value or quantity, 
a Party shall make contributions that are con-
sistent with this Convention and that consist 
of funding for Eligible Products and Activi-
ties, and Associated Costs, as set forth in Ar-
ticle 4, and as further elaborated in the Rules 
of Procedure and Implementation. 

11. Contributions provided to meet the 
minimum annual commitment under this 
Convention may only be directed at Eligible 
Countries or Eligible Vulnerable Populations, 
as set forth in Article 4 and as further elabo-
rated in the Rules of Procedure and Imple-
mentation. 

 
12. The Parties' contributions may be pro-

vided bilaterally, through intergovernmental 
or other international organisations, or 
through other food assistance partners, but 
not through other Parties. 

13. Each Party shall make every effort to 
meet its minimum annual commitment. If a 
Party is unable to meet its minimum annual 
commitment for a particular year, it shall de-
scribe the circumstances of its failure to do 
so in its annual report for that year. The un-
fulfilled amount shall be added to the Party's 
minimum annual commitment for the follow-
ing year unless the Committee established 
under Article 7 decides otherwise, or unless 
extraordinary circumstances justify not doing 
so.  

14. If a Party's contribution exceeds its 
minimum annual commitment, the amount of 
the excess, but not more than five per cent of 
its minimum annual commitment, may be 
counted as part of the Party's contribution for 
the following year. 

 
6 artikla 

Vuosikertomukset ja tietojen vaihto 

1. Kukin osapuoli laatii 90 päivän kuluessa 
kalenterivuoden päättymisestä sihteeristölle 
menettely- ja täytäntöönpanosääntöjen mu-
kaisen vuosikertomuksen, jossa esitetään yk-
sityiskohtaisesti, miten se on toteuttanut tähän 
yleissopimukseen perustuvan vuotuisen vä-

Article 6 

Annual Reporting and Information Sharing 

1. Within ninety days after the end of the 
calendar year, each Party shall provide an 
annual report, in accordance with the Rules 
of Procedure and Implementation, to the Se-
cretariat, detailing how it met its minimum 
annual commitment under this Convention. 
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himmäissitoumuksensa. 
2. Vuosikertomuksessa on oltava kertova 

osio, johon voidaan sisällyttää tietoja siitä, 
miten osapuolen elintarvikeapupolitiikka, -
ohjelmat ja toimet edistävät tämän yleissopi-
muksen tavoitteita ja periaatteita. 

3. Osapuolten olisi jatkuvasti vaihdettava 
tietoja elintarvikeapupolitiikoistaan ja  ohjel-
mistaan sekä näiden politiikkojen ja ohjelmi-
en arvioinneissa havaitsemistaan tuloksista. 

 
2. This annual report shall contain a narra-

tive component that may include information 
on how the Party's food assistance policies, 
programs and operations contribute to the ob-
jectives and principles of this Convention. 

3. The Parties should, on an ongoing basis, 
exchange information on their food assis-
tance policies and programs and the results of 
their evaluations of these policies and pro-
grams. 

 
7 artikla 

Elintarvikeapukomitea 

1. Perustetaan elintarvikeapukomitea, jäl-
jempänä 'komitea', joka koostuu kaikista tä-
män yleissopimuksen osapuolista. 

2. Komitea tekee päätöksensä virallisissa is-
tunnoissaan ja suorittaa tehtävät, joita tämän 
yleissopimuksen määräysten täytäntöönpano 
sen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti 
edellyttää. 

 
3. Komitea hyväksyy menettelytapasään-

tönsä; se voi myös hyväksyä sääntöjä, joissa 
selvennetään tämän yleissopimuksen määrä-
yksiä niiden asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Elintarvikeapua koskevan 
vuoden 1999 yleissopimuksen nojalla peruste-
tun elintarvikeapukomitean 25 päivänä huhti-
kuuta 2012 hyväksymä asiakirja 
FAC(11/12)1 toimii alkuvaiheessa tämän 
yleissopimuksen menettely- ja täytäntöön-
panosääntöinä. Komitea voi myöhemmin 
päättää muuttaa näitä menettely- ja täytän-
töönpanosääntöjä. 

4. Komitea tekee päätöksensä yhteisymmär-
ryksellä eli siten, että yksikään osapuoli ei vi-
rallisesti vastusta ehdotusta virallisessa istun-
nossa käsiteltävää aihetta koskevaksi komite-
an päätökseksi. Virallisen vastustuksen voi 
ilmaista joko virallisessa istunnossa tai 30 
päivän kuluessa siitä, kun virallisen istunnon 
pöytäkirja, johon kyseiset päätösehdotukset 
on kirjattu, on jaettu. 

5. Sihteeristö laatii kunkin vuoden osalta 
komitealle yhteenvetokertomuksen, joka laa-
ditaan, hyväksytään ja julkaistaan menettely- 
ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.  

 

Article 7 

Food Assistance Committee 

1. A Food Assistance Committee (the 
"Committee"), consisting of all of the Parties 
to this Convention, is hereby established. 

2. The Committee shall make the decisions 
at its formal sessions and perform the func-
tions that are required to carry out the provi-
sions of this Convention in accordance with 
the principles and objectives of the Conven-
tion. 

3. The Committee shall adopt rules govern-
ing its proceedings; it may also adopt rules 
elaborating further the provisions of this 
Convention to ensure that they are properly 
implemented. Document FAC(11/12)1 – 25 
April 2012 of the Food Aid Committee of the 
Food Aid Convention, 1999 shall serve as the 
initial Rules of Procedure and Implementa-
tion for this Convention. The Committee may 
subsequently decide to modify those Rules of 
Procedure and Implementation. 

 
 
4. The Committee shall make decisions by 

consensus, meaning that no Party formally 
opposes the proposed decision of the Com-
mittee on a matter under discussion at a for-
mal session. Formal opposition may occur ei-
ther at the formal session or within thirty 
days after the circulation of the minutes of a 
formal session recording the proposed deci-
sions concerned. 

5. For each year, the Secretariat shall pre-
pare a summary report for the Committee, to 
be drafted, adopted and published, in accor-
dance with the Rules of Procedure and Im-
plementation.  
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6. Komitean on tarkoitus tarjota osapuolille 
foorumi, jolla keskustella elintarvikeapua 
koskevista kysymyksistä, kuten tarpeesta saa-
da riittäviä ja oikea-aikaisia voimavaroja kos-
kevia sitoumuksia ratkaisuna elintarvike- ja 
ravinnontarpeisiin erityisesti hätä- ja kriisiti-
lanteissa. Sen tarkoituksena on helpottaa tie-
tojen vaihtoa muiden sidosryhmien kanssa ja 
niiden jakamista näille ryhmille, ja sen olisi 
kuultava näitä ryhmiä ja ottaa niiltä vastaan 
tietoja komiteassa käytävien keskustelujen 
tueksi. 

7. Kukin osapuoli nimeää edustajan, joka 
ottaa vastaan sihteeristön toimittamat ilmoi-
tukset ja muut tiedonannot. 

6. The Committee should provide a forum 
for discussion among the Parties with respect 
to food assistance matters, such as the need 
to mobilise appropriate and timely resource 
commitments to address the food and nutri-
tional needs, especially in specific emer-
gency and crisis situations. It should facilitate 
information-sharing with and dissemination 
to other stakeholders, and should consult 
with and receive information from them to 
support its discussions. 

 
7. Each Party shall designate a representa-

tive to receive notices and other communica-
tions from the Secretariat. 

 
8 artikla 

Komitean puheenjohtaja ja  
varapuheenjohtaja 

1. Komitea nimeää kunkin vuoden viimei-
sessä virallisessa istunnossa puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan seuraavalle vuodelle. 

 
2. Puheenjohtajalla on seuraavat tehtävät: 
 
a) kunkin virallisen istunnon ja epäviralli-

sen kokouksen esityslistaluonnoksen hyväk-
syminen; 

b) puheen johtaminen virallisissa istunnois-
sa ja epävirallisissa kokouksissa; 

c) virallisten istuntojen ja epävirallisten ko-
kousten avaaminen ja päättäminen; 

d) esityslistaluonnoksen saattaminen komi-
tean hyväksyttäväksi virallisten istuntojen ja 
epävirallisten kokousten alussa; 

e) keskustelujen johtaminen sekä menette-
ly- ja täytäntöönpanosääntöjen noudattamisen 
varmistaminen; 

f) puheenvuorojen jakaminen osapuolille; 
g) menettelytapakysymyksistä päättäminen 

asiaa koskevien menettely- ja täytäntöön-
panosääntöjen mukaisesti, ja 

h) kysymysten esittäminen ja päätöksistä 
ilmoittaminen. 

3. Jos puheenjohtaja on poissa virallisesta 
istunnosta tai epävirallisesta kokouksesta ko-
ko sen keston ajan tai osan aikaa tai väliaikai-
sesti kykenemätön hoitamaan puheenjohtajan 
tehtäviä, puheenjohtajana toimii varapuheen-
johtaja. Sekä puheenjohtajan että varapuheen-

Article 8 

Chairperson and Vice-Chairperson of the 
Committee 

1. At the last formal session held in each 
year, the Committee shall decide on a Chair-
person and a Vice-Chairperson for the fol-
lowing year. 

2. The Chairperson shall have the follow-
ing duties: 

(a) to approve the draft agenda for each 
formal session or informal meeting; 

 
(b) to preside at formal sessions or informal 

meetings; 
(c) to open and close each formal session 

or informal meeting; 
(d) to submit the draft agenda to the Com-

mittee for adoption at the beginning of each 
formal session or informal meeting; 

(e) to direct discussions and ensure that the 
procedures specified in the Rules of Proce-
dure and Implementation are observed; 

(f) to invite the Parties to speak; 
(g) to rule on points of order in accordance 

with the relevant Rules of Procedure and Im-
plementation; and 

(h) to ask questions and announce deci-
sions. 

3. If the Chairperson is absent from all or 
part of a formal session or an informal meet-
ing, or is temporarily unable to fill the office 
of Chairperson, the Vice Chairperson shall 
act as Chairperson. In the absence of the 
Chairperson and the Vice-Chairperson, the 
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johtajan poissa ollessa komitea nimeää väli-
aikaisen puheenjohtajan. 

4. Jos puheenjohtaja ei jostakin syystä ky-
kene jatkamaan puheenjohtajan tehtävässä, 
varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja me-
neillään olevan vuoden loppuun saakka. 

Committee shall appoint a temporary Chair-
person. 

4. If, for any reason, the Chairperson is un-
able to continue to fill the office of Chairper-
son, the Vice-Chairperson shall become 
Chairperson until the end of the year. 

 
9 artikla 

Viralliset istunnot ja epäviralliset kokoukset 

1. Komitea pitää virallisia istuntoja ja epä-
virallisia kokouksia menettely- ja täytäntöön-
panosääntöjen mukaisesti.  

2. Komitea pitää vähintään yhden virallisen 
istunnon vuodessa. 

3. Komitea pitää muita virallisia istuntoja ja 
epävirallisia kokouksia puheenjohtajan tai 
vähintään kolmen osapuolen pyynnöstä. 

 
4. Komitea voi kutsua virallisiin istun-

toihinsa tai epävirallisiin kokouksiinsa menet-
tely- ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti 
tarkkailijoita ja asianomaisia sidosryhmiä 
keskustelemaan elintarvikeapuun liittyvistä 
erityiskysymyksistä. 

5. Komitea kokoontuu menettely- ja täytän-
töönpanosääntöjen mukaisesti määritetyssä 
paikassa. 

6. Virallisten istuntojen ja epävirallisten 
kokousten esityslista laaditaan menettely- ja 
täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. 

 
7. Virallisen istunnon pöytäkirja, johon on 

sisällytettävä kaikki ehdotukset komitean 
päätöksiksi, on jaettava 30 päivän kuluessa is-
tunnosta. 

Article 9 

Formal Sessions and Informal Meetings 

1. The Committee shall hold formal ses-
sions and informal meetings according to the 
Rules of Procedure and Implementation.  

2. The Committee shall hold at least one 
formal session a year. 

3. The Committee shall hold additional 
formal sessions and informal meetings at the 
request of the Chairperson or at the request 
of at least three of the Parties. 

4. The Committee may invite observers and 
relevant stakeholders who wish to discuss 
particular food assistance related matters to 
attend its formal sessions or informal meet-
ings in accordance with the Rules of Proce-
dure and Implementation. 

5. The Committee shall meet at a location 
determined in accordance with the Rules of 
Procedure and Implementation. 

6. The agenda for formal sessions and in-
formal meetings shall be developed in accor-
dance with the Rules of Procedure and Im-
plementation. 

7. The minutes of a formal session, which 
shall include any proposed decisions of the 
Committee, shall be circulated within thirty 
days after the formal session. 

 
10 artikla 

Sihteeristö 

1. Komitea nimeää sihteeristön ja käyttää 
sen palveluja menettely- ja täytäntöönpano-
sääntöjen mukaisesti. Komitea pyytää kan-
sainväliseltä viljaneuvostolta, että sen sihtee-
ristö toimisi alkuvaiheessa komitean sihtee-
ristönä.  

 
2. Sihteeristö hoitaa tässä yleissopimukses-

sa sekä menettely- ja täytäntöönpanosään-
nöissä määriteltyjä tehtäviä ja hallinnollisia 

Article 10 

Secretariat 

1. The Committee shall designate a Secre-
tariat and request its services, in accordance 
with the Rules of Procedure and Implementa-
tion. The Committee shall request of the In-
ternational Grains Council (IGC) that its Se-
cretariat act as the initial Secretariat of the 
Committee.  

2. The Secretariat shall perform the duties 
that are set out in this Convention and the 
Rules of Procedure and Implementation, per-
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tehtäviä, mukaan lukien asiakirjojen ja ker-
tomusten käsittely ja jakelu, sekä suorittaa 
muut komitean määrittämät tehtävät. 

form any administrative duties, including the 
processing and distribution of documents and 
reports, and carry out other functions identi-
fied by the Committee.  

 
11 artikla 

Riitojen ratkaisu 

Komitea pyrkii ratkaisemaan osapuolten 
mahdolliset riidat, jotka koskevat tämän 
yleissopimuksen tai menettely- ja täytäntöön-
panosääntöjen tulkintaa tai täytäntöönpanoa, 
mukaan luettuina väitteet tässä yleissopimuk-
sessa määriteltyjen velvoitteiden laiminlyön-
nistä.  

Article 11 

Resolution of Disputes 

The Committee shall seek to resolve any 
dispute among the Parties concerning the in-
terpretation or implementation of this Con-
vention or the Rules of Procedure and Im-
plementation, including any claim of failure 
to perform the obligations set out in this 
Convention.  

 
12 artikla 

Allekirjoittaminen, ratifiointi ja hyväksyntä  

 
Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoit-

tamista varten Alankomaiden kuningaskun-
nalle, Amerikan yhdysvalloille, Argentiinalle, 
Australialle, Belgian kuningaskunnalle, Bul-
garian tasavallalle, Espanjan kuningaskunnal-
le, Euroopan unionille, Helleenien tasavallal-
le, Irlannille, Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle, Ita-
lian tasavallalle, Itävallan tasavallalle, Japa-
nille, Kanadalle, Kroatian tasavallalle, Kyp-
roksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liet-
tuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttu-
akunnalle, Maltan tasavallalle, Norjan kunin-
gaskunnalle, Portugalin tasavallalle, Puolan 
tasavallalle, Ranskan tasavallalle, Romanial-
le, Ruotsin kuningaskunnalle, Saksan liittota-
savallalle, Slovakian tasavallalle, Slovenian 
tasavallalle, Suomen tasavallalle, Sveitsin va-
laliitolle, Tanskan kuningaskunnalle, Tšekin 
tasavallalle, Unkarille ja Viron tasavallalle 
Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New 
Yorkissa kesäkuun 11 päivästä 2012 joulu-
kuun 31 päivään 2012. Kunkin allekirjoittajan 
on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä yleisso-
pimus. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talle-
tetaan tallettajan huostaan. 

Article 12 

Signature and Ratification, Acceptance,  
or Approval 

This Convention shall be open for signa-
ture by Argentina, Australia, the Republic of 
Austria, the Kingdom of Belgium, the Re-
public of Bulgaria, Canada, the Republic of 
Croatia, the Republic of Cyprus, the Czech 
Republic, the Kingdom of Denmark, the 
European Union, the Republic of Estonia, the 
Republic of Finland, the French Republic, 
the Federal Republic of Germany, the Hel-
lenic Republic, Hungary, Ireland, the Italian 
Republic, Japan, the Republic of Latvia, the 
Republic of Lithuania, the Grand Duchy of 
Luxembourg, the Republic of Malta, the 
Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of 
Norway, the Republic of Poland, the Portu-
guese Republic, Romania, the Slovak Repub-
lic, the Republic of Slovenia, the Kingdom of 
Spain, the Kingdom of Sweden, the Swiss 
Confederation, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, and the United 
States of America, at United Nations Head-
quarters in New York from 11 June 2012 un-
til 31 December 2012. This Convention shall 
be subject to ratification, acceptance or ap-
proval by each Signatory. Instruments of rati-
fication, acceptance or approval shall be de-
posited with the Depositary. 

 
 
 



 1/2013  
  

 

14 

13 artikla 

Sopimukseen liittyminen 

1. Mikä tahansa 12 artiklassa lueteltu valtio, 
joka ei ole allekirjoittanut tätä yleissopimusta 
ennen allekirjoituksille varatun ajan päätty-
mistä, tai Euroopan unioni, jos se ei ole alle-
kirjoittanut sitä tuona määräaikana, voi mil-
loin tahansa liittyä siihen tuon määräajan pää-
tyttyä. Liittymisasiakirjat talletetaan talletta-
jan huostaan. 

2. Kun tämä yleissopimus on tullut voimaan 
15 artiklan mukaisesti, se on avoinna liitty-
mistä varten sellaisille muille kuin 12 artik-
lassa tarkoitetuille valtioille tai sellaisille ul-
komaisten kauppasuhteidensa hoidossa täysin 
autonomisille erillisille tullialueille, jotka on 
komitean päätöksellä katsottu liittymiskelpoi-
siksi. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan 
huostaan. 

Article 13 

Accession 

1. Any State listed in Article 12 that has 
not signed this Convention by the end of the 
signature period, or the European Union if it 
has not signed by that time, may accede to it 
at any time after that period. Instruments of 
accession shall be deposited with the Deposi-
tary. 

 
2. Once this Convention has entered into 

force in accordance with Article 15, it shall 
be open for accession by any State other than 
those referred to in Article 12 or by a Sepa-
rate Customs Territory possessing full auton-
omy in the conduct of its external commer-
cial relations that is deemed eligible by a de-
cision of the Committee. Instruments of ac-
cession shall be deposited with the Deposi-
tary.  

 
14 artikla 

Ilmoitus väliaikaisesta soveltamisesta 

Mikä tahansa 12 artiklassa tarkoitettu valtio 
tai Euroopan unioni, joka aikoo ratifioida tai 
hyväksyä tämän yleissopimuksen taikka liit-
tyä siihen, tai mikä tahansa valtio tai erillinen 
tullialue, joka on 13 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti katsottu komitean päätöksellä liittymis-
kelpoiseksi mutta joka ei ole vielä tallettanut 
asiakirjaansa, voi milloin tahansa tallettaa 
tämän yleissopimuksen väliaikaista sovelta-
mista koskevan ilmoituksen tallettajan huos-
taan. Yleissopimusta sovelletaan väliaikaises-
ti tällaisen valtion, erillisen tullialueen tai Eu-
roopan unionin osalta siitä päivästä, jona sen 
ilmoitus on talletettu. 

Article 14 

Notification of Provisional Application 

Any State referred to in Article 12, or the 
European Union, that intends to ratify, ac-
cept, or approve this Convention or accede 
thereto, or any State or Separate Customs 
Territory deemed eligible under Article 13(2) 
for accession by a decision of the Committee 
but has not yet deposited its instrument, may 
at any time deposit a notification of provi-
sional application of this Convention with the 
Depositary. The Convention shall apply pro-
visionally for that State, Separate Customs 
Territory, or the European Union from the 
date of deposit of its notification. 

 
15 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2013, jos viisi allekirjoitta-
jaa on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymis-
asiakirjansa viimeistään 30 päivänä marras-
kuuta 2012. 

2. Jos tämä yleissopimus ei tule voimaan 1 

Article 15 

Entry into Force 

1. This Convention shall enter into force on 
1 January 2013 if by 30 November 2012 five 
Signatories have deposited instruments of 
ratification, acceptance, or approval. 

 
2. If this Convention does not enter into 
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kohdan mukaisesti, ne tämän yleissopimuk-
sen allekirjoittajat, jotka ovat tallettaneet rati-
fioimis- tai hyväksymisasiakirjansa, ja valtiot 
tai Euroopan unioni, jotka ovat tallettaneet 
liittymisasiakirjansa 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, voivat päättää yksimielisesti, että 
yleissopimus tulee voimaan niiden välillä. 

 
3. Jos valtio tai erillinen tullialue tai Euroo-

pan unioni ratifioi tai hyväksyy tämän yleis-
sopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun 
yleissopimus on tullut voimaan, yleissopimus 
tulee sen osalta voimaan päivänä, jona se on 
tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liit-
tymisasiakirjansa. 

force in accordance with paragraph 1, the 
Signatories to this Convention that have de-
posited instruments of ratification, accep-
tance, or approval and States or the European 
Union that have deposited instruments of ac-
cession pursuant to Article 13(1) may decide 
by unanimous consent that it shall enter into 
force among themselves. 

3. For any State or Separate Customs Terri-
tory, or the European Union, that ratifies, ac-
cepts, approves, or accedes to the Convention 
after the Convention enters into force, this 
Convention shall enter into force on the date 
of the deposit of its instrument of ratification, 
approval, acceptance, or accession. 

 
16 artikla 

Arviointi- ja muutosmenettely 

1. Mikä tahansa osapuoli voi milloin tahan-
sa tämän yleissopimuksen tultua voimaan eh-
dottaa yleissopimuksen asianmukaisuuden 
arviointia tai ehdottaa siihen muutoksia. Sih-
teeristö antaa mahdolliset muutosehdotukset 
tiedoksi kaikille osapuolille vähintään kuusi 
kuukautta etukäteen, ja niistä keskustellaan 
ensimmäisessä tämän tiedoksiantoajanjakson 
päättymistä seuraavassa komitean virallisessa 
istunnossa. 

2. Yleissopimuksen muutoksia koskevat 
ehdotukset hyväksytään komitean päätöksel-
lä. Sihteeristö toimittaa komitean hyväksymät 
muutosehdotukset kaikille osapuolille ja tal-
lettajalle. Tallettaja antaa hyväksytyt muutok-
set tiedoksi kaikille osapuolille. 

 
3. Osapuolet lähettävät tallettajalle ilmoi-

tuksen muutoksen hyväksymisestä. Hyväk-
sytty muutos tulee voimaan tällaisen ilmoi-
tuksen lähettäneiden osapuolten osalta 90 
päivän kuluttua päivästä, jona tallettaja on 
vastaanottanut tällaiset ilmoitukset vähintään 
niiden neljältä viidesosalta, jotka olivat tämän 
yleissopimuksen osapuoli päivänä, jona ko-
mitea hyväksyi muutosehdotuksen. Muiden 
osapuolten osalta tällainen muutos tulee voi-
maan 90 päivän kuluttua siitä, kun kyseinen 
osapuoli on tallettanut ilmoituksensa talletta-
jan huostaan. Komitea voi päättää muun vaa-
dittavien ilmoitusten vähimmäismäärän käy-
töstä tietyn muutoksen voimaan tulon edelly-

Article 16 

Assessment and Amendment Procedure 

1. At any time after the entry into force of 
this Convention, a Party may propose an as-
sessment of the relevance of this Convention 
or propose amendments to it. Any proposed 
amendments shall be circulated by the Secre-
tariat to all of the Parties at least six months 
in advance and discussed at the next formal 
session of the Committee following the end 
of the notice period. 

 
2. Proposals for amendment to this Con-

vention shall be adopted by decision of the 
Committee. The Secretariat shall communi-
cate to all of the Parties, and to the Deposi-
tary, any proposals for amendment adopted 
by the Committee. The Depositary shall cir-
culate any adopted amendment to all Parties.  

3. Notification of acceptance of an amend-
ment shall be sent to the Depositary. An 
adopted amendment shall enter into force for 
those Parties having sent that notification, 
ninety days after the date on which the De-
positary has received such notifications from 
not less than four fifths of the number of Par-
ties to this Convention on the date of adop-
tion of the proposed amendment by the 
Committee. Such an amendment shall enter 
into force for any other Party ninety days af-
ter that Party deposits its notification with the 
Depositary. The Committee may decide that 
a different threshold be used for the number 
of notifications required to trigger the entry 
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tyksenä. Sihteeristö ilmoittaa tällaisesta pää-
töksestä kaikille osapuolille ja tallettajalle. 

into force of a specific amendment. The Se-
cretariat shall communicate such a decision 
to all Parties and the Depositary. 

 
17 artikla 

Luopuminen ja purkaminen 

1. Osapuoli voi luopua tästä yleissopimuk-
sesta minkä tahansa vuoden lopussa antamal-
la tallettajalle ja komitealle kirjallisen ilmoi-
tuksen luopumisestaan vähintään 90 päivää 
ennen kyseisen vuoden päättymistä. Osapuoli 
ei tämän johdosta vapaudu tämän yleissopi-
muksen nojalla sen osapuolena antamastaan 
vuotuisesta vähimmäissitoumuksesta eikä sil-
le kuuluneista raportointivelvoitteista, joita ei 
ole täytetty ennen kyseisen vuoden päättymis-
tä. 

2. Osapuoli voi milloin tahansa tämän 
yleissopimuksen tultua voimaan ehdottaa tä-
män yleissopimuksen voimassaolon päättä-
mistä. Ehdotuksesta on ilmoitettava kirjalli-
sesti sihteeristölle, joka antaa sen tiedoksi 
kaikille osapuolille vähintään kuusi kuukautta 
ennen sen saattamista komitean käsiteltäväk-
si.  

Article 17 

Withdrawal and Termination 

1. Any Party may withdraw from this Con-
vention at the end of any year by giving writ-
ten notice of withdrawal to the Depositary 
and the Committee at least ninety days prior 
to the end of that year. That Party shall not be 
released from its minimum annual commit-
ment or reporting obligations incurred under 
this Convention, while it was a Party, that 
have not been discharged by the end of that 
year. 

 
2. At any time after the entry into force of 

this Convention, a Party may propose the 
termination of this Convention. Such a pro-
posal shall be communicated in writing to the 
Secretariat and shall be circulated by it to all 
of the Parties at least six months in advance 
of its consideration by the Committee.  

 
18 artikla 

Tallettaja 

1. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri 
nimetään tämän yleissopimuksen tallettajaksi. 

 
2. Tallettaja saa ilmoituksen kustakin tämän 

yleissopimuksen allekirjoituksesta, ratifioin-
nista, hyväksymisestä, väliaikaisesta sovelta-
misesta sekä siihen liittymisestä ja antaa näis-
tä ilmoituksista tiedon kaikille osapuolille ja 
allekirjoittajille. 

Article 18 

Depositary 

1. The Secretary-General of the United Na-
tions is designated as the Depositary of this 
Convention. 

2. The Depositary shall receive notice of 
any signature, ratification, acceptance, ap-
proval, notification of provisional application 
of, and accession to, this Convention, and no-
tify all Parties and Signatories of these no-
tices. 

 
19 artikla 

Todistusvoimaiset tekstit 

Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappa-
leet, jonka englannin- ja ranskankieliset teks-
tit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan 
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 
huostaan. 

Article 19 

Authentic texts 

The originals of this Convention, of which 
the English and French texts are equally au-
thentic, shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 
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TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut 
asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat al-
lekirjoittaneet tämän yleissopimuksen. 

 
TEHTY Lontoossa 25 päivänä huhtikuuta 

2012. 

IN WITNESS THEREOF the undersigned, 
being duly authorised, have signed this Con-
vention. 

 
DONE at London, 25 April 2012. 
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