SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN

SOPIMUSSARJA
nMuu
M
tiekuljetussopimuslain
vvvv
ro asia
muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2019

7/2019
(Suomen säädöskokoelman n:o 207/2019)

Valtioneuvoston asetus
tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
annetun lain (1124/2018) voimantulosäännöksen nojalla:
1§
Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (1124/2018) tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2019.
2§
Tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta vuonna
1956 tehdyn yleissopimuksen Genevessä 20 päivänä helmikuuta 2008 tehty sähköistä rahtikirjaa koskeva lisäpöytäkirja tulee Suomen tasavallan osalta voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt lisäpöytäkirjan 11 päivänä marraskuuta 2018 ja tasavallan
presidentti 14 päivänä joulukuuta 2018. Ratifioimiskirja on talletettu 11 päivänä helmikuuta 2019 Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.
3§
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2019.
Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2019
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Neuvotteleva virkamies Tuomas Kaivola
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Sopimusteksti
SÄHKÖISTÄ RAHTIKIRJAA KOSKEVA
LISÄPÖYTÄKIRJA YLEISSOPIMUKSEEN TAVARAN KANSAINVÄLISESSÄ
TIEKULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄSTÄ RAHTISOPIMUKSESTA (CMR)

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON THE CONTRACT
FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR)
CONCERNING THE ELECTRONIC
CONSIGNMENT NOTE

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet, jotka

The Parties to this Protocol,

ovat sopimuspuolina Genevessä 19. päivänä
toukokuuta 1956 laaditussa, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävää rahtisopimusta koskevassa yleissopimuksessa
(CMR),

Being Parties to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods
by Road (CMR), done at Geneva on 19 May
1956,

haluavat täydentää yleissopimusta siten, että
rahtikirja voidaan laatia myös sähköistä tallennusta ja tiedonkäsittelyä hyödyntäen,

Desirous of supplementing the Convention
in order to facilitate the optional making out
of the consignment note by means of procedures used for the electronic recording and
handling of data,

ovat sopineet seuraavaa:

Have agreed as follows:

1 artikla

Article 1

Määritelmät

Definitions

Tässä pöytäkirjassa:
”yleissopimus” tarkoittaa yleissopimusta tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR);

For the purposes of this Protocol,
“Convention” means the Convention on the
Contract for the International Carriage of
Goods by Road (CMR);

”sähköinen viestintä” tarkoittaa sähköisesti,
optisesti, digitaalisesti tai muulla vastaavalla
tavalla luotua, lähetettyä, vastaanotettua tai
tallennettua tietoa siten, että viestitty tieto on
käytettävissä myöhemmin;

“Electronic communication” means information generated, sent, received or stored
by electronic, optical, digital or similar
means with the result that the information
communicated is accessible so as to be usable for subsequent reference;

”sähköinen rahtikirja” tarkoittaa rahdinkuljettajan, lähettäjän tai muun yleissopimuksessa tarkoitetun rahtisopimuksen toteutumiseen osallisen tahon sähköisesti toimittamaa
rahtikirjaa mukaan lukien sähköiseen vies-

“Electronic consignment note” means a
consignment note issued by electronic communication by the carrier, the sender or any
other party interested in the performance of
a contract of carriage to which the Convention applies, including particulars logically
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tintään liitteinä tai muulla tavoin liittyvät tiedot, jotka toimitetaan samanaikaisesti tai jälkeenpäin siten, että ne muodostavat osan
sähköistä rahtikirjaa;

associated with the electronic communication by attachments or otherwise linked to
the electronic communication contemporaneously with or subsequent to its issue, so as
to become part of the electronic consignment note;

”sähköinen allekirjoitus” tarkoittaa sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty
tai muutoin loogisesti yhdistettävissä muuhun sähköiseen tietoon ja joka toimii todentamismenetelmänä.

“Electronic signature” means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data
and which serve as a method of authentication.

2 artikla

Article 2

Sähköisen rahtikirjan soveltamisala ja
vaikutus

Scope and effect of the electronic consignment note

1. Jollei tämän pöytäkirjan määräyksistä
muuta johdu, yleissopimuksessa tarkoitettu
rahtikirja sekä mikä tahansa yleissopimuksessa tarkoitettu vaatimus, ilmoitus, ohje,
pyyntö, varaus tai muu yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan rahtisopimuksen
täytäntöön panemiseen liittyvä viesti voidaan laatia sähköisesti.

1. Subject to the provisions of this Protocol,
the consignment note referred to in the Convention, as well as any demand, declaration,
instruction, request, reservation or other
communication relating to the performance
of a contract of carriage to which the Convention applies, may be made out by electronic communication.

2. Tämän pöytäkirjan määräyksien mukaisen
sähköisen rahtikirjan katsotaan vastaavan
yleissopimuksen tarkoittamaa rahtikirjaa ja
sillä on siten sama todistusarvo ja samat vaikutukset kuin yleissopimuksen tarkoittamalla rahtikirjalla.

2. An electronic consignment note that complies with the provisions of this Protocol
shall be considered to be equivalent to the
consignment note referred to in the Convention and shall therefore have the same evidentiary value and produce the same effects
as that consignment note.

3 artikla

Article 3

Sähköisen rahtikirjan todentaminen

Authentication of the electronic consignment note

1. Rahtisopimuksen osapuolet todentavat
sähköisen rahtikirjan luotettavalla sähköisellä allekirjoituksella, joka varmistaa sen
yhteyden sähköiseen rahtikirjaan. Jollei
muuta osoiteta, sähköistä allekirjoitusmenetelmää pidetään luotettavana, jos sähköinen
allekirjoitus:

1. The electronic consignment note shall be
authenticated by the parties to the contract
of carriage by means of a reliable electronic
signature that ensures its link with the electronic consignment note. The reliability of
an electronic signature method is presumed,
unless otherwise proved, if the electronic
signature:
(a) is uniquely linked to the signatory;
(b) is capable of identifying the signatory;
(c) is created using means that the signatory
can maintain under his sole control; and

(a) liittyy yksiselitteisesti allekirjoittajaan;
(b) yksilöi allekirjoittajan;
(c) on luotu keinoilla, jotka allekirjoittaja voi
pitää yksinomaisessa valvonnassaan; ja
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(d) on liitetty sen kohteena olevaan tietoon
siten, että tiedon mahdollinen myöhempi
muuttaminen voidaan havaita.

(d) is linked to the data to which it relates in
such a manner that any subsequent change
of the data is detectable.

2. Sähköisen rahtikirjan voi todentaa myös
muulla sähköisellä todentamismenetelmällä,
jonka sen maan lainsäädäntö sallii, jossa sähköinen rahtikirja laaditaan.

2. The electronic consignment note may
also be authenticated by any other electronic
authentication method permitted by the law
of the country in which the electronic consignment note has been made out.

3. Sähköisen rahtikirjan sisältämiin tietoihin
on pääsy siihen oikeutetuilla tahoilla.

3. The particulars contained in the electronic
consignment note shall be accessible to any
party entitled thereto.

4 artikla

Article 4

Sähköisen rahtikirjan laatimisen edellytykset

Conditions for the establishment of the
electronic consignment note

1. Sähköiseen rahtikirjaan tulee sisältyä samat tiedot kuin yleissopimuksen tarkoittamaan rahtikirjaan.

1. The electronic consignment note shall
contain the same particulars as the consignment note referred to in the Convention.

2. Sähköisen rahtikirjan laatimiseen käytetyn
menetelmän tulee varmistaa rahtikirjan sisältämien tietojen eheys siinä muodossa kuin
ne ovat rahtikirjan ensimmäisessä lopullisessa versiossa. Tietojen eheys tarkoittaa
sitä, että kaikki tiedot ovat tallessa eikä niitä
ole muutettu lukuun ottamatta tavanomaisesta viestinnästä, tallentamisesta tai näyttämisestä aiheutuvia lisäyksiä tai muutoksia.

2. The procedure used to issue the electronic
consignment note shall ensure the integrity
of the particulars contained therein from the
time when it was first generated in its final
form. There is integrity when the particulars
have remained complete and unaltered,
apart from any addition or change which
arises in the normal course of communication, storage and display.

3. Sähköisen rahtikirjan sisältämiä tietoja voi 3. The particulars contained in the electronic
täydentää tai muuttaa yleissopimuksen tarconsignment note may be supplemented or
koittamissa tapauksissa.
amended in the cases authorized by the
Convention.
Sähköisen rahtikirjan täydentämisessä tai
muuttamisessa käytetyn menetelmän tulee
olla sellainen, että sähköiseen rahtikirjaan
tehdyt täydennykset tai muutokset ovat havaittavissa ja se sisältää edelleen alkuperäiset tiedot.

The procedure used for supplementing or
amending the electronic consignment note
shall make it possible to detect as such any
supplement or amendment to the electronic
consignment note and shall preserve the particulars originally contained therein.

5 artikla

Article 5

Sähköisen rahtikirjan käyttöönotto

Implementation of the electronic consignment note

1. Yleissopimuksessa tarkoitetun rahtisopi1. The parties interested in the performance
muksen täytäntöönpanemiseen osalliset tahot of the contract of carriage shall agree on the
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sopivat etenkin seuraavista toimintatavoista
ja niiden toteuttamisesta tämän pöytäkirjan
ja yleissopimuksen vaatimusten mukaisesti:
(a) Menetelmä, jolla sähköinen rahtikirja
laaditaan ja toimitetaan valtuutuksen saaneelle taholle;
(b) Vahvistus sähköisen rahtikirjan eheydestä;
(c) Tapa, jolla sähköisestä rahtikirjasta johtuviin oikeuksiin valtuutuksen saanut sopimuspuoli voi osoittaa valtuutuksensa;

procedures and their implementation in order to comply with the requirements of this
Protocol and the Convention, in particular
as regards:
(a) The method for the issuance and the delivery of the electronic consignment note to
the entitled party;
(b) An assurance that the electronic consignment note retains its integrity;
(c) The manner in which the party entitled
to the rights arising out of the electronic
consignment note is able to demonstrate that
entitlement;
(d) The way in which confirmation is given
that delivery to the consignee has been effected;
(e) The procedures for supplementing or
amending the electronic consignment note;
and
(f) The procedures for the possible replacement of the electronic consignment note by
a consignment note issued by different
means.

(d) Tapa, jolla vahvistetaan, että tavara on
toimitettu vastaanottajalle;
(e) Toimintatavat sähköisen rahtikirjan täydentämiseen ja muuttamiseen; sekä
(f) Toimintatavat, joilla sähköinen rahtikirja
voidaan korvata jollain muulla menetelmällä
laaditulla rahtikirjalla.
2. Sähköisessä rahtikirjassa tulee olla maininta 1 kohdan toimintatavoista ja niiden tulee olla helposti todettavissa.

2. The procedures in paragraph 1 must be
referred to in the electronic consignment
note and shall be readily ascertainable.

6 artikla

Article 6

Sähköistä rahtikirjaa täydentävät asiakirjat

Documents supplementing the electronic
consignment note

1. Rahdinkuljettaja toimittaa lähettäjälle tämän vaatimuksesta tavarasta kuitin ja kaikki
tarpeelliset tiedot, jotta lähetys voidaan yksilöidä ja tässä pöytäkirjassa tarkoitettu sähköinen rahtikirja on käytettävissä.

1. The carrier shall hand over to the sender,
at the latter’s request, a receipt for the goods
and all information necessary for identifying
the shipment and for access to the electronic
consignment note to which this Protocol refers.

2. Lähettäjä voi toimittaa rahdinkuljettajalle
yleissopimuksen 6 artiklan 2 (g) kappaleessa
ja 11 artiklassa tarkoitetut asiakirjat sähköisessä muodossa, mikäli ne ovat näin saatavilla ja sopimuspuolet ovat sopineet toimintatavoista, joilla asiakirjat ja tässä pöytäkirjassa tarkoitettu sähköinen rahtikirja voidaan
yhdistää toisiinsa siten, että niiden eheys on
turvattu.

2. The documents referred to in Article 6,
paragraph 2 (g) and Article 11 of the Convention may be furnished by the sender to
the carrier in the form of an electronic communication if the documents exist in this
form and if the parties have agreed to procedures enabling a link to be established between these documents and the electronic
consignment note to which this Protocol refers in a manner that assures their integrity.
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LOPPUMÄÄRÄYKSET

FINAL PROVISIONS

7 artikla

Article 7

Allekirjoittaminen, ratifiointi, liittyminen

Signature, ratification, accession

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen allekirjoittajavaltioille tai sopimuspuolille, jotka ovat joko
Euroopan talouskomission jäseniä tai sen
järjestyssääntöjen 8 kohdan mukaisesti hyväksytty komissioon neuvonantajan ominaisuudessa.

1. This Protocol shall be open for signature
by States which are signatories to or Parties
to the Convention and are either members of
the Economic Commission for Europe or
have been admitted to the Commission in a
consultative capacity under paragraph 8 of
the Commission’s terms of reference.

2. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitusta
varten Genevessä 27.–30.5.2008 nämä päivät mukaan luettuina, ja sen jälkeen Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa 30.6.2009 saakka, tämä päivä mukaan
luettuna.

2. This Protocol shall be open for signature
at Geneva from 27 to 30 May 2008 inclusive and after this date, at United Nations
Headquarters in New York until 30 June
2009 inclusive.

3. Allekirjoittajavaltiot ratifioivat tämän
pöytäkirjan, ja se on avoinna liittymistä varten tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille
ulkopuolisille sopimuspuolille.

3. This Protocol shall be subject to ratification by signatory States and open for accession by non-signatory States, referred to in
paragraph 1 of this article, which are Parties
to the Convention.

4. Valtiot, jotka Euroopan talouskomission
järjestyssääntöjen 11 kohdan mukaan voivat
osallistua tiettyyn komission toimintaan ja
ovat liittyneet yleissopimukseen, voivat tulla
tämän pöytäkirjan sopimuspuoliksi liittymällä pöytäkirjaan sen tultua voimaan.

4. Such States as may participate in certain
activities of the Economic Commission for
Europe in accordance with paragraph 11 of
the Commission’s terms of reference and
which have acceded to the Convention may
become Parties to this Protocol by acceding
thereto after its entry into force.

5. Ratifioiminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan.

5. Ratification or accession shall be effected
by the deposit of an instrument with the
Secretary-General of the United Nations.

6. Tähän pöytäkirjaan 13 artiklan määräysten mukaisesti tehdyn muutoksen voimaantulon jälkeen talletetun ratifiointi- tai liittymiskirjan katsotaan koskevan pöytäkirjaa
muutoksineen.

6. Any instrument of ratification or accession, deposited after the entry into force of
an amendment to this Protocol adopted in
accordance with the provisions of Article 13
hereafter, shall be deemed to apply to the
Protocol as modified by the amendment.

8 artikla

Article 8

Voimaantulo

Entry into force

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun

1. This Protocol shall enter into force on the
ninetieth day after five of the States referred
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viisi tämän pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua valtiota on tallettanut ratifiointitai liittymiskirjansa.

to in article 7, paragraph 3, of this Protocol,
have deposited their instruments of ratification or accession.

2. Sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen, kun viisi
valtiota on jo tallettanut ratifiointi- tai liittymiskirjansa, pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun kyseinen valtio on tallettanut ratifiointi- tai liittymiskirjansa.

2. For any State ratifying or acceding to it
after five States have deposited their instruments of ratification or accession, this Protocol shall enter into force on the ninetieth
day after the said State has deposited its instrument of ratification or accession.

9 artikla

Article 9

Irtisanominen

Denunciation

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

1. Any Party may denounce this Protocol by
so notifying the Secretary-General of the
United Nations.

2. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista
kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin
pääsihteeri on saanut asiasta ilmoituksen.

2. Denunciation shall take effect 12 months
after the date of receipt by the SecretaryGeneral of the notification of denunciation.

3. Mikäli valtio lakkaa olemasta yleissopimuksen sopimuspuoli, se lakkaa samana päivänä olemasta myös tämän pöytäkirjan sopimuspuoli.

3. Any State which ceases to be Party to the
Convention shall on the same date cease to
be Party to this Protocol.

10 artikla

Article 10

Voimassaolon päättyminen

Termination

Jos tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen
sopimuspuolten lukumäärä irtisanomisten
johdosta vähenee alle viiteen, tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa siitä päivästä
lukien, jona viimeinen tällaisista irtisanomisista tulee voimaan. Pöytäkirjan voimassaolo
päättyy myös samana päivänä kuin yleissopimuksen voimassaolo.

If, after the entry into force of this Protocol,
the number of Parties is reduced, as a result
of denunciations, to less than five, this Protocol shall cease to be in force from the date
on which the last of such denunciations
takes effect. It shall also cease to be in force
from the date on which the Convention
ceases to be in force.

11 artikla

Article 11

Erimielisyydet

Dispute

Kahden tai useamman sopimuspuolen välinen erimielisyys tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta, josta sopimuspuolet
eivät neuvottelemalla tai muutoin ole voineet
sopia, voidaan asianomaisen sopimuspuolen

Any dispute between two or more Parties
relating to the interpretation or application
of this Protocol which the Parties are unable
to settle by negotiation or other means may,
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pyynnöstä saattaa Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

at the request of any one of the Parties concerned, be referred for settlement to the International Court of Justice.

12 artikla

Article 12

Varaumat

Reservations

1. Sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai
ratifioidessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen ilmoittaa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, ettei se katso tämän pöytäkirjan 11 artiklaa itseään sitovaksi. Tämän pöytäkirjan
11 artikla ei myöskään sido muita sopimuspuolia varauman tehnyttä sopimuspuolta
kohtaan.

1. Any State may, at the time of signing, ratifying, or acceding to this Protocol, declare
by a notification addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations that it does
not consider itself bound by article 11 of
this Protocol. Other Parties shall not be
bound by article 11 of this Protocol in respect of any Party which has entered such a
reservation.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen voi perua milloin tahansa Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. The declaration referred to in paragraph 1
of this article may be withdrawn at any time
by a notification addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations.

3. Muita tätä pöytäkirjaa koskevia varaumia
ei sallita.

3. No other reservation to this Protocol shall
be permitted.

13 artikla

Article 13

Muutokset

Amendments

1. Kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan,
siihen voidaan tehdä muutoksia tässä artiklassa kuvattujen menettelyjen mukaisesti.

1. Once this Protocol is in force, it may be
amended according to the procedure defined
in this article.

2. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten esittämät muutokset tähän pöytäkirjaan on toimitettava käsiteltäviksi ja päätettäviksi Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) tiekuljetustyöryhmälle.

2. Any proposed amendment to this Protocol presented by a Party to this Protocol
shall be submitted to the Working Party on
Road Transport of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
for consideration and decision.

3. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet tekevät
parhaansa yksimielisyyden saavuttamiseksi.
Jos yksimielisyyttä muutosehdotuksesta ei
yrityksistä huolimatta saavuteta, muutosehdotus voidaan viime kädessä hyväksyä läsnä
olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten
enemmistöllä. Yhdistyneiden kansakuntien
Euroopan talouskomission sihteeristö toimittaa yksimielisesti tai sopimuspuolten kahden

3. The Parties to this Protocol shall make all
possible efforts to achieve consensus. If, despite these efforts, consensus is not reached
on the proposed amendment, it shall require,
as a last resort, for adoption a two-thirds
majority of Parties present and voting. A
proposed amendment adopted either by consensus or by a two-thirds majority of Parties
shall be submitted by the secretariat of the
United Nations Economic Commission for
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kolmasosan enemmistöllä päätetyn muutoksen pääsihteerille, joka toimittaa sen hyväksyntäkierrokselle tämän pöytäkirjan sopimuspuolille sekä allekirjoittajavaltioille.

Europe to the Secretary-General to be circulated for acceptance to all Parties to this
Protocol, as well as to signatory States.

4. Sopimuspuolet voivat ilmoittaa pääsihteerille vastustavansa muutosehdotusta yhdeksän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on ilmoittanut muutosehdotuksesta.

4. Within a period of nine months from the
date on which the proposed amendment is
communicated by the Secretary-General,
any Party may inform the Secretary-General
that it has an objection to the amendment
proposed.

5. Muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi,
jos yksikään tämän pöytäkirjan sopimuspuolista ei ole ilmoittanut vastustavansa sitä
edellisessä kohdassa mainitun yhdeksän
kuukauden loppuun mennessä. Mikäli muutosehdotusta on vastustettu, se ei astu voimaan.

5. The proposed amendment shall be
deemed to have been accepted if, by the end
of the period of nine months foreseen in the
preceding paragraph, no objection has been
notified by a Party to this Protocol. If an objection is stated, the proposed amendment
shall be of no effect.

6. Mikäli valtiosta tulee tämän pöytäkirjan
sopimuspuoli muutosehdotuksesta tehdyn ilmoituksen ja tämän artiklan 4 kohdassa mainitun yhdeksän kuukauden ajanjakson päättymisen välisenä aikana, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission tiekuljetustyöryhmän sihteeristö ilmoittaa muutosehdotuksesta viipymättä uudelle sopimuspuolelle. Uusi sopimuspuoli voi ilmoittaa
pääsihteerille ennen yhdeksän kuukauden
ajanjakson päättymistä vastustavansa muutosehdotusta.

6. In the case of a country which becomes a
Contracting Party to this Protocol between
the moment of notification of a proposal for
amendment and the end of the nine-month
period foreseen in paragraph 4 of this article, the secretariat of the Working Party on
Road Transport of the Economic Commission for Europe shall notify the new State
Party about the proposed amendment as
soon as possible. The latter may inform the
Secretary-General before the end of this period of nine months that it has an objection
to the proposed amendment.

7. Pääsihteeri ilmoittaa viipymättä kaikille
sopimuspuolille tämän artiklan 4 ja 6 kohtien mukaisesti ilmaistusta vastustuksesta
sekä 5 kohdan mukaisesti hyväksytyistä
muutoksista.

7. The Secretary-General shall notify, as
soon as possible, all the Parties of objections
raised in accordance with paragraphs 4 and
6 of this Article as well as of any amendment accepted according to paragraph 5
above.

8. Hyväksytyksi katsottu muutos astuu voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun
pääsihteeri on ilmoittanut hyväksynnästä sopimuspuolille.

8. Any amendment deemed to have been accepted shall enter into force six months after
the date of notification of such acceptance
by the Secretary- General to Parties.

14 artikla

Article 14

Diplomaattinen konferenssi

Convening of a diplomatic conference
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1. Tämän pöytäkirjan voimaanastumisen jälkeen sopimuspuoli voi Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ilmoittamalla vaatia
konferenssin kutsuttavaksi koolle tämän
pöytäkirjan tarkistamista varten. Pääsihteeri
ilmoittaa tästä vaatimuksesta kaikille sopimuspuolille sekä kutsuu koolle tarkistuskonferenssin, jos vähintään yksi neljäsosa tämän
pöytäkirjan sopimuspuolista neljän kuukauden kuluessa pääsihteerin tiedoksiannosta ilmoittaa hänelle suostuvansa vaatimukseen.

1. Once this Protocol is in force, any Party
may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a
conference be convened for the purpose of
reviewing this Protocol. The Secretary-General shall notify all Parties of the request and
a review conference shall be convened by
the Secretary-General if, within a period of
four months following the date of notification by the Secretary-General, not less than
one fourth of the Parties to this Protocol notify him of their concurrence with the request.

2. Jos konferenssi edellisen kohdan mukaisesti kutsutaan koolle, pääsihteeri ilmoittaa
siitä kaikille sopimuspuolille sekä kehottaa
niitä kolmen kuukauden kuluessa esittämään
konferenssissa käsiteltäväksi haluamansa ehdotukset. Pääsihteeri toimittaa viimeistään
kolme kuukautta ennen konferenssin alkamispäivää kaikille sopimuspuolille konferenssin alustavan esityslistan sekä esitettyjen
ehdotusten sanamuodot.

2. If a conference is convened in accordance
with the preceding paragraph, the SecretaryGeneral shall notify all the Parties and invite
them to submit within a period of three
months such proposals as they may wish the
Conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Parties the provisional agenda for the Conference together
with the texts of such proposals at least
three months before the date on which the
Conference is to meet.

3. Pääsihteeri kutsuu kaikkiin tämän artiklan
mukaan kokoontuviin konferensseihin kaikki
ne valtiot, joihin viitataan tämän pöytäkirjan
7 artiklan 1, 3 ja 4 kohdissa.

3. The Secretary-General shall invite to any
conference convened in accordance with
this article all States referred to in Article 7,
paragraphs 1, 3 and 4, of this Protocol.

15 artikla

Article 15

Tiedoksiannot valtioille

Notifications to States

Sen lisäksi, mitä 13 ja 14 artikloissa määrätään tiedoksiannoista, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa 7 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuille valtioille sekä 7 artiklan 3 ja 4 kohtien mukaan tämän pöytäkirjan
sopimuspuoliksi tulleille valtioille seuraavista asioista:
(a) 7 artiklan mukaiset ratifioinnit ja liittymiset;
(b) 8 artiklan mukaiset tämän pöytäkirjan
voimaantulopäivät;
(c) 9 artiklan mukaiset irtisanomiset;
(d) 10 artiklan mukainen tämän pöytäkirjan
voimassaolon lakkaaminen;
(e) 12 artiklan 1 ja 2 kohtien mukaisesti saadut selvitykset ja ilmoitukset.

In addition to the notifications provided for
in Articles 13 and 14, the Secretary-General
of the United Nations shall notify the States
referred to in Article 7, paragraph 1, above,
and the States which have become Parties to
this Protocol in accordance with paragraphs
3 and 4 of Article 7, of:
(a) Ratifications and accessions under Article 7;
(b) The dates of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;
(c) Denunciations under Article 9;
(d) The termination of this Protocol in accordance with Article 10;
(e) Declarations and notifications received
in accordance with Article 12, paragraphs 1
and 2.
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16 artikla

Article 16

Tallettaja

Depositary

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen tämän pöytäkirjan 7 artiklan 1, 3 ja 4 kohdissa tarkoitetuille valtioille.

The original of this Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations, who shall send certified
true copies thereof to all the States referred
to in Article 7, paragraphs 1, 3 and 4, of this
Protocol.

TEHTY Genevessä kahdentenakymmenentenä päivänä helmikuuta kaksituhattakahdeksan yhtenä englannin- ja ranskankielisenä
kappaleena, joista molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset.

DONE at Geneva, this twentieth day of February two thousand and eight, in a single
copy in the English and French languages,
each text being equally authentic.
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