
S U O M E N  S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N

SOPIMUSSARJA

Muu asiaMnrovvvvkeskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä sopimuksesta Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2017

104/2017
(Suomen säädöskokoelman n:o 980/2017)

Valtioneuvoston asetus
keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn kanssa tehdystä 

sopimuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään keskinäisestä avunannosta ja yhteis-
työstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun
lain (717/2017) nojalla:

1 §
Keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Suomen tasavallan ja Uruguayn

itäisen tasavallan välillä Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2017 tehty sopimus tulee voi-
maan 13 päivänä tammikuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 3 päivänä lokakuuta 2017 ja tasavallan presi-
dentti 2 päivänä marraskuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 14 päivä-
nä marraskuuta 2017.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voi-

massa.

3 §
Keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan

kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (717/2017) tulee voimaan 13 päivänä tam-
mikuuta 2018.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtiovarainministeri Petteri Orpo

Ylitarkastaja Jaana Vehmaskoski
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Sopimusteksti 

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN JA 
URUGUAYN ITÄISEN TASAVALLAN-

VÄLISESTÄ KESKINÄISESTÄ 
AVUNANNOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ 

TULLIASIOISSA 

AGREEMENT BETWEEN 
THE REPUBLIC OF FINLAND AND 

THE ORIENTAL REPUBLIC OF 
URUGUAY ON MUTUAL ASSISTANCE 

AND COOPERATION IN CUSTOMS 
MATTERS 

 
Suomen tasavalta ja Uruguayn itäinen tasa-

valta, jäljempänä osapuolet, jotka 
 

katsovat, että tullilakien vastaiset teot va-
hingoittavat osapuolten taloudellisia, kaupal-
lisia, verotaloudellisia, yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia etuja sekä teollisuuden ja maata-
louden etuja, 

ovat vakuuttuneita siitä, että tullilakien vas-
taisten tekojen torjuntaa voidaan tehostaa 
niiden tulliviranomaisten välisellä tiiviillä 
yhteistyöllä, 

katsovat, että on tärkeää määrätä oikein 
maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä 
kannettavat tullit ja muut verot sekä varmis-
taa kielto-, rajoitus- ja valvontatoimenpitei-
den asianmukainen täytäntöönpano mukaan 
lukien tuoteväärennöksiä ja rekisteröityjä ta-
varamerkkejä koskevien lakien ja määräysten 
täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet, 

katsovat, että aseiden, ammusten, räjähtei-
den, myrkyllisten aineiden, radioaktiivisten 
aineiden, huumausaineiden ja psykotrooppis-
ten aineiden laiton kauppa muodostaa vaaran 
kansanterveydelle ja yhteiskunnalle, 

ottavat huomioon merkittäviä voimavaroja 
omaavien kansainvälisen järjestäytyneen ri-
kollisuuden ja terroristiryhmien muodosta-
man uhan, sekä tarpeen torjua se tehokkaasti, 

ottavat huomioon New Yorkissa 
15 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn kan-
sainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vas-
taisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleisso-
pimuksen, joka luo kehyksen kansainväliselle 
keskinäiselle avunannolle rikosasioissa kan-
sainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden es-
tämiseksi ja torjumiseksi, 

ottavat huomioon määräykset, jotka sisäl-
tyvät Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuu-
dessa vuonna 1961 tehtyyn huumausai-

The Republic of Finland and the Oriental 
Republic of Uruguay, hereafter referred to as 
the Contracting Parties, 

Considering that contraventions of customs 
laws are prejudicial to their economic, com-
mercial, fiscal, social, cultural, industrial and 
agricultural interests; 
 

Convinced that actions against contraven-
tions of customs laws can be rendered more 
effective by close co-operation between their 
customs authorities; 

Considering the importance of accurate as-
sessment of customs duties and other taxes 
collected at importation or exportation and of 
ensuring proper enforcement of measures of 
prohibition, restriction and control, the latter 
including those on the enforcement of the 
law and regulations on counterfeit goods and 
registered trade-marks; 

Considering that illicit trafficking in arms, 
ammunition, explosives, poisonous substanc-
es, radioactive materials, narcotic drugs and 
psychotropic substances represents a danger 
for public health and society; 

Taking into account the threat of transna-
tional organized crime and terrorist groups 
with their substantial resources and the need 
to effectively combat them; 

Taking into account the United Nations 
Convention against Transnational Organized 
Crime, adopted at New York on 
15 November 2000, which lays down a 
framework for international mutual assis-
tance in criminal matters with a view to pre-
venting and combating transnational orga-
nized crime; 

Having regard to the provisions of the Sin-
gle Convention on Narcotic Drugs of 1961, 
as amended, and the Convention on Psycho-
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neyleissopimukseen, sellaisena kuin se on 
muutettuna, ja vuonna 1971 tehtyyn psyko-
trooppisia aineita koskevaan yleissopimuk-
seen, sellaisena kuin se on muutettuna, sekä 
vuonna 1988 huumausaineiden ja psyko-
trooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan 
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleisso-
pimukseen ja sen liitteeseen, sellaisena kuin 
se on muutettuna, 

ja jotka ottavat huomioon myös Tulliyh-
teistyöneuvoston asiaankuuluvat instrumen-
tit, erityisesti 5 päivänä joulukuuta 1953 an-
netun suosituksen keskinäisestä hallinnolli-
sesta avunannosta, 

ovat sopineet seuraavaa: 

tropic substances of 1971, as amended, 
drawn up under the auspices of the United 
Nations Organisation as well as the United 
Nations Convention against Illicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
of 1988 and its Annex, as amended; 
 
 
 

Having regard also to the relevant instru-
ments of the Customs Co-operation Council, 
in particular the Recommendation on Mutual 
Administrative Assistance of 5 December 
1953; 

Have agreed as follows: 
 

1 artikla 

Määritelmät 

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan 
a) ”tullilaeilla” niitä säännöksiä ja mää-

räyksiä, joita osapuolten tulliviranomaiset 
soveltavat tavaroiden — mukaan lukien mak-
suvälineiden — tuontiin, vientiin, kauttakul-
jetukseen, varastointiin ja liikkumiseen ja 
jotka koskevat tulliviranomaisten kantamia 
tai valvomia tulleja, veroja tai muita maksuja 
taikka kielto-, rajoitus- tai valvontatoimenpi-
teitä; 
 

b) ”tulliviranomaisella” Suomen tasavallas-
sa Suomen Tullia ja Uruguayn itäisessä tasa-
vallassa kansallista tullidirektoraattia, jotka 
ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön tä-
män artiklan (a) kohdassa tarkoitettuja sää-
döksiä; 

c) ”tullilakien vastaisella teolla” tullilakien 
rikkomista tai sen yritystä; 
 

d) ”tulleilla ja veroilla” tulleja ja kaikkia 
muita tavaroiden tuonnissa tai viennissä tai 
näiden yhteydessä kannettavia maksuja, ve-
roja ja kuluja, mutta ei kuitenkaan maksuja 
tai kuluja, joiden määrä vastaa likimäärin 
suoritetuista palveluista aiheutuneita kustan-
nuksia, mukaan lukien Suomen tasavallan 
osalta Euroopan unionin toimivaltaisten elin-
ten määräämät tullit ja verot; 
 

e) ”henkilöllä” luonnollista henkilöä tai oi-
keushenkilöä, ellei asiayhteys muuta edelly-

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
a) "customs laws" shall mean any legal or 

regulatory provisions applicable by the cus-
toms authorities of the Contracting Parties in 
connection with the importation, exportation, 
transit, storage and circulation of goods, in-
cluding means of payment, whether relating 
to customs duties, taxes or other charges lev-
ied or controlled by the customs authorities, 
or to measures of prohibition, restriction or 
control; 

b) "customs authority" shall mean the Finn-
ish Customs for the Republic of Finland, and 
the National Customs Directorate for the 
Oriental Republic of Uruguay, competent for 
the enforcement of the provisions referred to 
in paragraph a) of this Article; 

c) "contravention of customs laws" shall 
mean any violation or attempted violation of 
customs laws; 

d) "customs duties and taxes" shall mean 
customs duties and all other duties, taxes and 
charges which are collected on or in connec-
tion with the importation or exportation of 
goods but not including fees and charges 
which are limited in amount to the approxi-
mate costs of services rendered, including for 
the Republic of Finland, the duties and taxes 
as set forth by the competent bodies of the 
European Union; 

e) "person" shall mean any natural or legal 
person, unless the context otherwise requires; 
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tä; 
f) ”henkilötiedoilla” mitä tahansa tietoja, 

jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavis-
sa olevaa henkilöä; 

g) ”huumausaineilla” eloperäistä tai syn-
teettistä ainetta, jotka mainitaan vuoden 1961 
huumausaineyleissopimuksen I ja II listassa, 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina, sekä ai-
netta, joka on rinnastettu huumausaineisiin 
kansallisessa lainsäädännössä; 

h) ”psykotrooppisilla aineilla” eloperäistä, 
synteettistä tai luonnosta saatavaa ainetta, jo-
ka mainitaan vuoden 1971 psykotrooppisia 
aineita koskevan yleissopimuksen I, II, III, ja 
IV listassa, sellaisina kuin ne ovat muutettui-
na, sekä mitä tahansa ainetta, joka on rinnas-
tettu psykotrooppisiin aineisiin kansallisessa 
lainsäädännössä; 

i) ”huumausaineiden lähtöaineilla” kemial-
lisia aineita, jotka on lueteltu vuonna 1988 
huumausaineiden ja psykotrooppisten ainei-
den laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdis-
tyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liit-
teessä, sellaisena kuin se on muutettuna; 

j) ”valvotulla läpilaskulla” menettelytapaa, 
jolla laittomasti kuljetettujen tavaroiden salli-
taan kulkea osapuolten alueelta, alueen kaut-
ta tai alueelle niiden toimivaltaisten viran-
omaisten tieten ja valvonnassa tullilakien 
vastaisiin tekoihin osallisten henkilöiden pal-
jastamiseksi ja tunnistamiseksi; 

k) ”pyynnön esittäneellä tulliviranomaisel-
la” sen osapuolen tulliviranomaista, joka 
pyytää apua tulliasioissa; 
 

l) ”pyynnön vastaanottaneella tulliviran-
omaisella” sen osapuolen tulliviranomaista, 
jolta pyydetään apua tulliasioissa. 

 
f) "personal data" shall mean any infor-

mation relating to an identified or identifiable 
individual; 

g) "narcotic drugs" shall mean any  sub-
stance, natural or synthetic, in Schedules I 
and II of the Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961, as amended, as well as any sub-
stance assimilated to narcotic drugs in na-
tional legislation; 

h) "psychotropic substances" shall mean 
any substance, natural or synthetic, or any 
natural material in Schedules I, II, III and IV 
of the Convention on Psychotropic Substanc-
es, 1971, as amended, as well as any sub-
stance assimilated to psychotropic substances 
in national legislation; 
 

i) "precursors" shall mean chemical sub-
stances listed in the Annex to the 1988 Unit-
ed Nations Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Sub-
stances, as amended. 
 

 j) "controlled delivery" shall mean the 
technique of allowing illicit consignments to 
pass out of, through or into the territories of 
the Parties with the knowledge and under su-
pervision of their competent authorities, with 
a view to detecting and identifying persons 
involved in contraventions of customs laws; 

k) "requesting customs authority" shall 
mean the customs authority of the Contract-
ing Party which requests assistance in cus-
toms matters; 

l) "requested customs authority" shall mean 
the customs authority of the Contracting Par-
ty from which assistance in customs matters 
is requested. 

 
2 artikla 

Sopimuksen soveltamisala 

1. Osapuolet antavat tulliviranomaistensa 
välityksellä ja tämän sopimuksen määräysten 
mukaisesti toisilleen apua 
 

a) tullilakien asianmukaisen noudattamisen 
varmistamiseksi; 

b) tullilakien vastaisten tekojen estämisek-
si, tutkimiseksi ja niitä koskeviin syytetoi-

Article 2 

Scope of the Agreement 

1. The Contracting Parties shall, through 
their customs authorities and in accordance 
with the provisions set out in this Agreement, 
afford each other assistance: 

a) in order to ensure that customs laws are 
properly followed; 

b) in order to prevent, investigate and pros-
ecute contraventions of customs laws; 
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miin ryhtymiseksi; 
c) tapauksissa, jotka koskevat tullilakien 

soveltamiseen liittyvien asiakirjojen tiedoksi 
antamista. 

2. Tämän sopimuksen mukaista apua anne-
taan pyynnön vastaanottaneen osapuolen val-
tion alueella voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti sekä pyynnön vastaanottaneen 
tulliviranomaisen toimivallan ja käytettävissä 
olevien voimavarojen rajoissa. Tarvittaessa 
pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen 
voi siirtää avunannon muun toimivaltaisen 
viranomaisen hoidettavaksi. 

3. Tämä sopimus ei koske tullien, verojen 
ja muiden maksujen perintää. 
 

4. Tämä sopimus ei vaikuta niiden rikos-
asioissa annettavaa oikeusapua koskevien 
kansainvälisten sopimusten tai tulliyhteistyö-
tä koskevien kansainvälisten sopimusten so-
veltamiseen, joita osapuolet ovat tehneet. 

 
c) in cases concerning delivery/notification 

of documents regarding application of cus-
toms laws. 

2. Assistance within the framework of this 
Agreement shall be rendered in accordance 
with the legislation in force in the territory of 
the state of the requested Contracting Party 
and within the competence and available re-
sources of the requested customs authority. If 
necessary, the requested customs authority 
can arrange for assistance to be provided by 
another competent authority. 

3. This Agreement does not provide for the 
recovery of customs duties, taxes and any 
other charges. 

4. This Agreement shall not affect the ap-
plication of international agreements on legal 
assistance in criminal matters or international 
agreements on customs co-operation into 
which the Contracting Parties have entered. 

 
3 artikla 

Avunannon ala 

1. Säännösten ja määräysten mukaisesti 
osapuolten tulliviranomaiset toimittavat toi-
silleen — pyynnöstä ja tarvittaessa ennakko-
tutkinnan suoritettuaan — kaikki tiedot, joi-
den avulla ne voivat varmistaa tullien ja ve-
rojen asianmukaisen kantamisen, ja erityises-
ti tiedot, jotka helpottavat 
 

a) tavaroiden tullausarvon, tariffinimikkeen 
ja alkuperän määrittämistä; 

b) kieltoja, rajoituksia ja valvontaa koske-
vien säännösten täytäntöönpanoa. 
 

2. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen toimittaa pyynnöstä kaikki kyseisen osa-
puolen alueella sovellettavia tullilakeja ja 
menettelyjä koskevat tiedot, joilla on merki-
tystä tullilakien vastaisen teon tutkinnassa. 
 

3. Tulliviranomaiset toimittavat toisilleen 
joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti tiedot ja 
asiakirjat, joiden avulla voidaan varmistaa 
tullilakien asianmukainen soveltaminen sekä 
tullilakien vastaisten tekojen estäminen, tut-
kinta ja torjunta. 
 

Article 3 

Scope of assistance 

1. In the context of the legal and regulatory 
provisions, the customs authorities of the 
Contracting Parties will exchange any infor-
mation — upon request and after prior inves-
tigation if needed — enabling them to ensure 
the correct collection of customs duties and 
taxes, especially the information that facili-
tates: 

a) the determination of dutiable value, the 
tariff classification and the origin of goods; 

b) the enforcement of the provisions con-
cerning prohibitions, restrictions and con-
trols. 

2. On request the requested customs au-
thority shall provide all information about the 
customs laws and procedures applicable in 
the territory of that Contracting Party which 
are relevant to enquiries relating to a contra-
vention of customs laws. 

3. The customs authorities shall provide 
each other, either on request or on their own 
initiative, with information and documents 
which help to ensure proper application of 
customs laws and the prevention, investiga-
tion and repression of contraventions of cus-
toms laws. 
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4. Suorittaessaan tutkintaa toisen tullivi-
ranomaisen puolesta kumpikin tulliviran-
omainen toimii siten kuin toimiessaan omaan 
lukuunsa tai oman osapuolensa toisen viran-
omaisen pyynnöstä. 

5. Jollei pyynnön vastaanottanut tulliviran-
omainen ole asianmukainen virasto täyttä-
mään pyyntöä, se lähettää pyynnön viipymät-
tä asianmukaiselle virastolle pyytäen siltä yh-
teistyötä. 

4. Either customs authority shall, in making 
inquiries on behalf of the other customs au-
thority, act as if they were being made on its 
own account or at the request of another au-
thority of that Contracting Party. 

5. In case the requested customs authority 
is not the appropriate agency to comply with 
the request, it shall promptly transmit it to the 
appropriate agency and seek the co-operation 
of that agency. 

 
4 artikla 

Avunantotapauksia 

Tulliviranomaiset ilmoittavat oma-
aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen seuraavat 
tiedot: 

a) onko osapuolen valtion alueelle tuodut 
tavarat viety laillisesti toisen osapuolen valti-
on alueelta, ja mihin tullimenettelyyn tavarat 
oli mahdollisesti asetettu; 
 
 

b) onko osapuolen valtion alueelta viedyt 
tavarat tuotu laillisesti toisen osapuolen val-
tion alueelle, ja mihin tullimenettelyyn tava-
rat oli mahdollisesti asetettu; 
 
 

c) onko tavarat, joille on myönnetty etuus-
kohtelu vietäessä ne osapuolen valtion alu-
eelta, tuotu asianmukaisesti toisen osapuolen 
valtion alueelle; tällöin tietoja annetaan myös 
kaikista tullivalvontatoimenpiteistä, joita ta-
varoihin on kohdistettu. 

Article 4 

Instances of assistance 

The customs authorities shall, on their own 
initiative or upon request, supply to each oth-
er the following information: 

a) whether goods imported into the territo-
ry of the state of one of the Contracting Par-
ties have been lawfully exported from the ter-
ritory of the state of the other Contracting 
Party, and the customs procedure if any, un-
der which the goods have been placed; 

b) whether goods exported from the territo-
ry of the state of one of the Contracting Par-
ties have been lawfully imported into the ter-
ritory of the state of the other Contracting 
Party and the customs procedure, if any, un-
der which the goods have been placed. 

c) whether goods which are granted fa-
vourable treatment upon exportation from the 
territory of the state of one Contracting Party 
have been duly imported into the territory of 
the state of the other Contracting Party, it be-
ing understood that information shall also be 
provided on any customs control measures to 
which they have been subjected. 

 
5 artikla 

Erityisvalvonta 

1. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen toimittaa pyynnöstä tietoja ja kohdistaa 
erityisvalvontaa 

a) henkilöihin, joiden pyynnön esittänyt 
tulliviranomainen tietää syyllistyneen tai 
epäilee syyllistyvän tullilakien vastaiseen te-
koon, ja erityisesti henkilöihin, jotka liikku-
vat pyynnön vastaanottaneen osapuolen val-
tion alueelle tai alueelta; 

Article 5 

Special surveillance 

1. On request the requested customs au-
thority shall provide information on, and 
maintain special surveillance over: 

a) persons known to the requesting customs 
authority to have committed a contravention 
of customs laws or suspected of doing so, 
particularly those moving into and out of the 
territory of the state of the requested Con-
tracting Party; 
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b) tavaroiden liikkeisiin, joiden pyynnön 
esittänyt tulliviranomainen on ilmoittanut an-
tavan aihetta epäillä laitonta kauppaa, joka 
suuntautuu pyynnön esittäneen osapuolen 
valtion alueelle; 

c) kuljetusvälineisiin, joita pyynnön esittä-
nyt tulliviranomainen epäilee käytettävän 
jommankumman osapuolen valtion alueella 
voimassa olevien tullilakien vastaisissa teois-
sa; 

d) tavaroiden varastointipaikkoihin, joita 
pyynnön esittänyt tulliviranomainen epäilee 
käytettävän jommankumman osapuolen val-
tion alueella voimassa olevien tullilakien vas-
taisissa teoissa. 

2. Toimivaltansa rajoissa ja kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti osapuolten tulli-
viranomaiset estävät 
 

a) sellaisten tavaroiden viennin, joita tiede-
tään tai todennäköisin syin epäillään vietävän 
toisen osapuolen valtion alueelle käytettä-
väksi siellä muihin tarkoituksiin kuin osa-
puolten väliseen lailliseen kaupankäyntiin; 
 
b) sellaisten tavaroiden viennin, joiden tuonti 
toisen osapuolen valtion alueelle on kielletty. 

b) movements of goods notified by the re-
questing customs authority as giving rise to 
suspected illicit traffic towards the territory 
of the state of the requesting Contracting Par-
ty; 

c) means of transport suspected by the re-
questing customs authority of being used to 
commit contraventions of customs laws in 
force in the territory of the state of either 
Contracting Party; 

d) places used for storing goods which are 
suspected by the requesting customs authori-
ty of being used to commit contraventions of 
customs laws in force in the territory of the 
state of either Contracting Party. 

2. Within their competence, and in accord-
ance with their domestic legislation, the cus-
toms authorities of the Contracting Parties 
shall prevent: 

a) the exportation of goods which are 
known to be or, on reasonable grounds, sus-
pected of being exported into the territory of 
the state of the other Contracting Party to be 
used for other purposes than in the legitimate 
trade between the Contracting Parties; 

b) the exportation of goods the importation 
of which is forbidden into the territory of the 
state of the other Contracting Party. 

 
6 artikla 

Erityisen merkittävien tavaroiden laittoman 
kaupan vastaiset toimet 

Tulliviranomaiset toimittavat viipymättä 
toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä 
kaikki asiaan liittyvät tiedot suoritetuista tai 
suunnitelluista toimista, jotka ovat tai ilmei-
sesti ovat jommankumman osapuolen valtion 
alueella voimassa olevien tullilakien vastaisia 
tekoja ja jotka koskevat erityisesti 
 
 

a) aseiden, ammusten ja räjähdysaineiden 
liikkumista; 

b) sellaisten arkaluonteisten ja strategisten 
tavaroiden liikkumista, joihin kohdistetaan 
asianomaisten kansainvälisten sopimusten ja 
monenvälisten järjestelyjen ja/tai niitä vas-
taavien asesulkupoliittisten velvoitteiden 
mukaista valvontaa; 

c) huumausaineiden, psykotrooppisten ai-

Article 6 

Action against illicit traffic of goods of spe-
cial importance 

The customs authorities shall, on their own 
initiative or upon request and without delay, 
supply to each other all relevant information 
on activities, completed or planned, which 
constitute or appear to constitute a contraven-
tion of the customs laws in force in the terri-
tory of the state of one of the Contracting 
Parties especially in the field of movement 
of: 

a) arms, ammunition and explosives; 
 

b) sensitive and strategic goods subject to 
control in accordance with the international 
treaties concerned and the relevant multilat-
eral arrangements or regimes and/or concur-
ring non-proliferation obligations; 
 

c) narcotic drugs, psychotropic substances 
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neiden ja huumausaineiden lähtöaineiden 
liikkumista; 

d) sellaisten taide- ja antiikkiesineiden liik-
kumista, joilla on merkittävää historiallista, 
kulttuurista tai arkeologista arvoa; 

e) myrkyllisten aineiden, radioaktiivisten 
aineiden sekä ympäristölle tai terveydelle 
vaarallisten tavaroiden ja aineiden liikkumis-
ta; 

f) korkeiden tullien tai verojen alaisten ta-
varoiden liikkumista, erityisesti alkoholi-
juomien ja tupakkatuotteiden liikkumista; 

g) tekijän- ja teollisoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden liikkumista. 

and precursors; 
 

d) objects of art and antiquity which are of 
significant historical, cultural or archaeologi-
cal value; 

e) poisonous substances, radioactive mate-
rials as well as other goods and substances 
dangerous to environment or health; 
 

f) goods subject to high duties or taxes, in 
particular, alcoholic beverages and tobacco 
products; 

g) goods infringing Intellectual Property 
Rights. 

 
7 artikla 

Valvottu läpilasku 

1. Tulliviranomaiset käyttävät yhteisym-
märryksessä ja kukin kansallisen lainsäädän-
nön määräämän toimivaltansa puitteissa val-
vottua läpilaskua tunnistaakseen rikkomuk-
seen osallistuvat henkilöt. Jollei valvotun lä-
pilaskun käytöstä päättäminen kuulu tullivi-
ranomaisen toimivaltaan, se ryhtyy yhteis-
työhön kyseisen toimivallan omaavien kan-
sallisten viranomaisten kanssa tai siirtää asi-
an käsittelyn näille viranomaisille. 

2. Laittomat lähetykset, joiden valvotusta 
läpilaskusta on sovittu, voidaan toimivaltais-
ten kansallisten viranomaisten suostumuksel-
la joko pysäyttää ja laskea eteenpäin koske-
matta tavaroihin tai poistaa ne taikka korvata 
ne kokonaan tai osittain. 

3. Valvotun läpilaskun päätökset tehdään 
tapauskohtaisesti, ja tarvittaessa niihin voi 
liittyä toimivaltaisten kansallisten viran-
omaisten välisiä taloudellisia järjestelyitä ja 
sopimuksia. 
 

4. Valvottu läpilasku ei saa aiheuttaa mer-
kittävää vaaraa kenenkään henkilön hengelle, 
terveydelle tai vapaudelle tai mitään merkit-
tävää vaaraa laajamittaisesta vahingosta ym-
päristölle, omaisuudelle tai varallisuudelle. 

Article 7 

Controlled delivery 

1. The customs authorities shall, by mutual 
consent and each within its competence de-
termined by national legislation, use con-
trolled delivery in order to identify persons 
involved in a contravention. When a decision 
on the use of controlled delivery is not within 
the competence of the customs authority, it 
shall initiate co-operation with national au-
thorities having such competence or transfer 
the case to that authority. 

2. Illicit consignments whose controlled 
delivery is agreed to may, with the consent of 
the competent national authorities, be inter-
cepted and allowed to continue with the 
goods intact or removed and seized or re-
placed in whole or in part. 

3. Decisions concerning the use of con-
trolled delivery are to be taken on a case-by-
case basis, and may if necessary take into ac-
count financial arrangements and understand-
ings between the competent national authori-
ties. 

4. Controlled delivery must not cause sig-
nificant danger to the life, health or freedom 
of any person, or any significant danger of 
extensive damage to the environment, to 
property or to assets. 
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8 artikla 

Avunantoa koskevien pyyntöjen muoto ja si-
sältö 

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetut pyynnöt 
tehdään kirjallisesti. Pyynnön täyttämiseen 
tarvittavat asiakirjat liitetään pyyntöön. Myös 
suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä, jos se ti-
lanteen kiireellisyyden vuoksi on tarpeen, 
mutta ne on välittömästi vahvistettava kirjal-
lisesti. 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
pyynnöissä esitetään seuraavat tiedot: 
 

a) pyynnön esittävä tulliviranomainen; 
 

b) pyydetyt toimenpiteet; 
c) pyynnön tarkoitus ja aihe; 

 
d) asiaan liittyvä lainsäädäntö, säännöt ja 

muut oikeudelliset tekijät; 
e) mahdollisimman tarkat ja kattavat tiedot 

tutkinnan kohteena olevista henkilöistä; 
 

f) yhteenveto asiaa koskevista seikoista ja 
jo suoritetusta tutkinnasta lukuun ottamatta 
9 artiklassa tarkoitettuja tapauksia. 

3. Avunantoa koskevat pyynnöt tehdään 
englannin kielellä. 

4. Jos pyyntö ei täytä muotovaatimuksia, 
voidaan vaatia sen korjausta tai täydennystä; 
varotoimenpiteitä voidaan kuitenkin määrätä 
pyynnön vastaanottaneen osapuolen kansal-
listen lakien mukaisesti. 

Article 8 

Form and substance of requests for assis-
tance  

1. Requests pursuant to this Agreement 
shall be made in writing. They shall be ac-
companied by the documents necessary to 
enable compliance with the request. When 
required, because of the urgency of the situa-
tion, oral requests may be accepted, but must 
be confirmed in writing immediately. 

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this 
Article shall include the following infor-
mation: 

a) the customs authority making the  re-
quest; 

b) the measures requested; 
c) the object of and the reason for the re-

quest; 
d) the laws, rules and other legal elements 

involved; 
e) indications as exact and comprehensive 

as possible on the persons who are the target 
of the investigations; 

f) a summary of the relevant facts and of 
the inquiries already carried out, except in 
cases provided for in Article 9. 

3. Requests for assistance shall be submit-
ted in the English language. 

4. If a request does not meet formal re-
quirements, its correction or completion may 
be demanded; precautionary measures may, 
however, be ordered in accordance with the 
domestic laws of the requested Contracting 
Party. 

 
9 artikla 

Asiakirjojen tiedoksi antaminen 

1. Toisen osapuolen tulliviranomaisen 
pyynnöstä osapuolen tulliviranomainen antaa 
valtionsa alueella asuville tai sinne sijoittu-
neille asianomaisille henkilöille tiedoksi 
asiakirjoja, jotka liittyvät tullilakien sovelta-
mista koskeviin hallintoviranomaisten toi-
menpiteisiin ja päätöksiin. 
 

2. Asiakirjojen tiedoksi antaminen toimite-
taan pyynnön vastaanottaneen osapuolen val-
tion alueella voimassa olevan lainsäädännön 

Article 9 

Notification of documents 

1. At the request of the customs authority 
of one Contracting Party, the customs author-
ity of the other Contracting Party shall notify 
the persons concerned, residing or estab-
lished in the territory of its state, of docu-
ments relating to measures and decisions tak-
en by the administrative authorities in appli-
cation of customs laws. 

2. Notification of documents shall be made 
in accordance with the legislation in force in 
the territory of the state of the requested Con-
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mukaisesti. Asiakirjojen tiedoksi antaminen 
voidaan kuitenkin toimittaa myös noudattaen 
pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai me-
nettelyä edellyttäen, ettei tätä voida pitää 
pyynnön vastanottaneen osapuolen lakien 
vastaisena. 

3. Tiedoksiannon todisteena voi olla asian-
omaisen henkilön antama, päiväyksellä ja al-
lekirjoituksella varustettu vastaanottotodistus 
tai pyynnön vastaanottaneen osapuolen toi-
mivaltaisen viranomaisen antama todistus, 
josta käyvät ilmi tiedoksiantotapa ja -päivä. 

tracting Party. Notification of documents 
may, however, also be made following a par-
ticular form or method contained in the re-
quest provided that this is not to be consid-
ered to be contrary to the laws of the request-
ed Contracting Party. 

3. Evidence of notification may take the 
form of a dated and signed acknowledgement 
of receipt by the person concerned or of a 
certificate of the competent authority in the 
requested Contracting Party, indicating the 
method and date of the notification. 

 
10 artikla 

Tutkinta 

1. Tulliviranomainen ryhtyy toisen tullivi-
ranomaisen pyynnöstä tutkimaan toimia, jot-
ka ovat tai ilmeisesti ovat pyynnön esittäneen 
tulliviranomaisen valtion alueella voimassa 
olevien tullilakien vastaisia, ja se ilmoittaa 
tämän tutkinnan tulokset pyynnön esittäneel-
le tulliviranomaiselle. 
 

2. Tutkinta toimitetaan pyynnön vastaanot-
taneen tulliviranomaisen valtion alueella 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Pyynnön vastaanottanut tulliviranomainen 
toimii siten kuin toimiessaan omaan lukuun-
sa. 

3. Tullilakien vastaisen teon tutkintaa var-
ten voivat pyynnön esittäneen tulliviranomai-
sen erityisesti nimeämät virkamiehet kirjalli-
sen pyynnön perusteella, pyynnön vastaanot-
taneen tulliviranomaisen luvalla ja sen mah-
dollisesti asettamin ehdoin 
 

a) saada pyynnön vastanottaneen tullivi-
ranomaisen yksiköistä tietoja, jotka koskevat 
kyseistä tullilakien vastaista tekoa, 

b) olla läsnä tutkinnassa, jota pyynnön vas-
taanottanut tulliviranomainen suorittaa toisen 
osapuolen valtion alueella ja jolla on merki-
tystä pyynnön esittäneelle tulliviranomaisel-
le. 

Article 10 

Inquiries 

1. If one customs authority so requests, the 
other customs authority shall initiate inquir-
ies concerning operations which are, or ap-
pear to be, contrary to the customs laws in 
force in the territory of the state of the re-
questing customs authority, and it shall 
communicate the results of such inquiries to 
the requesting  customs authority. 

2. These inquiries shall be conducted under 
the laws in force in the territory of the state 
of the requested customs authority. The re-
quested customs authority shall proceed as if 
it were acting on its own account. 
 

3. On written request, the officials specially 
designated by the requesting customs au-
thority may, with the authorization of the re-
quested customs authority and subject to 
conditions the latter may impose, for the pur-
pose of investigating a contravention of cus-
toms laws: 

a) obtain from the offices of the requested 
customs authority information in respect of 
that contravention of customs laws; 

b) be present during an inquiry conducted 
by the requested customs authority in the ter-
ritory of the state of the other Contracting 
Party and relevant to the requesting customs 
authority. 

 
11 artikla 

Tiedostot ja asiakirjat 

1. Osapuolen tulliviranomainen toimittaa 

Article 11 

Files and documents 

1. The customs authority of one Contract-
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oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisen osapuo-
len tulliviranomaiselle kertomuksia, todistus-
asiakirjoja tai oikeaksi todistettuja asiakirja-
jäljennöksiä, jotka sisältävät kaikki saatavilla 
olevat tiedot suoritetuista tai suunnitelluista 
toimista, jotka ovat tai ilmeisesti ovat sen 
osapuolen valtion alueella voimassa olevien 
tullilakien vastaisia tekoja. 
 

2. Tässä sopimuksessa tarkoitetut asiakirjat 
voidaan korvata tietokoneella tuotetulla mis-
sä tahansa muodossa olevalla samansisältöi-
sellä tiedolla. Samanaikaisesti olisi toimitet-
tava kaikki asiaan liittyvä tietojen ja asiakir-
jojen tulkintaa tai käyttöä varten tarvittava 
aineisto. 

3. Alkuperäisiä tiedostoja ja asiakirjoja 
pyydetään vain silloin, kun oikeaksi todiste-
tut jäljennökset olisivat riittämättömiä. 

4. Tämän sopimuksen mukaisesti saadut 
alkuperäiset tiedostot ja asiakirjat palautetaan 
mahdollisimman pian. 

ing Party shall, on its own initiative or upon 
request supply to the customs authority of the 
other Contracting Party reports, records of 
evidence or certified copies of documents 
giving all available information on transac-
tions, completed or planned, which constitute 
or appear to constitute a contravention of the 
customs laws in force in the territory of the 
state of that Contracting Party. 

2. The documents provided for in this 
Agreement, may be replaced by computer-
ized information produced in any form for 
the same purpose. All relevant materials for 
the interpretation or utilization of the infor-
mation and documents should be supplied at 
the same time. 

3. Original files and documents shall be re-
quested only in cases where certified copies 
would be insufficient. 

4. Original files and documents received 
under this Agreement shall be returned at the 
earliest opportunity. 

 
12 artikla 

Asiantuntijat ja todistajat 

1. Jos osapuoli tullilakien vastaisen teon 
yhteydessä sitä pyytää, pyynnön vastaanotta-
nut tulliviranomainen voi mahdollisuuksien 
mukaan valtuuttaa virkamiehensä esiinty-
mään pyynnön esittäneen osapuolen toimi-
valtaisten viranomaisten edessä asiantuntijoi-
na tai todistajina virantoimituksessa to-
teamiensa seikkojen osalta sekä esittämään 
todistusaineistoa. Esiintymispyynnöstä on 
käytävä selvästi ilmi, minkä asian johdosta ja 
missä ominaisuudessa virkamies esiintyy. 

2. Pyynnön hyväksyvä tulliviranomainen 
täsmentää annettavassa valtuutuksessa tarvit-
taessa ne rajat, joissa sen virkamiehet voivat 
esiintyä asiantuntijoina tai todistajina. 

Article 12 

Experts and witnesses  

1. Upon request of a Contracting Party in 
connection with a contravention of customs 
laws, the requested customs authority may 
authorize its officials, whenever possible, to 
testify before the competent authorities of the 
requesting Contracting Party as experts or 
witnesses regarding facts established by them 
in the course of their official duties and to 
produce evidence. The request for the ap-
pearance must clearly indicate in what case 
and in what capacity the official is to appear. 

2. The customs authority accepting the re-
quest states precisely, if required, in the au-
thorization issued, the limits within which its 
officials may testify. 

 
13 artikla 

Virkamiesten käyntejä koskevat järjestelyt 

Kun osapuolen tulliviranomaisen virka-
miehet ovat tämän sopimuksen mukaisissa 
tapauksissa läsnä toisen osapuolen valtion 
alueella, heidän on aina pystyttävä todista-
maan virka-asemansa. He eivät saa käyttää 

Article 13 

Arrangements for visiting officials 

When, in the circumstances provided by 
this Agreement, officials of the customs au-
thority of one Contracting Party are present 
in the territory of the state of the other Con-
tracting Party, they must at all times be able 
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virkapukua eivätkä kantaa aseita. to furnish proof of their official capacity. 
They must not be in uniform nor carry arms. 

 
14 artikla 

Tietojen ja asiakirjojen käyttö 

1. Saatuja tietoja, asiakirjoja ja muita il-
moituksia käytetään tämän sopimuksen tar-
koituksiin ja niitä saa käyttää muihin tarkoi-
tuksiin ainoastaan tiedot toimittaneen tullivi-
ranomaisen etukäteen antamalla kirjallisella 
suostumuksella ja ne ovat viimeksi mainitun 
viranomaisen asettamien rajoitusten alaisia. 
Näitä määräyksiä ei sovelleta tietoihin, asia-
kirjoihin ja muihin ilmoituksiin, jotka koske-
vat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin ai-
neisiin liittyviä rikoksia. Kyseisiä tietoja saa 
luovuttaa muille viranomaisille, jotka ovat 
suoranaisesti mukana huumausaineiden ja 
psykotrooppisten aineiden laittoman kaupan 
vastustamisessa. 

2. Kaikki tämän sopimuksen mukaisesti 
missä tahansa muodossa toimitetut tiedot 
ovat luottamuksellisia. Niihin sovelletaan 
virkasalaisuusvelvoitetta ja ne nauttivat sa-
maa suojaa kuin vastaavat tiedot ja asiakirjat 
nauttivat tiedot vastaanottaneen osapuolen 
valtion alueella voimassa olevan lainsäädän-
nön nojalla. 

3. Tämän artiklan 1 kohta ei estä käyttä-
mästä tietoja oikeus- tai hallintomenettelyis-
sä, jotka on jälkeenpäin pantu vireille tullila-
kien rikkomisen vuoksi. 

Article 14 

Use of information and documents 

1. Information, documents and other com-
munications obtained shall be used for the 
purposes of this Agreement and may be used 
for other purposes only with prior written 
consent of the customs authority which fur-
nished the information and shall be subject to 
any restrictions laid down by that authority. 
These provisions are not applicable to infor-
mation, documents and other communica-
tions concerning contraventions relating to 
narcotic drugs and psychotropic substances. 
Such information may be communicated to 
other authorities directly involved in combat-
ing illicit trafficking in narcotic drugs and 
psychotropic substances. 

2. Any information communicated in what-
ever form pursuant to this Agreement shall 
be of confidential nature. It shall be covered 
by the obligation of official secrecy and shall 
enjoy the protection extended to the same 
kind of information and documents under the 
legislation in force in the territory of the state 
of the Contracting Party which received it. 

3. Paragraph 1 of this Article shall not im-
pede the use of information in any judicial or 
administrative proceedings subsequently in-
stituted for failure to comply with customs 
laws. 

 
15 artikla 

Henkilötietojen suojaaminen ja käyttö 

1. Osapuolten valtioiden alueilla voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti sovelletaan 
tämän sopimuksen nojalla vaihdettavien hen-
kilötietojen suojaan seuraavia vähim-
mäisedellytyksiä: 

a) sopimuksen 3 artiklan määräysten estä-
mättä henkilötietoja ei saa toimittaa, jos on 
perusteltua syytä olettaa, että toimitettujen 
tietojen välittäminen tai käyttö olisi jomman-
kumman osapuolen lain ja erityisesti tieto-
suojalainsäädännön vastaista. Tästä vaati-
muksesta ei voida poiketa silloinkaan, kun 

Article 15 

Protection and use of personal data 

1. In accordance with the legislation in 
force in the territories of the state of the Con-
tracting Parties the protection of personal da-
ta exchanged under this Agreement shall be 
subject at least to the following conditions: 

a) notwithstanding the provisions of Arti-
cle 3, personal data shall not be transmitted 
whenever there are reasonable grounds to be-
lieve that the transfer or the use made of the 
data transmitted would be contrary to the law 
of one of the Contracting Parties, and legisla-
tion on data protection in particular. Nor can 
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tietojen luovuttamisen ei voida katsoa hait-
taavan kyseistä henkilöä. Tiedot vastaanotta-
van tulliviranomaisen on pyydettäessä ilmoi-
tettava tiedot toimittaneelle tulliviranomaisel-
le niiden käytöstä sekä saavutetuista tuloksis-
ta; 
 

b) henkilötietoja saa toimittaa ainoastaan 
tulliviranomaisille ja muille lainvalvontavi-
ranomaisille sekä syyttäjä- ja oikeusviran-
omaisille, jos niitä tarvitaan syyttämistarkoi-
tuksiin. Tällaisia tietoja ei saa luovuttaa muil-
le henkilöille kuin niille, joilta niiden käyt-
tämistä näihin tarkoituksiin vaaditaan, ellei-
vät tietoja toimittavat viranomaiset anna sii-
hen tapauskohtaisesti suostumustaan ja ellei 
vastaanottavien viranomaisten toimintaa sää-
televä laki salli tietojen luovuttamista; 

c) pyynnön vastaanottaneen tulliviranomai-
sen on varmistettava toimitettavien henkilö-
tietojen paikkansapitävyys ja oikeellisuus. 
Tiedot toimittava tulliviranomainen varmis-
taa, että tiedot ovat virheettömiä ja ajantasai-
sia. Pyynnön esittänyt tulliviranomainen kor-
jaa, hävittää tai poistaa henkilötiedot tarvitta-
essa; 

d) pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen toimittaa yhdessä henkilötietojen kanssa 
tiedon omassa lainsäädännössään säädetystä 
tietojen poistamisen määräajasta. Henkilötie-
toja ei säilytetä kauempaa kuin on tarpeen si-
tä tarkoitusta varten, johon ne on luovutettu; 
 

e) tulliviranomaiset pitävät rekisteriä lähe-
tetyistä ja vastaanotetuista henkilötiedoista 
sekä suojaavat kaikki henkilötiedot tehok-
kaasti luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, 
julkaisemiselta, vahingoittamiselta ja tuhoa-
miselta. 

2. Vaihdettaessa henkilötietoja tämän so-
pimuksen nojalla osapuolet varmistavat tieto-
suojan tason, joka vastaa vähintään tämän 
sopimuksen erottamattomana osana olevan 
liitteen periaatteiden soveltamisesta syntyvää 
tasoa. 
 

3. Osapuolet ilmoittavat toisilleen sen toi-
mivaltaisen kansallisen viranomaisen, jolle 
henkilötietojen suojaa koskevia kyselyitä 
voidaan osoittaa. 

this requirement be ignored in cases where 
the transmission of data cannot be deemed to 
cause inconvenience to the person concerned. 
Upon request, the receiving customs authori-
ty shall inform the furnishing customs au-
thority of the use made of the information 
supplied and of the results achieved; 

b) personal data may only be transmitted to 
customs authorities and other law enforce-
ment authorities, and in the case of need for 
prosecution purposes, to public prosecution 
and judicial authorities. Such information 
shall not be communicated to persons other 
than those required to use it for such purpos-
es unless the authorities supplying the infor-
mation agree case-by-case and the law gov-
erning the receiving authorities allows such 
communication; 

c) the requested customs authority must as-
certain the validity and correctness of the 
personal data to be submitted. The customs 
authority which transmits data shall ensure 
that they are accurate and up-to-date. The re-
questing customs authority shall correct, de-
stroy or delete the personal data, if so re-
quired; 

d) the requested customs authority shall to-
gether with the personal data provide infor-
mation on the required deadline for data dele-
tion according to its own legislation. Personal 
data shall be kept for a period not exceeding 
that necessary for the purpose for which they 
were communicated; 

e) the customs authorities shall keep a reg-
ister on personal data submitted or received 
and effectively protect any personal data 
against unauthorised access, modification, 
publication, damage or destruction. 
 

2. Where personal data are exchanged un-
der this Agreement, the Contracting Parties 
shall ensure a standard of data protection at 
least equivalent to that resulting from the im-
plementation of principles in the Annex to 
this Agreement, which is an integral part of 
this Agreement. 

3. The Contracting Parties shall notify each 
other of the competent national authority to 
which inquiries concerning protection of per-
sonal data can be addressed. 
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16 artikla 

Tietojen ja asiakirjojen käyttö todistusaineis-
tona 

1. Tulliviranomaiset voivat tämän sopi-
muksen tarkoituksen mukaisesti ja sen sovel-
tamisalan rajoissa käyttää tämän sopimuksen 
mukaisesti saatuja tietoja ja asiakirjoja todis-
tusaineistona todistusasiakirjojaan, kerto-
muksiaan ja todistajanlausuntojaan sekä oi-
keudenkäyntejään varten. 

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö 
todistusaineistona tuomioistuimissa ja niille 
annettava todistusvoima määräytyvät osa-
puolten kansallisen lainsäädännön mukaises-
ti. 

Article 16 

Use as evidence of information and docu-
ments 

1. The customs authorities may, in accord-
ance with the purposes and within the scope 
of this Agreement, in their records of evi-
dence, reports and testimonies, and in pro-
ceedings brought before courts, use as evi-
dence information and documents obtained in 
accordance with this Agreement. 

2. The use made of such information and 
documents as evidence in courts and the 
weight to be attached thereto shall be deter-
mined in accordance with the national legis-
lation of the Contracting Parties. 

 
17 artikla 

Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta 

 
1. Jos toisen osapuolen pyynnön vastaanot-

tanut tulliviranomainen katsoo, että sille esi-
tetyn avunpyynnön täyttäminen vahingoittai-
si tämän osapuolen täysivaltaisuutta, turvalli-
suutta, yleistä järjestystä tai muita olennaisia 
etuja tai merkitsisi teollisten tai liike- tai 
ammattisalaisuuksien loukkaamista taikka 
olisi sen kansallisen oikeusjärjestelmän pe-
rusperiaatteiden vastaista, se voi kieltäytyä 
avunannosta tai antaa sitä osittain taikka tie-
tyin ehdoin tai edellytyksin. 
 

2. Jos pyynnön esittänyt tulliviranomainen 
pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi an-
taa pyynnön vastaanottaneen tulliviranomai-
sen sitä pyytäessä, se huomauttaa tästä sei-
kasta pyynnössään. Tällöin avunpyyntöön 
suostuminen jää pyynnön vastaanottaneen 
tulliviranomaisen harkittavaksi. 

3. Pyynnön vastaanottanut tulliviranomai-
nen voi lykätä avunantoa sillä perusteella, et-
tä se haittaisi meneillään olevaa tutkintaa, 
syyttämistä tai oikeudenkäyntiä. Tällaisessa 
tapauksessa pyynnön vastaanottanut tullivi-
ranomainen neuvottelee pyynnön esittäneen 
tulliviranomaisen kanssa selvittääkseen, voi-
daanko apua antaa pyynnön vastaanottaneen 
tulliviranomaisen mahdollisesti asettamin 
ehdoin tai edellytyksin. 

Article 17 

Exceptions to the obligation to provide assis-
tance 

1. If the requested customs authority of one 
Contracting Party considers that compliance 
with the assistance requested from it would 
be prejudicial to the sovereignty, security, 
public order or other essential interests of 
that Contracting Party, or would involve a 
violation of an industrial, commercial or pro-
fessional secret or would be contrary to the 
basic principles of its domestic legal system, 
it may refuse to provide assistance, or pro-
vide it partly or provide it subject to certain 
conditions or requirements. 

2. If the requesting customs authority 
would be unable to comply if a similar re-
quest were made by the requested customs 
authority, it shall draw attention to that fact 
in its request. Compliance with such a re-
quest shall be at the discretion of the request-
ed customs authority. 

3. Assistance may be postponed by the re-
quested customs authority on the grounds 
that it will interfere with an ongoing investi-
gation, prosecution or proceeding. In such a 
case the requested customs authority shall 
consult the requesting customs authority to 
determine if assistance can be given subject 
to such terms or conditions as the requested 
customs authority may require. 
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4. Jos avunannosta kieltäydytään tai sitä 
lykätään, tulliviranomaiset ilmoittavat siitä 
toisilleen yksilöiden samalla kieltäytymisen 
tai lykkäyksen perustelut. 

4. The customs authorities shall notify each 
other where assistance is denied or post-
poned, specifying the reasons for the denial 
or postponement. 

 
18 artikla 

Kustannukset 

1. Tulliviranomaiset eivät vaadi toisiltaan 
korvausta niistä kustannuksista, jotka aiheu-
tuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, 
lukuun ottamatta asiantuntijoille ja todistajil-
le maksettavia kuluja ja korvauksia sekä 
muiden kuin valtion palveluksessa olevien 
kääntäjien ja tulkkien kuluja, joista vastaa 
pyynnön esittänyt tulliviranomainen. 

2. Jos pyynnön täyttämisestä aiheutuu 
huomattavia ja erityisiä kuluja, osapuolet 
neuvottelevat keskenään määrittääkseen 
pyynnön täyttämisen ehdot ja edellytykset 
sekä kustannusten jakotavan. 

Article 18 

Costs 

1. The customs authorities shall waive all 
claims for reimbursement of costs incurred in 
the execution of this Agreement, except for 
expenses and allowances paid to experts and 
to witnesses as well as costs of translators 
and interpreters other than Government em-
ployees, which shall be borne by the request-
ing customs authority. 

2. If expenses of a substantial and extraor-
dinary nature are or will be required to exe-
cute the request, the Contracting Parties shall 
consult to determine the terms and conditions 
under which the request will be executed, as 
well as the manner in which the costs shall be 
borne. 

 
19 artikla 

Täydentävyys 

Rajoittamatta 14 ja 15 artiklojen sovelta-
mista tämä sopimus ei estä soveltamasta Eu-
roopan unionin säännöksiä Euroopan unionin 
komission toimivaltaisten yksikköjen ja 
Suomen tasavallan tulliviranomaisten väli-
sestä tietojen toimittamisesta, jotka koskevat 
tulliasioissa saatuja Euroopan unionille mah-
dollisesti merkityksellisiä tietoja. 

Article 19 

Complementarity 

Without prejudice to Articles 14 and 15, 
this Agreement shall not prejudice the Euro-
pean Union provisions governing the com-
munication between the competent services 
of the Commission of the European Union 
and the customs authorities of the Republic 
of Finland of any information obtained in 
customs matters, which could be of the Eu-
ropean Union interest. 

 
20 artikla 

Sopimuksen täytäntöönpano 

1. Tämän sopimuksen mukaista apua anne-
taan suoraan osapuolten tulliviranomaisten 
kesken. 

2. Tulliviranomaiset sopivat tämän sopi-
muksen täytäntöönpanoa helpottavista yksi-
tyiskohtaisista järjestelyistä. 

3. Tulliviranomaiset voivat ryhtyä toimiin 
järjestääkseen henkilökohtaisen ja suoran yh-
teydenpidon tullilakien vastaisten tekojen 

Article 20 

Implementation of the Agreement 

1. Assistance under this Agreement shall be 
exchanged directly between the customs au-
thorities of the Contracting Parties. 

2. The customs authorities shall decide on 
detailed arrangements to facilitate the im-
plementation of this Agreement. 

3. The customs authorities may take 
measures so that their officials responsible 
for the investigation or repression of contra-
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tutkinnasta tai torjunnasta vastaavien virka-
miestensä kesken sisäisten hallinnollisten 
menettelyidensä mukaisesti. 
 

4. Kaikki tämän sopimuksen täytäntöönpa-
noon ja tulkintaan liittyvät riitakysymykset 
ratkaistaan osapuolten tulliviranomaisten vä-
lisissä neuvotteluissa. Ne riidat, joihin ei löy-
detä sovintoratkaisua, ratkaistaan diplomaat-
titeitse. 
 

5. Tässä sopimuksessa tarkoitetut tiedot 
toimitetaan niille virkamiehille, jotka kumpi-
kin tulliviranomainen on erityisesti nimennyt 
tähän tarkoitukseen. 

ventions of customs laws maintain personal 
and direct relations with each other in ac-
cordance with their internal administrative 
procedures. 

4. All disputable issues connected with im-
plementation and interpretation of this 
Agreement shall be solved through negotia-
tions between the customs authorities of the 
Contracting Parties. Conflicts for which no 
amicable solutions are found shall be settled 
through diplomatic channels. 

5. The information referred to in this 
Agreement shall be communicated to offi-
cials who are specially designated for this 
purpose by each customs authority. 

 
21 artikla 

Alueellinen soveltaminen 

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tasa-
vallan tullialueella ja Uruguayn itäisen tasa-
vallan tullialueella. 

Article 21 

Territorial application 

This Agreement shall be applicable to the 
customs territory of the Republic of Finland 
and to the customs territory of the Oriental 
Republic of Uruguay. 

 
22 artikla 

Lisäykset ja muutokset 

Osapuolten keskinäisellä suostumuksella 
tähän sopimukseen voidaan tehdä muutoksia 
ja lisäyksiä erillisten pöytäkirjojen muodossa, 
jotka ovat tämän sopimuksen erottamattomia 
osia. Nämä pöytäkirjat tulevat voimaan tä-
män sopimuksen 23 artiklassa kuvatun me-
nettelyn mukaisesti. 

Article 22 

Additions and amendments 

Upon mutual consent of the Contracting 
Parties any additions and amendments for-
malized in separate Protocols, which will be 
an integral part of this Agreement, may be in-
troduced to this Agreement. Such Protocols 
will enter into force according to the proce-
dure described in Article 23 of this Agree-
ment. 

 
23 artikla 

Voimaantulo ja päättyminen 

1. Osapuolet ilmoittavat toisilleen kirjalli-
sesti diplomaattiteitse, kun kaikki tämän so-
pimuksen voimaantulon edellyttämät kansal-
lisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet on 
suoritettu. Sopimus astuu voimaan kuuden-
kymmenen päivän kuluttua viimeisen ilmoi-
tuksen vastaanotosta. 

2. Tämä sopimus on tarkoitettu olemaan 
voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi 
irtisanoa sopimuksen diplomaattiteitse tehtä-

Article 23 

Entry into force and termination 

1. The Contracting Parties shall notify each 
other through diplomatic channels when all 
necessary national legal requirements for the 
entry into force of this Agreement have been 
fulfilled. The Agreement shall enter into 
force sixty days after the last notification has 
been received. 

2. This Agreement is intended to be of un-
limited duration. Either Contracting Party 
may terminate it by a written notice through 
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vällä kirjallisella ilmoituksella. 
3. Sopimuksen irtisanominen tulee voi-

maan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun 
toinen osapuoli on vastaanottanut irtisano-
misilmoituksen. 

4. Sopimuksen päättyessä käynnissä olevat 
menettelyt saatetaan mahdollisuuksien mu-
kaan päätökseen tämän sopimuksen määräys-
ten mukaisesti. 

diplomatic channels. 
3. The termination shall take effect upon 

expiry of six months after such a notice has 
been received by the other Contracting Party. 
 

4. Ongoing proceedings at the time of ter-
mination shall, as far as possible, be com-
pleted in accordance with the provisions of 
this Agreement. 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet edusta-

jat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, 
ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
 

Tehty Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 
2017 kahtena alkuperäiskappaleena suomen, 
espanjan ja englannin kielellä, jotka kaikki 
tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos tul-
kinnassa ilmenee eroavaisuuksia, englannin-
kielinen teksti on ratkaiseva. 

In witness whereof the undersigned repre-
sentatives, duly authorised thereto, have 
signed this Agreement. 
 

Done at Helsinki on the 13th of February 
2017 in two originals, each in the Finnish, 
Spanish and English languages, all texts be-
ing equally authentic. In case of divergence 
of interpretation, the English text shall pre-
vail. 

 
Suomen tasavallan puolesta: 

 
 
 

Uruguayn itäisen tasavallan puolesta: 

For the Republic of Finland: 
 
 
 

For the Oriental Republic of Uruguay: 
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Liite 
 

LIITE SOPIMUKSEEN SUOMEN  
TASAVALLAN JA URUGUAYN ITÄISEN 
TASAVALLAN VÄLISESTÄ KESKINÄI-

SESTÄ AVUNANNOSTA JA YHTEIS-
TYÖSTÄ TULLIASIOISSA 

ANNEX TO THE AGREEMENT BE-
TWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND 
AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF 

URUGUAY ON MUTUAL ASSISTANCE 
AND COOPERATION IN CUSTOMS 

MATTERS 

 
TIETOSUOJAN PERUSPERIAATTEET BASIC PRINCIPLES OF DATA 

PROTECTION 
 

1. Automaattisessa tietojenkäsittelyssä kä-
siteltyjen henkilötietojen on oltava: 

a) asianmukaisesti ja laillisesti hankittuja ja 
käsiteltyjä; 

b) määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia var-
ten tallennettuja sekä ainoastaan näiden tar-
koitusten mukaisesti käytettäviä; 

c) riittäviä, merkityksellisiä ja oikeasuhtei-
sia niihin tarkoituksiin nähden, joita varten 
ne on tallennettu; 

d) oikeellisia ja tarvittaessa ajan tasalla pi-
dettäviä; 

e) sellaisessa muodossa säilytettäviä, ettei 
tiedon kohdetta voida yksilöidä kauemmin 
kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota 
varten tiedot on tallennettu. 

2. Henkilötietoja, joista käyvät ilmi rotu, 
poliittiset mielipiteet tai uskonnollinen tai 
muu vakaumus, taikka terveyttä tai sukupuo-
lielämää koskevia henkilötietoja ei saa käsi-
tellä automaattisesti, ellei kansallinen lain-
säädäntö takaa niille riittävää turvaa. Sama 
koskee henkilötietoja, jotka liittyvät rikosoi-
keudellisiin tuomioihin. 

3. On ryhdyttävä asianmukaisiin turvatoi-
miin automaattisesti käsiteltäviin tiedostoihin 
talletettujen henkilötietojen suojaamiseksi 
luvattomalta hävittämiseltä ja tahattomalta 
katoamiselta sekä luvattomalta käytöltä, 
muuttamiselta ja levittämiseltä. 

4. Kenen tahansa on voitava 
a) todeta automaattisesti käsiteltävän hen-

kilörekisterin olemassaolo, sen päätarkoituk-
set sekä rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja ko-
tipaikka tai pääasiallinen toimipaikka; 
 

b) saada kohtuullisin väliajoin ja ilman 
kohtuuttomia viivytyksiä tai kustannuksia 
vahvistus siitä, onko häntä koskevia henkilö-

1. Personal data undergoing automatic pro-
cessing shall be: 

a) obtained and processed fairly and law-
fully; 

b) stored for specified and legitimate pur-
poses and not used in a way incompatible 
with those purposes; 

c) adequate, relevant and not excessive in 
relation to the purposes for which they are 
stored; 

d) accurate and, where necessary, kept up 
to date; 

e) preserved in a form which permits iden-
tification of the data subjects for no longer 
than is required for the purpose for which 
those data are stored. 

2. Personal data revealing racial origin, po-
litical opinions or religious or other beliefs, 
as well as personal data concerning health or 
sexual life, may not be processed automati-
cally unless domestic law provides appropri-
ate safeguards. The same shall apply to per-
sonal data relating to criminal convictions. 
 

3. Appropriate security measures shall be 
taken for the protection of personal data 
stored in automated data files against unau-
thorized destruction or accidental loss as well 
as against unauthorized access, alteration or 
dissemination. 

4. Any person shall be enabled: 
a) to establish the existence of an automat-

ed personal data file, its main purposes, as 
well as the identity and habitual residence or 
principal place of business of the controller 
of the file; 

b) to obtain at reasonable intervals and 
without excessive delay or expense, confir-
mation of whether personal data relating to 
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tietoja tallennettu automaattisesti käsiteltä-
vään rekisteriin, sekä saada tällaiset tiedot 
ymmärrettävässä muodossa; 

c) saada nämä tiedot tarvittaessa oikaistuik-
si tai poistetuiksi, jos niitä on käsitelty sel-
laisten kansallisen lain säädösten vastaisesti, 
joilla toteutetaan tämän liitteen 1 ja 2 koh-
dassa esitettyjä perusperiaatteita; 
 

d) käyttää jotakin oikeussuojakeinoa, jos 
tämän periaatteen (b) ja (c) kohdassa tarkoi-
tettua tiedonsaamista, oikaisua tai poistamista 
koskevaa pyyntöä ei noudateta. 

5.1. Tämän liitteen 1, 2 ja 4 kohdan määrä-
yksiin ei sallita poikkeuksia, paitsi seuraa-
vassa kohdassa määritellyissä rajoissa. 
 

5.2. Poikkeaminen tämän liitteen 1, 2 ja 
4 kohdan määräyksistä on sallittu silloin, kun 
poikkeamisesta on säädetty kyseisen osapuo-
len laissa ja se on välttämätöntä demokraatti-
sessa yhteiskunnassa 
 

a) valtion turvallisuuden, yleisen turvalli-
suuden tai valtion rahatalouden etujen suo-
jaamiseksi tai rikosten ehkäisemiseksi; 

b) rekisteröidyn tai muiden henkilöiden oi-
keuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 

5.3. Tämän liitteen 4 kohdan (b) ja (d) ala 
kohdassa lueteltujen oikeuksien käytön rajoi-
tuksista voidaan säätää lailla niiden auto-
maattisesti käsiteltävien henkilörekisterien 
osalta, joita käytetään tilastollisiin tai tieteel-
lisen tutkimuksen tarkoituksiin, jos tästä ei 
ilmeisesti aiheudu rekisteröityjen tietosuojan 
loukkaamisen vaaraa. 

6. Osapuolet sitoutuvat ottamaan käyttöön 
asianmukaiset rangaistukset ja oikeussuoja-
keinot, joita sovelletaan sellaisten kansallisen 
lain säädösten rikkomiseen, joilla toteutetaan 
tässä liitteessä esitettyjä tietosuojan peruspe-
riaatteita. 

7. Tämän liitteen määräysten ei tulkita ra-
joittavan tai muulla tavoin vaikuttavan osa-
puolen mahdollisuuteen myöntää rekiste-
röidyille laajempi suoja kuin tässä liitteessä 
on määrätty. 

him are stored in the automated data file as 
well as communication to him of such data in 
an intelligible form; 

c) to obtain, as the case may be, rectifica-
tion or erasure of such data if they have been 
processed contrary to the provisions of do-
mestic law giving effect to the basic princi-
ples set out in principles 1 and 2 of this An-
nex; 

d) to have a remedy if a request for, as the 
case may be, communication, rectification or 
erasure as referred to at paragraphs b) and c) 
of this principle is not complied with. 

5.1. No exception to the provisions under 
principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be 
allowed except within the limits defined in 
the following principle. 

5.2. Derogation from the provisions under 
principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be 
allowed when such derogation is provided 
for by the law of the Contracting Party and 
constitutes a necessary measure in a demo-
cratic society in the interest of: 

a) protecting State security, public safety, 
the monetary interest of the State or the sup-
pression of criminal offences; 

b) protecting the data subject or the rights 
and freedoms of others. 

5.3. Restrictions on the exercise of the 
rights specified in principle 4, paragraphs (b),  
and (d) of this Annex may be provided by 
law with respect to automated personal data 
files used for statistics or for scientific re-
search purposes where there is obviously no 
risk of an infringement of the data subjects. 
 

6. Each Contracting Party undertakes to es-
tablish appropriate sanctions and remedies 
for violations of provisions of domestic law 
giving effect to the basic principles set out in 
this Annex. 
 

7. None of the provisions of this Annex 
shall be interpreted as limiting or otherwise 
affecting the possibility for a Contracting 
Party to grant data subjects with a wider 
measure of protection than that stipulated in 
this Annex. 
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