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LIITE I 

 

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, 

joihin Bulgaria ja Romania liittyvät liittymisestä alkaen 

(jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklan 3 kohdassa) 

 

 

1. Sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 19 päivänä kesäkuuta 1980 tehty yleissopimus, 

avattu allekirjoitettavaksi Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 (EYVL L 266, 9.10.1980, 

s. 1)  

 

– Helleenien tasavallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 

allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen sopimusvelvoitteisiin 

sovellettavasta laista 10 päivänä huhtikuuta 1984 tehty yleissopimus (EYVL L 146, 

31.5.1984, s. 1) 

 

– Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avatun 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen tulkinnasta 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 19 päivänä joulukuuta 1988 tehty ensimmäinen 

pöytäkirja (EYVL L 48, 20.2.1989, s. 1) 
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– Tietyn toimivallan antamisesta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle Roomassa 

19 päivänä kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avatun sopimusvelvoitteisiin 

sovellettavaa lakia koskevan yleissopimuksen tulkinnassa 19 päivänä joulukuuta 1988 

tehty toinen pöytäkirja (EYVL L 48, 20.2.1989, s. 17) 

 

– Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Roomassa 19 päivänä 

kesäkuuta 1980 allekirjoittamista varten avattuun yleissopimukseen 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 18 päivänä toukokuuta 1992 tehty 

yleissopimus (EYVL L 333, 18.11.1992, s. 1) 

 

– Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä 

29 päivänä marraskuuta 1996 tehty yleissopimus Roomassa 19 päivänä kesäkuuta 

vuonna 1980 allekirjoittamista varten avattuun sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia 

koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 

koskeviin ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan (EYVL C 15, 15.1.1997, s. 10) 

 

2. Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten 

tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehty yleissopimus (EYVL L 225, 

20.8.1990, s. 10)  
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– Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä 

21 päivänä joulukuuta 1995 tehty sopimus Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1990 

tehtyyn, allekirjoitusten osalta avoimeksi jätettyyn yleissopimukseen kaksinkertaisen 

verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun 

yhteydessä (EYVL C 26, 31.1.1996, s. 1) 

 

– Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten 

tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen 

muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehty pöytäkirja (EYVL C 202, 16.7.1999, 

s. 1)  

 

3. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 

tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL C 316, 27.11.1995, 

s. 49) 

 

– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 

1996 tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan 

yleissopimuksen liittyvä pöytäkirja (EYVL C 313, 23.10.1996, s. 2)  
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– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 

1996 tehty pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen 

suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 

antamilla ennakkoratkaisuilla (EYVL C 151, 20.5.1997, s. 2)  

 

– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 

1997 tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan 

yleissopimukseen liittyvä toinen pöytäkirja (EYVL C 221, 19.7.1997, s. 12)  

 

4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 

tehty yleissopimus Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) (EYVL C 

316, 27.11.1995, s. 2)  

 

– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 24 päivänä heinäkuuta 

1996 tehty pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 

ennakkoratkaisuin tapahtuvaa tulkintaa Euroopan poliisiviraston perustamista 

koskevasta yleissopimuksesta (EYVL C 299, 9.10.1996, s. 2) 
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– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan ja Europol-yleissopimuksen 

41 artiklan 3 kohdan perusteella tehty 19 päivänä kesäkuuta 1997 Europolin, sen elinten 

jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia 

koskeva pöytäkirja (EYVL C 221, 19.7.1997, s. 2) 

 

– Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-

yleissopimuksen) 43 artiklan 1 kohdan perusteella 30 päivänä marraskuuta 2000 laadittu 

pöytäkirja kyseisen yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta (EYVL C 358, 

13.12.2000, s. 2) 

 

– Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-

yleissopimus) ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja 

työntekijöiden erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta 

28 päivänä marraskuuta 2002 tehty pöytäkirja (EYVL C 312, 16.12.2002, s. 2) 

 

– Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-

yleissopimus) 43 artiklan 1 kohdan perusteella 27 päivänä marraskuuta 2003 tehty 

pöytäkirja kyseisen yleissopimuksen muuttamisesta (EUVL C 2, 6.1.2004, s. 3)  
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5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 

tehty yleissopimus tietotekniikan käytöstä tullialalla (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 34)  

 

– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 

1996 tehty pöytäkirja, joka koskee tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan 

yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla 

ennakkoratkaisuilla (EYVL C 151, 20.5.1997, s. 16)  

 

– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 12 päivänä maaliskuuta 

1999 tehty pöytäkirja tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan 

käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron 

sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin (EYVL C 91, 31.3.1999, s. 2)  

 

– Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 8 päivänä toukokuuta 

2003 tehty pöytäkirja tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen 

muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta (EUVL C 139, 13.6.2003, 

s. 2) 
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6. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla 26 päivänä 

toukokuuta 1997 tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen 

virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva 

yleissopimus (EYVL C 195, 25.6.1997, s. 2) 

 

7. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 

tehty yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (EYVL C 24, 

23.1.1998, s. 2)  

 

8. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 17 päivänä kesäkuuta 1998 

tehty yleissopimus ajokielloista (EYVL C 216, 10.7.1998, s. 2)  

 

9. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti 29 päivänä toukokuuta 2000 

tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

välillä (EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3)  

 

– Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 

tehtyyn yleissopimukseen liitettävä pöytäkirja, jonka neuvosto on 16 päivänä lokakuuta 

2001 laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti (EYVL C 

326, 21.11.2001, s. 2) 

 

________________________ 

 


