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[ FINNISH TEXT – TEXTE FINNOIS ]

Sopilnus
Suomen tasavallan hallituksen
ja
Panaman tasavallan hallituksen välillä
sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta
Suomen tasavallan hallitus ja Panaman tasavallan hallitqs, jäljempänä
"sopimuspuolet", jotka
OVAT TIETOISIA tarpeesta suojata sopimuspuolen sijoittajien toisen
sopimuspuolen alueella olevia sijoituksia ketään sYI:iimättä;
HALUAVAT liSÄTÄ sopimuspuoIten välistä taloudellista yhteistyötä
sellaisten sijoitusten osalta, joita sopimuspuolen kansalaiset ja yritykset ovat
tehneet toisen sopimuspuolen alueella;
TIEDOSTAVAT,. että sopimus tällaisille sijoituksille myönnettävästä
kohtelusta edistää yksityisen pääoman siirtoja ja sopimuspuoIten taloudellista
kehitystä;OVAT SAMAA MlELTÄ sii~ että vakaat puitteet sijoituksille edistävät
taloudellisten voiniavarojen mahdollisimman tehokasta käyttöä ja parantavat
elintasoa;
OVAT TIETOISIA -sii~ että taloudellisten yhteyksien ja. liikeyhteyksien
kehittäminen voi edistää kansainvälisesti tunnustettujen työelämään liittyvien
.oikeuksien kunnioittamista;
OVAT SAMAA MIELTÄ siitä, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa
lieventäinättä vaatimuksia, jotka liittyvät yleisesti sovellettaviin terveyttä,
turvallisuutta j a ympäristöä koskeviin toimenpiteisiin; ja
ovat päättäneet tehdä sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen;
OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:
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1 artikla
Määritelmät
Tässä sopimuksessa:
1. "SijoitUs" tarkoittaa kaikenlaista varallisuutt~ jonka sopimuspuolen
sijoittaja on perustanut tai hankkinut toisen sopimusp~olen aIueella tämän
sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti, mukaan luettuna erityisesti,
ei kuitenkaan yksinomaan:
)

a) yritys tai yrityksen osakkeet ja joukkovelkakiIjat tai muut
osuudet yrityksestä;
b) irtain ja läinteä omaisuus tai omaisuuteen kohdistuvat
oikeudet, kuten' kiinni~set, pantti- ja pidätysoikeudet, vuokraja nautintaoikeudet ja muut vastaavat oikeudet;
c) uudelleen sijoitettu tuotto;
d) vaateet rahaan tai oikeudet suoritteisiin, joilla on taloudellista
arvoa;'
e) henkiseen omaisuuteen.kohdistuvat oikeudet, kuten patentit,
tekijänoikeudet,
tavaramerkit,
teolliset
maIIioikeudet,
toiminimet,
maantieteelliset
merkinnät
sekä
tekniset
valmistusmenetelmät, tietotaito ja goodwill-arvo; ja
f) lakiin, hallinnolliseen toimenpiteeseen tai toimivaItaisen
viranomaisen . kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat
toimiluvat, mukaan luettuna luvat etsiä, ottaa käyttöön, louhia
tai hyödyntää luonnonvaroja.

Myös sellaiset sijoitukset, joita sopimuspuolen oikeushenki1ö on tehnyt tämän
sopimuspuolen a1ueell~ mutta jotka ovat tosiasiallisesti toisen sopimuspuolen
sijoittajien omistuksessa tai suorassa tai välillisessä ha1linnass~ katsotaan
viimeksi mainitun sopimuspuolen I?ijoittajien sijoituksiksi, jos ne on tehty
ensin mainitun sopimuspuolen lakienja määräysten mukaisesti.
Mikään varallisuuden sijoitus- tai jälleensijoitusmuodon muutos ei. vaikuta
varallisuuden luonteeseen sijoituksen~ jollei kyseisen sopimuspuolen laeissa
ja määräyksissä. toisin määrätä.
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2. ''TuottO'' tarkoittaa sijoituksesta saatuja tuloja ja siihen sisältyy erityisesti,
ei kuitenkaan yksinomaan voitto, osingot, korot, roj~tit, omaisuuden
luovutusvoitto tai sijoitukseen liittyvät luontois~oritukset.
3. nSijoittaja" tarkoittaa kummankin sopimuspuolen osalta seuraavia
henkilöitä, jotka sijoittavat toisen sopimuspuolen alueella jälkimmäisen
sopimuspuolen lainsäädännön ja täInän 'sopfinuksen määräysten mukaisesti:
a)
luonnollista henkilCiä, joka' on jommankumman
sopimuspuolen kansalainen sen lainsäädännCin mukaisesti; tai
b) oikeushenkilöä, esimerkiksi yhtiötä, yhtymää, toiminimeä,
taloudellista yhdistystä, yleishyödyllistä laitosta tai jäIjestöä,
joka on perustettu tai muodostettu sopimuspuolen lakien ja
määräysten mukaisesti ja jonka rekisteröity toimipaikka,
keskusl}.allinto tai päätoimipaikka on kyseisen sopimuspuolen
lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella, riippumatta siitä, onko sen
tarkoituksena taloudellisen voiton tuottaminen ja onko sen
vastuuta rajoitettu.
4. "Alue" tarkoittaa:
a) Suomen osalta maa-aluetta, sisäisiä aluevesiä ja aluemerta ja
sen yläpuolella ol«;,vaa ilmatilaa sekä aluemeren ulkopuolisia
'merivyöhykkeitä, mukaan luettuna merenpohja ja sen sisusta,
joihin nähden Suomella on täysivaltaiset oikeudet tai
lainkäyttövaIta voimassa olevan kansallisen lainsäädäntönsä ja
kansainvälisen . oikeuden mukaisesti
näiden
alueiden
luonnonvarojen tutkimisen j a hyödyntämisen osalta; ja )
b) Panaman osalta maa-aluetta, sisäisiä.aluevesiäja aluemertaja
ilmatilaa, joihin nähden Panamalla on täysivaltaiset oikeudet,
sekä sen yksinomaista talousvyöhykettä ja mannerjalustaa,
joihin nähden sillä on täysivaltaiset oikeudet ja lainkäyttövalta
kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädäntönsä
mukaisesti näiden alueiden luonnonvarojen tutkimisen ja
hyödyntämisen osalta
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2 artikla
Sijoitusten edistäminen ja suojaaminen

1. Kumpikin sopimuspuoli edistää. aluee11aail toisen sopimuspuolen
sijoittajien ~joituksia ja hyväksyy' tälIaiset sijoitukset lakiensa ja
määräystensä mukaisesti.
2. Kumpikin sopimuspuoli myöntä!i a1lleellaan oikeudenmukaisen kohtelun
sekä täysimääräisen ja jatkuvan suojan ja turvan toisen sopimuspuolen
sijoittajien sijoituksille ja niiden tuotolle. Joka tapauk;sessa sopimuspuoli
myöntää kohtelun, joka on vähintään yhtä edullinen kuin kansainvälisen
oikeuden edellyttämä kohtelu.
3. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan haittaa mielivaltaisin toimenpitein
toisen s9pimuspuolen sijoittajien sijoitusten toimintaa.

3 artikla
Sijoitusten kohtelu
1. Kumpikin sopimuspuoli myCSntää toisen sopimuspuolep. sijOIttajille ja
näiden sijoituksiIIe vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin se myöntää omille
sijoittajilleen ja näiden sijoituksille sijoitusten perustamisen jälkeisen
sijoitusten hankinnan, laajentamisen:> toiminnan, hoidon:o ylläpidon:o käytön:o
hyCSdyntämisenja myynnin.tai muun luovuttamisen osalta.

2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen sijoittajille ja"
näiden sijoituksille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin se myöntää
suosituimpIuusasemassa olevan maan sijoittajille ja näiden sijoituksille niiden
perustamisen:o hankinnan, laajentamisen, toiminnan, hoidon:> ylläpidon,
käytön, hyödyntämisen ja myynnin tai muun luovuttamisen osalta.
3. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopinwspuolen. sijoittajille ja
näiden sijoituksille tämän artildan 1 ja 2 kappaleen edeUytfämistä kohteluista
paremman sen mukaan, kumpi niistä on sijoittajalle tai sijoituksille
edullisempi.
4. Kumpikaan sopimuspuoli ei alueellaan määrää tai pane täytäntöön toisen
sopimuspuolen sijoittajien sijoituk13iin kohdistuvia tarvikkeiden hankintaa,
tuotantovälineitä:o toimintaa, kulj etuksia tai sen tuotteiden markkinointia
koskevia toimenpiteitä tai anna muita vastaavia määräyksiä, joilla on syrjiviä
vaikutuksia. Näihin vaatimuksiin eivät sisälly etuisuuksien saamista tai
jatkumista koskevat ehdot eivätkä muutoin Maailman' kauppajärjestön
perustamissopimuksen mukaiset toimenpiteet.
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4 artikla
Poikkenkset sijoitusten kohtelusta
Tämän sopimuksen määräysten ei katsota velvoittavan sopimuspuolta
ulottamaan·toisen sopimuspuolen sijoittajiin ja näiden sijoituksiin kohtelua,
etua tai erivapautta, joka perusiuu olemassa olev~ tai ~evaan:
a) vapaakauppa-alueeseen, tulliliittoon, yhteismarkkinaalueeseen, talous- ja rahaIiittoon tai muuhun vastaavaan
alueelliseen taloudellista Y1:ldentymistä koskevaan sopimukseen,
mukaan luettuna alueelliset työmarkkinasopimukset, jonka
osapuolena toinen sopimuspuoli on tai jonka osapuoleksi se voi
tulla, tai
b) kaksinkertaisen
verotuksen välttämistä koskevaan
sopimukseen tai muuhun kokonaan tai pääasiassa verotmta
koskevaan kansainväliseen sopimukseen.

5 artikla
Pakkolnnastns

1. Sopimuspuolen sijoittajien toisen sopimuspuolen alueella olevia sijoituksia
ei pakkolunasteta tai kansaIlisteta eikä niihin kohdisteta muita suoria tai
välillisiä toimenpiteitä, joilla on pakkolunastusta tai kansallistamista vastaava
vaikutus (jäljempänä "pakkolunastus"), ellei sitä tehdä" yleisen edun vuoksi,
ketään syejimättä, oikeudenmukaista menettelyä noudattaen ja maksamalla
siitä. välitön, riittävä ja tosiasiallinen korvaus kansainvänsen oikeuden
mukaisesti.
2. Tällaisen korvauksen on vastattava pakkolunastetun sijoituksen arvoa, joka
sillä. oli välittömästi ennen pakkolunastuksen suorittamista tai ennen kuin
pakkolunastus tuli yleiseen tietoon, sen mukaan kumpi ajankohdista on
määritetään
yleisesti
hyväksyttyjen
aikaisempi:
Arvo
arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon muun muassa
sijoitetun pääoman, todellisen jälleenhankinta-arvon, arvonnousun, nykyisen
tuoton, odotettavissa olevan myöhemmän tuoton, goodwill-arvon ja muut
merkittävät tekijät.

3. Korvauksen tulee olla täysin realisoitavissaja se maksetaan rajoitUksettaja
viipymättä. Korvaukseen sisältyy maksuvaluutan .markkinakoron mukainen
korko pakkolunastetun omaisuuden menettämispäivästä korvauksen
maksupäivään saakka
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4. Sopimuspuolen pakkolunastaessa sellaisen yrityksen varat, joka on
perustettu tai muodostettu jossakin tämän sopimuspuolen oman alueen osassa
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja jonka osakkeita toisen
sopimuspuolen sijoittajat omistavat, ensin mainittu sopimuspuoli varmist~
että tämän arti,klan 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin on
tarpeen, jotta näitä osakkeita omistaville toisen sopimuspuolen sijoittajille
taataan välitön, riittävä ja tosiasiallinen korvaus niiden sijoituksista.
5. Sijoittajalla, jonka sijoituksia pakkolunasteta.an, on oik~us saada
tapauksensa viipymättä kyseisen sopiniuspuolen oikeusviranomaisten tai
muiden toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi sekä oikeus sijoitustensa
arvonmääritykseen tässä artiklassa mainittuj en periaatteiden mukaisesti,
sanotun kuitenkaan i:'ajQittamatta tämän sopimuksen 9 artiklan määräysten
soveltamista. .

6 artikla
Menetysten korvaaminen
1. Sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen sijoittajille, joiden kyseisen
sopimuspuolen alueella oleville sijoituksille aiheutuu menetyksiä tällä
alueella olevan sodan tai muun aseellisen selkkauksen, kansallisen hätätilan,
kansannousun, kapinan tai mellakan vuoksi, edunpalautuksen, hyvityksen,
korvauksen tai muunjäJ.jestelyn osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin
se myöntää omille sijoittajilleen tai suosituimmuusasemassa olevan maan
sijoittaj,ille, sen mukaan kumpi niistä on sijoittajan mukaan edullisempi.

2. Sen vaikuttamatta tämän artiklan 1 kappaleen soveltamiseen,
sopimuspuolen sijoittajalle, joka kyseisessä kappaleessa tarkoitetussa
tilanteessa kärsii toisen sopimuspuolen alueella menetyksiä, jotka johtuvat:
a) siitä, että viimeksi mainitun sopimuspuolen asevoimat tai
viranomaiset ovat pakko-ottaneet sen sijoituksen tai sijoituksen
osan, tai
b) siitä, että viimeksi mainitun sopimuspuolen asevoimat tai
viranomaiset ovat tuhonneet sen sijoituksen tai sijoituksen osan,
vaikka tilanne ei olisi edellyttänyt sitä,
myönnetään viimeksi mainitun sopimuspuolen toimesta edunpalautus tai
korvaus, jonka tulee kummassakin tapauksessa olla välitön, riittävä' ja
tosiasiallinen, ja korvaus tulee maksaa 5 artiklan 2-3 kappaleen mukaisesti
pakko~ton tai tuhoamisen ajankohdasta maksupäivään saakka.
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7 artikla
Vapaat siirrot
1. Kumpikin sopimuspuoli takaa toisen sopimuspuolen sijoittajille oikeuden
siirtää vap~ näiden sijoituksia ja sijoituksiin liittyviä siirtomaksuja
alueelleen ja alueeltaan. Näihin siirtomaksuihin sisältyvät erityisesti, ei
kuitenkaan yksinomaan:

a) peruspääoma sekä sijoituksen yU!ipitämiseen, kehittämiseen
tai kasvattamiseen tarkoitetut lisäsummat;
b) tuotto;
c) kokonaan tai osittain tapahtuvasta sijoituksen myynnistä tai
luovuttamisesta saadut, tulot, mukaan luettuna osakkeiden
myynnistä saadut tulot;
d) sijoituksen toiminnasta aiheutuYien kulujen maksamisef;n
vaaditut råhasummat, kuten lainojen takaisinmaksut, rojaltit,
hallinnointikorvaukset, lisenssimaksut tai muut vaStaavat kulut;
e) tämän sopimuksen 5, 6, 8 ja 9 artiklan mukaisesti maksettavat
korvaukset;
f) ulkomailta palkatun ja sijoituksen yhteydessä työskentelevän
henkilökunnan ansio tulot ja muut palkkiot.

2. Kumpikin sopimuspuoli vamllstaa myös, että tämän artiklan 1 kappaleessa.
tarkoitetut siirrot tehdään rajoituksetta sijoittajan valitsemassa vapaasti
vaihdettavassa valuutassa ja siirtopäivänä vallitsevan, siirrettävään valuuttaan
sovellettavan markkinakurssin mukaisesti ja että ne ovat välittömästi
siirrettävissä.
3. Jos valuuttamarkkinoita ei ole käytettävissä, sovellettava vaihtokurssi
vastaa viimeisintä vaihtokurssia, jota on käytetty valuuttojen muuttamiseksi
erityisnosto-oikeuksiksi.

4. Mikäli isäntäsopimuspuoli aiheuttaa siirron viivästymisen, siirtoort sisältyy
kyseisen valuutan markkinakoron mukainen korko siitä päivästä alkaen, jona
siirtoa on pyydetty, siirtopäivään saakka, ja kyseinen sopimuspuoli vastaa sen
maksamisesta.
5. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1-4 kappaleessa määrätään,
sopimuspuoli voi viivyttää siirtomaksua soveltamalla oikeudenmUkaisesti,
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syrjimättömästi ja vilpittömässä mielessä lakejaan ja määräyksiään, jotka
koskevat:
a} velkojien oikeuksien suojelua;
b) arvopapenen, futuurien, optioiden
llikkeeseenlaskua, kauppaa tai välittämistä;

tai

johdannaisten

c) rangaistavia tekoja;
d)
lainvalvontatai
rahoitusvalvontaviranomaisten
avustamiseksi tarvittavaa siirtoj a koskevaa taloudellista
raportointia tai ti~osiojen pitämistä;
e) sen varmistamista, että oikeudellisissa tai hallinnollisissa
menettelyissä annettuja määräyksiä tai tuomioita noudatetaan;
edellyttäen, ettei näiden lakien ja määräysten soveltamista käytetä keinona
väIttää tästä sopimuksesta johtuvia sopimuspuolten velvoitteita.

8 artikla
Sijaantnlo

Jos sopimuspuoli tai sen edustajaksi määrätty taho suorittaa niaksun toisen
sopimuspuolen alueella olevaan sijoitukseen liittyvän korvausvastuun tai
takuu- tai vakuutussopimuksen perusteella, viimeksi mainittu sopimuspuoli
tunnustaa sijoittajan oikeuksien ja vaateiden siirtämisen ensin mainitulle
sopimlispuolelIe tai sen edustajaksi- määrätylle taholle, sekä ensin mainitun
sopimusPuolen tai sen edustajaksi määrätyn tahon oikeuden käyttää näitä
oikeuksia ja vaateita sijaantulon perusteella samassa määrin kuin niiden
edellinen haltija.
9 artikla
Sijoittajan ja sopimnspnolen väliset riidat

1. Sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen sijoittajan väliset riidat, jotka
johtuvat suoraan sijoituksesta, tulisi ratkaista sovinnollisesti riidan osapuolten
kesken.

2. Jos riitaa ei ole ratkaistu kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä,
jona riidasta on ilmoitettu lårjallisesti, riita voidaan sijoittajan' valinnan
mukaisesti saattaa:
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a) sen sopimuspuolen toimivaltaiseen tuomioistuimeen, jonka
alueella sijoitus on tehty; tai

.-

b) ratkaistavaksi välimiesmenettelyn avulla sijoituksia
koskevien riitaisuuksien kansainväliseen ratkaisukeskukseen
(ICSID), joka on perustettu 18 päivänä maaliskuuta 1965
Washingtonissa allekirjoitettavaksi avatun, valtioiden jl toisten
valtioiden kansalaisten välisten sijoituksia koskevien
riitaisuuksien
ratkaisemista
koskevan
yleissopimuksen
mukaisesti Gäljempänä ''keskus''), jos keskus on käytettävissä;
tai
c) välimiesmenettelyyn keskuksen ylimääräisten jätjestelyjen
mukaisesti, jos ainoastaan toinen sopimuspuolista· on
allekirjoittanut tämän kappaleen b kohdassa tarkoitetun
yleissopimuksen; tai
joka
perustetaan
d)
tilapäiseen
välimiesoikeuteen,
Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden
komitean (UNCITRAL) välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti;
tai
e) muuhun ennalta hyväksyttyyn tilapäiseen välimiesoikeuteen.
3. Kun sijoittaja on saattanut riidan isäntäsopimuspuolen toimivaltaiseen
tuomioistuimeen tai johonkin tämän artiklan 2 kappaleen b-e kohdassa
mainittuun välimiesmenettelyyn, menettelyn valinta on lopullinen.
4. Tämän artiklan mukainen välimiesmenettely toteutetaan kumman tahansa
riidan osapuolen pyynnöstä sellaisessa valtiossa, joka on New Yorkissa 10
päivänä kesäkuuta 1958
allekiljoitettavaksi avatun ulkomaisten
välitystuomioiden
tunnustamista
ja
täytäntöönpanoa
koskevan
yleissopimuksen (New Yorkin yleissopimus) sopimuspuoli. Tämän artiklan
mukaisesti välimiesmenettelyyn saatettujen riitojen katsotaan New Yorkin
yleissopimuksen 1 artildan soveltamistarkoituksessa johtuvan kaupallisesta
suhteesta tai liiketoimesta.
5. Kumpikin sopimuspuoli antaa ehdoitta suostumuksensa siihen, että
sopimuspuolen ja toisen sopimuspuolen sijoittajan välinen riita: saatetaan
välimiesmenJttelyyn tämän artildan mukaisesti.
6. Kumpikaan sopimuspuolista, joka on. riidan osapuolena, ei voi esittää
tai
välimiestuomion
vastalausetta
missään
välimiesmenettelyn
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täytäntöönpanon vaiheessa sillä perusteella, että sijoittåja, joka on riidan
toisena osapuolena, on saanut vakuutuksen perusteena hyvityksen, joka kattaa
sen menetykset kokonaan tai osittain.
7. Välimiesmomio on lopullinen ja sitoo riidan osapuolia, ja se pannaan
täytäntöön sen sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka
alueella välimiestuomioon vedotaan, kyseisen sopimuspuolen viranomaisten
toimesta väIimiestuomiossa mainittuun päivämäärään mennessä.

10 artikla
Sopimuspnolten väliset riidat
1. SopimuspuoIten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopiniUksen tulkintaa
ja soveltamista, ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan diplomaattiteitse.
2. Jos riitaa ei voida ratkaista tällä tavoin kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä
päivästä lukien, jona jompikumpi sopimuspuoli on pyytänyt neuvotteluja, se
saatetaan jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä välimiesoikeuden
ratkaistavaksi.
3. Välimiesoikeus perustetaan kutakin yksittäistapausta varten seuraavalla
tavalla. Kahden (2) kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan
pyynnön vastaanottamisesta, kumpikin sopimuspuoli nimittää yhden
välimiesoikeuden jäsenen. Nämä kaksi jäsentä valitsevat kolmannen va1:tion
kansalaisen, joka molempien sopimuspuolten liyväksynnästä nimitetään
välimiesoikeuden puheenjohtajaksi. P1ilieenjohtaja nimitetään neljän (4)
kuukauden kuluessa kahden muun jäsenen nimittämispäivästä.
4 .. Jos tarvittavia nimityksiä ei ole tehty tämän artiklan 3 kappaleessa
mainittujen ajanjaksojen kuluessa, kumpi tahansa sopimuspuoli voi muun
sopimuksen puuttuessa pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa
te~emään tarvittavat nimitykset.
Jos Kansainvälisen tuomioistuimen
puheenjohtaja on jommankumman sopimuspuolen kansalainen tai on muuten
estynyt hoitamasta. kyseistä tehtävää, virkaiältään seuraavaksi vanhinta
Kansainvälisen tuomioistuimen jäsentä, joka ei ole kummankaan
sopimuspuolen kansalainen tai joka ei muutoin ole estynyt hoitamasta
kyseistä tehtävää, pyydetään tekemään tarvittavat nimitykset.
5. Välimiesbikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä. Välimiesoikeuden
päätökset ovat lopullisia ja sitovat molempia sopimuspuolia Kumpikin
sopimuspuoli vastaa nimittämänsä jäsenen kustannuksista ja edustu;k:sensa
aiheuttamista kustannuksista välimiesmenettelyn aikana. Molemmat
sopimuspuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin pUheenjohtajan kustannuksista
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sekä muista mahdollisista kustannuksista. Välimiesoikeus voi tehdä erilaisen
päätöksen kustannusten jakamisen osalta. Kaikilta muilta osin välimiesoikeus
päättää omiSta menettelysäännöistään:

6. Tämän aItikIan 1 kappaleessa tarkoitetut riidat ratkaistaan tämän
sopimuksen määräysten ja yleisesti tunnustettujen kansainvälisen oikeuden
periaatteiden mukaisesti.

11 artikla
Luvat

1. Kumpikin sopimuspuoli kohtelee lakiensa ja määräystensä mukaisesti
suotuisasti sijoituksiin liittyviä lupahakemuksia ja myöntää nopeasti luvat,
joita sen alueella tarvitaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia varten.
2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää lakiensa ja määräystensä mukaisesti
väliaikaisen maahantuIo- ja oleskeluluvan ja antaa tarvittavat luvan
vahvistavat asiakhjat sellaisille luonnollisille henkilöille, jotka on palkattu
ulkomailta työskentelemään toisen sopimuspuolen sijoittajan sijoituksen
yhteydessä johtajina, asiantuntijoina tai teknisenä henkilökuntana, ja jotka
ovat yritykselle oleellisia, niin kauan kl$l nämä henkilöt täyttävät tämän
kappaleen vaatimukset Tällaisten työntekijöiden lähimmille perheenjäsenille
(puolisolle ja alaikäisille lapsille) myönnetään vastaava kohtelu
isäntäsopimuspuolen alueella maahantuIonja väliaikaisen oleskelun osalta.

12 artikla
Muiden määräysten soveltaminen
1. Jos jommankumman sopimuspuolen lainsäädännön määräykset tai tämän
sopimuksen lisäksi sopimuspuolten välillä olemassa olevat tai myöhemmin
vahvistettavat kansainvälisen oikeuden mukaiset velvoitteet sisältävät joko
yleisiä tai erityisiä määräyksiä, joiden mukaan toisen sopimuspuolen
sijoittajien sijoituksille voidaan myöntää edullisempi kohtelu kuin tämän
sopimuksen mukainen kohtelu, sellaiset määräykset ovat ensisijaisia tämän
sopimuksen määräyksiin nähden siinä määrin kuin ne ovat sijoittajalle
edullisempia.
2. Kumpikin sopimuspuoli noudattaa muita velvoitteita, joita sillä
mahdollisesti on toisen sopimuspuolen sijoittajan yksittäisen sijoituksen
osalta.
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13 artikla
Sopimuksen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sijoituksiin, joita sopimuspuoien
sijoittajat ovat tehneet toisen sopimuspuolen alueella, riippumatta siitä, onko
ne tehty ennen tämän sopimuksen voimaantuloa vai senjälkeen, mutta sitä ei
sovelleta sellaisiin sijoituksia koskeviin riitoihin, jotka ovat syntyneet, eikä
sellåisiin vaateisiin, jotka on ratkaistu ennen sopimuksen voimaantuloa.

14 artikla
Yleiset poikkeukset
1. Minkään tämän sopimuksen määräyksen ei katsota estävän sopimuspuolta
ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sen merkittävien
turvallisp.uteen liittyvien etujen suojelemiseksi sodan tai aseellisen
selkkauksen aikana tai mu~ kansainvälisen hätätilan aikana taikka ihmisten,
eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi.

2. Minkään tämän sopimuksen· määräyksen ei katsota estävän sopimuspuolia
ryhtymästä tarvittaviin toimenpiteisiin yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi,
edellyttäen kuitenkin, että tällå.isia toimenpiteitä ei toteuteta tavalla, joka olisi
sopimuspuolen harjoittamaa mielivaltaista tai perusteetonta syrjintää tai
peitetty sijoittamiseen kohdistuva rajoitustoimenpide.
3. Tämän arti1dan määräykset eivät koske tämän sopimuksen 7 artiklan 1
kappaleen e ~ohtaa.

15 artikla
Avoimuusperiaate

1. Kumpikin sopimuspuoli ju1kaisee viipymättä tai pitää muuten julkisesti
saatavilla yleisesti sovellettavat lakinsa, määräyksensä, menettelytapansa ja
hallinnolliset päätöksensä ja tuomioistuintensa päätökset sekä kansainväliset
sopimukset, jotka voivat våikuttaa toisen sopimuspuolen sijoittajien
sijoituksiin, jotka ovat ensin mainitun sopimuspuolen alueella.
2. Mikään tämän sopimuksen määräys ei aseta sopimuspuolelle velvollisuutta
luovuttaaJuottamuksellisia tai omistamiseen liittyviä tietoja tai antaa pääsyä
sellaisiin .tietoihin, mukaan luettuna yksittäisiä sijoittajia tai sijoituksia
koskevat tiedot, joiden paljastaminen haittaisi lainvalvontaa tai olisi kyseisen
sopimuspuolen asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön vastaista tai
haittaisi yksittäisten sijoittajien oikeutettuja kaupallisia etuja.
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16 artikla
Neuvottelut
Sopimuspuolet neuvottelevat
ajoittain keskenään jommankumman
sopimuspuolen pyynnöstä käsitelläkseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa
ja tarkastellakseen sellaisia kysymyksiä, joita tästä sopimuksesta voi johtua.
Tällaiset neuvottelut käydään sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten
välillä sellaisessa paikassa ja sellaisena ajankohtana, Joista on sovittu
asianmukaisella tavalla.

17 artikla
Sopimuksen voimaantnlo, voimassaoloaika ja voimassaolon päättyminen
1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, kun niiden valtiosäännön mukaiset
vaatimukset tämän sopimuksen voimaantuIolle on täytetty. Sopimus tulee
voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona
jälkimmäinen ilmoitus on våstaanotettu.
2. Tämä sopimus on voimassa kahdenkymmenen (20) vuoden ajan, ja on sen
jälkeen edelleen voimassa samoin ehdoin, kunnes jompikumpi sopimuspuoli
ilmoittaa toiselle sopimuspuol~lle khjallisesti aikomuksestaan päättää
sopimuksen voimassaolo kahdentoista (12) kuukauden kuluttua.

3. Sellaisten sijoitusten osalta, jotka on tehty ennen tämän sopimuksen
voimassaolon päättymispäivää, 1-16 artiklan määräykset ovat edelleen
voimassa seuraavan kahdenkymmenen (20) vuoden ajan tämän sopimuksen
voimassaolon päättymispäivästä lukien.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet edustajat, siihen asianmukaisesti
valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Tehty kahtena kappaleena ...l9....~,b::!?~~~.t4..2oo.51 suomen, espanjan ja
englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä toms
. aiset. Tekstien
poiketessa toisistaan on englanninkielinen teksti ratkais

,-,;j

1

(~~_ J~ -_
.~~en tas~an hallituksen

otuksen

puolesta

322

