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SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA MOLDOVAN TASAVALLAN HALLITUKSEN
VÄLINEN KESKINÄISTÄ AVUNANTOA JA YHTEISTYÖTÄ TULLIASIOISSA KOSKEVA
SOPIMUS; ALLEKIRJOITUSVALTUUDET
Suomi solmii kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia Euroopan unionin ulkopuolisten maiden
kanssa. Tulliyhteistyösopimusten päätarkoituksena on antaa toiselle sopimuspuolelle, ja saada tältä,
tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Suomen tekemät kahdenväliset tulliyhteistyösopimukset rakentuvat Maailman tullijärjestön (WCO) suosituksille ja mallisopimuksille sekä niiden pohjalta syntyneelle sopimuskäytännölle.
Moldovalla on tiiviit suhteet Euroopan unioniin. Assosiaatiosopimus EU:n kanssa tuli voimaan heinäkuussa 2016. Sopimuksen kauppaosaan kuuluu myös tullimenettelyjä ja kaupan helpottamista
sekä tulliyhteistyötä koskeva luku. EU:n ja Moldovan välinen tullialakomitea kokoontuu säännöllisesti ja sen tehtävänä on seurata tulliyhteistyön täytäntöönpanoa. Yhteistyön keskeinen tavoite on
tullilainsäädännön lähentäminen. Lisäksi assosiaatiosopimus sisältää pöytäkirjan keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa.
Moldovan tulli (Customs Service under the Ministry of Finance of the Republic of Moldova) ehdotti kesäkuussa 2017 lähettämällään nootilla kahdenvälisen tulliyhteistyösopimuksen solmimista.
Valtiovarainministeriön kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen Tulli vastasi myöntävästi neuvotteluiden käynnistämistä koskevaan ehdotukseen, mutta totesi Suomella EU:n jäsenmaana olevan toimivaltaa ainoastaan tullirikostorjuntaan ja siihen liittyvään tiedonvaihtoon rajautuvaan sopimukseen. Moldovan lähettämän nootin liitteenä oli sopimusluonnos, joka painottui EU:n toimivaltaan
kuuluvan hallinnollisen avun antamiseen ja poikkesi muiltakin osin huomattavasti Suomen tekemistä uusimmista kahdenvälisistä tulliyhteistyösopimuksista. Suomen vastauksessa ilmoitettiin, että
Suomen osapuoli voi harkita rikostorjuntaan painottuvan sopimuksen tekemistä Moldovan kanssa.
Neuvotteluja Suomen ja Moldovan välisestä tulliyhteistyösopimuksesta käytiin kirjallisessa menettelyssä vuosien 2018 ja 2019 aikana ja sopimuksen tekstistä päästiin osapuolten välillä yhteisymmärrykseen Helsingissä 26.3.2019 käydyissä Suomen ja Moldovan välisissä asiantuntijakeskusteluissa.
Suomen- ja englanninkieliset sopimustekstiluonnokset lähetetiin 13.5.2019 lausunnolle oikeusministeriöön, ulkoministeriöön, sisäministeriöön sekä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Lausunnoissa
erityishuomiota kiinnitettiin luovutettavien henkilötietojen suojaan. Moldova on liittynyt yksilöiden
suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen. Oikeusministeriön lausunnon johdosta Moldovalta tiedusteltiin, aikooko se liittyä myös
kyseisen Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan (ETS No. 223), jonka valmistelussa
on pyritty varmistamaan yleissopimuksen yhteensopivuus EU:n nykyisen tietosuojasääntelyn
kanssa. Moldovasta on saatu myönteinen vastaus. Oikeusministeriön, ulkoministeriön, sisäministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnoista ei käynyt ilmi mitään mikä estäisi sopimuksen
allekirjoittamisen.
Sopimuksen mukaan osapuolet antaisivat tulliviranomaistensa välityksellä sopimuksen määräysten
mukaisesti toisilleen apua tullilakien asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi sekä tullilakien
vastaisten tekojen estämiseksi, tutkimiseksi sekä niitä koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi.
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Sopimuksen mukaan toimenpiteet tehdään pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä pyynnön vastaanottaneen tulliviranomaisen toimivallan ja käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa.
Sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Siten sopimuksen hyväksyminen
edellyttää eduskunnan hyväksymistä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset tulee saattaa
voimaan lailla.
Sopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun on vastaanotettu jälkimmäinen
ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset vaatimukset on täytetty.
Edellä esitetyn perusteella esitetään, että tasavallan presidentti valtuuttaisi Tullin pääjohtaja Hannu
Mäkisen tai hänen estyneenä ollessa hänen sijaisensa, ylijohtaja Jarkko Saksan allekirjoittamaan
Suomen puolesta sopimuksen Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisestä keskinäisestä
avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa maaliskuussa 2020.

