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(Finlands författningssamlings nr 682/2001)

L a g

Nr 55

om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om internationell
landsvägstrafik

Given i Nådendal den 8 augusti 1997

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 27

oktober 1995 mellan Republiken Finlands
regering och Ryska federationens regering
ingångna överenskommelsen om interna-
tionell landsvägstrafik är, till den del de hör
till området för lagstiftningen, i kraft så som
därom har avtalats.

2 §
Närmare stadganden om verkställigheten

av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning.

3 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som

fastställs genom förordning.

Nådendal den 8 augusti 1997

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Matti Aura
RP 30/1997
TrUB 4/1997
RSv 47/1997

25—2001 410525B
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Republikens presidents förordning

Nr 56

om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägtrafik och
av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

Given i Nådendal den 27 juli 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 27 oktober 1995

ingångna överenskommelsen mellan Repu-
bliken Finlands regering och Ryska federa-
tionens regering om internationell landsväg-
trafik, i vilken vissa bestämmelser godkänts
genom en lag av den 8 augusti 1997 (682/
2001) och vilken republikens president god-
känt likaså den 8 augusti 1997 och beträf-
fande vilken noterna om dess godkännande
växlats den 3 november 1999, är i kraft
internationellt för Finlands del från den 3
december 1999 så som därom avtalats.

2 §
Lagen den 8 augusti 1997 om godkännande

av vissa bestämmelser i överenskommelsen
med Ryssland om internationell vägtrafik,
(682/2001) som även landskapet Åland har
gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 augusti
2001.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

augusti 2001.

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Johannes Koskinen
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(Översättning)

SOGLA{ENIE

mevdu Prawitelxstwom Rossijskoj Federa-
cii i Prawitelxstwom Finlqndskoj Respub-
liki o mevdunarodnom awtomobilxnom

 soob]enii

Prawitelxstwo Rossijskoj Federacii i
Prawitelxstwo Finlqndskoj Respubliki, da-
lee imenuemye Dogowariwa@]imisq Storo-
nami,

rukowodstwuqsx stremleniem k wypolne-
ni@ polovenij Zakl@^itelxnogo akta Sowe-
]aniq po bezopasnosti i sotrudni^estwu w
Ewrope, podpisannogo w g.Helxsinki 1 awgusta
1975 goda, w ^astnosti otnosq]ihsq k razwi-
ti@ transportnogo soob]eniq,

velaq razwiwatx na osnowe wzaimnosti aw-
tomobilxnoe passavirskoe i gruzowoe soob]-
enie mevdu dwumq stranami i tranzitom po
ih territoriqm, a takve velaq obleg^itx \to
soob]enie,

soglasilisx o nivesledu@]em:

Statxq 1
W sootwetstwii s nastoq]im Sogla[eniem

osu]estwlq@tsq regulqrnye i neregulqrnye
awtomobilxnye perewozki passavirow i gru-
zow mevdu dwumq stranami i tranzitom po ih
territoriqm po dorogam, otkrytym dlq
mevdunarodnogo awtomobilxnogo soob]eniq,
awtotransportnymi sredstwami, zaregistri-
rowannymi w Rossijskoj Federacii ili w
Finlqndskoj Respublike.

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Republiken Finlands regering och Ryska
federationens regering om internationell vägtrafik

Republiken Finlands regering och Ryska fede-
rationens regering, vilka nedan benämns de för-
dragsslutande parterna,

som strävar efter att uppfylla de beslut i det i
Helsingfors den 1 augusti 1975 undertecknade
slutdokumentet för Konferensen om säkerhet
och samarbete i Europa vilka gäller utvecklande
av trafiken,

som önskar att utgående från likställighet ut-
veckla person- och godstrafiken på väg mellan de
båda länderna och genom deras territorier och
som önskar att underlätta denna trafik,

har beslutat följande:

Artikel 1
Regelbunden och tillfällig person- och gods-

trafik mellan båda staterna och genom deras
territorier idkas enligt denna överenskommelse
på vägar som öppnats för internationell vägtrafik
med motorfordon som registrerats i Republiken
Finland eller i Ryska federationen.
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Perewozki passavirow

Statxq 2
1. Regulqrnye perewozki passavirow awto-

busami organizu@tsq po soglasowani@ mevdu
kompetentnymi organami Dogowariwa@]-
ihsq Storon.

2. Predloveniq ob organizacii takih pe-
rewozok zablagowremenno pereda@tsq drug
drugu kompetentnymi organami Dogowari-
wa@]ihsq Storon. |ti predloveniq dolvny
sodervatx dannye otnositelxno naimenowa-
niq perewoz^ika (firmy), mar[ruta sledowa-
niq, raspisaniq dwiveniq, punktow ostanow-
ki, na kotoryh perewoz^ik budet proizwoditx
posadku i wysadku passavirow, a takve name-
^aemogo perioda i regulqrnosti wypolneniq
perewozok.

Statxq 3
1. Dlq osu]estwleniq neregulqrnyh pere-

wozok passavirow awtobusami mevdu obeimi
stranami ili tranzitom po ih territoriqm,
za iskl@^eniem perewozok, predusmotrennyh
statxej 4 nastoq]ego Sogla[eniq, trebu@tsq
razre[eniq, wydawaemye kompetentnymi or-
ganami Dogowariwa@]ihsq Storon.

2. Kompetentnye organy Dogowariwa@]-
ihsq Storon budut wydawatx razre[enie na
perewozku passavirow po tomu u^astku puti,
kotoryj prohodit po territorii strany
sootwetstwu@]ej Dogowariwa@]ejsq Storo-
ny.

3. Na kavdu@ neregulqrnu@ perewozku pas-
savirow awtobusom dolvno bytx wydano ot-
delxnoe razre[enie, kotoroe daet prawo na
sower[enie odnogo rejsa tuda i obratno, esli
inoe ne ogoworeno w samom razre[enii.

4. Kompetentnye organy Dogowariwa@]-
ihsq Storon evegodno budut peredawatx drug
drugu wzaimno soglasowannoe koli^estwo
blankow razre[enij na neregulqrnye pere-
wozki passavirow. |ti blanki dolvny imetx
pe^atx i podpisx kompetentnogo organa,
wydaw[ego razre[eniq.

5. Kompetentnye organy Dogowariwa@]-
ihsq Storon soglasowywa@t mevdu soboj
porqdok obmena blankami razre[enij.

Statxq 4
1. Razre[enij ne trebuetsq dlq wypolne-

niq neregulqrnyh perewozok passavirow aw-

Persontrafik

Artikel 2
1. Regelbunden persontrafik med bussar an-

ordnas då de fördragsslutande parternas behöri-
ga myndigheter kommer överens därom.

2. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter lägger i god tid fram förslag till
varandra om anordnande av sådan trafik. För-
slagen skall innehålla uppgifter om trafikid-
karens namn (firma), resrutt, tidtabell och håll-
platser där trafikidkaren tar upp eller släpper av
passagerare samt en utredning om under vilken
period och hur regelbundet trafiken kommer att
idkas.

Artikel 3
1. För tillfällig persontrafik med bussar mellan

de båda staterna eller genom deras territorier,
med undantag av transporter som nämns i artikel
4, krävs tillstånd som beviljats av de fördragsslu-
tande parternas behöriga myndigheter.

2. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter beviljar tillstånd för sådan person-
transport som sker på motsvarande fördragsslu-
tande parts territorium.

3. För varje tillfällig persontransport med buss
krävs ett särskilt tillstånd som berättigar till en
tur-och-retur-resa, om inte annat nämns i till-
ståndet.

4. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter sänder varandra årligen det antal
tillståndsformulär för tillfällig persontrafik som
de kommit överens om. Formulären skall förses
med stämpel och underskrift av den behöriga
myndighet som beviljat tillståndet.

5. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter kommer överens om den ordning i
vilken utbytet av tillståndsformulären skall ske.

Artikel 4
1. För idkande av tillfällig persontrafik med

buss behövs inget tillstånd om med en och samma
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tobusami w slu^ae, esli gruppa passavirow
odnogo i togo ve sostawa perewozitsq na
odnom i tom ve awtobuse w prodolvenie wsej
poezdki, i pri uslowii, ^to:

a) \ta poezdka na^inaetsq i zakan^iwaetsq
na territorii toj Dogowariwa@]ejsq Storo-
ny, gde zaregistrirowan awtobus;

b) \ta poezdka na^inaetsq na territorii
Dogowariwa@]ejsq Storony, gde zaregistri-
rowan awtobus, zakan^iwaetsq na territorii
drugoj Dogowariwa@]ejsq storony, i awto-
bus pokidaet \tu territori@ pustym.

2. Razre[enie ne trebuetsq pri zamene
neisprawnogo awtobusa drugim awtobusom.

3. Pri wypolnenii perewozok, predusmot-
rennyh punktom 1 nastoq]ej statxi, wodi-
telx awtobusa dolven imetx spisok passavi-
row.

Perewozki gruzow

Statxq 5
1. Perewozki gruzow mevdu dwumq stranami

ili tranzitom po ih territoriqm, za
iskl@^eniem perewozok, predusmotrennyh w
statxe 6 nastoq]ego Sogla[eniq, osu]estwl-
q@tsq gruzowymi awtomobilqmi s pricepami
ili bez nih libo awtomobilxnymi tqga^ami s
polupricepami na osnowe razre[enij, wyda-
waemyh kompetentnymi organami Dogowariw-
a@]ihsq Storon.

2. Na kavdu@ perewozku gruzow dolvno
bytx wydano otdelxnoe razre[enie, kotoroe
daet prawo na sower[enie odnogo rejsa tuda i
obratno, esli inoe ne ogoworeno w samom
razre[enii.

3. Kompetentnye organy Dogowariwa@]-
ihsq Storon evegodno budut peredawatx drug
drugu wzaimno soglasowannoe koli^estwo
blankow razre[enij na perewozki gruzow. |ti
blanki dolvny imetx pe^atx i podpisx kom-
petentnogo organa, wydaw[ego razre[enie.

4. Kompetentnye organy Dogowariwa@]-
ihsq Storon soglasowywa@t mevdu soboj
porqdok obmena blankami razre[enij.

Statxq 6
1. Razre[eniq, ukazannye w Statxe 5

nastoq]ego Sogla[eniq, ne trebu@tsq dlq
wypolneniq perewozok:

buss under hela resan transporteras en och sam-
ma persongrupp

a) på en resa som börjar och slutar på den
fördragsslutande parts territorium där bussen är
registrerad,

b) på en resa som börjar på den fördragsslu-
tande parts territorium där bussen är registrerad
och slutar på den andra fördragsslutande partens
territorium under förutsättning att fordonet är
tomt när det lämnar territoriet.

2. Inget tillstånd krävs när en buss som är i
olag byts ut mot en annan.

3. Vid idkande av trafik som avses i punkt 1
skall föraren ha en passagerarlista.

Godstrafik

Artikel 5
1. Godstransporter mellan de båda länderna

eller genom deras territorier, med undantag av
transporter enligt artikel 6, utförs med lastbilar
med eller utan egentliga släpvagnar eller med
dragbilar med påhängsvagnar med stöd av till-
stånd som beviljats av de fördragsslutande par-
ternas behöriga myndigheter.

2. För varje godstransport krävs ett särskilt
tillstånd som berättigar till en tur-och-retur-resa
om inte annat sägs i tillståndet.

3. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter sänder varandra årligen det antal
tillståndsformulär för godstransporter som de
har kommit överens om. Formulären skall förses
med stämpel och underskrift av den behöriga
myndighet som beviljat tillståndet.

4. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter kommer överens om den ordning i
vilken utbytet av tillståndsformulären skall ske.

Artikel 6
1. Tillstånd som avses i artikel 5 krävs dock

inte för följande transporter:
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a) \ksponatow, oborudowaniq i materialow,
prednazna^ennyh dlq qrmarok i wystawok;

b) transpotrnyh sredstw, viwotnyh, a tak-
ve razli^nogo inwentarq i imu]estwa,
prednazna^ennyh dlq prowedeniq sportiwn-
yh meropriqtij;

w) teatralxnyh dekoracij i rekwizita,
muzykalxnyh instrumentow, oborudowaniq i
prinadlevnostej dlq kinos_emok, radio- i
telepereda^;

g) tel i praha umer[ih;
d) po^ty;
e) powrevdennyh awtotransportnyh sred-

stw;
v) dwivimogo imu]estwa pri peresele-

nii;
z) medicinskogo oborudowaniq i medika-

mentow dlq okazaniq pomo]i pri stihijnyh
bedstwiqh.

Razre[enij ne trebuetsq takve dlq proez-
da awtomobilej tehni^eskoj pomo]i.

2. Iskl@^eniq, predusmotrennye w pod-
punktah ”a”, ”b”, i ”e” punkta 1 nastoq[ej
statxi, dejstwu@t tolxko w tom slu^ae, esli
gruz podlevit wozwratu na territori@ toj
Dogowariwa@]ejsq Storony, gde zaregistri-
rowano awtotransportnoe sredstwo, ili esli
gruz budet perewozitxsq na territori@ tret-
xej strany.

3. Kompetentnye organy Dogowariwa@]-
ihsq Storon mogut po wzaimnomu soglasowa-
ni@ ras[iritx ukazannyj w punkte 1
nastoq]ej statxi pere^enx perewozok, dlq
osu]estwleniq kotoryh ne trebuetsq
razre[enij.

Statxq 7
1. W slu^ae, esli gabarity ili wes awtot-

ransportnogo sredstwa, sledu@]ego bez gruza
ili s gruzom, prewy[a@t ustanowlennye na
territorii strany odnoj iz Dogowariwa-
@]ihsq Storon normy, perewoz^ik dolven
polu^itx specialxnoe razre[enie kompe-
tentnogo organa drugoj Dogowariwa@]ejsq
Storony.

2. Esli ukazannoe w punkte 1 nastoq]ej
statxi razre[enie predusmatriwaet dwive-
nie awtotransportnogo sredstwa po oprede-
lennomu mar[rutu, perewozka dolvna osu]-
estwlqtxsq po \tomu mar[rutu.

a) transport av föremål, utrustning och tillbe-
hör avsedda för mässor och utställningar,

b) transport av fordon, djur, annan utrustning
och material avsedda för idrottsevenemang,

c) transport av teaterrekvisita och -tillbehör
samt musikinstrument och transport av utrust-
ning som behövs för framställning av filmer samt
för radio- eller televisionsprogram,

d) transport av lik samt aska av avlidna,
e) posttransporter,
f) transport av fordon som är i olag,

g) transport av flyttlass,

h) transport av sjukhusutrustning för första
hjälpen vid storolyckor.

Tillstånd behövs inte heller för vägtjänstens
bilar.

2. De undantag som nämns i underpunkterna
a, b och f i punkt 1 tillämpas endast under förut-
sättning att föremålen returneras till den för-
dragsslutande parts territorium i vilken fordonet
är registrerat, eller att de transporteras till ett
tredje lands territorium.

3. De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter kan utöka förteckningen i punkt 1
över transporter som inte kräver tillstånd.

Artikel 7
1. Då ett lastat eller tomt fordons huvudmått

eller tyngd överskrider de huvudmått eller den
maximala tyngd som tillåts på den andra för-
dragsslutande partens territorium skall trafikid-
karen skaffa ett särskilt tillstånd av denna parts
behöriga myndighet.

2. Om det tillstånd som nämns i punkt 1 förut-
sätter att fordonet rör sig längs en bestämd rutt
skall transporten ske på denna rutt.
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Statxq 8
Pri perewozke opasnyh gruzow Dogowari-

wa@]iesq Storony budut obespe^iwatx sob-
l@denie trebowanij Ewropejskogo Sogla[-
eniq o mevdunarodnoj dorovnoj perewozke
opasnyh gruzow (DOPOG).

Ob]ie poloveniq

Statxq 9
1. Perewozki, predusmotrennye nastoq]im

Sogla[eniem, mogut wypolnqtxsq tolxko
perewoz^ikami, kotorye soglasno wnutrenne-
mu zakonodatelxstwu swoej strany dopu]eny
k osu]estwleni@ mevdunarodnyh perewozok.

2. Awtotransportnye sredstwa, osu]estw-
lq@]ie mevdunarodnye perewozki, dolvny
imetx registracionnyj i otli^itelxnyj
znaki swoej strany.

Statxq 10
1. Perewoz^iku odnoj Dogowariwa@]ejsq

Storony ne razre[aetsq osu]estwlqtx pere-
wozki passavirow i gruzow mevdu dwumq
punktami, raspolovennymi na territorii
strany drugoj Dogowariwa@]ejsq Storony.

2. Perewoz^ik odnoj Dogowariwa@]ejsq
Storony movet osu]estwlqtx perewozki s
territorii strany drugoj Dogowariwa@]-
ejsq Storony na territori@ tretxej strany,
a takve s territorii tretxej strany na ter-
ritori@ strany drugoj Dogowariwa@]ejsq
Storony, esli on polu^il specialxnoe
razre[enie na perewozki kompetentnogo or-
gana drugoj Dogowariwa@]ejsq Storony.

Statxq 11
1. Woditelx awtobusa ili gruzowogo awtomo-

bilq dolven imetx nacionalxnoe ili
mevdunarodnoe woditelxskoe udostowerenie
s sootwetstwu@]ej kategoriej na prawo up-
rawlenie awtotransportnym sredstwom i na-
cionalxnye registracionnye dokumenty na
awtotransportnoe sredstwo.

2. Nacionalxnoe ili mevdunarodnoe wodi-
telxskie udostowerenie dolvno sootwetstwo-
watx obrazcu, ustanowlennomu mevdunarod-
noj Konwenciej o dorovnom dwivenii.

Artikel 8
Vid transport av farliga ämnen iakttas den

europeiska överenskommelsen (ADR) om inter-
nationell transport av farligt gods på väg.

Allmänna bestämmelser

Artikel 9
1. Trafik som avses i denna överenskommelse

kan idkas endast av sådana trafikidkare vilka
enligt det egna landets interna lagstiftning är
berättigade att idka internationell trafik.

2. Motorfordon med vilka utförs internatio-
nella transporter skall förses med landets regist-
reringsskylt och nationalitetstecken.

Artikel 10
1. Den ena fördragsslutande partens trafikid-

kare har inte rätt att börja idka person- eller
godstrafik mellan två punkter på den andra för-
dragsslutande partens territorium.

2. Den ena fördragsslutande partens trafikid-
kare kan utföra transporter från den andra för-
dragsslutande partens territorium till ett tredje
lands territorium och från ett tredje lands territo-
rium till den andra fördragsslutande partens ter-
ritorium om han har fått särskilt tillstånd till det
av den andra fördragsslutande partens behöriga
myndighet.

Artikel 11
1. Föraren av en buss eller lastbil skall inneha

nationellt eller internationellt körkort som mot-
svarar motorfordonets kategori och nationella
registreringshandlingar för fordonet.

2. Det nationella eller internationella körkor-
tet skall överensstämma med körkortsformuläret
i överenskommelsen om internationell vägtrafik.
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3. Razre[enie i drugie dokumenty, koto-
rye trebu@tsq w sootwetstwii s nastoq]im
Sogla[eniem, dolvny nahoditxsq pri awtot-
ransportnom sredstwe, k kotoromu oni ot-
nosqtsq, i pred_qwlqtxsq po trebowani@ kom-
petentnyh kontroliru@]ih organow.

Statxq 12
Platevi, osu]estwlqemye w ramkah nasto-

q]ego Sogla[eniq, budut proizwoditxsq w
sootwetstwii s dejstwu@]imi na denx plate-
va sogla[eniqmi mevdu Dogowariwa@]im-
isq Storonami o platevah.

Statxq 13
Perewozki passavirow i gruzow, osu]est-

wlqemye na territoriqh stran Dogowariwa-
@]ihsq Storon na osnowe nastoq]ego
Sogla[eniq, a takve awtotransportnye sred-
stwa, wypolnq@]ie \ti perewozki, oswobo-
vda@tsq na osnowe wzaimnosti ot nalogow i
sborow, swqzannyh s wyda^ej razre[enij,
predusmotrennyh nastoq]im Sogla[eniem,
ispolxzowaniem ili sodervaniem dorog, wla-
deniem awtotransportnymi sredstwami ili
ih ispolxzowaniem, a takve ot nalogow i sbo-
row, wzimaemyh otdelxno s kavdoj perewozki.

Statxq 14
1. Pri wypolnenii perewozok na osnowanii

nastoq]ego Sogla[eniq wzaimno oswobovda-
@tsq ot tamovennyh sborow, po[lin i
razre[enij wwozimye na territori@ drugoj
Dogowariwa@]ejsq Storony:

a) gor@^ee, nahodq]eesq w predusmotrenn-
yh dlq kavdoj modeli awtotransportnogo
sredstwa emkostqh, tehnologi^eski i konst-
ruktiwno swqzannyh s sistemoj pitaniq dwi-
gatelq;

b) smazo^nye materialy w koli^estwah,
neobhodimyh dlq osu]estwleniq perewozki;

w) zapasnye ^asti i instrumenty, predna-
zna^ennye dlq remonta awtotransportnogo
sredstwa, wypolnq@]ego mevdunarodnu@ pe-
rewozku.

2. Neispolxzowannye zapasnye ^asti pod-
levat obratnomu wywozu, a zamenennye zapas-
nye ^asti dolvny bytx wywezeny iz strany,

3. Det tillstånd som fordras enligt denna över-
enskommelse och andra handlingar skall förva-
ras i det motorfordon till vilket de hör och vid
behov visas för behöriga kontrollmyndigheter.

Artikel 12
De avgifter som följer av tillämpningen av

denna överenskommelse betalas enligt de betal-
ningsavtal som gäller mellan parterna på förfal-
lodagen.

Artikel 13
Person- och godstrafik som idkas på den an-

dra fördragsslutande partens territorium med
stöd av denna överenskommelse, samt motorfor-
don som utför sådana transporter, är på grund-
val av reciprocitet befriade från skatter och avgif-
ter som hänför sig till utfärdande av tillstånd
enligt denna överenskommelse, till användning
och underhåll av vägar samt till innehav och
användning av fordon, samt från skatter och
avgifter som uppbärs särskilt för varje transport.

Artikel 14
1. Vid idkande av trafik enligt denna överens-

kommelse uppbärs inga tullavgifter för och for-
dras inte tillstånd för till den andra fördragsslu-
tande partens territorium infört:

a) bränsle som finns i de bränsletankar som
funktionellt och konstruktivt sett hör till for-
donsmotorns bränslesystem, sådana de planerats
i fordonsmodellen i fråga,

b) smörjmedel i den mängd som behövs under
transporten,

c) reservdelar och anordningar som är avsedda
för reparation av motorfordon i internationell
trafik.

2. Oanvända reservdelar skall föras ut ur lan-
det och ersatta reservdelar antingen föras ut ur
landet eller förstöras eller överlåtas enligt gällan-
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libo uni^toveny, libo sdany w porqdke, us-
tanowlennom na territorii strany sootwet-
stwu@]ej Dogowariwa@]ejsq Storony.

Statxq 15
Perewozki passavirow i gruzow na osnowa-

nii nastoq]ego Sogla[eniq osu]estwlq@tsq
pri uslowii obqzatelxnogo strahowaniq
gravdanskoj otwetstwennosti. Perewoz^ik
obqzan zaranee zastrahowatx kavdoe awtot-
ransportnoe sredstwo, wypolnq@]ee ukazan-
nye perewozki.

Statxq 16
W otno[enii pograni^nogo, tamovennogo i

sanitarnogo kontrolq budut primenqtxsq po-
loveniq mevdunarodnyh dogoworow, u^ast-
nikami kotoryh qwlq@tsq obe Storony, a pri
re[enii woprosow, ne uregulirowannyh
\timi dogoworami, budet primenqtxsq wnut-
rennee zakonodatelxstwo kavdoj iz Dogowa-
riwa@]ihsq Storon.

Statxq 17
Pograni^nyj, tamovennyj i sanitarnyj

kontrolx pri perewozkah tqvelobolxnyh, re-
gulqrnyh perewozkah passavirow awtobusa-
mi, a takve pri perewozkah viwotnyh i
skoroportq]ihsq gruzow budet osu]estwlqt-
xsq wne o^eredi.

Statxq 18
Perewoz^iki Dogowariwa@]ihsq Storon

obqzany sobl@datx prawila dwiveniq i dru-
gie zakony strany, na territorii kotoroj
nahoditsq awtotransportnoe sredstwo.

Statxq 19
W slu^ae naru[eniq prawil nastoq]ego

Sogla[eniq kompetentnye organy toj
Dogowariwa@]ejsq Storony, gde zaregistri-
rowano awtotransportnoe sredstwo, po prosx-
be kompetentnyh organow strany, w kotoroj
naru[enie imelo mesto, nezawisimo ot
dejstwu@]ego zakonodatelxswa swoej strany
obqzany prinqtx odno iz sledu@]ih mer:

a) sdelatx perewoz^iku-naru[itel@ pred-
uprevdenie:

de bestämmelser inom den fördragsslutande par-
tens territorium.

Artikel 15
För person- och godstrafik enligt denna över-

enskommelse fordras obligatorisk trafikförsäk-
ring. Trafikidkaren är skyldig att på förhand
försäkra varje fordon med vilket utförs nämnda
transporter.

Artikel 16
Gräns-, tull- och hälsokontroller utförs enligt

de internationella konventioner som bägge för-
dragsslutande parter har anslutit sig till, och på
frågor som dessa konventioner inte gäller tilläm-
pas de båda fördragsslutande parternas interna
lagstiftning.

Artikel 17
Gräns-, tull- och hälsokontroller vid transport

av svårt sjuka personer samt vid regelbunden
persontrafik med bussar och vid transport av
djur och varor som lätt förskäms sker med före-
trädesrätt.

Artikel 18
De fördragsslutande parternas trafikidkare

skall iaktta trafikregler och andra bestämmelser i
den stat inom vars territorium fordonet befinner
sig.

Artikel 19
Överträds bestämmelserna i denna överens-

kommelse skall de behöriga myndigheterna i det
land där fordonet är registrerat på begäran av de
behöriga myndigheterna i det land där överträ-
delsen har inträffat, oberoende av de lagstadgan-
den som gäller i det förstnämnda landet, vidta
någon av följande åtgärder:

a) ge den trafikidkare som gjort sig skyldig till
överträdelsen en varning,

2 410525B/25
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b) sdelatx perewoz^iku-naru[itel@ pred-
uprevdenie s zaqwleniem, ̂ to w slu^ae powto-
reniq naru[eniq razre[enie na osu]est-
wlenie perewozok budet otmeneno na oprede-
lennyj srok libo annulirowano soglasno
punktu ”w” nastoq]ej statxi:

w) otmenitx na opredelennyj srok libo an-
nulirowatx razre[enie na perewozki, wydan-
noe na osnowanii nastoq]ego Sogla[eniq.

O prinqtyh w otno[enii perewoz^ika-
naru[itelq kompetentnymi organami odnoj
Dogowariwa@]ejsq Storony merah dolvny
bytx izwe]eny kompetentnye organy drugoj
Dogowariwa@]ejsq Storony.

Statxq 20
S celx@ obespe^eniq wypolneniq nast-

oq[ego Sogla[eniq kompetentnye organy
Dogowariwa@]ihsq Storon budut osu]est-
wlqtx neposredstwennye kontakty, prowo-
ditx po predloveni@ odnoj iz Dogowa-
riwa@]ihsq Storon sowe]aniq dlq re[eniq
woprosow, swqzannyh s sistemoj razre[enij
na perewozki passavirow i gruzow, a takve
obmeniwatxsq opytom i informaciej ob is-
polxzowanii wydannyh razre[enij.

Statxq 21
Dogowariwa@]iesq Storony budut re[atx

wse spornye woprosy, kotorye mogut woznik-
nutx w swqzi s tolkowaniem i primeneniem
nastoq]ego Sogla[eniq, putem peregoworow i
konsulxtacij.

Statxq 22
Nastoq]ee Sogla[enie ne zatragiwaet

praw i obqzatelxstw Dogowariwa@]ihsq Sto-
ron, wyteka@]ih iz drugih zakl@^ennyh imi
mevdunarodnyh dogoworow.

Statxq 23
1. Nastoq]ee Sogla[enie wstupaet w silu

po iste^enii 30 dnej so dnq, kogda
Dogowariwa@]iesq Storony uwedomqt drug
druga po diplomati^eskim kanalam o wypol-
nenii wnutrigosudarstwennyh procedur,
neobhodimyh dlq wstupleniq w silu dannogo
Sogla[eniq.

b) ge den trafikidkare som gjort sig skyldig till
överträdelsen en varning och underrätta honom
om att tillståndet att utföra transporter vid ytter-
ligare överträdelser antingen indras för viss tid
eller återkallas enligt punkt c,

c) antingen indra tillståndet enligt denna över-
enskommelse för viss tid eller återkalla det.

Åtgärder som den ena fördragsslutande par-
tens behöriga myndigheter har vidtagit i fråga
om någon som gjort sig skyldig till en överträdel-
se skall meddelas den andra fördragsslutande
partens behöriga myndigheter.

Artikel 20
För verkställande av denna överenskommelse

är de fördragsslutande parternas behöriga myn-
digheter i direkt kontakt med varandra, ordnar
på förslag av den ena fördragsslutande parten
möten för lösande av frågor som gäller systemet
med tillstånd för person- och godstrafik samt
utbyter erfarenheter och uppgifter om använd-
ningen av de beviljade tillstånden.

Artikel 21
De fördragsslutande parterna löser alla even-

tuella meningsskiljaktigheter som gäller tolk-
ningen och tillämpningen av denna överenskom-
melse genom förhandlingar.

Artikel 22
Denna överenskommelse inverkar inte på de

fördragsslutande parternas rättigheter och skyl-
digheter enligt andra internationella avtal som de
ingått.

Artikel 23
1. Denna överenskommelse träder i kraft 30

dagar efter att de fördragsslutande parterna på
diplomatisk väg har meddelat varandra att de
nationella kraven för ikraftträdandet har upp-
fyllts i båda länderna.
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2. Nastoq]ee Sogla[enie zakl@^eno na
neopredelennyj srok i budet dejstwowatx do
iste^eniq 90 dnej so dnq, kogda odna iz
Dogowariwa@]ihsq Storon po diplomati^es-
kim kanalam soob]it drugoj Dogowari-
wa@]ejsq Storone o swoem velanii prekra-
titx ego dejstwie.

Sower[eno w g. Helsinki 27 oktqbrq 1995
goda w dwuh \kzemplqrah, kavdyj na russkom
i finskom qzykah, pri^em oba teksta ime@t
odinakowu@ silu.

Za Prawitelxstwo Rossijskoj Federacii

W.B. Efimow

Za Prawitelxstwo Finlqndskoj Respubliki

Tuula Linnajnmaa

2. Denna överenskommelse har ingåtts för
obestämd tid och den fortsätter att gälla tills 90
dagar har förflutit från den dag som den ena
fördragsslutande parten har meddelat den andra
fördragsslutande parten om sin avsikt att säga
upp den.

Upprättad i Helsingfors den 27 oktober 1995
i två originalexemplar på finska och ryska, vilka
båda texter har samma giltighet.

För Republiken Finlands regering

Tuula Linnainmaa

För Ryska federationens regering

W.B. Efimow
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PROTOKOL

o primenenii Sogla[eniq mevdu Prawi-
telxstwom Rossijskoj Federacii i Prawi-
telxstwom Finlqndskoj Respubliki o mev-

dunarodnom awtomobilxnom soob[enii

W otno[enii primeneniq Sogla[eniq
mevdu Prawitelxstwom Rossijskoj Federa-
cii i Prawitelxstwom Finlqndskoj Respub-
liki o mevdunarodnom awtomobilxnom
soob]enii, podpisannogo w g. Helxsinki 27
oktqbrq 1995 goda, dostignuta dogoworennos-
tx o nivesledu@]em:

1. Kompetentnymi organami w ukazannom
Sogla[enii sleduet s^itatx:

so storony Rossijskoj Federacii - Minis-
terstwo transporta Rossijskoj Federacii, a
w statxe 13 w ^asti nalogooblaveniq dohodow
ot mevdunarodnyh perewozok - Ministerstwo
Finansow Rossijskoj Federacii;

so storony Finlqndskoj Respubliki - Mi-
nisterstwo transporta i swqzi Finlqndskoj
Respubliki, a w statxe 7 - Glawnoe uprawlenie
dorog.

2. W ukazannom Sogla[enii sleduet poni-
matx:

a) pod terminom ”awtotransportnoe sred-
stwo”:

pri perewozke gruzow - gruzowoj awtomo-
bilx, gruzowoj awtomobilx s pricepom, awto-
mobilxnyj tqga^ ili awtomobilxnyj tqga^ s
polupricepom;

pri perewozke passavirow - awtobus, t.e.
awtotransportnoe sredstwo, prednazna^ennoe
dlq perewozki passavirow i ime@]ee ne me-
nee 8 mest dlq sideniq, ne s^itaq mesta wodi-
telq, a takve pricep dlq perewozki bagava;

PROTOKOLL

uppgjort mellan Ryska federationens regering och
Republiken Finlands regering om tillämpningen av
överenskommelsen om internationell vägtrafik

Om tillämpningen av den internationella över-
enskommelse om vägtrafik mellan Ryska federa-
tionens regering och Republiken Finlands reger-
ing som undertecknats den 27 oktober 1995 i
Helsingfors har avtalats följande:

1. Med behöriga myndigheter avses i denna
överenskommelse:

i Ryska federationen
trafikministeriet i Ryska federationen och be-

träffande inkomstbeskattningen av internatio-
nella transporter enligt artikel 13 finansministe-
riet i Ryska federationen,

i Republiken Finland
Finlands trafikministerium och beträffande

artikel 7 Vägverket.

2. I denna överenskommelse

a) avses med termen ”motorfordon”:

i godstrafik lastbil, lastbil med släpvagn, drag-
bil eller dragbil med påhängsvagn,

i persontrafik buss, dvs. ett motorfordon som
är avsett för transport av passagerare och som
har minst åtta sittplatser utöver förarens, samt
släpvagn för transport av resgods,
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b) pod terminom ”regulqrnye perewozki” -
perewozki, osu]estwlqemye awtotransport-
nymi sredstwami Dogowariwa@]ihsq Storon
po zaranee soglasowannomu raspisani@ i
mar[rutu sledowaniq s ukazaniem na^alxn-
ogo i kone^nogo punktow dwiveniq i ostan-
owo^nyh punktow;

w) pod terminom ”neregulqrnye perewozki”
- wse ostalxnye perewozki.

3. Kavdoe razre[enie, predusmotrennoe
statxqmi 3 i 5 ukazannogo Sogla[eniq, dejst-
witelxno bez iskl@^eniq w otno[enii dwus-
toronnej i tranzitnoj perewozki tuda i
obratno.

Razre[eniq, predusmotrennye statxej 5
ukazannogo Sogla[eniq, ne oswobovda@t
perewoz^ikow i wladelxcew gruzow ot obqzan-
nosti polu^itx neobhodimye w sootwetstwii
s wnutrennimi zakonodatelxstwami obeih st-
ran tamovennye razre[eniq na gruzy, a tak-
ve tranzit gruzow.

4. W otno[enii punkta 2 statxi 9 ukazanno-
go Sogla[eniq pricepy i polupricepy mo-
gut imetx registracionnye i otli^itelxnye
znaki drugih stran pri uslowii, ^to gruzow-
ye awtomobili ili awtomobilxnye tqga^i bu-
dut imetx registracionnyj i otli^itelx-
nyj znaki Rossijskoj Federacii ili Finl-
qndskoj Respubliki.

5. Kavdaq Dogowariwa@]aqsq Storona bu-
det sodejstwowatx swoewremennomu polu^e-
ni@ wiz dlq woditelej awtotransportnyh
sredstw, osu]estwlq@]ih perewozki w soot-
wetstwii s Sogla[eniem, a takve dlq drugih
^lenow \kipava.

6. Polovenie podpunkta ”a” punkta 1 stat-
xi 14 ukazannogo Sogla[eniq rasprost-
ranqetsq tolxko na gor@^ee, kotoroe imeetsq
w emkostqh, ustanowlennyh zawodom-izgoto-
witelem na awtomobilqh i awtomobilxnyh
tqga^ah, a takve na gor@^ee, kotoroe imeetsq
w emkostqh, ustanowlennyh zawodom-izgoto-
witelem na pricepah i polupricepah i
prednazna^eno dlq raboty holodilxnyh us-
tanowok refriveratorow.

7. W statxqh 16 i 17 Sogla[eniq pod ter-
minom ”sanitarnyj kontrolx” sleduet poni-
matx sanitarnyj, weterinarnyj, a takve fi-
tosanitarnyj kontrolx.

Nastoq[ij Protokol, qwlq@]ijsq
neot_emlemoj ^astx@ Sogla[eniq, mevdu
Prawitelxstwom Rossijskoj Federacii i
Prawitelxstwom Finlqndskoj Respubliki o

b) avses med ”regelbunden trafik” trafik som
idkas med de fördragsslutande parternas motor-
fordon enligt en på förhand överenskommen tid-
tabell och rutt, med angivna avgångs- och änd-
hållplatser samt hållplatser,

c) avses med ”tillfälliga transporter” all annan
trafik.

3. Tillstånd för bilateral transitotrafik tur och
retur enligt artiklarna 3 och 5 i överenskommel-
sen gäller utan undantag.

Tillstånd enligt artikel 5 i överenskommelsen
befriar inte trafikidkarna och ägarna till varorna
från tull- och transitotillstånd (tillstånd som har
kontrollerats i tullen) som i fråga om varorna
förutsätts i ländernas interna lagstiftning.

4. Enligt punkt 2 i artikel 9 i överenskommel-
sen kan en släpvagn eller en påhängsvagn ha ett
annat lands registreringsskylt och nationalitets-
tecken förutsatt att lastbilen eller dragbilen har
Republiken Finlands eller Ryska federationens
registreringsskylt och nationalitetstecken.

5. Vardera fördragsslutande parter bistår fö-
rare och andra besättningsmedlemmar i fordon
som idkar trafik enligt överenskommelsen i att få
visum i god tid.

6. Villkoret i punkt 1 a i artikel 14 i överens-
kommelsen gäller bara bränsle som finns i de
bränsletankar som tillverkaren installerat i bilar
och dragbilar, samt bränsletankar som installe-
rats i släpvagnar och påhängsvagnar och som är
avsedda för kylanordningar.

7. Med ”hälsokontroll” i artiklarna 16 och 17
i överenskommelsen avses hälso-, veterinär- (im-
portkontroll) eller växtkontroll.

Detta protokoll som är en integrerad del av
överenskommelsen mellan Ryska federationens
regering och Republiken Finlands regering om
internationell vägtrafik har uppgjorts i Helsing-
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mevdunarodnom awtomobilxnom soob[enii,
sostawlen w g. Helxsinki 27 oktqbrq 1995 goda
w dwuh \kzemlqrah, kavdyj na russkom i
finskom qzykah, pri^em oba teksta ime@t
odinakowu@ silu.

Za Prawitelxstwo Rossijskoj Federacii

W.B. Efimow

Za Prawitelxstwo Finlqndskoj Respubliki

Tuula Linnajnmaa

fors den 27 oktober 1995 i två originalexemplar
på finska och ryska, vilka båda texter har samma
giltighet.

För Republiken Finlands regering

Tuula Linnainmaa

För Ryska federationens regering

W.B. Efimow



(Finlands författningssamlings nr 684/2001)

Republikens presidents förordning

Nr 57

om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om återtagande av personer

Given i Nådendal den 27 juli 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 5 november 1999

ingångna överenskommelsen mellan Repu-
bliken Finlands regering och Rumäniens
regering om återtagande av personer, vilken
godkänts av republikens president den 29
oktober 1999 och i fråga om vilken noterna
om godkännandet utbytts den 11 maj 2001,
träder i kraft internationellt för Finlands del
den 9 augusti 2001 så som därom har avtalats.

2 §
De behöriga myndigheter som avses i arti-

kel 11 i överenskommelsen är i Finland
polisen, gränsbevakningsväsendet och utlän-
ningsverket.

3 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 9

augusti 2001.

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan-Erik Enestam
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(Översättning)

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Republiken Finlands regering
och Rumäniens regering

om återtagande av personer

Republiken Finlands regering och Ru-
mäniens regering, nedan ’’avtalsslutande par-
ter’’, som

önskar stärka samarbetet mellan de två
avtalsslutande parterna och säkra ett bättre
genomförande enligt gällande lagar och regler
av de bestämmelser om fri rörlighet för
personer som grundar sig på respekt för
rättigheter och garantier,

önskar åtgärda illegal immigration på basis
av ömsesidighet och underlätta återtagandet
av personer som illegalt kommer in på en
avtalsslutande parts territorium eller som
illegalt vistas där,

i enlighet med internationella fördrag och
konventioner som de avtalsslutande parterna
är bundna av, särskilt den allmänna förkla-
ringen om de mänskliga rättigheterna som
Förenta Nationernas generalförsamling antog
den 10 december 1948, konventionen den 4
november 1950 om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
samt konventionen den 28 juli 1951 angående
flyktingars rättsliga ställning sådan den lyder
ändrad genom protokollet den 31 januari 1967
angående flyktingars ställning,

har kommit överens om följande.

Artikel 1

Definitioner

I denna överenskommelse avser nedan
uppräknade begrepp följande:

1. ’’utlänning’’ avser en person som är
medborgare i en tredje stat eller en statslös
person,

AGREEMENT

between the Government of the
Republic of Finland and the

Government of Romania
on the Readmission of Persons

The Government of the Republic of Fin-
land and the Government of Romania, here-
inafter referred to as the Contracting Parties,

Desiring to strengthen the co-operation
between the two Contracting Parties and to
ensure a better implementation of the provi-
sions concerning the movement of the per-
sons, based on the respect of the rights and
guarantees provided by the laws and regula-
tions in force,

Desiring to encounter illicit immigration on
the basis of reciprocity, and to facilitate the
readmission of persons entering a Contracting
Party’s territory or staying there illegally,

In conformity with international treaties
and conventions by which the Contracting
Parties are bound, especially the Universal
Declaration of Human Rights adopted on 10
December 1948 by the General Assembly of
the United Nations, the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms of 4 November 1950 and the
Convention on the Status of Refugees of 28
July 1951, as amended by the Protocol on the
Status of Refugees of 31 January 1967,

have agreed as follows:

Article 1

Definitions

In this Agreement the following definitions
have the following meaning:

1. ’’an alien’’ means a person who is a
citizen of a third country or a stateless person;
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2. ’’visum’’ avser ett giltigt tillstånd som
en avtalsslutande parts behöriga myndighet
beviljat och som ger utlänningen rätt att resa
in i landet och vistas där utan avbrott under
en period som bestäms i enlighet med den
nationella lagstiftningen hos respektive av-
talsslutande part,

3. ’’uppehållstillstånd’’ avser ett giltigt
tillstånd som en avtalsslutande parts behöriga
myndighet beviljat och som ger en person rätt
att upprepade gånger resa in i landet och
vistas där. Med uppehållstillstånd avses var-
ken visum eller möjligheten att vistas på den
andra avtalsslutande partens territorium me-
dan en ansökan om asyl eller uppehållstill-
stånd behandlas eller ett utvisnings- eller
avvisningsärende handläggs.

Artikel 2

Återtagande av de avtalsslutande parternas
egna medborgare

1. Vardera avtalsslutande parten skall på
begäran av den andra avtalsslutande parten
och utan formaliteter till sitt territorium återta
var och en som inte eller inte längre uppfyller
gällande villkor för inresa eller vistelse i den
anmodande avtalsslutande partens territori-
um, förutsatt att det på tungt vägande grunder
har visats att personen är den anmodade
avtalsslutande partens medborgare.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall också
gälla personer som har förlorat sitt medbor-
garskap hos den anmodade parten medan de
vistades på den anmodande partens territori-
um. Bestämmelserna i punkt 1 skall dock inte
gälla för en person som sedan han eller hon
erhållit ett villkorat beslut på ansökan om
finskt medborgarskap har förlorat, på begä-
ran, sitt rumänska medborgarskap inom den
tidsperiod som anges i beslutet.

3. Den anmodade avtalsslutande parten
skall, på begäran av den anmodande parten,
utan dröjsmål utfärda de resedokument som
krävs för återsändande av personen i fråga.

4. Om det visar sig att den återtagna inte
har den anmodade partens medborgarskap
eller att han eller hon inte uppfyller villkoren
i punkterna 1 och 2 eller bestämmelserna i
artikel 4 i denna överenskommelse, skall den
anmodande avtalsslutande parten genast åter-

2. ’’a visa’’ means a valid permission
issued by a competent authority of the
Contracting Party, entitling the alien to enter
the country and to reside there without
interruption for a period determined in con-
formity with the national legislation of each
Contracting Party;

3. ’’a residence permit’’ means a valid
permission issued by a competent authority of
the Contracting Party, entitling the person to
enter the country repeatedly and to reside in
the country. The residence permit does not
mean a visa nor a possibility to stay in the
territory of a Contracting Party during the
treating of an application for asylum or during
the treating of an application for residence
permit or during an expulsion procedure.

Article 2

Readmission of citizens of the Contracting
Parties

1. Each Contracting Party shall readmit in
its territory, at the request of the other
Contracting Party, and without formalities,
any person who does not meet, or meets no
more, the conditions in force for entering or
residing in the territory of the Requesting
Contracting Party, on the condition that it has
been validly proved that the person is a citizen
of the Requested Contracting Party.

2. The provisions of paragraph 1 shall also
apply to persons who have lost the citizenship
of the Requested Contracting Party during
their stay in the territory of the Requesting
Contracting Party. Nevertheless, the provi-
sions of paragraph 1 shall not apply to a
person who, after having received a condi-
tional decision on acquiring Finnish citi-
zenship, has lost, on application, the Roma-
nian citizenship within the time stated in the
said decision.

3. The Requested Contracting Party will
have to issue without delay, at the request of
the Requesting Contracting Party, the travel
documents necessary for the repatriation of
the returned person.

4. If it proves that the readmitted person
does not have the citizenship of the Requested
Contracting Party or does not comply with the
conditions of paragraphs 1 or 2 or the
provisions of Article 4 of this Agreement
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ta denna person.

Artikel 3

Bevisande eller antagande av medborgarskap

1. Ett medborgarskap skall anses bevisat av
ett gällande nationellt pass eller av en
gällande identitetshandling som behöriga
myndigheter hos den anmodade avtalsslutan-
de parten har utfärdat till sina egna medbor-
gare.

2. Ett medborgarskap kan antas föreligga
på basis av andra dokument än de som anges
i punkt 1 eller på något annat tillförlitligt sätt
i enlighet med vad de avtalsslutande parterna
kommer överens om.

Artikel 4

Återtagande av utlänning

1. En avtalsslutande part skall på begäran
av den andra avtalsslutande parten återta en
utlänning som inrest till den anmodande
avtalsslutande partens territorium direkt från
den anmodade avtalsslutande partens territo-
rium och vars inresa eller vistelse i landet inte
uppfyller bestämmelserna i den anmodande
avtalsslutande partens lagstiftning.

2. En avtalsslutande part skall på begäran
av den andra avtalsslutande parten återta en
utlänning som olagligen vistas på den anmo-
dande partens territorium och som har ett av
den anmodade parten beviljat giltigt uppe-
hållstillstånd eller visum eller ett annat än
genomresevisum giltigt tillstånd som beviljats
av den anmodade partens behöriga myndig-
heter och som ger personen rätt att inresa eller
visats i landet under en period som inte
överstiger tillståndets giltighetstid.

3. En avtalsslutande part skall på skriftlig
begäran av den andra avtalsslutande parten
återta även en statslös person som inrest till
den anmodande partens territorium med hjälp
av ett resedokument som utfärdats av den
anmodade parten och som berättigar till
återresa till den partens territorium som
beviljat resedokumentet, eller som omedel-

cannot be applied to him, the Requesting
Contracting Party shall readmit this person
without delay.

Article 3

Proving or presuming citizenship

1. The citizenship shall be considered
proved by a valid national passport or by a
valid identity document issued to own citizens
by the competent authorities of the Requested
Contracting Party.

2. The citizenship can be presumed on the
basis of documents other than those men-
tioned in paragraph 1 or in any other reliable
way as shall be agreed by the Contracting
Parties.

Article 4

Readmission of an alien

1. The Contracting Party shall, at the
request of the other Contracting Party, read-
mit an alien who has arrived in the territory
of the Requesting Contracting Party directly
from the territory of the Requested Contrac-
ting Party and the entry or residence of whom
does not fulfil the provisions in the legislation
of the Requesting Contracting Party.

2. Each Contracting Party shall, at the
request of the other Contracting Party, read-
mit an alien who resides illegally in the
territory of the Requesting Contracting Party
and who has a residence permit or a visa of
the Requested Contracting Party or another
valid permission issued by a competent
authority of the Requested Contracting Party,
entitling the person to enter and to reside in
the country for a period that does not exceed
the validity of the permission, other than a
transit visa.

3. The Requested Contracting Party shall,
at the request of the Requesting Contracting
Party, readmit also a stateless person who has
entered the territory of the Requesting Con-
tracting Party by means of a valid travel
document issued by the Requested Contract-
ing Party, entitling the return to the territory
of the Contracting Party which issued that
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bart före ankomsten till den anmodande
avtalsslutande partens territorium vistades på
den anmodade partens territorium och inreste
direkt från den partens territorium efter det att
denna överenskommelse trätt i kraft.

Artikel 5

Undantag från skyldigheten att återta utlän-
ningar

Ingen återtagandeskyldighet skall finnas
enligt bestämmelserna i artikel 4 i fråga om
utlänningar som vid inresa i den anmodande
avtalsslutande partens territorium innehade
eller därefter fick ett giltigt inresevisum eller
uppehållstillstånd utfärdat av denna avtals-
slutande part. Om båda avtalsslutande par-
terna har beviljat ett inresevisum eller uppe-
hållstillstånd, skall den avtalsslutande part
vars visum eller uppehållstillstånd går ut sist
återta personen.

Artikel 6

Tidsgränser

1. En avtalsslutande part skall omedelbart
svara på en begäran om återtagande, dock
senast inom tjugo dygn från det att begäran
framställdes. Begäran om återtagande kan
översändas per post, överlämnas direkt till
den andra avtalsslutande partens behöriga
myndighet eller med hjälp av annan infor-
mationsöverföring.

2. Den anmodade avtalsslutande parten
skall återta personen så snart som möjligt
efter det att begäran bifallits, dock senast
inom tre månader från bifallet. Genom an-
mälan av den anmodande avtalsslutande
parten skall denna tidsfrist förlängas, om det
behövs för utredande av rättsliga eller prak-
tiska hinder.

Artikel 7

Upphörande av återtagandeskyldighet

Begäran om återtagande enligt artikel 4 i
denna överenskommelse skall framställas hos

document, or who has immediately before his
entry into the territory of the Requesting
Contracting Party stayed in the territory of the
Requested Contracting Party and arrived
directly from the territory of the Requested
Contracting Party after the entry into force of
this Agreement.

Article 5

Exception to the obligation for readmission of
aliens

No obligation for readmission shall exist
under the provisions of Article 4 for aliens
who on entering the territory of the Request-
ing Contracting Party were in possession, or
after that obtained, a valid entry visa or
residence permit issued by this Contracting
Party. If both Contracting Parties have issued
an entry visa or residence permit, the Con-
tracting Party, whose visa or residence permit
expires later, will readmit the person.

Article 6

Time limits

1. The Contracting Party shall reply the
readmission request addressed to it without
delay and, in any event, at the latest within
twenty days from the presentation of the
request. It is possible to make the readmission
request by mail, by handing the request
directly to the competent authority of the
other Contracting Party or through other
means of communication.

2. The Requested Contracting Party shall
readmit the person as soon as possible after
the request has been approved and, in any
event, at the latest within three months from
the approval. Upon notification by the Re-
questing Contracting Party this time limit
shall be extended, if necessary for the clearing
of legal or practical obstacles.

Article 7

Expiry of the readmission obligation

The readmission request under Article 4
shall be submitted to the competent authority
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den anmodade avtalsslutande partens behö-
riga myndighet senast inom sex månader från
det att den anmodande avtalsslutande partens
behöriga myndigheter har konstaterat att
personen i fråga har inrest olagligen eller
vistas olagligen i landet.

Artikel 8

Transitering i händelse av återsändande

1. En avtalsslutande part skall tillåta att
utlänningar passerar genom dess territorium i
samband med återsändande, om den andra
avtalsslutande parten begär detta. Den anmo-
dade avtalsslutande parten kan förutsätta att
en företrädare för den anmodande avtalsslu-
tande partens behöriga myndighet närvar som
ledsagare under transiteringen genom territo-
riet.

2. Den anmodande avtalsslutande parten
skall bevilja avgiftsfritt genomresevisum till
den som skall ledsagas och till ledsagaren, i
enlighet med sin nationella lagstiftning.

3. Den anmodade avtalsslutande parten
skall återta en genomresande utlänning som
inte tillåts resa in i en tredje stat eller som inte
längre kan fortsätta sin resa.

Artikel 9

Överlämnande av uppgifter

1. Uppgifter om enskilda fall som över-
lämnas till den andra avtalsslutande parten för
att tillämpa denna överenskommelse får gälla

a) personuppgifter om personen och om det
behövs hans eller hennes familjemedlemmar
(släktnamn, förnamn, tidigare namn, smek-
namn, pseudonym, täcknamn, födelsetid och
födelseort, kön, nuvarande och eventuellt
tidigare nationalitet/medborgarskap),

b) pass, identitetsbevis eller annat resedo-
kument (nummer, utgivningsdag, utgivande
myndighet, utgivningsort, giltighetstid, giltig-
hetsområde),

c) andra uppgifter som behövs för att
identifiera personerna,

d) eventuella visum och uppehållstillstånd
som de avtalsslutande parterna eller tredje
stater beviljat, färdväg, anhalter, biljetter och

of the Requested Contracting Party at the
latest within six months from the date when
the competent authorities of the Requesting
Contracting Party noted the illegal entry or
presence of the said person.

Article 8

Transit in the case of return

1. Each Contracting Party shall allow aliens
to pass through its territory in transit in the
case of return, if the other Contracting Party
so requests. The Requested Contracting Party
may require that the representative of the
competent authority of the Requesting Con-
tracting Party is present as an escort during
the transit through its territory.

2. The Requested Contracting Party shall
issue free of charge a transit visa to the
escorted person and to the escorts in accor-
dance with its national legislation.

3. The Requesting Contracting Party shall
readmit the alien in transit, if the entry of that
alien to a third state is not admitted, or if the
continuation of the journey is no longer
possible.

Article 9

Providing information

1. Information on individual cases provided
to the other Contracting Party for the imple-
mentation of this Agreement, may refer to:

a) the particulars of the person and, if
necessary, of the members of the person’s
family (surname, given name, any previous
names, nicknames or pseudonyms, aliases,
date and place of birth, sex, current and any
previous nationality/citizenship);

b) passport, identity card or other travel
documents (number, date of issue, issuing
authority, place of issue, period of validity,
territory of validity);

c) other information needed to identify the
persons;

d) residence permits and visas issued by the
Contracting Parties or by third states, itinera-
ry, stopping places, travel tickets and other
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eventuella andra researrangemang,
e) uppgifter som kan bevisa att personen

har vistats på den avtalsslutande partens
territorium,

f) behovet av särskilt biträde till äldre eller
sjuka personer, om det är nödvändigt.

2. En avtalsslutande part får för en tredje
part yppa konfidentiell information som er-
hållits av den andra avtalsslutande parten
endast med samtycke av denna part och i
enlighet med bestämmelserna i den nationella
lagstiftningen.

Artikel 10

Kostnader

Kostnaderna för återsändande av personen
i fråga och dennes ledsagare skall bestridas av
den anmodande avtalsslutande parten fram till
destinationslandets gräns liksom transport-
kostnaderna som uppkommer genom skyldig-
heten att ta tillbaka personer i enlighet med
artikel 2.4 och artikel 8.3.

Artikel 11

Tillämpningsbestämmelser

1. När denna överenskommelse träder i
kraft skall de avtalsslutande parterna meddela
varandra på diplomatisk väg de behöriga
myndigheter som svarar för tillämpningen av
överenskommelsen samt adresser och andra
kontaktuppgifter för dessa. De avtalsslutande
parterna skall även underrätta varandra om
ändringar som berör dessa myndigheter.

2. De behöriga myndigheterna skall mötas
vid behov och bestämma praktiska arrange-
mang som krävs för tillämpningen av denna
överenskommelse.

3. De behöriga myndigheterna skall bes-
tämma andra arrangemang som krävs för
tillämpningen av överenskommelsen, vilka
till exempel kan gälla

— personuppgifter, dokument och bevis-
material som ligger till grund för överförandet
samt åtgärder för genomförandet av genom-
resan,

— fastställande av gränsövergångsställen

possible travel arrangements;
e) any information which can prove that the

person has stayed in the territory of the
Contracting Party;

f) the need for special assistance to elderly
or sick persons, if necessary.

2. A Contracting Party may disclose to a
third party confidential information received
from the other Contracting Party only with the
consent of the last mentioned Contracting
Party and in accordance with the provisions
of national law.

Article 10

Costs

The Requesting Contracting Party shall
bear the expenses caused by the transport of
the returned person and his escorts to the
border of the country of destination, as well
as transport expenses arising from the obli-
gation of receiving back the persons in
situations indicated in paragraph 4 of Article
2 and paragraph 3 of Article 8.

Article 11

Implementing provisions

1. Upon entering into force of this Agree-
ment the Contracting Parties shall inform
each other through diplomatic channel of the
competent authorities responsible for the
implementation of this Agreement and of
their addresses and other information facili-
tating communication. The Contracting Par-
ties shall also inform each other of changes
with respect to these authorities.

2. The competent authorities shall meet as
the need arises and they shall decide on
practical arrangements required for the im-
plementation of this agreement.

3. The competent authorities shall decide
on other arrangements required for the im-
plementation of this Agreement, regarding,
for example:

— the particulars, supporting documents
and evidence required for the transfer and the
measures to carry out the transit;

— the determination of the border-cros-
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och ankomsttider för återtagande,

— förutsättningar för genomresa för med-
borgare från tredje land under ledsagning av
en företrädare för behörig myndighet,

— bevismaterial eller uppgifter på basis av
vilka det kan påvisas eller framstår som
sannolikt att en utlänning anlänt direkt från
den ena avtalsslutande partens territorium till
den andra avtalsslutande partens territorium,

— bevis eller antaganden som gäller med-
borgarskapet för de personer som skall
återtas.

Artikel 12

Förhållande till andra internationella
fördrag

Ingenting i denna överenskommelse skall
på något sätt inverka på de avtalsslutande
parternas rättigheter eller skyldigheter till
följd av andra internationella överenskom-
melser.

Artikel 13

Slutbestämmelser

1. Denna överenskommelse träder i kraft
nittio dagar efter dagen för emottagandet av
den senare av de noter genom vilka de
avtalsslutande parterna skriftligen meddelat
varandra att de nationella krav som ikraft-
trädandet förutsätter har uppfyllts.

2. Genom skriftligt meddelande till den
andra avtalsslutande parten får en avtalsslu-
tande part tillfälligt upphäva tillämpningen av
denna överenskommelse, dock inte artikel 2,
för att skydda statens säkerhet, den allmänna
ordningen eller folkhälsan. Upphävandet trä-
der i kraft den dag meddelandet tas emot eller
en annan dag som omnämns i meddelandet.
De avtalsslutande parterna meddelar varandra
när upphävandet återkallats och tillämpningen
fortsätter.

3. Denna överenskommelse är i kraft tills
vidare. Vardera avtalsslutande parten får säga
upp denna överenskommelse genom skriftligt
meddelande till den andra avtalsslutande
parten. Uppsägningen träder i kraft trettio

sing points and the arrival times in order to
carry out the readmission;

— the conditions for the transport in
transit of third-country citizens under escort
of the competent authority;

— evidence or information on the basis of
which it is possible to show or validly assume
that the alien has arrived directly from the
territory of the Contracting Party to the
territory of the other Contracting Party;

— the proofs or assumptions concerning
the citizenship of the persons to be readmit-
ted.

Article 12

Relation to other international
agreements

This Agreement shall not affect in any way
the rights and obligations of either Contract-
ing Party arising from other international
agreements.

Article 13

Final provisions

1. This Agreement shall enter into force
ninety days from the date of receipt of the
latter of the notes with which the Contracting
Parties notify each other in writing that the
necessary national procedures for its entry
into force have been completed.

2. By notifying the other Contracting Party
in writing, each Contracting Party may
temporarily suspend this agreement, with the
exception of Article 2, on the grounds of the
protection of State security, public order or
public health. The suspension shall become
effective immediately from the date of re-
ceiving of the notification or from some other
date indicated in the notification. The Con-
tracting Parties shall notify each other of the
revocation of the suspension of this Agree-
ment and the restoration of its validity.

3. This Agreement shall remain in force
until further contrary notice. Each Contract-
ing Party may denounce this Agreement by
notifying the other Contracting Party in
writing. The denunciation shall become ef-
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dagar efter den dag då meddelandet togs emot
av den andra avtalsslutande parten.

Som skedde i Helsingfors den 5 november
1999 i två original på finska, rumänska och
engelska, varvid alla tre texter är lika giltiga.
I fall av skillnader i tolkningen, skall den
engelska texten ha företräde.

För Republiken Finlands
regering

Tarja Halonen

För Rumäniens regering

Andrei Plesu

fective thirty days after the day on which the
notification thereof was received by the other
Contracting Party.

Done at Helsinki on 5 November 1999 in
two originals, each in Finnish, Romanian and
English languages, all three texts being
equally authentic. In case of differences of
interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of Finland

Tarja Halonen

For the Government
of Romania

Andrei Plesu
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(Finlands författningssamlings nr 685/2001)

Republikens presidents förordning

Nr 58

om ikraftträdande av en ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa

Given i Nådendal den 27 juli 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Bristol den 24—26 juli 2000

företagna ändringen i överenskommelsen om
skydd av fladdermöss i Europa (FördrS
104/1999), vilken godkänts av republikens
president den 1 december 2000 och i fråga om
vilken godkännandeinstrumentet har de-
ponerats hos Förenade konungarikets reger-
ing den 24 januari 2001, träder i kraft

internationellt för Finlands del den 13 augusti
2001 så som därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringen av överens-

kommelsen är i kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 13

augusti 2001.

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan-Erik Enestam
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( versättning) 
 
 
 
 
 
 

ÖVERENSKOMMELSEN 
 

OM SKYDD AV 
FLADDERMÖSS I EUROPA 

 
Ändring av överenskommelsen  

 
Mötet med parterna i överenskommelsen 

om skydd av fladdermöss i Europa (i det 
följande "överenskommelsen "),  

som erkänner behovet av skyddsåtgärder 
för att skydda alla bestånd av arterna 
Chiroptera i Europa och i icke-europeiska 
stater inom utbredningsområdet, 

som vägleds av en gemensam önskan att 
ytterligare förstärka överenskommelsen och 
dess räckvidd,  

kommer överens om: 

1. Att ändra överenskommelsens titel till  
 

"Överenskommelse om skydd av be-
stånd av europeiska fladdermöss", 

2. Att förlänga det sista stycket i inled-
ningen med orden  
"och i icke-europeiska stater inom ut-
bredningsområdet," 

3. Att ersätta artikel I b med  
"b) "fladdermöss" de bestånd av ar-
terna Chiroptera enligt företeckningen 
i bilaga 1 till denna överenskommelse 

som förekommer i Europa och i icke-
europeiska stater inom utbrednings-
området, 

4. Att till artikel II foga en ny punkt 5 
med följande lydelse:  
"5. Bilagorna till denna överenskom-
melse utgör en integrerad del av över-
enskommelsen. Varje hänvisning till 
överenskommelsen omfattar dess bi-
lagor." 

5. Att ersätta artikel VII.4 med  
"4. En ändring av överenskommelsen 

som inte är en ändring av dess bilagor 
skall antas med två tredjedels majori-
tet av de närvarande och röstande par-

 
 
 
 
 
 

AGREEMENT 
 

ON THE CONSERVATION OF 
BATS IN EUROPE 

 

Amendment of the Agreement 
 

The Meeting of the Parties to the Agree-
ment on the Conservation of Bats in Europe 
(hereafter "the Agreement"),  

Recognizing the need for conservation 
measures to protect all populations of Chi-
roptera species in Europe and in their non-
European Range States;  

Guided by a common will to further 
strengthen the Agreement and its scope;  

 
Agrees:  

1. To change the title of the Agreement 
to:  
"The Agreement on the Conservation 
of Populations of European Bats"; 

2. To extend the last paragraph of the 
preamble with the words:  
"and in their non-European Range 
States"; 

3. To replace Article I (b) with: 
"(b) "Bats" means populations of Chi-
roptera species as listed in Annex 1 to 
this Agreement occurring in Europe 

and in their non-European Range 
States"; 
 

4. To add a new paragraph 5 to Article II 
to read as follows: 
"5.  The Annexes to this Agreement 
form an integral part thereof. Any ref-
erence to the Agreement includes a 
reference to its Annexes." 

 
5. To replace Article VII (4) with:  

"4.  An Amendment to the Agreement 

other than an Amendment to its An-
nexes shall be adopted by a two-thirds 
majority of the Parties present and 
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terna och skall för de parter som har 

godtagit den träda i kraft 60 dagar ef-
ter det att det femte instrumentet för 
godtagande av ändringen har depone-
rats hos depositarien. Därefter skall 
ändringen träda i kraft för en part 30 
dagar efter det att dess instrument för 
godtagande av ändringen har depone-
rats hos depositarien.  

 
6. Att till artikel VII foga nya 5–7 punk-

ter med följande lydelse:  
"5. Varje ny bilaga och varje ändring 

av en bilaga skall antas med två tred-
jedels majoritet av de närvarande och 
röstande parterna och skall träda i 
kraft för samtliga parter den sextionde 
dagen efter det att parternas möte har 
godtagit den, med undantag för de 
parter som har ingett en reservation i 
enlighet med punkt 6 i denna artikel. 

 
6. Under den period av 60 dagar som 
föreskrivs i punkt 5 i denna artikel 
kan en part genom skriftligt medde-

lande till depositarien göra en reserva-
tion till en ny bilaga eller en ändring 
av en bilaga. En sådan reservation kan 
återtas när som helst genom skriftligt 
meddelande till depositarien och där-
på träder bilagan eller ändringen i 
kraft för den parten den sextionde da-
gen efter dagen för återtagandet av re-
servationen. 

 
7. En stat som blir part i denna över-
enskommelse efter det att en ändring 

har trätt i kraft skall i avsaknad av 
förklaring om en avvikande avsikt 
från den staten 
a) anses vara part i denna överens-
kommelse såsom den är ändrad, och 
b) anses vara part i överenskommel-
sen före ändring, i förhållande till en 
fördragsslutande stat som inte är bun-
den av den ändringen. " 

7. Att till överenskommelsen foga föl-
jande bilaga 1: 

 

 
 
 

voting and shall enter into force for 

those Parties which have accepted it 
60 days after the deposit of the fifth 
instrument of acceptance of the 
Amendment with the Depositary. 
Thereafter, it shall enter into force for 
a Party 30 days after the date of de-
posit of its instrument of acceptance 
of the Amendment with the Depos i-
tary." 

6. To add new paragraphs 5 to 7 to Arti-
cle VII which read as follows: 
"5. Any additional Annexes and any 

Amendment to an Annex shall be 
adopted by a two-thirds majority of 
the Parties present and voting and 
shall enter into force for all Parties on 
the sixtieth day after the date of its 
adoption by the Meeting of the Par-
ties, except for Parties which have en-
tered a reservation in accordance with 
paragraph 6 of this Article.  
6. During the period of 60 days pro-
vided for in paragraph 5 of this Arti-
cle, any Party may by written notific a-

tion to the Depositary enter a reserva-
tion with respect to an additional An-
nex or an Amendment to an Annex. 
Such reservation may be withdrawn at 
any time by written notification to the 
Depositary, and thereupon the add i-
tional Annex or the Amendment shall 
enter into force for that Party on the 
sixtieth day after the date of with-
drawal of the reservation.  
7. Any State which becomes a Party 
to the Agreement after the entry into 

force of an Amendment shall, failing 
an expression of a different intention 
by that State: 
a. be considered as a Party to the 
Agreement as amended; and  
b. be considered as a Party to the un-
amended Agreement in relation to any 
Party not bound by the Amendment."  
 

7. To add the following Annex 1 to the 
Agreement:  
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BILAGA 1 

 
Arter av fladdermöss som förekommer i 

Europa som denna överenskommelse är till-
lämplig på 

 

ANNEX 1  

 
Bat species occurring in Europe to which 

this Agreement applies  
 
 

Pteropodidae  
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)  
 

Emballonuridae  
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 
1830)  
 

Rhinolophidae 
Rhinolophus blasii (Peters, 1866)  
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)  
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774)  
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 
1800)  
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901)  
 

Vespertilionidae  
Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774)  
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 
1830)  
Eptesicus bottae (Peters, 1869)  
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Bla-
sius, 1839)  
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)  
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)  
Myotis blythii (Tomes, 1857)  
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)  
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)  
Myotis dasycneme (Boie, 1825)  
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)  
Myotis emarginata (Geoffroy, 1806)  
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  
Myotis mystacina (Kuhl, 1817)  
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  
Myotis schaubi (Kormos, 1934)  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)  
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)  

Pteropodidae 
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)  
 

Emballonuridae 
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 
1830)  
 

Rhinolophidae  
Rhinolophus blasii (Peters, 1866)  
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)  
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774)  
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 
1800)  
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901)  
 

Vespertilionidae  
Barbastella barbastellus (Schreber, 
1774)  
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 
1830)  
Eptesicus bottae (Peters, 1869)  
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Bla-
sius, 1839)  
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)  
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)  
Myotis blythii (Tomes, 1857)  
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)  
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)  
Myotis dasycneme (Boie, 1825)  
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)  
Myotis emarginata (Geoffroy, 1806)  
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  
Myotis mystacina (Kuhl, 1817)  
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  
Myotis schaubi (Kormos, 1934)  
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)  
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)  
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Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Bla-
sius, 1839)  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
Pipistrellus pygmaeus1  (Leach, 1825)  
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)  
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)  
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)  
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)  
 

Molossidae 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Namnet skall fastställas av ICZN.  
 
 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Bla-
sius, 1839)  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
Pipistrellus pygmaeus1  (Leach, 1825)  
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)  
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)  
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)  
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)  
 

Molossidae 
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  The nomenclature is awaiting confirmaton 

from ICZN.  
 

 



(Finlands författningssamlings nr 686/2001)

Republikens presidents förordning

Nr 59

om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Estland och Sverige om en
gemensam avgränsningspunkt i Östersjön

Given i Nådendal den 27 juli 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Tallinn den 16 januari 2001 ingångna

överenskommelsen mellan Republiken Fin-
lands regering, Republiken Estlands regering
och Konungariket Sveriges regering om en
gemensam avgränsningspunkt i Östersjön,
som godkänts av republikens president den 13
juli 2001 och i fråga om vilken noterna om
dess godkännande utväxlats den 13 juli 2001,
träder i kraft internationellt för Finlands del
den 12 augusti 2001 så som därom har
avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 12

augusti 2001.

Nådendal den 27 juli 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan-Erik Enestam
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Översättning

ÖVERENSKOMMELSE

mellan Republiken Finlands regering,
Republiken Estlands regering och

Konungariket Sveriges regering om en
gemensam avgränsningspunkt i

Östersjön

Republiken Finlands regering, Republiken
Estlands regering och Konungariket Sveriges
regering, nedan kallade parterna,

som önskar fastställa den punkt i Östersjön
där de tre staternas havszonsgränser löper
samman,

som beaktar de överenskommelser som
slutits mellan parterna om avgränsningen av
kontinentalsockeln, fiskezonen respektive de
ekonomiska zonerna i Östersjön,

har kommit överens om följande:

Artikel 1
Från nedan angivna punkter, nämligen
punkten med de geografiska koordinaterna

58°50,677’N och 20°28,902’O, som fastställ-
des genom överenskommelsen av den 18
oktober 1996 mellan Republiken Estland och
Republiken Finland om gränsen mellan havs-
zonerna i Finska viken och norra Östersjön,

punkt 5 med de geografiska koordinaterna
58°51,776’N och 20°28,276’O, som fastställ-
des genom överenskommelsen av den 2 juni
1994 mellan Republiken Finland och Konun-
gariket Sverige om avgränsningen i Ålands
hav och norra Östersjön av Finlands kon-
tinentalsockel och fiskezon och av Sveriges
ekonomiska zon, och

punkt D med de geografiska koordinaterna
58°46,812’N och 20°28,448’O, som fastställ-
des genom överenskommelsen av den 2
november 1998 mellan Republiken Estland
och Konungariket Sverige om avgränsningen
av de maritima zonerna i Östersjön,

AGREEMENT

between the Government of the Republic
of Finland, the Government of the

Republic of Estonia and the Government
of the Kingdom of Sweden on the

Common Maritime Boundary Point in
the Baltic Sea

The Government of the Republic of Fin-
land, the Government of the Republic of
Estonia and the Government of the Kingdom
of Sweden, hereinafter referred to as the
Parties,

desiring to determine the point where the
maritime boundaries of the three States in the
Baltic Sea coincide;

taking into account agreements concluded
between the Parties on the delimitation of the
continental shelf and of the fishery and
exclusive economic zones in the Baltic Sea;

have agreed as follows:

Article 1
From the points indicated below,
the point with the geographical coordinates

58°50,677’N and 20°28,902’E, established in
the Agreement of 18 October 1996 between
the Republic of Estonia and the Republic of
Finland on the boundary of the maritime
zones in the Gulf of Finland and in the
northern part of the Baltic Sea,

point 5 with the geographical coordinates
58°51,776’N and 20°28,276’E, established in
the Agreement of 2 June 1994 between the
Republic of Finland and the Kingdom of
Sweden on the delimitation in the Åland Sea
and in the northern Baltic Sea of the
continental shelf and fishery zone of Finland
and the exclusive economic zone of Sweden,
and

point D with the geographical coordinates
58°46,812’N and 20°28,448’E, established in
the Agreement of 2 November 1998 between
the Republic of Estonia and the Kingdom of
Sweden on the delimitation of the maritime
zones in the Baltic Sea,
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skall avgränsningslinjerna dras som räta
(geodetiska) linjer till en gemensam punkt
med de geografiska koordinaterna

58°50,670’N och 20°28,888’O

De geografiska koordinaterna i denna
överenskommelse är beräknade i enlighet
med ’’World Geodetic System 1984’’ (WGS
84).

Artikel 2
Denna överenskommelse träder i kraft den

trettionde dagen efter den dag då parterna på
diplomatisk väg har meddelat varandra att de
nödvändiga konstitutionella förfarandena för
överenskommelsens ikraftträdande har full-
gjorts.

UPPRÄTTAD i TALLINN den 16 januari
2001 i tre original på engelska språket.

(Underskrifter)

the lines of delimitation shall be drawn as
straight (geodetic) lines to a common point
with the following geographical coordinates

58°50,670’N 20°28,888’E

The geographical coordinates in this Ag-
reement are determined in accordance with
the World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Article 2
This Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the Parties have notified
each other through diplomatic channels that
the internal procedures necessary for the entry
into force of this Agreement have been
completed.

DONE at TALLINN on 16 January 2001
in three original copies in the English
language.

(Signatures)
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