
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

2006 Utgiven i Helsingfors den 1 september 2006 Nr 67—68

INNEHÅLL
Nr Sidan
67 Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska

unionen anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första
och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av
konventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753

68 Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av modellförsöks-
metoden enligt tillägget till bilagan till resolution 14 från SOLAS-konferensen . . . . . . . . . . . . . . 759

(Finlands författningssamlings nr 749/2006)

Statsrådets förordning

Nr 67

om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska unionen
anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första
och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av

konventionen

Given i Helsingfors den 31 augusti 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Konventionen om Republiken Tjeckiens,
Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens,
Republikens Ungerns, Republiken Maltas,
Republiken Polens, Republiken Sloveniens
och Republiken Slovakiens anslutning till
konventionen om tillämplig lag för avtalsför-
pliktelser, öppnad för undertecknande i Rom
den 19 juni 1980, samt till det första och det

andra protokollet angående Europeiska ge-
menskapernas domstols tolkning av den kon-
ventionen, som ingicks i Luxemburg den
14 april 2005 och som statsrådet har godkänt
den 8 juni 2006 och vars godkännandeinstru-
ment har deponerats hos Europeiska unionens
generalsekreterare den 22 juni 2006, träder i
kraft den 1 september 2006 så som därom
avtalats.
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2 §
Bestämmelserna i konventionen är i kraft
som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

september 2006.

Helsingfors den 31 augusti 2006

Justitieminister Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd Antti T. Leinonen
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I

(Meddelanden)

RÂDET

KONVENTIONEN

OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,
REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS,

REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN SLOVAKIENS ANSLUTNING TILL KONVENTIONEN OM
TILLÁMPLIG LAG FÔR AVTALSFÔRPLIKTELSER, ÔPPNAD FÔR UNDERTECKNANDE I ROM DEN 19 JUNI

1980, SAMT TILL DET FÔRSTA OCH DET ANDRA PROTOKOLLET ANGÂENDE EUROPEISKA
GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS TOLKNING AV DEN KONVENTIONEN

(2005/C 169/01)

DE HÔGA FÔRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÔRDRAGET OM UPPRÁTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

SOM BEAKTAR akten om villkoren f�ﾗr Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lett-
lands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Repu-
bliken Slovakiens anslutning till de f�ﾗrdrag som ligger till grund f�ﾗr Europeiska unionen och om anpassning av f�ﾗrdragen,
särskilt artikel 5.2,

SOM ERINRAR OM att de nya medlemsstaterna i och med anslutningen åtog sig att ansluta sig till konventionen om till-
lämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser, �ﾗppnad f�ﾗr undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det f�ﾗrsta och det andra
protokollet angående domstolens tolkning av den konventionen, ändrade genom den konvention som undertecknades i Lux-
emburg den 10 april 1984, om Hellenska republikens tillträde, den konvention som undertecknades i Funchal den 18 maj
1992, om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde, samt den konvention som undertecknades i Bryssel
den 29 november 1996, om Republiken Ôsterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning,

HAR ENATS OM FÔLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÁNNA BESTÁMMELSER

Artikel 1

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern,
Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern,
Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och
Republiken Slovakien ansluter sig härmed till

a) konventionen om tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser, �ﾗpp-
nad f�ﾗr undertecknande i Rom den 19 juni 1980, nedan kal-
lad 家1980 års konvention家, med alla de anpassningar och
ändringar som har gjorts genom f�ﾗljande konventioner:

何 Den konvention som undertecknades i Luxemburg
den 10 april 1984, nedan kallad 家1984 års konvention家,
om Hellenska republiken anslutning till konventionen
om tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser.

何 Den konvention som undertecknades i Funchal
den 18 maj 1992, nedan kallad 家1992 års konvention家,
om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals
anslutning till konventionen om tillämplig lag f�ﾗr
avtalsf�ﾗrpliktelser.

何 Den konvention som undertecknades i Bryssel
den 29 november 1996, nedan kallad 家1996 års kon-
vention家, om Republiken Ôsterrikes, Republiken Fin-
lands och Konungariket Sveriges anslutning till
konventionen om tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser.
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b) det f�ﾗrsta protokollet som undertecknades den 19 december
1988, nedan kallat 家1988 års f�ﾗrsta protokoll家, om Europe-
iska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen om
tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser med de anpassningar och
ändringar som gjorts i detta genom 1992 års konvention
och 1996 års konvention,

c) det andra protokollet som undertecknades den 19 december
1988, nedan kallat 家1988 års andra protokoll家, om �ﾗverf�ﾗ-
rande av vissa befogenheter till Europeiska gemenskapernas
domstol f�ﾗr tolkning av konventionen om tillämplig lag f�ﾗr
avtalsf�ﾗrpliktelser.

AVDELNING II

ANPASSNINGAR I 1988 ÂRS FÔRSTA PROTOKOLL

Artikel 2

F�ﾗljande strecksatser skall inf�ﾗras i artikel 2 a:

a) Mellan f�ﾗrsta och andra strecksatserna:

家何 i Tjeckien:

Nejvy�B�Bî soud �eskê republiky

Nejvy�B�Bî správnî soud家

b) Mellan tredje och fjärde strecksatserna:

家何 i Estland:

Riigikohus家

c) Mellan åttonde och nionde strecksatserna:

家何 i Cypern:

ｘ∵５♪∠♪∬ ◆≫√∠♭♪⇔‰≫∬

何 i Lettland:

Augst‾k‾s Tiesas Sen‾ts

何 i Litauen:

Lietuvos Auk�B�iausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas家

d) Mellan nionde och tionde strecksatserna:

家何 i Ungern:

Legfelsöbb Bîrôság

何 i Malta:

Qorti ta可l-Appell家

e) Mellan elfte och tolfte strecksatserna:

家何 i Polen:

S�d Najwyｷszy

Naczelny S�d Administracyjny家

f) Mellan tolfte och trettonde strecksatserna:

家何 i Slovenien:

Ustavno sodi�B�e Republike Slovenije

Vrhovno sodi�B�e Republike Slovenije

何 i Slovakien:

Najvy�B�Bî süd Slovenskej republiky家

AVDELNING III

SLUTBESTÁMMELSER

Artikel 3

1. Generalsekreteraren f�ﾗr Europeiska unionens råd skall till
regeringarna i Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republi-
ken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republi-
ken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen,
Republiken Slovenien och Republiken Slovakien �ﾗversända en
bestyrkt kopia av 1980 års konvention, 1984 års konvention,
1988 års f�ﾗrsta protokoll, 1988 års andra protokoll, 1992 års
konvention och 1996 års konvention på danska, engelska, finska,
franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska,
svenska och tyska.

2. Texterna till 1980 års konvention, 1984 års konvention,
1988 års f�ﾗrsta protokoll, 1988 års andra protokoll, 1992 års
konvention och 1996 års konvention på estniska, lettiska, litau-
iska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ung-
erska skall vara giltiga enligt samma villkor som de andra texterna
i 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års f�ﾗrsta pro-
tokoll, 1988 års andra protokoll, 1992 års konvention och 1996
års konvention.
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Artikel 4

Denna konvention skall ratificeras av signatärstaterna. Ratifice-
ringsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren f�ﾗr
Europeiska unionens råd.

Artikel 5

1. Denna konvention skall i f�ﾗrhållandet mellan de stater som
har ratificerat den träda i kraft den f�ﾗrsta dagen i den tredje måna-
den efter det att det andra ratifikationsinstrumentet deponerats.

2. Denna konvention skall träda i kraft f�ﾗr varje signatärstat
som därefter skall ratificera den f�ﾗrsta dagen i den tredje måna-
den efter det att ratifikationsinstrumentet deponerats.

Artikel 6

Generalsekreteraren f�ﾗr Europeiska unionens råd skall underrätta
signatärstaterna om

a) deponeringen av varje ratificeringsinstrument,

b) den dag konventionen träder i kraft i de avtalsslutande
staterna.

Artikel 7

Denna konvention, som har upprättats i ett enda original på
danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italien-
ska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugi-
siska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och
ungerska, vilka alla 21 texter är lika giltiga, skall deponeras i arki-
vet hos generalsekretariatet f�ﾗr Europeiska unionens råd. Gene-
ralsekreteraren skall �ﾗverlämna en bestyrkt kopia till varje
signatärstats regering.
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Hecho en Luxemburgo, el catorce de abril de dos mil cinco.

V Lucemburku dne �trnáctêho dubna dva tisîce p�t.

Udfçrdiget i Luxembourg den fjortende april to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten April zweitausendfþnf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu neljateistkþmnendal päeval Luxembourgis.

％⌒≫∵∇ ♭♪∬ ※∬†∫∇∝⊥∬４‰⌒∬, ♭♪≫♯ ∂⇒√∠ ♪⇒♭♭∇‰≫♯ ●Å‰≫∽∀∬† ∂４∬ ¶≫∽≫￢∂∇♯ Å⇒∵♪∇.

Done at Luxembourg on the fourteenth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq.

Arna dêanamh i Lucsamburg, an ceathrü lá dêag d可Aibreán sa bhliain dhá mhîle is a cüig.

Fatto a Lussemburgo, addí quattordici aprile duemilacinque.

Luksemburg‾, divi tｦksto�Bi piekt‾ gada �etrpadsmitaj‾ apr��l��.

Priimta du tｦkstan�iai penktｮ metｮ balandｹio keturiolikt� dien� Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kett�2ezer-�ﾗt�ﾗdik êv április tizennegyedik napján.

Mag��mul fil-Lussemburgu, fl-erbatax-il jum ta可 April tas-sena elfejn u ��amsa.

Gedaan te Luxemburg, de veertiende april tweeduizend vijf.

Sporz�dzono w Luksemburgu dnia czternastego kwietnia roku dwa tysi�ce pi�tego.

Feito no Luxemburgo, em catorze de Abril de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, �Btirinajstega aprila leta dva tiso� pet.

V Luxemburgu d�)a �Btrnásteho aprîla dvetisîcpä�F.

Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den fjortonde april tjugohundrafem.
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Gemensam f�ﾗrklaring av de h�ﾗga f�ﾗrdragsslutande parterna om tidsfristerna f�ﾗr ratificeringen av
anslutningskonventionen

De h�ﾗga f�ﾗrdragsslutande parterna, f�ﾗrsamlade i rådet vid undertecknandet av konventionen om Republiken
Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken
Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslut-
ning till 1980 års Romkonvention om tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser, f�ﾗrklarar att de skall vidta n�ﾗdvän-
diga åtgärder f�ﾗr att ratificera konventionen inom rimlig tid, om m�ﾗjligt f�ﾗre december 2005.

F�ﾗrklaring av medlemsstaterna om tidpunkten f�ﾗr framläggandet av ett f�ﾗrslag till f�ﾗrordning om
tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser

Medlemsstaterna anmodar kommissionen att så snart som m�ﾗjligt, och senast i slutet av 2005, lägga fram ett
f�ﾗrslag till f�ﾗrordning om tillämplig lag f�ﾗr avtalsf�ﾗrpliktelser.

Gemensam f�ﾗrklaring av medlemsstaterna om informationsutbyte

Konungariket Belgiens, Republiken Tjeckiens, Konungariket Danmarks, F�ﾗrbundsrepubliken Tysklands, Repu-
bliken Estlands, Republiken Greklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Irlands, Republiken Ita-
liens, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Storhertigd�ﾗmet Luxemburgs,
Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Konungariket Nederländernas, Republiken Ôsterrikes, Republiken
Polens, Republiken Portugals, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands, Konunga-
riket Sveriges och F�ﾗrenade Konungarikets Storbritannien och Nordirland regeringar,

som, vid undertecknandet av 2005 års konvention om anslutning till konventionen om tillämplig lag f�ﾗr
avtalsf�ﾗrpliktelser, �ﾗppnad f�ﾗr undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det f�ﾗrsta och det andra pro-
tokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen, med senare ändringar,

�ﾗnskar säkerställa en så effektiv och enhetlig tillämpning som m�ﾗjligt av bestämmelserna i det ovannämnda
f�ﾗrsta protokollet,

f�ﾗrklarar sig beredda att, tillsammans med Europeiska gemenskapernas domstol, anordna informationsutbyte
om de avg�ﾗranden som vinner laga kraft och som i enlighet med konventionen om tillämplig lag f�ﾗr avtals-
f�ﾗrpliktelser meddelas av de domstolar som nämns i artikel 2 i nämnda protokoll. Informationsutbytet skall
omfatta

何 �ﾗversändande från de beh�ﾗriga nationella myndigheterna till domstolen av avg�ﾗranden som meddelas av
de domstolar som nämns i artikel 2 a i det f�ﾗrsta protokollet samt av vägledande avg�ﾗranden som med-
delas av de domstolar som anges i artikel 2 b i det protokollet,

何 klassificering och utnyttjande av dokumentationen om dessa domstolars avg�ﾗranden inklusive, om så är
n�ﾗdvändigt, sammanfattningar och �ﾗversättningar samt offentligg�ﾗrande av särskilt viktiga avg�ﾗranden,

何 tillgång till dokumentationen från domstolen f�ﾗr de beh�ﾗriga nationella myndigheterna i de stater som är
parter i protokollet samt f�ﾗr kommissionen och Europeiska gemenskapernas råd.
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Kommunikationsministeriets meddelande

Nr 68

om ikraftträdande av ändringarna av modellförsöksmetoden enligt tillägget till bilagan
till resolution 14 från SOLAS-konferensen

Givet i Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsministeriet meddelar att
Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s
sjösäkerhetskommitté genom resolution
MSC.141(76) av den 5 december 2002 i
London har antagit ändringar av den modell-
försöksmetod som finns i tillägget till bilagan

till resolution 14 från SOLAS-konferensen
1995 (FördrS 37/1997). Ändringarna är i kraft
från den 5 december 2002.
Ändringarna finns till påseende och kan

erhållas hos Sjöfartsverket, som också lämnar
uppgifter om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsminister Susanna Huovinen

Sjöfartsråd Aila Salminen
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