
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 3 maj 2012

L a g

200/2012

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utveck-

lings-, testnings- och utvärderingsprojekt och om tillämpning av överenskommelsen

Utfärdad i Helsingfors den 27 april 2012

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i överenskommelsen om forsk-
nings-, utvecklings-, testnings- och utvärde-
ringsprojekt, vilken ingicks av Finlands för-
svarsministerium för republiken Finlands re-
gerings räkning i Helsingfors den 26 augusti
2011 och av Amerikas Förenta staters för-
svarsministerium i Washington den 2 maj
2011, gäller som lag sådana Finland har för-
bundit sig till dem.

2 §
I enlighet med den överenskommelse som

avses i 1 § ska de handlingar som har getts en
finsk myndighet och de handlingar som den
upprättat för det forsknings-, utvecklings-,
testnings- och utvärderingsarbete som avses i
överenskommelsen sekretessbeläggas och de
får inte överlåtas eller användas för annat än
det syfte som de har getts för, om inte den

som överlåter handlingarna ger sitt samtycke
till detta.

Trots sekretessplikten har en finsk myn-
dighet rätt att ge en part i överenskommelsen
och i ett projektavtal som ingåtts med stöd av
den handlingar och information som är nöd-
vändiga för den verksamhet som avses i
överenskommelsen.

På myndigheters rätt och näringsidkares
skyldighet att tillåta besök som avses i över-
enskommelsen tillämpas vad som i 18 § i
lagen om internationella förpliktelser som
gäller informationssäkerhet (588/2004) före-
skrivs om besök för att uppfylla en interna-
tionell förpliktelse som gäller informationssä-
kerhet.

3 §
Om sättande i kraft av de övriga bestäm-

melserna i överenskommelsen och om ikraft-
trädandet av denna lag bestäms genom för-
ordning av statsrådet.

Helsingfors den 27 april 2012

Republikens President
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