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om ikraftsättande av överenskommelsen med Lettland om ändringen av överenskommelsen
om visumfrihet

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

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

1 §
Den överenskommelse om ändring av

överenskommelsen mellan Republiken Fin-
lands regering och Republiken Lettlands
regering om visumfrihet (FördrS 77/1997)
som ingicks genom notväxling den 29 april
2002 är i kraft från den 5 maj 2002 så som
därom har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i

kraft som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 14

augusti 2002.

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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Riga, 9 January 2002

The Embassy of Finland presents its
compliments to the Ministry for Foreign
Affairs of the Republic of Latvia and has the
honour to present the following.

As of 25 March 2001 Finland has applied
the Schengen Agreement, in which the parties
to the Agreement committed themselves to
observe common visa regulations. Latvia is
one of the countries exempt from the visa
requirement. The legal basis for this is
provided by the Council Regulation (EC) No
539/2001 of 15 March 2001 listing the third
countries whose nationals must be in posses-
sion of visas when crossing the external
borders and those whose nationals are exempt
from that requirement.

Due to the accession of Finland to the
Schengen Agreement, the provisions of the
Agreement concerning the Abolition of Visas,
relating to the calculation of the period of
time for the visa-free stay, need to be
amended so as to bring them in conformity
with the provisions of Article 20 of the
Convention Applying the Schengen Agree-
ment of 14 June 1985 between the Govern-
ments of the States of the Benelux Economic
Union, the Federal Republic of Germany and
the French Republic, on the Gradual Aboli-
tion of Checks at Their Common Borders.

Based on the above, the Government of the
Republic of Finland proposes that Article 1 of
the Agreement signed between the Govern-
ments of the Republic of Finland and the
Republic of Latvia on 28 July 1997 be
amended.

Article 1 of the Agreement Concerning the
Abolition of Visas, in its present form, reads
as follows:

“Citizens of the Republic of Latvia holding
valid passports of the Republic of Latvia shall
be free to enter the Republic of Finland at any
authorized border-crossing point and to stay
in the Republic of Finland for a period not
exceeding three months without being re-

(Översättning)

NOTVÄXLING

1. Finlands ambassad i Riga till Lettlands utrikesministerium

Riga den 9 januari 2002

Finlands ambassad försäkrar Lettlands ut-
rikesministerium om sin utmärkta högaktning
och har äran föreslå följande:

Finland har tillämpat Schengenavtalen från
och med den 25 mars 2001 enligt vilket
parterna förbundit sig att följa gemensamma
viseringsregler. Lettland är ett av de vise-
ringsfria länderna. Den rättsliga grunden för
detta utgörs av rådets förordning (EG) nr
539/2001 av den 15 mars 2001 om faststäl-
lande av förteckningen över tredje länder vars
medborgare är skyldiga att inneha visering
när de passerar de yttre gränserna och av
förteckningen över de tredje länder vars
medborgare är undantagna från detta krav.

Till följd av att Finland anslutit sig till
Schengenavtalet måste bestämmelserna i över-
enskommelsen om visumfrihet ändras i fråga
om sättet att räkna den viseringsfria perioden
så att de överensstämmer med bestämmel-
serna i artikel 20 i konventionen om tillämp-
ning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, För-
bundsrepubliken Tyskland och Republiken
Frankrike om gradvis avskaffande av kon-
troller vid de gemensamma gränserna.

Därför föreslår Republiken Finlands re-
gering ändring av artikel 1 i den mellan
Republiken Finlands regering och Republiken
Lettlands regering den 28 juli 1997 under-
tecknade överenskommelsen om visumfrihet.

Artikel 1 i överenskommelsen om visum-
frihet lyder i sin nuvarande form som följer:

’’Medborgare i Republiken Lettland vilka
innehar giltigt, av Republiken Lettland utfär-
dat pass skall fritt få resa in i Republiken
Finland vid vilket som helst officiellt grän-
sövergångsställe och vistas i Republiken
Finland under en tid av högst tre månader
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quired to obtain a visa. This period of three
months shall be calculated from the date of
entry into any Nordic State being a Party to
the Convention of 12 July 1957 on the Waiver
of Passport Control at the Intra-Nordic
Borders. Any sojourn in any of those States
during six months preceding the entry into
one of those States from a non-Nordic State
shall be included in the above period of three
months.’’

The Government of the Republic of Fin-
land proposes that Article 1 of the Agreement
be amended to read as follows:

“Citizens of the Republic of Latvia, hold-
ing valid passports of the Republic of Latvia,
shall be free to enter the territory of the
Republic of Finland at any authorized border-
crossing point and to stay in the territory of
the Republic of Finland for a maximum
period of three months during the six months
following the date of first entry without being
required to obtain a visa. This period of three
months shall be calculated from the date of
first entry into any Schengen State. Any stay
in any Schengen State shall be taken into
account in the calculation of the above
periods of three months and six months.’’

The Government of the Republic of Fin-
land hopes that the Government of the
Republic of Latvia will find the above
proposal acceptable. In case of acceptance,
this Note and the Reply of the Government
of the Republic of Latvia may be considered
to constitute an Agreement between the two
States which shall enter into force on the date
of receipt of the Reply Note.

The Embassy avails itself of this oppor-
tunity to renew to the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Latvia the assur-
ances of its highest consideration.

utan att behöva skaffa visum. Denna tid av tre
månader skall räknas från dagen för inresa i
någon nordisk stat som är part i överens-
kommelsen den 12 juli 1957 om upphävande
av passkontrollen vid de internordiska grän-
serna. Varje vistelse i någon av dessa stater
under de sex senaste månaderna före inresan
i en sådan stat från en utomnordisk stat skall
räknas in i den nämnda tiden av tre måna-
der.’’

Republiken Finlands regering föreslår att
artikel 1 skall ändras som följer:

’’Medborgare i Republiken Lettland som
innehar giltigt, av Republiken Lettland utfär-
dat pass skall, utan skyldighet att skaffa
visering, fritt kunna resa in i Republiken
Finlands territorium vid vilket som helst
officiellt gränsövergångsställe och vistas
inom Republiken Finlands territorium under
en period av högst tre månader under sex
månader som följer efter första inresedagen.
Denna period av tre månader skall räknas från
dagen för inresa i någon Schengenstat. Varje
vistelse i en Schengenstat skall räknas in i de
nämnda tidsperioderna av tre och sex måna-
der.’’

Republiken Finlands regering hoppas att
Republiken Lettlands regering skall finna
detta förslag godtagbart. Om förslaget godtas
kan denna not och den lettiska regeringens
svar betraktas utgöra en överenskommelse
mellan de två staterna, vilken träder i kraft
dagen för mottagandet av svarsnoten.

Ambassaden begagnar sig av detta tillfälle
för att ånyo försäkra Lettlands utrikesminis-
terium om sin mest utmärkta högaktning.
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Riga, 29 April 2002

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Latvia presents its compliments
to the Embassy of Finland and has the honour
to acknowledge receipt of Verbal note No.
RIIC005–1 of the Embassy of Finland, dated
January 9, 2002, which states that the
Government of the Republic of Finland
proposes that Article 1 of the Agreement
between the Government of the Republic of
Latvia and the Government of the Republic
of Finland concerning the Abolition of Visas
be amended to read as follows:

“Citizens of the Republic of Latvia, hold-
ing valid passports of the Republic of Latvia,
shall be free to enter the territory of the
Republic of Finland at any authorized border-
crossing point and to stay in the territory of
the Republic of Finland for a maximum
period of three months during the six months
following the date of first entry without being
required to obtain a visa. This period of three
months shall be calculated from the date of
first entry into any Schengen State. Any stay
in any Schengen State shall be taken into
account in the calculation of the above
periods of three months and six months.’’

In the Reply the Ministry has the honour
to state that the Government of the Republic
of Latvia accepts the proposal of the Go-
vernment of the Republic of Finland and
agrees that Verbal Note of the Embassy of
Finland and the present Reply shall constitute
an Agreement between the two States which
shall enter into force on the date of receipt of
the present Reply.

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Latvia avails itself of this
opportunity to renew to the Embassy of
Finland the assurances of its highest consid-
eration.

(Översättning)

2. Lettlands utrikesministerium till Finlands ambassad i Riga

Riga den 29 april 2002

Republiken Lettlands utrikesministerium
försäkrar Finlands ambassad om sin utmärkta
högaktning och har äran erkänna mottagandet
av ambassadens not nr RIIC005–1 av den 9
januari 2002 enligt vilken Republiken Fin-
lands regering föreslår att artikel 1 i överens-
kommelsen mellan Republiken Finlands re-
gering och republiken Lettlands regering om
visumfrihet ändras som följer:

’’Medborgare i Republiken Lettland som
innehar giltigt, av Republiken Lettland utfär-
dat pass skall, utan skyldighet att skaffa
visering, fritt kunna resa in i Republiken
Finlands territorium vid vilket som helst
officiellt gränsövergångsställe och vistas
inom Republiken Finlands territorium under
en period av högst tre månader under sex
månader som följer efter första inresedagen.
Denna period av tre månader skall räknas från
dagen för inresa i någon Schengenstat. Varje
vistelse i en Schengenstat skall räknas in i de
nämnda tidsperioderna av tre och sex måna-
der.’’

I sitt svar har ministeriet äran att meddela
att Republiken Lettlands regering godtar
förslaget av Republiken Finlands regering och
ministeriet samtycker till att finska ambassa-
dens not och detta svar utgör en överens-
kommelse mellan de två staterna, vilken
träder i kraft dagen för mottagandet av detta
svar.

Republiken Lettlands utrikesministerium
begagnar sig av detta tillfälle för att ånyo
försäkra Finlands ambassad om sin mest
utmärkta högaktning.

558 Nr 81


