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(Finlands författningssamlings nr 1304/2007)

Lag

Nr 10

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överens-
kommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten

Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den i Helsingfors den 28 juni
2007 ingångna överenskommelsen om säte
mellan Finlands regering och Europeiska

kemikaliemyndigheten gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Ilkka Kanerva

RP 88/2007
UtUB 9/2007
RSv 112/2007

4—2008



(Finlands författningssamlings nr 40/2008)

Statsrådets förordning

Nr 11

om sättande i kraft av överenskommelsen om säte mellan Republiken Finlands regering
och Europeiska kemikaliemyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i
kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 17 januari 2008

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

1 §
Den i Helsingfors den 28 juni 2007 in-
gångna överenskommelsen om säte mellan
Republiken Finlands regering och Europeiska
kemikaliemyndigheten, som godkänts av
riksdagen den 7 december 2007 och godkänts
av statsrådet den 20 december 2007 samt vars
godkännande har meddelats den 27 december
2007 respektive den 7 januari 2008, träder i
kraft den 6 februari 2008 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen av den 21 december 2007 om sät-
tande i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i överenskommel-
sen om säte mellan Finlands regering och
Europeiska kemikaliemyndigheten
(1304/2007) träder i kraft den 6 februari
2008.

3 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 6 feb-

ruari 2008.

Helsingfors den 17 januari 2008

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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(Översättning) 
 
 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE OM SÄTE 
 

mellan  
Republiken Finlands regering 

och  
Europeiska kemikaliemyndigheten 

 
 

Republiken Finlands regering ("regering-
en") och Europeiska kemikaliemyndigheten 
("myndigheten") 

som beaktar Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, 

som beaktar Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 ("REACH-
förordningen") av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), inrättan-
de av en europeisk kemikaliemyndighet, änd-
ring av direktiv 1999/45/EG och upphävande 
av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kom-
missionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG, och särskilt ar-
tiklarna 75, 100 och 102 i denna, 

 
 
som beaktar protokollet om Europeiska 

gemenskapernas immunitet och privilegier av 
den 8 april 1965 ("protokollet") och särskilt 
artikel 19 i detta, 

 
och som beaktar följande: 
1. i beslutet antaget i samförstånd mellan 

medlemsstaternas företrädare, församlade på 
stats- eller regeringschefsnivå, av den 13 de-
cember 2003 om lokaliseringen av sätena för 
vissa av Europeiska unionens myndigheter 
och byråer (2004/97/EG, Euratom) bestäms 
att myndigheten skall ha sitt säte i Helsing-
fors, 

2. i artikel 102 i REACH-förordningen be-
stäms att myndigheten skall omfattas av pro-
tokollet, 

 
 
 
 
 

SEAT AGREEMENT 
 

between 
The Government of the Republic of 

Finland 
and 

The European Chemicals Agency 
 

The Government of the Republic of 
Finland ("the Government") and the 
European Chemicals Agency ("the Agency") 

Having regard to the Treaty establishing 
the European Community, 

Having regard to the Regulation No 
1907/2006 of  18 December 2006 of the 
European Parliament and of the Council 
concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH), establishing a European 
Chemicals Agency and amending Directive 
1999/45/EC and repealing Council 
Regulation (EEC) No 793/93 and 
Commission Regulation (EC) No 1488/94 as 
well as Council Directive 76/769/EEC and 
Commission Directives 91/155/EEC, 
93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC ("the 
REACH Regulation"), and in particular 
Articles 75, 100 and 102 thereof, 

Having regard to the Protocol on Privileges 
and Immunities of the European 
Communities of 8 April 1965 ("the 
Protocol"), and in particular Article 19 
thereof, 

Whereas: 
1. The Decision taken by Common 

Agreement between the Representatives of 
the Member States, meeting at Head of State 
or Government level, of 13 December 2003 
on the location of the seats of certain offices 
and agencies of the European Union 
(2004/97/EC, Euratom) provides that the 
Agency shall have its seat in Helsinki. 

2. Article 102 of the REACH Regulation 
specifies that the Protocol shall apply to the 
Agency. 
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3. i artikel 103 i REACH-förordningen be-
stäms att myndighetens personal skall omfat-
tas av de regler och bestämmelser som gäller 
för Europeiska gemenskapernas tjänstemän 
och övriga anställda, 

4. myndigheten skall omfattas av de detalje-
rade bestämmelser (tillämpningsföreskrifter) 
om tillämpningen av protokollet om Europe-
iska gemenskapernas immunitet och privile-
gier som har avtalats mellan finansministeriet 
i Finland och Europeiska gemenskapernas 
kommission den 23 november 1998, 

5. det bör bestämmas separat om verkstäl-
landet av vissa artiklar i protokollet och om 
andra frågor, 

har enats om följande: 
 

Artikel 1 

Definitioner 

1. I denna överenskommelse och vid till-
lämpningen av protokollet på relationerna 
mellan myndigheten och regeringen skall: 

(a) alla hänvisningar i protokollet till Euro-
peiska gemenskaperna förstås som hänvis-
ningar till myndigheten; 

(b) alla hänvisningar i protokollet till Euro-
peiska gemenskapernas tjänstemän och övri-
ga anställda förstås som hänvisningar till 
myndighetens tjänstemän och övriga anställ-
da; 

(c) hänvisningar till rådet och kommissio-
nen, undantaget artiklarna 7, 13, 15 och 16 i 
protokollet, förstås som hänvisningar till 
myndighetens styrelse; 

 
(d) med myndighetens personal förstås 

tjänstemän, tillfälligt förordnade eller utsända 
av kommissionen eller av medlemsstaterna, 
samt övriga anställda rekryterade av myndig-
heten; 

(e) med familjemedlemmar till myndighe-
tens personal förstås: 

– den ifrågavarande personens make eller 
maka; 

– partner av samma kön om de två perso-
nerna i fråga officiellt har registrerat sitt part-
nerskap; 

– person jämförbar med make eller maka, 
dvs. en person som fortlöpande bor i samma 
hushåll och som lever i ett äktenskapsliknan-

3. Article 103 of the REACH Regulation 
specifies that the staff of the Agency shall be 
subject to the Regulations and Rules 
applicable to officials and other servants of 
the European Communities. 

4. The Modalities of application of the 
Protocol on the Privileges and Immunities of 
the European Institutions agreed between the 
Finnish Ministry of Finance and the 
European Commission ("the Modalities of 
Application"), done on 23 November 1998, 
are applicable to the Agency. 

5. Further provisions are needed for the 
implementation of certain articles of the 
Protocol and for additional matters; 

Have agreed as follows: 
 

Article 1 

Definitions 

1. For the purposes of this Agreement and 
of the application of the Protocol to relations 
between the Agency and the Government: 

(a) all references to the European 
Communities in the Protocol shall be read as 
references to the Agency; 

(b) all references to the officials and other 
servants of the European Communities in the 
Protocol shall be read as references to 
officials and other servants of the Agency; 

 
(c) with the exceptions of Articles 7, 13, 15 

and 16 of the Protocol, references to the 
Council and the Commission therein shall be 
read as references to the Management Board 
of the Agency;  

(d) staff of the Agency means officials 
assigned or seconded by the Commission or 
Member States on a temporary basis and 
other servants recruited by the Agency; 

 
(e) family members of the staff of the 

Agency means: 
– the spouse of the person concerned; 
 
– the same-sex partner, if the two persons 

have officially registered their relationship; 
 
– a person comparable to a spouse, i.e. a 

person who continuously shares a household 
and cohabits in a relationship resembling 
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de förhållande med personen i fråga, oavsett 
sambons kön; 

– släktingar i rakt uppstigande led som är 
beroende av personen i fråga för sin försörj-
ning, liksom även motsvarande släktingar till 
maken eller makan (eller därmed jämförbar 
person); 

– den ifrågavarande personens och makans 
eller makens (eller därmed jämförbar per-
sons) under 21-åriga avkomlingar i rakt ned-
stigande led som är beroende av personen i 
fråga för sin försörjning. 

 
Artikel 2 

Rättskapacitet 

Myndigheten skall vara ett gemenskapsor-
gan och i enlighet med artikel 100 i REACH-
förordningen en juridisk person. Den skall ha 
den mest vittgående rättskapacitet som enligt 
finländsk lagstiftning tillerkänns juridiska 
personer. Den skall särskilt ha behörighet att 
ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös 
egendom samt att föra talan inför domstol. 

 
 

Artikel 3 

Okränkbarhet 

Myndigheten och dess egendom så väl som 
dess arkiv, oberoende av var i Finland belä-
gen och i vems besittning, är utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 101 i 
REACH-fördraget i enlighet med artikel 1 
och 2 i protokollet okränkbara, såvida myn-
digheten inte i något särskilt fall uttryckligen 
har avstått från denna okränkbarhet. 

 
 

Artikel 4 

Telekommunikationslättnader 

1. Myndigheten får installera och använda 
egna telekommunikationssystem. Systemen 
skall emellertid vara försedda med de instru-
ment som fordras för att skyddet av person-
uppgifter och uppgifternas konfidentialitet 
skall kunna säkras i enlighet med Europeiska 
unionens lagstiftning. 

marriage with the person concerned. The sex 
of the cohabitant is of no relevance; 

– direct relatives in the ascending line of 
the person in question and of his/her spouse 
(or a person comparable to a spouse), who 
are dependent on his/her care; 

 
– direct descendants of the person in 

question and of his/her spouse  (or a person 
comparable to a spouse), who are under the 
age of 21 years or dependent on his/her care.  

 
 

Article 2 

Legal Capacity 

The Agency is a body of the European 
Community and has legal personality in 
accordance with Article 100 of the REACH 
Regulation. It shall enjoy the most extensive 
legal capacity accorded to legal persons 
under Finnish law. It shall, in particular, have 
the capacity to contract, to acquire and 
dispose of immovable and movable property, 
and to be a party to legal proceedings. 

 
Article 3 

Inviolability  

The Agency and its property as well as its 
archives, wherever located in Finland and by 
whomsoever held, shall, without prejudice to 
Article 101 of the REACH Regulation, be 
inviolable in accordance with Articles 1 and 
2 of the Protocol, except insofar as in any 
particular case the Agency has expressly 
waived this inviolability. 

 
 

Article 4 

Facilitations for Communications 

1. The Agency may install and use its own 
telecommunication systems. These should, 
however, include the necessary means to 
ensure the protection and confidentiality of 
personal data in accordance with European 
union law. 
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2. De finländska myndigheterna skall vidta 
de åtgärder som fordras för att underlätta in-
stallation och användning av systemen. 

3. Den finländska regeringen medger myn-
digheten samma telekommunikationsprivile-
gier som diplomatiska beskickningar i Fin-
land. 

 
 

Artikel 5 

Myndighetens säkerhet 

1. Myndigheten ansvarar för ordning och 
säkerhet inom sitt säte. Den ansvarar också 
för att på myndigheten tillämplig gemen-
skapslagstiftning och finländsk lagstiftning 
iakttas, om inte något annat följer av proto-
kollet eller av denna överenskommelse. 

 
2. För att fullfölja sitt ansvar enligt punkt 1 

skall myndigheten vidta alla de åtgärder den 
anser nödvändiga och särskilt utfärda interna 
föreskrifter. Myndigheten kan vägra oönska-
de personer tillträde till sitt säte och avlägsna 
sådana personer därifrån. 

 
 
3. Finländsk lagstiftning tillämpas på bä-

rande och bruk av skjutvapen eller andra sä-
kerhetsattiraljer. 

 
 

Artikel 6 

Assistans och samarbete i säkerhetsfrågor 
 

1. Personer som enligt finländsk lagstift-
ning har befogenhet att upprätthålla ordning 
och säkerhet får beträda myndighetens säte 
endast på begäran eller med tillstånd av an-
svariga på myndigheten, vilka i sådana fall 
ger dem den assistans som behövs. Om 
eldsvåda eller någon annan nödsituation krä-
ver omedelbara skyddsinsatser anses det att 
myndighetens ansvariga har beviljat sådant 
tillstånd. 

2. Behöriga finländska myndigheter skall 
iaktta vederbörlig omsorg för att säkerställa 
att friden i myndighetens säte inte störs av 
personer eller persongrupper som olovligt 

2. The Finnish Authorities shall take the 
necessary means in order to facilitate the 
installation and use of such systems.  

3. The Government of Finland allows the 
same privileges to communications of the 
Agency as are recognized for the diplomatic 
representations in Finland. 

 
 

Article 5 

Security of the Agency 

1. The Agency shall be responsible for 
security and the maintenance of order within 
the seat of the Agency. It shall also be 
responsible for compliance with the 
Community law and the Finnish laws that are 
applicable to it, subject to the Protocol and 
this Agreement. 

2. For the purpose of exercising the 
responsibility incumbent upon it by virtue of 
paragraph 1, the Agency shall take all such 
measures as it deems necessary and shall, in 
particular, issue the necessary internal rules. 
It may withhold access to its seat from 
persons considered undesirable and have 
them removed therefrom. 

3. The carrying and using of firearms or 
other security equipment shall be subject to 
Finnish law. 

 
 

Article 6 

Assistance and Cooperation in Security 
Matters 

1. Persons empowered by Finnish law to 
maintain security and order may enter the 
seat of the Agency only at the request or 
authorisation of the authorities of the 
Agency, who shall in such event give them 
the assistance required. However, the 
Agency's authorities shall be presumed to 
consent to access in the event of a fire or 
other emergency warranting immediate 
measures of protection. 

2. The competent Finnish authorities shall 
exercise due diligence to ensure that the 
tranquillity of the seat of the Agency is not 
disturbed by any person or group of persons 
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försöker tränga sig in eller som stör ordning-
en i dess omedelbara omgivning. 

 
3. Myndigheten och behöriga finländska 

myndigheter skall verka i nära samarbete med 
varandra för att effektivt koordinera säkerhe-
ten mellan myndighetens säte och dess ome-
delbara omgivning. 

4. Myndigheten kan be behöriga finländska 
myndigheter vidta nödvändiga åtgärder för att 
återställa lag och ordning inom dess säte. 

 
5. I beredningen av sina interna säkerhets-

föreskrifter och -förfaranden skall myndighe-
ten samråda med vederbörande finländska 
myndigheter för att säkerhetsfunktionerna 
skall fungera så effektivt och smidigt som 
möjligt. 

6. Myndigheten och de finländska myndig-
heterna skall hålla varandra underrättade i 
alla säkerhetsfrågor som rör myndighetens 
personal eller säte. De skall särskilt meddela 
varandra de säkerhetsansvarigas namn och 
ställning. Vid behov kan de utarbeta ett form-
bundet koordineringsupplägg för detta ända-
mål. 

 
 

Artikel 7 

Tillämpning av artikel 3 och 4 i protokollet 
 

1. Myndigheten skall vara befriad från alla 
nationella, regionala och kommunala skatter 
och avgifter som hänför sig till lokaler som 
myndigheten äger eller hyr, utom från skatter 
och avgifter som utgör vederlag för utförda 
tjänster. 

2. Utan hinder av vad som föreskrivs i 
punkt 1 är myndigheten också befriad från di-
rekta och indirekta skatter för förbrukningen 
av ström och gas eller annan typ av bränsle 
som hänför sig till användningen av dess 
byggnader. 

3. Myndigheten är befriad från tull och im-
portbegränsningar för fordon avsedda för 
myndighetens tjänstebruk och för reservdelar 
till dessa fordon. Fordon befrias från bilskatt 
på samma grunder som de fordon som an-
vänds och ägs av Europeiska gemenskapernas 
organ i Finland. Bränsle och smörjmedel som 

attempting unauthorised entry into or 
creating disturbances in the immediate 
vicinity of the seat of the Agency; 

3. The Agency and the competent Finnish 
authorities shall closely co-operate regarding 
the interrelation of effective security within 
and in the immediate vicinity outside the seat 
of the Agency; 

4. The competent Finnish authorities may 
be called on by the Agency to take such 
measures as may be needed to restore law 
and order within the seat of the Agency. 

5. The Agency, in the preparation of its 
internal security rules and procedures, shall 
consult with relevant Finnish authorities with 
a view to achieving the most effective and 
efficient exercise of security functions. 

 
6. The Agency and the Finnish authorities 

shall notify each other of all matters relating 
to the security of persons and seat of the 
Agency. They shall, in particular, notify each 
other of the name and status of any authority 
responsible for security matters. Where 
necessary they may create formalised co-
ordination arrangements for this purpose  

 
 

Article 7 

Further application of Articles 3 and 4 of the 
Protocol 

1. The Agency shall be exempt from all 
national, regional or municipal duties and 
taxes in respect of the premises of the 
Agency, whether owned or leased, with the 
exception of those constituting payments for 
services rendered. 

2. Notwithstanding paragraph 1, the 
Agency is also exempt from direct and 
indirect taxes on the consumption of 
electricity and gas or any type of fuel 
consumed with regard to the use of its 
buildings. 

3. The Agency is exempt from any duties 
and any import restrictions on vehicles 
intended for the official use of the Agency 
and on spare parts of the same. A vehicle is 
exempted from car tax on the same 
conditions as provided for vehicles used and 
owned by the institutions of the European 



 Nr 11  
  

 

96 

behövs för dessa fordon är befriade från 
tullavgifter och skatter. 

 
4. Finland förbehåller sig möjligheten att 

övergå från förfarandet med återbetalning av 
mervärdesskatten till direkt skattefrihet utan 
att denna överenskommelse skall behöva änd-
ras. 

 
Artikel 8 

Tillämpning av artiklarna 12–16 i 
 protokollet 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 12–16 i protokollet eller artikel 4 i 
tillämpningsföreskrifterna skall myndighetens 
personal särskilt åtnjuta följande privilegier 
och immunitet i Finland: 

 
a) immunitet mot rättsligt förfarande på 

grund av åtgärder i tjänsten, inbegripet munt-
liga och skriftliga uttalanden. Denna immuni-
tet skall bestå efter att deras uppdrag har upp-
hört; 

b) befrielse från inreserestriktioner och 
formaliteter kring registrering av utlänningar. 
Denna befrielse gäller även makar till perso-
nalen samt familjemedlemmar som är bero-
ende av deras försörjning; 

c) rätt att från sitt senaste domicilland eller 
från det land, vars medborgare de är, tullfritt 
och utan förbud eller begränsningar, när de 
första gången etablerar sig i Finland, inom två 
år från att de har inlett sitt uppdrag hos myn-
digheten och i högst två separata leveranser 
införa sina personliga tillhörigheter och sitt 
bohag i landet, medräknat fordon som inköpts 
på marknadsvillkor i landet i fråga; fordon 
befrias från bilskatt på de villkor som före-
skrivs för tillfälligt skattefritt bruk av utom-
lands registrerade fordon eller för fordon som 
importerats som flyttgods; 

 
d) rätt till återbäring för mervärdesskatt 

som har betalats vid anskaffning av personli-
ga tillhörigheter eller bohag mellan den 1 juni 
2007 och den 31 maj 2009. Återbäring sker 
förutsatt att priset inklusive skatt för varje en-
skild vara uppgår till minst 170 euro och att 
den som hör till myndighetens personal inte 
har varit stadigvarande bosatt i Finland under 

Communities in Finland. Fuel and lubricants 
required for the said vehicles are free of 
customs duties and taxes.  

4. Finland reserves the possibility to 
transfer from the method of reimbursement 
of value added tax to direct tax-exemption 
without any amendment to this Agreement. 

 
 

Article 8 

Further application of Articles 12 to 16 of 
the Protocol 

1. Without prejudice to the provisions of 
Articles 12 to 16 of the Protocol and to 
Article 4 of the Modalities of Application, 
the staff of the Agency shall especially enjoy 
the following privileges and immunities in 
Finland: 

a) immunity from jurisdiction as regards 
acts carried out by them in their official 
capacity, including their spoken and written 
statements. This immunity shall continue 
after cessation of their functions; 

b) exemption from regulations restricting 
immigration and formalities for the 
registration of foreigners. This exemption 
applies also to their spouses and dependent 
family members; 

c) the right to import from their last 
country of residence or from the country of 
which they are nationals, free of any duties 
and without prohibitions or restrictions, in 
respect of initial establishment, within two 
years of taking up their appointments with 
the Agency and in a maximum of two 
shipments, personal and household effects, 
including vehicles purchased under market 
conditions in the country in question; a 
vehicle is free of car tax on the conditions 
provided for temporary tax-free use of a 
foreign-registered vehicle or vehicles 
imported as removals; 

d) the right to get reimbursement of VAT 
on the purchase of personal and household 
effects regarding purchases made during the 
period of 1 June 2007 to 31 May 2009.  
Preconditions are that the price including tax 
of a single item is not less than EUR 170 and 
that a member of the staff of the Agency has 
not lived permanently in Finland during the 
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de fem år som omedelbart föregår den dag då 
personen kommer till Finland för att tillträda 
sin tjänst hos myndigheten; 

e) rätt att under tre år från det att deras upp-
drag hos myndigheten har upphört utan för-
bud eller begränsningar ur landet föra ut sina 
personliga tillhörigheter och sitt bohag, med-
räknat fordon i eget bruk och egen besittning. 
De tre år som avses i denna punkt är en 
maximigräns som tillämpas endast i undan-
tagsfall. 

 
2. Den befrielse från nationella skatter på 

löner och arvoden som myndigheten betalar 
och som tjänstemännen och de övriga anställ-
da enligt artikel 13.2 i protokollet åtnjuter, 
skall också tillämpas på alla dem som myn-
digheten betalar ålders-, invalid- eller famil-
jepension, samt på alla dem som betalas er-
sättningar på de villkor som avses i artikel 2 i 
förordning nr 549/69. 

3. Myndighetens personal skall vara befriad 
från bilskatt på samma grunder som medges 
för de fordon som används och ägs av perso-
nalen vid Europeiska gemenskapernas organ i 
Finland. Personalen kan befrias från bilskatt 
en gång på tre år. 

4. Myndighetens verkställande direktör och 
direktörer, såväl som deras familjemedlem-
mar i samma hushåll, vilka inte är finländska 
medborgare och inte är stadigvarande bosatta 
i Finland, skall medges samma privilegier och 
immunitet samt befrielser och lättnader som 
chefer för diplomatiska beskickningar och de-
ras familjemedlemmar. Detta gäller även per-
soner som tillfälligt sköter verkställande di-
rektörens uppgifter under minst två månader. 

 
 
5. Utrikesministeriet skall bevilja tillfälliga 

uppehållstillstånd för sådana familjemed-
lemmar till myndighetens personal, vilka inte 
är medborgare i någon medlemsstat i Europe-
iska unionen eller i Island, Liechtenstein, 
Norge eller Schweiz. 

6. De finländska myndigheterna skall vidta 
alla åtgärder som fordras för att göra det lätta-
re för sakkunniga och andra personer som 
myndigheten inbjuder för samarbete att resa 
in i, vistas i och lämna Finland. Om det be-
hövs visum eller tillstånd skall ansökningarna 
behandlas så snabbt som möjligt. 

five years immediately preceding the date of 
entering Finland with a view to taking up 
his/her appointment with the Agency. 

e) the right to export, during a period of 
three years as from the date of cessation of 
functions at the Agency, without prohibitions 
or restrictions, personal and household 
effects, including vehicles they use and 
which are in their possession. The three years 
referred to in this paragraph shall be a 
maximum limit and are only to be used 
exceptionally. 

2. The exemption from national taxes on 
salaries, wages and emoluments paid by the 
Agency, which officials and other servants 
enjoy under Article 13(2) of the Protocol, 
applies also to all those who receive a 
retirement, invalidity or survivor’s pension 
paid by the Agency and to all those who 
receive an allowance on conditions foreseen 
in article 2 of Regulation no. 549/69. 

3. The staff of the Agency benefit from the 
exemption of car tax on the same conditions 
as provided for vehicles used and owned by 
the staff of the institutions of the European 
Communities in Finland. Staff may benefit 
from the exemption once every three years.  

4. The Executive Director and Directors of 
the Agency, together with members of their 
families forming part of their households, 
shall, provided they are not Finnish nationals 
or are not permanent residents of Finland, be 
accorded the privileges and immunities, 
exemptions and facilities accorded to heads 
of diplomatic missions and members of their 
families. This applies also to persons 
fulfilling the functions of the Executive 
Director on a temporary basis. The period 
shall be no less than 2 months. 

5. The Ministry for Foreign Affairs issue 
temporary residence permits to family 
members of the staff of the Agency, who are 
not nationals of the Member States of the 
European Union or those of Iceland, 
Liechtenstein, Norway or Switzerland.  

6. As to the experts or other persons the 
Agency invites to co-operate, the Finnish 
authorities shall take every necessary 
measure to facilitate their entry into Finland, 
their residence and their departure. Should 
visas or permits be required, the applications 
will be processed as promptly as possible. 
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Artikel 9 

Underrättelse om utnämningar och 
 personkort 

1. Myndigheten skall underrätta utrikesmi-
nisteriets protokollavdelning när de som hör 
till myndighetens personal tillträder eller 
lämnar sina uppdrag. Myndigheten skall en 
gång om året tillställa protokollavdelningen 
en förteckning över namn och adress till alla i 
personalen. 

 
2. På myndighetens begäran skall utrikes-

ministeriets protokollavdelning ge dem som 
hör till myndighetens personal och de famil-
jemedlemmar som inte är finländska medbor-
gare ett personkort, varav personens tjänste-
ställning eller ställning som familjemedlem 
framgår. Dessa personkort skall inte anses 
som officiella identitetsbevis i Finland. 

 
Artikel 10 

Personnummer 

På egen begäran skall de som hör till myn-
dighetens personal och deras familjemed-
lemmar ges ett finländskt personnummer. 

 
Artikel 11 

Social trygghet 

1. Myndigheten skall vara befriad från alla 
obligatoriska finländska socialskyddsavgifter 
när det gäller myndighetens personal. 

 
2. Myndigheten skall ordna den sociala 

tryggheten i enlighet med de förordningar och 
bestämmelser som gäller för tjänstemän och 
andra anställda inom Europeiska gemenska-
perna. 

 
Artikel 12 

Tillträde till dagvård i kommunal regi 
 

Barn till myndighetens personal skall ha 
tillträde till dagvård i kommunal regi i Fin-
land på samma grunder som barnen i den 

Article 9 

Notification of appointments, personal cards
 

1. The Agency shall inform the Protocol 
Department of the Ministry for Foreign 
Affairs of Finland when a member of the 
staff of the Agency takes up or relinquishes 
their duties. Each year the Agency shall send 
a list of the names and addresses of all 
members of its staff to the Protocol 
Department. 

2. At the request of the Agency, the 
Protocol Department of the Ministry for 
Foreign Affairs shall issue to members of the 
staff of the Agency and to their non-Finnish 
family members personal cards certifying the 
position and status of the person. Such 
personal cards are not considered to be 
official documents of identity in Finland.  

 
Article 10 

Identity numbers 

Members of the staff of the Agency and 
their family members shall be issued, at their 
request, Finnish identity numbers. 

 
Article 11 

Social security  

1. The Agency shall be exempt from all 
compulsory contributions to social security 
schemes in Finland in respect of the staff of 
the Agency.  

2. The Agency shall organise social 
security coverage according to the 
Regulations and Rules applicable to officials 
and other servants of the European 
Communities. 

 
Article 12 

Access to daycare organized by 
municipalities 

The children of the staff of the Agency 
shall have access to daycare organized by 
Finnish municipalities under the same 
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kommun där de bor. En serviceavgift får 
uppbäras för dagvårdstjänsterna i enlighet 
med bestämmelserna i lagstiftningen om kli-
entavgifter inom social- och hälsovården, 
förhöjd med det utbildningsbidrag som enligt 
EU-organens tjänsteföreskrifter erläggs för 
barn under 6 år. Klientavgiften får vara högst 
lika stor som de verkliga kostnaderna för pro-
duktionen av servicen. 

 
 
 

Artikel 13 

Tillträde till det finländska skolsystemet 

Regeringen skall främja tillträde till grund-
läggande utbildning i Helsingforsområdet för 
familjemedlemmar till myndighetens personal 
i enlighet med finländsk lagstiftning samt 
stödja projektet för att i Helsingfors grunda 
en skola ansluten till Europaskolorna. 

 
 

Artikel 14 

Syftet med privilegierna och immuniteten 

1. Privilegier och immunitet enligt denna 
överenskommelse medges i myndighetens in-
tresse och inte till vederbörande personers 
egen nytta. 

2. Utan att det begränsar de privilegier och 
den immunitet som medgetts med stöd av 
protokollet och denna överenskommelse skall 
myndighetens personal iaktta lagar och före-
skrifter i Finland. 

 
Artikel 15 

Biläggande av tvister 

Utan att det påverkar tillämpningen av ar-
tiklarna 101 och 102 i REACH-förordningen 
bör eventuella tvister mellan myndigheten 
och regeringen som gäller tillämpningen av 
denna överenskommelse biläggas i samför-
stånd i direkta förhandlingar. Om en tvist inte 
kan biläggas i samförstånd skall den på begä-
ran av myndigheten eller regeringen hänvisas 
till Europeiska gemenskapernas domstol för 
avgörande. 

conditions as children do in their 
municipality of residence. A client fee for the 
daycare services rendered may be charged in 
conformity with the provisions of the 
legislation concerning client fees in social 
welfare and health increased by the amount 
of the educational allowance applied to 
children under the age of six under EU Staff 
Regulations. Such a client fee must not 
exceed the real expenses incurred for the 
production of those services.  

 
Article 13 

Access to Finnish school system 

The Government will promote access of 
family members of the staff of the Agency to 
primary education in Helsinki area in 
accordance with the Finnish legislation and 
will support the project for establishing in 
Helsinki a school accredited to European 
Schools. 

 
Article 14 

Purpose of the privileges and exemptions 

1. The privileges and immunities under this 
Agreement are granted in the interest of the 
Agency and not for the personal benefit of 
the individuals themselves. 

2. Without prejudice to the privileges and 
immunities granted in accordance with the 
Protocol and this Agreement the staff of the 
Agency shall observe the laws and 
regulations of Finland. 

 
Article 15 

Settlement of Disputes 

Without prejudice to Articles 101 and 102 
of the REACH Regulation, all disputes 
between the Agency and the Government 
relating to the application of this agreement 
should be settled amicably by direct 
negotiations. In the event of failure to settle 
amicably a dispute, the dispute shall be 
referred at the request of the Agency or the 
Government to the Court of Justice of the 
European Communities. 

 



   
  

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 11 
 

Artikel 16 

Slutbestämmelser 

1. Denna överenskommelse träder i kraft 
den trettionde (30) dagen efter den dag, då 
regeringen och myndigheten har underrättat 
varandra om att de förfaranden som fordras 
för att de skall vara bundna av överenskom-
melsen har slutförts. 

2. Bestämmelserna i artikel 7 och 8 i denna 
överenskommelse skall tillämpas från den 1 
juni 2007. 

3. Parterna kan när som helst säga upp den-
na överenskommelse genom att med tolv må-
naders varsel skriftligt meddela om detta till 
den andra parten. 

 
Upprättat i Helsingfors den 28 juni  2007 i 

två exemplar på engelska och finska, vilka 
båda texter är lika giltiga. 

 
 

För Republiken Finlands 
regering 

 
 

För Europeiske kemikaliemyndigheten 
 

Article 16 

Final Provisions 

1. This Agreement shall enter into force on 
the 30th day following the date on which the 
Government and the Agency have notified 
each other of the completion of the 
procedures required, for each of them, to be 
bound by it. 

2. The provisions of Articles 7 and 8 of this 
Agreement shall have effect as of 1 June 
2007. 

3. Either contracting party can denounce 
this agreement at any time with twelve 
months notice by means of written 
notification to the other contracting party. 

 
Done at Helsinki on the 28th June 2007 in 

two copies, in  Finnish and English, both 
texts being equally authentic.  

 
 

For the Government of the Republic of 
Finland  

 
 

For the European Chemicals Agency 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 
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