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(Finlands författningssamlings nr 1310/2007)

Lag

Nr 12

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad informa-

tion

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 Tallinn den 5 juni 2007
mellan Republiken Finland och Republiken
Estland ingångna överenskommelsen om öm-
sesidigt skydd för säkerhetsklassificerad in-

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

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Ilkka Kanerva
RP 127/2007
FvUB 10/2007
RSv 89/2007

5—2008



(Finlands författningssamlings nr 46/2008)

Republikens presidents förordning

Nr 13

om sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om ömsesidigt skydd för säker-
hetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de

bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

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

1 §
Den i Tallinn den 5 juni 2007 ingångna
överenskommelsen mellan Republiken Fin-
land och Republiken Estland om ömsesidigt
skydd för säkerhetsklassificerad information,
som godkänts av riksdagen den 27 november
2007 och som godkänts av republikens presi-
dent den 21 december 2007 samt beträffande
vilken noterna om dess godkännande utväx-
lats den 7 januari 2008, träder i kraft den 1
mars 2008 så som därom har överenskom-
mits.

2 §
Lagen av den 21 december 2007 om sät-

tande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i överenskommel-
sen med Estland om ömsesidigt skydd för
säkerhetsklassificerad information (1310/
2007) träder i kraft den 1 mars 2008.

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 mars

2008.

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Ilkka Kanerva
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(Översättning) 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

mellan 
Republiken Finlands regering 

och 
Republiken Estlands regering 

om 
ömsesidigt skydd för säkerhetsklassifice-

rad information 
 
 
 

Republiken Finlands regering och Republi-
ken Estlands regering, nedan "de fördrags-
slutande parterna”, som önskar få till stånd ett 
arrangemang för ömsesidigt skydd av säker-
hetsklassificerad information,  

har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

Syftet med denna överenskommelse är att 
skydda säkerhetsklassificerad information som 
de fördragsslutande parterna förmedlar till var-
andra framför allt i samband med utrikes-, för-
svars-, säkerhets-, polis- eller industriärenden 
eller som förmedlas för att bereda eller fullgöra 
säkerhetsklassificerade kontrakt, eller som 
framställs utgående från eller som uppkommer 
på grund av förmedlad säkerhetsklassificerad 
information. 

 
Artikel 2 

Definitioner 

I denna överenskommelse avses med 
a) säkerhetsklassificerad information: sekre-

tessbelagd information eller sekretessbelagt 
material som förmedlas eller framställs i enlig-
het med denna överenskommelse och som har 
försetts med anteckning om säkerhetsklass i en-
lighet med den nationella lagstiftningen; 

 
b) kontraktspart: fysisk eller juridisk person 

eller myndighet som hör till en fördragsslutan-

AGREEMENT 
 

between 
the Government of the Republic of  

Finland 
and 

the Government of the Republic of Estonia 
on the 

Mutual Protection of Classified 
Information 

 
 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Republic of 
Estonia, hereinafter referred to as the “Parties”, 
desirous of laying down an arrangement on the 
mutual protection of classified information, 

have agreed as follows: 
 

Article 1 

Purpose and scope of application 

The purpose of this Agreement is to protect 
classified information transmitted between the 
Parties particularly for purposes of foreign 
affairs, defence, security, police or industrial 
matters, or transmitted for the preparation or 
implementation of classified contracts, or 
produced on the basis of or arising from 
transmitted classified information.  

 
 
 

Article 2 

Definitions 

For the purposes of this Agreement: 
a) classified information means information 

or material transmitted or produced under this 
Agreement that is to be kept secret and has 
been marked with a classification marking 
under the national law of a Party so as to 
ensure that the information or material is 
appropriately protected; 

b) contractor means an individual, a legal 
person or a public authority under the 
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de parts jurisdiktion och har behörighet att ingå 
kontrakt; 

c) säkerhetsklassificerat kontrakt: ett kontrakt 
mellan två eller flera kontraktsparter, vilket för 
att kunna fullgöras kräver tillgång till eller an-
vändning av säkerhetsklassificerad informa-
tion, eller där säkerhetsklassificerad informa-
tion framställs för att fullgöra kontraktet eller 
uppkommer på grund av kontraktet; 

d) nationell säkerhetsmyndighet: nationell 
myndighet som har ansvar för genomförandet 
och övervakningen av denna överenskommel-
se; 

e) behörig myndighet: nationell säkerhets-
myndighet eller annan nationell myndighet 
som med stöd av den nationella lagstiftningen 
har ansvar för att genomföra denna överens-
kommelse; 

f) utlämnande part: fördragsslutande part, 
från vilken den säkerhetsklassificerade infor-
mationen härrör; 

g) mottagarpart: fördragsslutande part, till 
vilken den säkerhetsklassificerade informatio-
nen förmedlas; 

h) nationell lagstiftning: lagar, författningar 
på lägre nivå samt myndighetsbestämmelser 
och -föreskrifter; 

i) säkerhetsintyg baserat på en personsäker-
hetsutredning: bedömning, utförd av behörig 
myndighet i enlighet med den nationella lag-
stiftningen, med vilken en person ges rätt att få 
tillgång till säkerhetsklassificerad information; 

j) säkerhetsintyg baserat på en säkerhetsut-
redning som gäller sammanslutning: en hand-
ling, med vilken intygas att en juridisk person 
och dennas lokaler har vederbörlig fysisk och 
organisatorisk beredskap att använda och de-
ponera säkerhetsklassificerad information i en-
lighet med relevant nationell lagstiftning; 

k) informationsbehov: verifierat behov av sä-
kerhetsklassificerad information.  

 
Artikel 3 

Skydd av säkerhetsklassificerad information 

1. De fördragsslutande parterna ska i enlighet 
med sin nationella lagstiftning vidta de åtgärder 
som fordras för att skydda säkerhetsklassifice-
rad information. De ska ge sådan information 
samma skydd de ger egen information av mot-
svarande säkerhetsklass.  

jurisdiction of one of the Parties possessing the 
legal capacity to conclude contracts; 

c) classified contract means a contract 
between two or more contractors the 
implementation of which requires access to, or 
the use of, classified information or where 
classified information is produced to 
implement the contract or arises from the 
contract; 

d) National Security Authority means the 
national authority responsible for the 
implementation and supervision of this 
Agreement; 

e) competent authority means the National 
Security Authority or other national authority 
which, under the national law, is responsible 
for the implementation of this Agreement; 

 
f) originating Party means the Party initiating 

classified information; 
 
g) recipient Party means the Party to which 

classified information is transmitted; 
 
h) national law means laws, subordinate 

regulations, official instructions and 
guidelines; 

i) personnel security clearance means a 
determination by the competent authority that 
allows a person to access classified 
information, in accordance with the relevant 
national law; 

j) facility security clearance certificate means 
a document proving that a legal person and its 
facilities have the physical and organisational 
capability to use and deposit classified 
information, in accordance with the relevant 
national law; 

 
k) need-to-know means a verified need to 

access classified information.  
 

Article 3 

Protection of classified information 

1. The Parties shall take all appropriate 
measures under their national law to protect 
classified information. They shall afford such 
information the same protection as they afford 
to their own information at the corresponding 
level of classification. 
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2. De fördragsslutande parterna ska inte ge in-
ternationella organisationer eller stater som inte 
är parter i denna överenskommelse, medräknat 
deras tjänstemän, medborgare och juridiska 
personer, tillgång till säkerhetsklassificerad in-
formation, såvida inte den behöriga myndighe-
ten hos den fördragsslutande part som har be-
stämt om klassificeringen på förhand har gett 
sitt skriftliga samtycke. 

3. Säkerhetsklassificerad information får an-
vändas endast för det ändamål för vilket det har 
förmedlats. 

4. Fysiska personer får ges tillgång till säker-
hetsklassificerad information endast utgående 
från ett informationsbehov i deras arbete eller i 
utförandet av ett givet uppdrag. 

5. Tillgång till information som har klassifi-
cerats som KONFIDENTIELL/KONFI-
DENTSIAALNE eller högre får endast ges fy-
siska personer som har ett säkerhetsintyg base-
rat på en personsäkerhetsutredning i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 

6. De fördragsslutande parterna ska inom 
sina respektive territorier säkerställa att de sä-
kerhetsgranskningar av lokaler och säkerhetsut-
redningar av fysiska personer som krävs för att 
genomföra denna överenskommelse sker på 
vederbörligt sätt. 

 
 

Artikel 4 

Säkerhetsklasserna 

1. Säkerhetsklasserna motsvarar varandra en-
ligt följande: 
 
Republiken Finland 
ERITTÄIN SALAINEN/YTTERST  
HEMLIG 
SALAINEN/HEMLIG 
LUOTTAMUKSELLINEN/ 
KONFIDENTIELL 
KÄYTTÖ RAJOITETTU/BEGRÄNSAD  
TILLGÅNG 

 
Republiken Estland  
TÄIESTI SALAJANE 
SALAJANE 
KONFIDENTSIAALNE 
PIIRATUD 
 

2. The Parties shall not grant access to 
classified information to any international 
organisation or any state, including its 
officials, citizens and legal entities, that is not a 
Party to this Agreement, without the prior 
written consent of the competent authority of 
the Party which determined the classification. 

 
 
3. Classified information shall be used solely 

for the purpose for which it has been 
transmitted. 

4. Access to classified information may only 
be granted to individuals on account of their 
work or performance of a given task, on a 
need-to-know basis. 

5. Access to information classified as 
LUOTTAMUKSELLINEN/ KONFIDENT-
SIAALNE or above may only be granted to 
individuals who hold a personnel security 
clearance in accordance with the relevant 
national law. 

6. In their respective territories, the Parties 
shall ensure that the security inspections of 
facilities and the background checks of 
individuals necessary for the implementation 
of this Agreement are appropriately carried 
out. 

 
 

Article 4 

Security Classification Levels 

1. The security classifications levels shall 
correspond to one another as follows: 

 
Republic of Finland 
ERITTÄIN SALAINEN 
SALAINEN 
LUOTTAMUKSELLINEN 
 
 
KÄYTTÖ RAJOITETTU 

 
 

Republic of Estonia 
TÄIESTI SALAJANE 
SALAJANE 
KONFIDENTSIAALNE 
PIIRATUD 
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2. Mottagarparten ska säkerställa att säker-
hetsklassificerad information och kopior av så-
dan information förses med dess egen motsva-
rande nationella säkerhetsanteckning. Anteck-
ning ska också göras på information som fram-
ställs utgående från förmedlad säkerhetsklassi-
ficerad information eller ett säkerhetsklassifice-
rat kontrakt eller som uppkommer på denna 
grund.  

3. Mottagarpartens nationella säkerhetsmyn-
dighet ska säkerställa att säkerhetsklassen änd-
ras eller hävs endast i det fall att den utlämnan-
de partens nationella säkerhetsmyndighet ber 
om det eller ger sitt tillstånd till det. 

4. Mottagarpartens nationella säkerhetsmyn-
dighet kan be den utlämnande partens nationel-
la säkerhetsmyndighet att ändra eller häva en 
säkerhetsklassificering eller att meddela grun-
derna för att man valt en viss säkerhetsklass. 

 
 

Artikel 5 

Säkerhetsklassificerade kontrakt 

1. Den utlämnande parten som ingår ett sä-
kerhetsklassificerat kontrakt eller som tillåter 
att ett sådant kontrakt ingås med en kontrakts-
part som hör till mottagarpartens jurisdiktion 
ska av mottagarpartens behöriga myndighet er-
hålla ett säkerhetsintyg över kontraktsparten 
baserat på en säkerhetsutredning som gäller 
sammanslutning. Intyget måste erhållas innan 
en potentiell kontraktspart som deltar i ett an-
budsförfarande ges tillgång till säkerhetsklassi-
ficerad information. 

2. De behöriga myndigheterna ska säkerställa 
att säkerhetsklassificerade kontrakt både inne-
håller bestämmelser om kontraktspartens skyl-
dighet att vidta nödvändiga åtgärder för att 
skydda säkerhetsklassificerad information och 
anvisningar om klassificering. 

3. De behöriga myndigheterna ska säkerställa 
att säkerhetsklassificerade kontrakt innehåller 
bestämmelser om förbud att ingå säkerhets-
klassificerade kontrakt med underleverantörer 
innan den behöriga myndigheten har gett sitt 
tillstånd. På underleverantörer tillämpas samma 
säkerhetskrav som på den kontraktspart som 
har ingått huvudkontraktet. 

4. Mottagarpartens behöriga myndigheter ska 
säkerställa att säkerhetsklassificerade kontrakt 

2. The recipient Party shall ensure that any 
classified information and any copies of such 
information are marked with a marking 
designating the corresponding national security 
classification level. A marking shall be made 
also on information produced on the basis of or 
arising from transmitted classified information 
or a classified contract.  

 
3. The National Security Authority of the 

recipient Party shall ensure that the security 
classification level is altered or revoked only 
when so requested or allowed by the National 
Security Authority of the originating Party. 

4. The National Security Authority of the 
recipient Party may request the National 
Security Authority of the originating Party to 
alter the security classification level or revoke 
it, or to supply reasons for the choice of a 
given level of classification. 
 

Article 5 

Classified contracts 

1. The originating Party, which concludes, or 
permits the conclusion of, a classified contract 
with a contractor of the recipient Party, shall 
obtain from the competent authority of that 
Party a facility security clearance certificate 
based on a security vetting of the contractor. 
The certificate shall be obtained before access 
to classified information is granted to a 
potential contractor participating in a tender 
process. 

 
2. The competent authorities shall ensure 

that classified contracts contain both 
provisions on the duty of the contractor to 
undertake the necessary measures for the 
protection of classified information and 
classification instructions. 

3. The competent authorities shall ensure 
that classified contracts contain provisions that 
prohibit concluding a classified contract with a 
subcontractor before the competent authority 
has granted a permission to do so. 
Subcontractors shall be subject to the same 
security requirements as the contractor which 
concluded the main contract. 

4. The competent authorities of the recipient 
Party shall ensure that the same standard of 
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genomförs på samma säkerhetsnivå som för 
säkerhetsklassificerade kontrakt som ingås av 
den fördragsslutande parten själv. För detta än-
damål ska dessa behöriga myndigheter vidta 
följande åtgärder innan en kontraktspart ges 
tillgång till säkerhetsklassificerad information: 

 
a) säkerställa att kontraktsparten är förmögen 

att skydda säkerhetsklassificerad information 
på vederbörligt sätt; 

b) utfärda säkerhetsintyg baserade på person-
säkerhetsutredningar till personer som har ett 
verifierat behov av tillgång till säkerhetsklassi-
ficerad information i sitt arbete eller för ett gi-
vet uppdrag; 

c) säkerställa att alla som har tillgång till sä-
kerhetsklassificerad information är medvetna 
om sina skyldigheter i enlighet med tillämplig 
nationell lagstiftning; 

d) utföra säkerhetsgranskningar i de lokaler 
den övervakningsskyldighet gäller som avses i 
denna artikel. 

 
Artikel 6 

Förmedling av säkerhetsklassificerad infor-
mation 

1. Information som hör till säkerhetsklassen 
YTTERST HEMLIG/TÄIESTI SALAJANE 
får förmedlas endast via officiella regeringska-
naler. 

2. Information som hör till säkerhetsklassen 
HEMLIG/SALAJANE eller KONFIDENTI-
ELL/KONFIDENTSIAALNE ska i normala 
fall förmedlas via officiella regeringskanaler. I 
brådskande fall eller i fråga om särskilt angivna 
projekt eller program kan även andra kanaler 
användas, förutsatt att bägge fördragsslutande 
parters nationella säkerhetsmyndigheter god-
känner förfarandet. 

3. Vid förmedling av information som hör till 
säkerhetsklassen KONFIDENTIELL/KONFI-
DENTSIAALNE eller högre ska följande krav 
iakttas: 

a) personen som transporterar handlingen el-
ler materialet ska ha ett säkerhetsintyg baserat 
på en relevant personsäkerhetsutredning samt 
ett kuririntyg utställt av den behöriga säker-
hetsmyndigheten; 

b) den utlämnande parten ska föra register 
över förmedlad säkerhetsklassificerad informa-

security is observed in the implementation of 
classified contracts as would be the case with 
classified contracts concluded by that Party 
itself. To this end, these competent authorities 
shall undertake the following measures before 
access to classified information is granted to 
the contractor: 

a) ensure that the contractor can offer 
appropriate protection to classified 
information; 

b) issue personnel security clearance 
certificates to those persons who have a 
verified need for access to classified 
information for reasons of work or 
performance of a given task; 

c) ensure that everyone with access to 
classified information is aware of his or her 
obligations under the applicable national law; 

 
d) carry out security inspections in facilities 

subject to the duty of supervision referred to in 
this Article. 

 
Article 6 

Transmission of classified information 

 
1. Information classified as ERITTÄIN 

SALAINEN/TÄIESTI SALAJANE shall only 
be transmitted through official Government-to-
Government channels.  

2. Normally, information classified as 
SALAINEN/SALAJANE or LUOTTAMUK-
SELLINEN/KONFIDENTSIAALNE shall be 
transmitted through official Government-to-
Government channels. In urgent cases or for 
specific designated projects or programmes, 
other channels may also be used, subject to the 
approval of the National Security Authorities 
of both Parties. 

3. The transmission of information classified 
as LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENT-
SIAALNE and above shall meet the following 
requirements: 

a) the person carrying the document or 
material holds a security clearance certificate 
issued on the basis of an appropriate 
background check and a courier certificate 
issued by a competent authority; 

b) the originating Party maintains a register 
of transmitted classified information and, on 
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tion och på begäran av mottagarparten ge den 
sistnämnda ett registerutdrag; 

c) handlingarna och annat material som inne-
håller säkerhetsklassificerad information ska 
förpackas och förseglas på ett adekvat sätt; 

d) mottagandet av säkerhetsklassificerad in-
formation ska bekräftas skriftligen. 

4. Om man har för avsikt att förmedla en 
större mängd säkerhetsklassificerat material 
ska de nationella säkerhetsmyndigheterna från 
fall till fall komma överens om det lämpliga 
förfaringssättet. 

5. Information som hör till säkerhetsklassen 
BEGRÄNSAD TILLGÅNG/PIIRATUD kan 
även förmedlas per post eller med någon annan 
leveransservice, med tillbörligt beaktande av 
den utlämnande partens nationella lagstiftning. 

6. Säkerhetsklassificerad information får 
förmedlas elektroniskt endast fullt krypterat, 
med krypteringsmetoder och -apparater som 
bägge fördragsslutande parters behöriga myn-
digheter gemensamt har godkänt. 

7. De fördragsslutande parternas säkerhets-
tjänster kan direkt sinsemellan utbyta operativ 
information eller underrättelseuppgifter i enlig-
het med nationell lagstiftning. 

 
Artikel 7 

Översättning, kopiering och utplåning av 
säkerhetsklassificerad information 

1. Information som hör till säkerhetsklassen 
YTTERST HEMLIG/TÄIESTI SALAJANE 
eller HEMLIG/SALAJANE får översättas eller 
kopieras endast om den utlämnande partens na-
tionella säkerhetsmyndighet på förhand har gett 
sitt skriftliga samtycke. 

2. Information som hör till säkerhetsklassen 
HEMLIG/SALAJANE eller KONFIDENTI-
ELL/KONFIDENTSIAALNE ska returneras 
till den utlämnande parten eller utplånas i en-
lighet med den nationella lagstiftningen. 

3. Information som hör till säkerhetsklassen 
YTTERST HEMLIG/TÄIESTI SALAJANE 
ska, när det anses att den inte längre behövs, re-
turneras till den utlämnande parten iakttagande 
förfarandet som föreskrivs i artikel 6 och beak-
tande mottagarpartens lagstiftning. 

 
4. I krissituationer, där säkerhetsklassificerad 

information som har framställts eller överförts i 

request by the recipient Party, provides the 
latter with an extract of the register; 

c) the documents and other materials 
containing classified information are 
appropriately packaged and sealed; 

d) the receipt of classified information is 
confirmed in writing. 

4. If a large volume of classified information 
is to be transmitted, the applicable procedures 
shall be agreed upon by the National Security 
Authorities on a case-by-case basis. 

5. Information classified as KÄYTTÖ 
RAJOITETTU/PIIRATUD may also be 
transmitted by post or another delivery service, 
taking due note of the requirements of the 
national law of the originating Party. 

 
6. Classified information may be transmitted 

electronically only in a fully encrypted mode, 
using encryption methods and devices jointly 
approved by the competent authorities of both 
Parties.  

7. The security services of the Parties may 
exchange operative and/or intelligence 
information directly with each other in 
accordance with national law. 

 
Article 7 

Translation, copying and disposal of 
classified information 

1. Information classified as ERITTÄIN 
SALAINEN/TÄIESTI SALAJANE or 
SALAINEN/SALAJANE may be translated or 
copied if the National Security Authority of 
the originating Party has given a prior written 
consent for it. 

2. Information classified as SALAI-
NEN/SALAJANE or LUOTTAMUKSEL-
LINEN/KONFIDENTSIAALNE shall be 
returned to the originating Party or disposed of 
in accordance with national law. 

3. Information classified as ERITTÄIN 
SALAINEN/TÄIESTI SALAJANE shall be 
returned to the originating Party in accordance 
with the procedure provided in Article 6 after 
it is no longer considered necessary, taking 
into account the national law of the recipient 
Party. 

4. In case of a crisis situation which makes it 
impossible to protect and return classified 
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enlighet med denna överenskommelse inte kan 
skyddas eller returneras, ska den säkerhetsklas-
sificerade informationen omedelbart förstöras. 
Mottagarparten ska så fort som möjligt under-
rätta den utlämnande partens nationella säker-
hetsmyndighet om att säkerhetsklassificerad in-
formation har förstörts. 

 
 

Artikel 8 

Besök 

1. En fördragsslutande part ska tillåta besök 
från den andra fördragsslutande parten för sä-
kerhetsgranskningar i lokaler där säkerhets-
klassificerad information framställs, hanteras 
eller förvaras, eller där det drivs säkerhetsklas-
sificerade projekt, endast om mottagarpartens 
behöriga myndighet på förhand har gett sitt 
skriftliga tillstånd. Ett sådant tillstånd ska en-
dast beviljas personer som har ett säkerhetsin-
tyg baserat på en personsäkerhetsutredning och 
ett informationsbehov. 

2. Vardera fördragsslutande parten ska tillåta 
att myndighetspersonal eller anställda hos en 
kontraktspart från den andra fördragsslutande 
parten besöker sådana egna eller en kontrakts-
parts lokaler där besökare kan få tillgång till 
säkerhetsklassificerad information. Besökare 
ska uppfylla kraven i artikel 3.4 och 3.5. 

3. Besökare ska följa de nationella säkerhets-
bestämmelser och -föreskrifter som tillämpas 
hos värdorganisationen och i dess lokaler. Sä-
kerhetsklassificerad information som har över-
låtits till besökare ska anses ha överlåtits till 
den fördragsslutande part, vars myndigheter 
besökarna företräder, eller till vars jurisdiktion 
den kontraktspart hör som besökarna represen-
terar eller som är deras arbetsgivare, och den 
överlåtna informationen ska skyddas i enlighet 
med det. 

4. Om man under ett besök vill få tillgång till 
information som hör till säkerhetsklassen 
KONFIDENTIELL/KONFIDENTSIAALNE 
eller högre måste besöksansökan tillställas 
mottagarparten via officiella regeringskanaler. 
Förfarandet med besöksansökningar ska be-
gränsas till besök som gäller företagssäkerhet 
eller säkerhetsgranskningar. 

5. Besöksansökan ska framföras minst två (2) 
veckor före den planerade tidpunkten för besö-

information generated or transmitted according 
to this Agreement, the classified information 
shall be destroyed immediately. The recipient 
Party shall notify the National Security 
Authority of the originating Party about the 
destruction of classified information as soon as 
possible. 

 
 

Article 8 

Visits 

1. Security inspection visits to premises 
where classified information is developed, 
handled or stored, or where classified projects 
are carried out, shall only be granted by one 
Party to visitors from the other Party if a prior 
written permission from the Competent 
Authority of the recipient Party has been 
obtained. Such permission shall only be 
granted to persons who have a personnel 
security clearance and a need-to-know. 

 
2. Each Party shall allow visits by personnel 

of the administration or of a contractor of the 
other Party to its own or its contractor's 
facilities, where the visitors may have access 
to classified information. The visitors shall 
meet the requirements referred to in 
paragraphs 4 and 5 of Article 3. 

3. The visitors shall abide by the national 
security instructions and guidelines applicable 
in the host agency and its facility. Classified 
information that has been provided to the 
visitors shall be deemed to have been provided 
to the Party whose administration the visitors 
represent or which exercises jurisdiction over 
the contractor whom the visitors represent or 
are employed by; the information shall be 
secured accordingly. 

 
4. If, during a visit, information classified as 

LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTSI-
AALNE or above is to be accessed, the visit 
request shall be submitted to the host Party 
solely through official Government-to-
Government channels. The visit request 
procedure shall be limited only to industrial 
security visits and security inspection visits. 

5. The visit request shall be submitted at 
least two (2) weeks before the intended time of 
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ket på mottagarpartens nationella språk eller på 
engelska. Besöksansökan ska innehålla de 
uppgifter som anges i bilagan till denna över-
enskommelse. 

6. I enlighet med kriterier som de behöriga 
myndigheterna sinsemellan har avtalat om kan 
de fördragsslutande parterna göra upp förteck-
ningar över personal som har rätt till flera än ett 
besök i anslutning till ett enskilt projekt, pro-
gram eller upphandlingsavtal. Dessa förteck-
ningar ska gälla i tolv (12) månader. Förteck-
ningarnas giltighetstid kan emellertid genom 
ett avtal mellan de fördragsslutande parterna 
förlängas med högst tolv (12) månader åt 
gången. 

7. Avtal om förteckningar ska ingås och för-
teckningar göras upp i enlighet med mottagar-
partens nationella lagstiftning. När en förteck-
ning har gjorts upp kan detaljerna kring ett en-
skilt besök avtalas direkt med den kontraktspart 
eller organisation som ska besökas. 

 
 

Artikel 9 

Underrättelser och samråd 

1. De fördragsslutande parterna ska främja 
samarbetet mellan de behöriga myndigheterna 
och för att genomföra denna överenskommelse 
underrätta varandra om följande: 

a) den nationella lagstiftningen om skydd av 
säkerhetsklassificerad information och sådana 
ändringar i den som kan påverka skyddet av 
säkerhetsklassificerad information som utbyts i 
enlighet med denna överenskommelse, som 
uppkommer till följd av den eller som fram-
ställs utgående från den; 

b) nationella säkerhetsmyndigheter och änd-
ringar som gäller dem. 

2. För att säkerställa ett nära samarbete i ge-
nomförandet av denna överenskommelse ska 
de nationella säkerhetsmyndigheterna samråda 
sinsemellan på någondera myndighetens begä-
ran. 

 
Artikel 10 

Tvistlösning 

Alla tvister som uppkommer mellan de för-
dragsslutande parterna om tolkning eller till-
lämpning av denna överenskommelse ska av-

the visit, either in the national language of the 
host Party or in English. The visit request shall 
contain the information referred to in the 
Annex to this Agreement. 

6. In accordance with conditions agreed 
upon by their competent authorities, the Parties 
may draw up lists of personnel who are 
entitled to more than one visit in the context of 
an individual project, programme or 
procurement contract. Such lists shall have a 
period of validity of twelve (12) months. 
However, the period of validity of such lists 
may be extended, by agreement between the 
Parties, for at most twelve (12) months at a 
time. 

7. The agreement on the lists shall be 
concluded and the lists shall be drawn up in 
accordance with the national law of the host 
Party. Once a list has been drawn up, the 
particulars of a single visit may be agreed upon 
directly with the contractor or agency to be 
visited. 

 
Article 9 

Notification and consultations 

1. The Parties shall promote the co-operation 
between their competent authorities and, in 
order to implement this Agreement, notify 
each other of the following: 

a) national laws on the protection of 
classified information and amendments to such 
laws, when these may affect the protection of 
classified information to be exchanged, arising 
or produced under this Agreement; 

 
 
b) the designation of National Security 

Authorities and any changes thereto. 
2. In order to ensure close co-operation in 

the implementation of this Agreement, the 
National Security Authorities of the Parties 
shall consult each other at the request of one of 
these authorities. 

 
Article 10 

Resolution of disputes 

All disputes between the Parties on the 
interpretation or application of this Agreement 
shall be resolved exclusively by means of 
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göras endast och enbart i samråd mellan par-
terna. 

 
Artikel 11 

Kränkningar av sekretessbestämmelserna för 
säkerhetsklassificerad information 

1. Vardera fördragsslutande parten ska ome-
delbart underrätta den andra fördragsslutande 
parten om misstänkta eller upptäckta fall av 
obehörigt röjande av säkerhetsklassificerad in-
formation som avses i denna överenskommelse 
eller av andra kränkningar av sekretessen för 
sådan information. 

2. Den fördragsslutande part till vars jurisdik-
tion ärendet hör ska i enlighet med sin nationel-
la lagstiftning vidta alla åtgärder som fordras 
för att begränsa konsekvenserna av sådana 
kränkningar som avses i punkt 1 i denna artikel 
och för att förhindra att kränkningarna fortgår. 
Den andra fördragsslutande parten ska på begä-
ran bistå undersökningarna och underrättas om 
undersökningarnas resultat och om vilka åtgär-
der som vidtagits till följd av kränkningen. 

 
Artikel 12 

Kostnader 

De fördragsslutande parterna ersätter inte 
varandra för kostnader som förorsakas av ge-
nomförandet av denna överenskommelse. 

 
 

Artikel 13 

Slutbestämmelser 

1. De fördragsslutande parterna ska underrät-
ta varandra om att de åtgärder som den natio-
nella lagstiftningen kräver för att sätta denna 
överenskommelse i kraft har uppfyllts. Över-
enskommelsen träder i kraft den första dagen 
den andra månaden efter att den senare under-
rättelsen har tagits emot. 

2. Denna överenskommelse ska gälla tills vi-
dare. Överenskommelsen kan ändras med öm-
sesidigt skriftligt samtycke av de fördrags-
slutande parterna. Vardera fördragsslutande 
parten kan när som helst föreslå ändringar i 
överenskommelsen. Om en fördragsslutande 

consultations between the Parties. 
 
 

Article 11 

Violations of provisions on the protection of 
classified information 

1. Each Party shall immediately notify the 
other Party of any suspicions or discoveries of 
unlawful disclosure of classified information 
referred to in this Agreement or of other 
violations of the protection of such 
information. 

 
2. The Party with jurisdiction shall undertake 

all possible appropriate measures under its 
national law so as to limit the consequences of 
violations referred to in paragraph 1 of this 
Article and to prevent further violations. Upon 
request, the other Party shall provide 
investigative assistance; it shall be informed of 
the outcome of the investigation and of the 
measures undertaken as a result of the 
violation. 

 
Article 12 

Costs 

The Parties shall not reimburse each other 
for the costs incurred in the implementation of 
this Agreement. 

 
 

Article 13 

Final provisions 

1. The Parties shall notify each other of the 
completion of the national procedures 
necessary for the entry into force of the 
Agreement. The Agreement shall enter into 
force on the first day of the second month 
following the receipt of the later notification. 

 
2. This Agreement shall be in force for an 

indeterminate period of time. The Agreement 
may be amended by the mutual, written 
consent of the Parties. Either Party may 
propose amendments to this Agreement at any 
time. If one Party so proposes, the Parties shall 
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part så föreslår, ska de fördragsslutande parter-
na inleda förhandlingar om ändringar i över-
enskommelsen. 

3. En fördragsslutande part kan säga upp 
denna överenskommelse genom att skriftligt 
via regeringskanaler underrätta den andra för-
dragsslutande parten om uppsägningen, med 
iakttagande av en sex (6) månaders uppsäg-
ningstid. Om överenskommelsen sägs upp ska 
redan förmedlad säkerhetsklassificerad infor-
mation och klassificerad information som upp-
kommer på grund av denna överenskommelse 
hanteras i enlighet med bestämmelserna i den-
na överenskommelse så länge det är nödvän-
digt för att skydda den säkerhetsklassificerade 
informationen. 

 
Till bekräftelse härav har i vederbörlig ord-

ning befullmäktigade representanter för de för-
dragsslutande parterna undertecknat denna 
överenskommelse  

i Tallinn den 5 juni 2007 
i två original, båda på finska, estniska och 

engelska språken, vilka alla texter är lika gilti-
ga. I fall av skiljaktighet i fråga om tolkningen 
ska den engelska texten ha företräde. 

 
 
 

För republiken Finlands regering 
 
 
 

För republiken Estlands regering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

begin consultations on the amendment of the 
Agreement. 

 
3. A Party may terminate this Agreement by 

written notification to the other Party delivered 
through official Government-to-Government 
channels, observing a period of notice of six 
(6) months. If the Agreement is terminated, the 
classified information already transmitted and 
the classified information arising from this 
Agreement shall be handled in accordance 
with the provisions of this Agreement for as 
long as necessary for the protection of the 
classified information. 

 
 
 
In witness whereof, the duly authorised 

representatives of the Parties have signed this 
Agreement, 

 
in Tallinn on the 5th day of June, 2007 
in two originals, both in the Finnish, 

Estonian, and English languages, each text 
being equally authentic. In case of any 
divergence of interpretation the English text 
shall prevail. 

 
 

For the Government of the Republic of 
Finland 

 
 

For the Government of the Republic of 
Estonia 
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Bilaga 
 

Besöksansökan 
 
Alla besöksansökningar som avses i artikel 8 

i överenskommelsen ska innehålla följande 
uppgifter: 

1. besökarens förnamn och efternamn, födel-
sedatum och födelseort samt passnummer eller 
identitetsbevisets nummer; 

2. besökarens nationalitet; 
3. besökarens tjänsteställning eller uppdrag 

samt namnet på den myndighet, organisation 
eller de lokaler, till vars personal besökaren 
hör; 

4. besökarens säkerhetsintyg baserat på en 
personsäkerhetsutredning som innehåller upp-
gifter om omfattningen på personens befogen-
heter att få tillgång till säkerhetsklassificerad 
information; 

5. syftet med besöket och den föreslagna tid-
punkten för besöket; 

6. organisationerna och lokalerna som ska 
besökas samt namnen på deras kontaktperso-
ner. 

 
 

Annex 
 

Visit requests 
 
All visit requests referred to in Article 8 of 

the Agreement shall contain the following 
information: 

1. the given name and surname of the visitor, 
his or her date and place of birth, and the 
number of his or her passport or identity card; 

2. the citizenship of the visitor; 
3. the position or service designation of the 

visitor, as well as the name of the authority, 
agency or facility to whose personnel the 
visitor belongs; 

4. the grade of the security clearance of the 
visitor, indicating the scope of his or her right 
to access classified information; 

 
 
5. the purpose of the visit and its proposed 

date; 
6. the agencies and facilities to be visited and 

the contact persons there. 
 
 
 

 



(Finlands författningssamlings nr 47/2008)

Republikens presidents förordning

Nr 14

om sättande i kraft av ändringar i avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och
Nordsjön

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern,
föreskrivs:

1 §
De i Esbjerg den 22 augusti 2003 genom
mötesparternas resolution 4 gjorda ändring-
arna i avtalet till skydd för småvalar i Öster-
sjön och Nordsjön (FördrS 103/1999), vilka
godkänts av republikens president den 26
oktober 2007, och i fråga om vilka godkän-
nandeinstrumentet har deponerats hos För-
enta Nationernas generalsekreterare den 5 no-

vember 2007, gäller från den 3 februari 2008
så som därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 3 feb-

ruari 2008.

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Kimmo Tiilikainen
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(Översättning) 
 
 
ÄNDRINGAR I AVTALET TILL SKYDD 
FÖR SMÅVALAR I ÖSTERSJÖN OCH 

NORDSJÖN 

CHANGES TO THE AGREEMENT ON 
THE CONSERVATION OF SMALL 

CETACEANS OF THE BALTIC AND 
NORTH SEAS 

 
Fördragets namn 

 
Fördragets namn ändras som följer: 
 
Avtal till skydd för småvalar i Östersjön, 

nordöstra Atlanten, Irländska havet och 
Nordsjön. 

Name of the Agreement 
 

Change the name of the Agreement to: 
 
Agreement on the Conservation of Small 

Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, 
Irish and North Seas. 

 
 

Artikel 1 
 

Artikel 1.2 (b) ersätts som följer: 
 
"avtalets tillämpningsområde den marina 

miljön i Östersjön och Nordsjön och område-
na i närheten av nordöstra Atlanten, avgränsat 
av Bottniska och Finska vikens kuster; i syd-
ost av 36 nordlig bredd till en punkt där den-
na latitud möter den linje som förenar fyrarna 
Cape St. Vincent (Portugal) och Casablanca 
(Marocko); i sydväst 36 nordlig bredd och 15 
västlig längd; i nordväst longitud 15 och en 
linje som går genom följande punkter: 59 
nordlig bredd/15 västlig längd, 60 nordlig 
bredd/5 västlig längd, 61 nordlig bredd/4 
västlig längd; 62 nordlig bredd/3 västlig 
längd; i norr latitud 62; samt inbegripet Kat-
tegatt och Öresund och Bältpassagerna." 

Article 1 
 

Replace Article 1.2 (b) with 
 
"Area of the Agreement means the marine 

environment of the Baltic and North Seas and 
contiguous area of the North East Atlantic, as 
delimited by the shores of the Gulfs of Both-
nia and Finland; to the southeast by latitude 
36°N, where this line of latitude meets the 
line joining the lighthouses of Cape St. Vin-
cent (Portugal) and Casablanca (Morocco); to 
the southwest by latitude 36°N and longitude 
15°W; to the northwest by longitude 15° and 
a line drawn through the following points: 
latitude 59°N/longitude 15°W, latitude 
60°N/longitude 05°W, latitude, 
61°N/longitude 4W; latitude 62N/ longitude 
3W; to the north by latitude 62°N; and in-
cluding the Kattegat and the Sound and Belt 
passages." 

 
Artikel 6 

 
Till artikel 6.5 fogas en ny underpunkt 6.5.4 

som följer: 
 
"Varje stat som blir part i avtalet efter det 

att ändringen har trätt i kraft anses, om inte 
staten i fråga anmäler någon annan avsikt, 

 
a) vara part i avtalet sådant det lyder ändrat, 

och  
 

Article 6 
 

Add a new subparagraph 6.5.4 to Article 
6.5 reading as follows: 

 
"Any State that becomes a Party to the Ag-

reement after the entry into force of an A-
mendment shall, failing an expression of a 
different intention by that State: 

a) be considered as a Party to the Agree-
ment as amended; and 
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Nr 14 
 

b) vara part i avtalet sådant det lyder utan 
ändringar i förhållande till de parter som inte 
binds av ändringen." 

b) be considered as a Party to the unamen-
ded Agreement in relation to any Party not 
bound by the Amendment." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 
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