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(Finlands författningssamlings nr 73/2008)

Lag

Nr 44

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
ändringarna i bilaga VI som genom 1997 års ändringsprotokoll fogats till protokollet av
år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från

fartyg

Given i Helsingfors den 1 februari 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i de ändringar som i London
den 22 juli 2005 gjorts i bilaga VI till proto-
kollet av år 1978 till 1973 års internationella
konvention till förhindrande av förorening

från fartyg (FördrS 51/1983) gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 1 februari 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Sirkka-Liisa AnttilaRP 99/2007
KoUB 11/2007
RSv 92/2007

14—2008



(Finlands författningssamlings nr 227/2008)

Republikens presidents förordning

Nr 45

om sättande i kraft av ändringar i bilagan VI till protokoll av år 1978 till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträ-
dande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i konventionen

Given i Helsingfors den 4 april 2008

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

1 §
De i London den 22 juli 2006 genom Inter-
nationella sjöfartsorganisationens havsmiljö
skyddskommittés beslut MEPC.132(53)
gjorda ändringarna i bilagan VI till protokoll
av år 1978 till 1973 års internationella kon-
vention till förhindrande av förorening från
fartyg (FördrS 51/1983), vilka riksdagen god-
känt den 27 november 2007 och vilka repu-
blikens president godkänt den 1 februari
2008, träder i kraft den 30 april 2008.

2 §
Lagen av den 1 februari 2008 om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till områ-

det för lagstiftningen i ändringarna i bilaga
VI till protokollet av år 1978 till 1973 års
internationella konvention till förhindrande
av förorening från fartyg (73/2008) träder i
kraft den 30 april 2008.

3 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 30

april 2008.

Helsingfors den 4 april 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen
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Svensk översättning 
 
 
 
 
 

BILAGA 
 

ÄNDRINGAR TILL BILAGA VI TILL 
MARPOL OCH TILL NOx-KODEN 

 

ANNEX 
 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX 
VI AND THE NOx TECHNICAL CODE 

 
A. Ändringar till bilaga VI till MARPOL A. Amendments to MARPOL Annex VI 
 

Regel 2 
 

1 
Efter punkt 13 infogas en ny punkt 14: 

 
”(14) årsdag: den dag och månad varje år 

som motsvarar det datum då det internationel-
la luftskyddscertifikatet upphör att gälla.” 
 

Regulation 2 
 

1 
The following new paragraph (14) is added 

after existing paragraph (13):  
“(14) Anniversary date means the day and 

the month of each year which will corre-
spond to the date of expiry of the Interna-
tional Air Pollution Prevention Certi-ficate.” 

 
Regel 5 

 
2 

Den nuvarande rubriken ersätts med följan-
de: 

”Besiktning” 

Regulation 5 
 

2 
The existing title is replaced by the follow-

ing:  
“Surveys” 

 
3 

Nuvarande regel 5 ersätts med följande: 
 

”(1) Alla fartyg med en bruttodräktighet av 
minst 400 och alla fasta eller flytande olje-
plattformar och andra plattformar skall vara 
föremål för följande besiktningar: 

3 
The existing regulation 5 is replaced by the 

following:  
“(1) Every ship of 400 gross tonnage and 

above and every fixed and floating drilling 
rig and other platforms shall be subject to the 
surveys specified below: 

 
(a) En första besiktning innan fartyget sätts 

i trafik eller innan det certifikat som krävs en-
ligt regel 6 i denna bilaga utfärdas för första 
gången. Besiktning skall säkerställa att ut-
rustning, anläggningar, anordningar, arran-
gemang och byggnadsmaterial i alla avseen-
den uppfyller tillämpliga bestämmelser i den-
na bilaga. 

(a) An initial survey before the ship is put 
into service or before the certificate required 
under regulation 6 of this Annex is issued for 
the first time. This survey shall be such as to 
ensure that the equipment, systems, fittings, 
arrangements and material fully comply with 
the applicable requirements of this Annex; 

 
b) Förnyade besiktningar som skall förrättas 

med de intervaller som administrationen fast-
ställer, som inte får överskrida fem år, om 
inte regel 9(2), 9(5), 9(6) eller 9(7) i denna bi-

(b) A renewal survey at intervals specified 
by the Administration, but not exceeding five 
years, except where regulation 9(2), 9(5), 
9(6) or 9(7) of this Annex is applicable. The 



 Nr 45  
  

 

240 

laga är tillämplig. En förnyad besiktning skall 
säkerställa att fartygets utrustning, anord-
ningar, arrangemang och byggnadsmaterial i 
alla avseenden uppfyller bestämmelserna i 
denna bilaga. 

renewal survey shall be such as to ensure that 
the equipment, systems, fittings, arrange-
ments and material fully comply with ap-
plicable requirements of this Annex; 

 
(c) Mellanbesiktning, som skall förrättas ti-

digast tre månader före certifikatets andra års-
dag eller senast tre månader efter denna tid-
punkt, eller tidigast tre månader före certifi-
katets tredje årsdag eller tre månader efter 
denna tidpunkt, och mellanbesiktningen ersät-
ter en i punkt 1(d) i denna regel avsedd årsbe-
siktning, Mellanbesiktningen skall säkerställa 
att utrustningen och arrangemangen i alla av-
seenden uppfyller de tillämpliga kraven i 
denna bilaga och är i funktionsdugligt skick. 
Mellanbesiktningarna skall antecknas i ett 
certifikat som har utfärdats enligt regel 6 eller 
7 i denna bilaga. 

(c) An intermediate survey within three 
months before or after the second anni-
versary date or within three months before or 
after the third anniversary date of the certi-
ficate which shall take the place of one of the 
annual surveys specified in paragraph (1)(d) 
of this regulation. The intermediate survey 
shall be such as to ensure that the equipment 
and arrangements fully comply with the ap-
plicable requirements of this Annex and are 
in good working order. Such intermediate 
surveys shall be endorsed on the certificate 
issued under regulation 6 or 7 of this Annex; 

 
(d) Årsbesiktning, som skall förrättas tidi-

gast tre månader före certifikatets årsdag eller 
senast tre månader efter certifikatets årsdag, 
inklusive en allmän kontroll av utrustning, 
anordningar, arrangemang och byggnadsma-
terial som avses i punkt 1(a) i denna regel, så 
att man kan förvissa sig om att dessa har un-
derhållats i enlighet med punkt 4 i denna re-
gel, och att de fortsättningsvis är i tillfreds-
ställande skick så att de kan användas i den 
fart som fartyget är avsett för. Årsbesiktning-
arna skall antecknas i ett certifikat som har 
utfärdats enligt regel 6 eller 7 i denna bilaga. 

(d) An annual survey within three months 
before or after each anniversary date of the 
certificate, including a general inspection of 
the equipment, systems, fittings, arrange-
ments and material referred to in paragraph 
(1)(a) of this regulation to ensure that they 
have been maintained in accordance with 
paragraph (4) of this regulation and that they 
remain satisfactory for the service for which 
the ship is intended. Such annual surveys 
shall be endorsed on the certificate issued 
under regulation 6 or 7 of this Annex; and 

 
(e) Antingen en allmän eller en partiell 

kompletterande besiktning skall efter om-
ständigheterna förrättas efter reparationer 
som utförts till följd av de inspektioner som 
föreskrivs i punkt 4 i denna regel eller när 
som helst efter viktiga reparationer eller mo-
derniseringar. Besiktningen skall förrättas så 
att man kan säkerställa sig om att erforderliga 
reparationer och moderniseringar har utförts 
verkningsfullt och att det material som an-
vänts vid dessa reparationer och modernise-
ringar samt kvaliteten på arbetet i alla avse-
enden är tillfredsställande och att fartyget i 
alla avseenden motsvarar kraven i denna bi-
laga.  
 

(e) An additional survey either general or 
partial, according to the circumstances, shall 
be made after a repair resulting from invest-
igations prescribed in paragraph (4) of this 
regulation, or whenever any important re-
pairs or renewals are made. The survey shall 
be such as to ensure that the necessary re-
pairs or renewals have been effectively made, 
that the material and workmanship of such 
repairs or renewals are in all respects satis-
factory and that the ship complies in all re-
spects with the requirements of this Annex. 
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2) För fartyg med en bruttodräktighet under 
400 kan administrationen vidta lämpliga åt-
gärder för att säkerställa att tillämpliga delar i 
denna bilaga iakttas. 

2) In the case of ships of less than 400 
gross tonnage, the Administration may estab-
lish appropriate measures in order to ensure 
that the applicable provisions of this Annex 
are complied with. 

 
(3) (a) Fartygsbesiktningar som avser iakt-

tagandet av bilagans bestämmelser skall för-
rättas av administrationens tjänstemän. Ad-
ministrationen får dock överlåta besiktning-
arna till antingen inspektörer som utsetts för 
uppgiften eller till organ som godkänts av 
administrationen. Sådana organ skall tillämpa 
de riktlinjer som antagits av organisationen ∗. 

(3) (a) Surveys of ships as regards the en-
forcement of the provisions of this Annex 
shall be carried out by officers of the Ad-
ministration. The Administration may, how-
ever, entrust the surveys either to surveyors 
nominated for the purpose or to organizations 
recognized by it.  Such organizations shall 
comply with the guidelines adopted by the 
Organization∗. 

 
(b) Besiktningar som skall  säkerställa  att 

maskiner och utrustning uppfyller regel 13 i 
denna bilaga skall förrättas i överensstämmel-
se med NOx- koden. 
 

(c) När en utsedd inspektör eller ett godkänt 
organ bedömer att utrustningens skick i vä-
sentligt avseende inte motsvarar certifikatets 
specifikationer skall inspektören eller organet 
försäkra sig om att bristerna avhjälps och un-
derrätta administrationen i vederbörlig ord-
ning. Om bristerna inte avhjälps skall admi-
nistrationen återkalla certifikatet. Om fartyget 
befinner sig i en annan fördragsslutande parts 
hamn skall även hamnstatens behöriga myn-
digheter omedelbart underrättas. När en av 
administrationens tjänstemän, en utsedd in-
spektör eller ett godkänt organ har underrättat 
hamnstatens behöriga myndigheter skall 
hamnstatens regering ge tjänstemannen, in-
spektören eller organet all behövlig hjälp vid 
fullgörandet av skyldigheter enligt denna re-
gel. 
 
 

(b) The survey of engines and equipment 
for compliance with regulation 13 of this 
Annex shall be conducted in accordance with 
the NOx Technical Code. 
 

c) When a nominated surveyor or recog-
nized organization determines that the condi-
tion of the equipment does not correspond 
substantially with the particulars of the cer-
tificate, they shall ensure that corrective ac-
tion is taken and shall in due course notify 
the Administration. If such corrective action 
is not taken, the certificate should be with-
drawn by the Administration. If the ship is in 
a port of another Party, the appropriate au-
thorities of the port State shall also be no-
tified immediately. When an officer of the 
Administration, a nominated surveyor or re-
cognized organization has notified the appro-
priate authorities of the port State, the Gov-
ernment of the port State concerned shall 
give such officer, surveyor or organization 
any necessary assistance to carry out their 
obligations under this regulation. 

 

                                                 
∗ Se the Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration som 

organisationen har antagit genom resolution A.739(18), och the Specifications on the survey and certi-

fication function of recognized organizations acting on behalf of the Administration som organisationen 

har antagit genom resolution A.789(19). 
∗ Refer to the Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration, 

adopted by the Organization by resolution A.739(18), and the Specifications on the survey and certi-

fication functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration, adopted by res-

olution A.789(19) 
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(d) Under alla omständigheter skall den be-
rörda administrationen i alla avseenden kunna 
garantera att besiktningarna är fullständiga 
och effektiva samt åta sig att se till att nöd-
vändiga åtgärder vidtas för att uppfylla detta 
krav. 

 
(4) (a) Utrustningen skall underhållas i 

överensstämmelse med bestämmelserna i 
denna bilaga och inga ändringar skall göras i 
utrustning, system, anordningar, arrangemang 
eller byggnadsmaterial som omfattas av be-
siktningen utan administrationens uttryckliga 
medgivande. Ett direkt utbyte av sådan ut-
rustning och dess tillbehör med annan utrust-
ning och tillbehör som uppfyller kraven i bi-
lagan är tillåtet. 

 
(b) När en olycka inträffar eller en brist på-

träffas, som i väsentligt avseende påverkar ef-
fektiviteten eller fullständigheten i den far-
tygsutrustning som omfattas av bestämmel-
serna i denna bilaga skall fartygets befälhava-
re eller ägare snarast möjligt anmäla detta till 
administrationen, en utsedd inspektör eller ett 
godkänt organ som ansvarar för utfärdandet 
av certifikatet i fråga.” 

(d) In every case, the Administration con-
cerned shall fully guarantee the completeness 
and efficiency of the survey and shall under-
take to ensure the necessary arrangements to 
satisfy this obligation. 
 
 

(4) (a) The equipment shall be maintained 
to conform with the provisions of this Annex 
and no changes shall be made in the equip-
ment, systems, fittings, arrangements, or ma-
terial covered by the survey, without the ex-
press approval of the  Administration. The 
direct replacement of such equipment and fit-
tings with equipment and fittings that con-
form with the provisions of this Annex is 
permitted.  

 
(b) Whenever an accident occurs to a ship 

or a defect is discovered, which substantially 
affects the efficiency or completeness of its 
equipment covered by this Annex, the master 
or owner of the  ship  shall  report  at  the 
earliest opportunity to the Administration, a 
nominated surveyor, or recognized organiza-
tion responsible for issuing the relevant cer-
tificate.” 

 
 

Regel 6 
 

4 
Den nuvarande rubriken ersätts med följan-

de: 
”Utfärdande och godkännande av certifi-

kat” 
 

5 
Nuvarande regel 6 ersätts med följande: 

 
”(1) Efter en första besiktning eller förnyad 

besiktning enligt bestämmelserna i regel 5 i 
denna bilaga skall ett internationellt luft-
skyddscertifikat utfärdas till: 

 
(a) alla fartyg med en bruttodräktighet av 

minst 400 som nyttjas i trafik till hamnar och 
offshore terminaler under en annan fördrags-
slutande parts jurisdiktion, och 

 
(b) plattformar och borrplattformar under 

färd till vatten under suveränitet eller juris-

Regulation 6 
 

4 
The existing title is replaced by the follow-

ing:  
“Issue or Endorsement of Certificate”  

 
 

5 
The existing regulation 6 is replaced by the 

following:  
“(1) An International Air Pollution Preven-

tion Certificate shall be issued, after an initial 
or renewal survey in accordance with the 
provisions of regulation 5 of this Annex, to:  

 
(a) any ship of 400 gross tonnage and 

above engaged in voyages to ports or off-
shore terminals under the jurisdiction of 
other Parties; and  

 
(b) platforms and drilling rigs engaged in 

voyages to waters under the sovereignty or 
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diktion av andra fördragsslutande parter i 
1997 års protokoll. 

 
(2) För fartyg byggda före det datum då 

1997 års protokoll har trätt i kraft skall ett in-
ternationellt luftskyddscertifikat utfärdas en-
ligt punkt 1 i denna regel senast vid fartygets 
första planerade besök i torrdocka efter det att 
1997 års protokoll har trätt i kraft, dock se-
nast tre år efter det att 1997 års protokoll har 
trätt i kraft. 
 

(3) Certifikatet skall utfärdas eller godkän-
nas av antingen administrationen eller en per-
son eller ett organ som har auktoriserats av 
administrationen. I varje enskilt fall påtar sig 
administrationen fullt ansvar för certifikatet.” 

jurisdiction of other Parties to the Protocol of 
1997. 

 
(2) Ships constructed before the  date of 

entry into force of the Protocol of 1997 shall 
be issued with an International Air Pollution 
Prevention Certificate in accordance with 
paragraph (1) of this regulation no later than 
the first scheduled drydocking after entry 
into force of the Protocol of 1997, but in no 
case later than three years after entry into 
force of the Protocol of 1997.  

(3) Such certificate shall be issued or en-
dorsed either by the Administration or by any 
person or organization duly authorized by it. 
In every case, the Administration assumes 
full responsibility for the certificate.” 

 
 

Regel 7 
 

6 
Den nuvarande rubriken ersätts med följan-

de: 
”Certifikat utfärdade eller godkända av 

andra regeringar” 
 

7 
Nuvarande regel 7 ersätts med följande: 

 
”(1) Om administrationen så begär kan re-

geringen i en stat som är fördragsslutande 
part i 1997 års protokoll låta ett fartyg under-
gå besiktning och, om det befinns att be-
stämmelserna i denna bilaga är iakttagna, ut-
färda eller låta utfärda ett internationellt luft-
skyddscertifikat till fartyget, och vid behov 
godkänna eller låta godkänna fartygets certi-
fikat, enligt denna bilaga. 
 
 

(2) En kopia av certifikatet och en kopia av 
besiktningsprotokollet skall snarast möjligt 
lämnas till den administration som har begärt 
besiktningen. 

 
(3) Ett certifikat som på så sätt har utfärdats 

skall innehålla en uppgift om att det har ut-
färdats på begäran av administrationen och 
skall äga samma giltighet och erhålla samma 
erkännande som ett certifikat som har utfärdat 
enligt regel 6 i denna bilaga. 

Regulation 7 
 

6 
The existing title is replaced by the follow-

ing:  
“Issue or Endorsement of a Certificate by 

another Government”  
 

7 
The existing regulation 7 is replaced by the 

following:  
“(1) The Government of a Party to the Pro-

tocol of 1997 may, at the request of the Ad-
ministration, cause a ship to be surveyed and, 
if satisfied that the provisions of this Annex 
are complied with, shall issue or authorize 
the issuance of an International Air Pollution 
Prevention Certificate to the ship, and where 
appropriate, endorse or authorize the en-
dorsement of that certificate on the ship, in 
accordance with this Annex.  

 
(2) A copy of the certificate and a copy of 

the survey report shall be transmitted as soon 
as possible to the requesting Administration.  
 
 

(3) A certificate so issued shall contain a 
statement to the effect that it has been issued 
at the request of the Administration and it 
shall have the same force and receive the 
same recognition as a certificate issued under 
regulation 6 of this Annex.  
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(4) Ett internationellt luftskyddscertifikat 
får inte utfärdas till ett fartyg från en flaggstat 
som inte är fördragsslutande part i 1997 års 
protokoll.” 

(4) No International Air Pollution Preven-
tion Certificate shall be issued to a ship 
which is entitled to fly the flag of a State 
which is not a Party to the Protocol of 1997.” 

 
 

Regel 8 
 

8 
Nuvarande regel 8 ersätts med följande: 

 
”Det internationella luftskyddscertifikatet 

skall vara utformat i överensstämmelse med 
formuläret i bihang I till denna bilaga och 
skall vara avfattat åtminstone på engelska, 
franska eller spanska. Har i certifikatet även 
använts det utfärdande landets officiella 
språk, skall detta äga företräde i tvistefall och 
skiljaktigheter.” 

Regulation 8 
 

8 
The existing regulation 8 is replaced by the 

following:  
“The International Air Pollution Prevention 

Certificate shall be drawn up in a form cor-
responding to the model given in appendix I 
to this Annex and shall be at least in English, 
French or Spanish.  If an official language of 
the issuing country is also used, this shall 
prevail in case of dispute or discrepancy.” 

 
Regel 9 

 
9 

Nuvarande regel 9 ersätts med följande: 
 

”(1) Ett internationellt luftskyddscertifikat 
utfärdas för en av administrationen fastställd 
period som inte får överskrida fem år. 

 
 
(2) (a) När förnyad besiktning har förrättats 

senast tre månader före det nuvarande certifi-
katets sista giltighetsdag gäller det nya certi-
fikatet, utan hinder av kraven i punkt 1 i den-
na regel, från dagen för förrättandet av den 
förnyade besiktningen i högst fem år från det 
föregående certifikatets sista giltighetsdag. 
 
 
 
 
 

(b) När förnyad besiktning har förrättats ef-
ter certifikatets sista giltighetsdag, gäller det 
nya certifikatet från dagen för förrättandet av 
den förnyade besiktningen i högst fem år från 
det föregående certifikats sista giltighetsdag. 
 
 

(c) När förnyad besiktning har förrättats 
mer än tre månader före certifikatets sista gil-
tighetsdag, gäller det nya certifikatet från da-

Regulation 9 
 

9 
The existing regulation 9 is replaced by the 

following:  
“(1) An International Air Pollution Preven-

tion Certificate shall be issued for a period 
specified by the Administration, which shall 
not exceed five years.  

 
(2) (a) notwithstanding the requirements of 

paragraph (1) of this regulation, when the re-
newal survey is completed within three 
months before the expiry date of the existing 
certificate the new certificate shall be valid 
from the date of completion of the renewal 
survey to a date not exceeding five years 
from the date of completion of the renewal 
survey to a date not exceeding five years 
from the date of expiry of the existing certi-
ficate. 

 
(b) When the renewal survey is completed 

after the expiry date of the existing certificate 
the new certificate shall be valid from the 
date of completion of the renewal survey to a 
date not exceeding five years from the date 
of expiry of the existing certificate. 

 
(c) When the renewal survey is completed 

more than three months before the expiry 
date of the existing certificate, the new cer-
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gen för förrättandet av den förnyade besikt-
ningen i högst fem år från dagen för förrät-
tandet av den förnyade besiktningen. 
 
 

(3) Om certifikatet har utfärdats för kortare 
tid än fem år, kan administrationen förlänga 
certifikatets giltighetstid från dess sista giltig-
hetsdag för högst den maximitid som anges i 
punkt 1 i denna regel, under förutsättning att 
de besiktningar som nämns i reglerna 5(1)(c) 
och 5(1)(d) i denna bilaga och som är tillämp-
liga när certifikatet utfärdas för fem år, förrät-
tas på korrekt sätt. 
 
 

(4) Om en förnyad besiktning har förrättats, 
men något nytt certifikat inte kan utfärdas för 
eller tillställas fartyget före det nuvarande 
certifikatets sista giltighetsdag, kan en person 
eller ett organ som har auktoriserats av admi-
nistrationen godkänna det nuvarande certifi-
katet. Ett sådant certifikat anses vara giltigt 
under en tilläggstid som är högst fem måna-
der efter certifikatets sista giltighetsdag. 

 
(5) Om fartyget inte, när certifikatets giltig-

het upphör, befinner sig i en hamn i en stat 
där fartyget skall besiktigas, får administra-
tionen förlänga certifikatets giltighetstid, men 
en sådan förlängning skall medges endast för 
att tillåta fartyget att fullfölja resan till den 
hamn där det skall besiktigas, och skall med-
ges endast i de fall där det förefaller lämpligt 
och rimligt. Certifikatets giltighetstid får inte 
förlängas med mer än tre månader, och för-
längningen ger inte fartyget, efter ankomsten 
till den hamn där det skall besiktigas, rätt att 
lämna hamnen utan ett nytt certifikat. När den 
förnyade besiktningen har förrättats, gäller 
det nya certifikatet i högst fem år efter det fö-
regående certifikatets sista giltighetsdag, 
frånsett den beviljade förlängningen. 
 
 
 
 

(6) Administrationen får förlänga giltighets-
tiden för ett certifikat som har utfärdats för ett 
fartyg som trafikerar på korta sträckor med 
högst en månad från certifikatets sista giltig-
hetsdag, förutsatt att certifikatet inte har för-

tificate shall be valid from the date of com-
pletion of the renewal survey to a date not 
exceeding five years from the date of com-
pletion of the renewal survey.  

 
(3) If a certificate is issued for a period of 

less than five years, the Administration may 
extend the validity of the certificate beyond 
the expiry date to the maximum period spe-
cified in paragraph (1) of this regulation, pro-
vided that the surveys referred to in regula-
tions 5(1)(c) and 5(1)(d) of this Annex ap-
plicable when a certificate is  issued for  a 
period of five years are carried out as appro-
priate.  

 
(4) If a renewal survey has been completed 

and a new certificate cannot be issued or 
placed on board the ship before the expiry 
date of the existing certificate, the person or 
organization authorized by the Administra-
tion may endorse the existing certificate and 
such a certificate shall be accepted as valid 
for a further period which shall not exceed 
five months from the expiry date.  

 
(5) If a ship, at the time when a certificate 

expires, is not in a port in which it is to be 
surveyed, the Administration may extend the 
period of validity of the certificate but this 
extension shall be granted only for the pur-
pose of allowing the ship to complete its 
voyage to the port in which it is to be sur-
veyed, and then only in cases where it ap-
pears proper and reasonable to do so.  No 
certificate shall  be  extended for a period 
longer than three months, and a ship to which 
an extension is granted shall not, on its ar-
rival in the port in which it is to be surveyed, 
be entitled by virtue of such extension to 
leave that port without having a new certi-
ficate. When the renewal survey is com-
pleted, the new certificate shall be valid to a 
date not exceeding five years from the date 
of expiry of the existing certificate before the 
extension was granted.  

 
(6) A certificate issued to a ship engaged 

on short voyages which has not been ex-
tended under the foregoing provisions of this 
regulation may be extended by the Admin-
istration for a period of grace of up to one 
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längts med stöd av de bestämmelser som 
nämns ovan i denna regel. När den förnyade 
besiktningen har förrättats, gäller det nya cer-
tifikatet i högst fem år efter det nuvarande 
certifikatets sista giltighetsdag, frånsett den 
beviljade förlängningen. 

 
(7) I de specialfall som administrationen 

fastställt behöver det nya certifikatet inte da-
teras från det föregående certifikatets sista 
giltighetsdag såsom det krävs i punkterna 
2(b), 5 och 6 i denna regel. I dessa specialfall 
är det nya certifikatet giltigt i högst fem år 
från dagen för förrättandet av den förnyade 
besiktningen. 
 
 

(8) Om en års- eller mellanbesiktning har 
förrättats före den tidpunkt som anges i regel 
5 i denna bilaga, 

 
(a) ändras den årsdag som antecknats i cer-

tifikatet genom en godkännandemärkning till 
en tidpunkt högst tre månader från besikt-
ningsdagen, 
 
 

(b) förrättas följande års- eller mellanbe-
siktning som krävs i regel 5 i denna bilaga 
med de intervaller som anges i regeln med 
tillämpning av den nya årsdagen, 
 
 

(c) kan den sista giltighetsdagen förbli oför-
ändrad, förutsatt att en eller flera års- eller 
mellanbesiktningar vid behov förrättas så att 
det i regel 5 i denna bilaga angivna största 
tillåtna intervallet inte överskrids. 
 
 

(9) Certifikat som utfärdats med stöd av re-
gel 6 eller 7 i denna bilaga upphör att gälla 
om 

 
(a) tillbörliga besiktningar inte förrättas 

inom de tidsfrister som anges i regel 5(1) i 
denna bilaga, 

 
(b) certifikatet inte har godkänts enligt regel 

5(1)(c) eller 5(1)(d) i denna bilaga, 
 
 

month from the date of expiry stated on it. 
When the renewal survey is completed, the 
new certificate shall be valid to a date not ex-
ceeding five years from the date of expiry of 
the existing certificate before the extension 
was granted.  

 
(7) In special circumstances, as determined 

by the Administration, a new certificate need 
not be dated from the date of expiry of the 
existing certificate as required by paragraph 
(2)(b), (5) or (6) of this regulation.  In these 
special circumstances, the new certificate 
shall be valid to a date not exceeding five 
years from the date of completion of the re-
newal survey.  

 
(8) If an annual or intermediate survey is 

completed before the period specified in 
regulation 5 of this Annex, then:  

 
(a) the anniversary date shown on the cer-

tificate shall be amended by endorsement to a 
date which shall not be more than three 
months later than the date on which the sur-
vey was completed;  

 
(b) the subsequent annual or intermediate 

survey required by regulation 5 of this Annex 
shall be completed at the intervals prescribed 
by that regulation using the new anniversary 
date;  

 
(c) the expiry date may remain unchanged 

provided one or more annual or intermediate 
surveys, as appropriate, are carried out so 
that the maximum intervals between the sur-
veys prescribed by regulation 5 of this Annex 
are not exceeded.  

 
(9) A certificate issued under regulation 6 

or 7 of this Annex shall cease to be valid in 
any of the following cases:  

 
(a) if the relevant surveys are not com-

pleted within the periods specified under 
regulation 5(1) of this Annex;  

 
(b) if the certificate is not endorsed in ac-

cordance with regulation 5(1)(c) or 5(1)(d) of 
this Annex;  
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(c) fartyget överförs till en annan flaggstat. 
Ett nytt certifikat skall utfärdas endast när den 
regering som utfärdar det nya certifikatet har 
förvissat sig om att fartyget uppfyller kraven i 
regel 5(4)(a) i denna bilaga. Om överföringen 
sker mellan fördragsslutande parter, och om 
begäran framställs inom tre månader efter 
överföringen, skall regeringen i fartygets för-
ra flaggstat snarast möjligt till den andra par-
tens administration sända en kopia av det cer-
tifikat som fartyget innehade före överföring-
en tillsammans med kopior av tillhörande be-
siktningsprotokoll om de finns tillgängliga.” 

(c) upon transfer of the ship to the flag of 
another State. A new certificate shall only be 
issued when the Government issuing the new 
certificate is fully satisfied that the ship is in 
compliance with the requirements of regula-
tion 5(4)(a) of this Annex.  In the case of a 
transfer between Parties, if requested within 
three months after the transfer has taken 
place, the Government of the Party whose 
flag the ship was formerly entitled to fly 
shall, as soon as possible, transmit to the 
Administration  copies  of  the  certificate 
carried by the ship before the transfer and, if 
available, copies of the relevant survey re-
ports.”  

 
Regel 14 

 
10 

Följande ord fogas till regel 14(3)(a) före 
ordet ”och”: 

”, Nordsjöområdet enligt definitionen i re-
gel 5(1)(f) i bilaga V,” 

Regulation 14 
 

10 
The following words are added in regula-

tion 14(3)(a) before the word “and”:  
“, the North Sea area as defined in regula-

tion 5(1)(f) of Annex V;”  
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BIHANG I – Formulär för internationellt luftskyddscertifikat 

11 Nuvarande bihang I ”Formulär för internationellt luftskyddscertifikat” 
ersätts med följande: 

”INTERNATIONELLT LUFTSKYDDSCERTIFIKAT 

Utfärdat enligt bestämmelserna i 1997 års ändringsprotokoll till 1973 års internatio-
nella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom därtill hö-
rande protokoll av år 1978 och resolution MEPC.132(53), (nedan konventionen), en-
ligt bemyndigande av regeringen i ........................................................ 

 
(landets fullständiga namn) 
 
 
 
av............................................... 
(fullständigt namn på behörig person eller organisation som bemyndigats enligt be-

stämmelserna i konventionen) 
 
 
 

Uppgifter om fartyget∗ 
 
Fartygets namn.............................................................................................................. 
 
Registreringsnummer eller igenkänningsbokstäver.......................................................... 
 
Registreringsort ............................................................................................................ 
 
Bruttodräktighet ........................................................................................................... 
 
IMO-nummer∗........................................................................................................... 
 
 
 
Fartygstyp:  tankfartyg 
 
   annat än tankfartyg 
 

                                                 
∗ Uppgifterna om fartyget kan alternativt antecknas också i de horisontella rutorna. 
∗ I enlighet med IMO:s Ship Identification Number Scheme som godkänts genom organisationen beslut 

A.600(15). 
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Appendix I - Form of IAPP Certificate  
 
11  The existing Appendix I “Form of IAPP Certificate” is replaced by the 

following:  
 
“INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE  

 
Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention 

for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto, and as amended by resolution MEPC.132(53), (hereinafter referred to as “the Conven-
tion”) under the authority of the Government of:  
........................................................................................................................................... 

(full designation of the country) 
by....................................................................................................................................... 
(full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of 

the Convention) 
Particulars of ship∗  
 
Name of ship 
................................................................................................................................. 
 
Distinctive number or letters 
.............................................................................................................  
Port of registry 
..................................................................................................................................  
Gross tonnage 
............................................................................................................................. 

IMO Number† 

....................................................................................................................................  
Type of ship:  
 
tanker   □  
ship other than a tanker  □  

                                                 
∗ Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.  
†
 In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolu-

tion A.600(15).  
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HÄRMED INTYGAS 
 
1. att fartyget har besiktigats enligt regel 5 i bilaga VI till konventionen, och 
 
2. att besiktningen har visat att fartygets utrustning, anläggningar, arrangemang och 

material i alla avseenden uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i bilaga VI till 
konventionen. 

 
Datum för den besiktning som utgör grund för detta certifikat: dd/mm/åååå 
 
 
Detta certifikat gäller till och med...................................∗ under förutsättning att far-

tyget undergår besiktningar enligt regel 5 i bilaga VI till konventionen. 
 
Utfärdat i ............................................................................................................. 
(ort för utfärdande av certifikatet) 
 
……………………….. .…………………………………………………………. 
(datum) (underskrift av den bemyndigade tjänsteman som utfärdar certifikatet) 
 
 
 

(myndighetens sigill eller stämpel) 
 

                                                 
∗ Fyll i certifikatets sista giltighetsdag som har fastställts av administrationen i enlighet med regel 9(1) i 

bilaga VI till konventionen. Dagen och månaden i den sista giltighetsdagen motsvarar den i regel 2(14) 

i bilaga VI till konventionen angivna årsdagen, om inte den har ändrats i enlighet med regel 9(8) i bila-

ga VI till konventionen. 
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THIS IS TO CERTIFY:  
 
1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the 
Convention; and  
 
2. That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangements and ma-
terial fully comply with the applicable requirements of Annex VI of the Convention.  
 
Completion date of the survey on which this certificate is based: dd/mm/yyyy  
 
This certificate is valid until 
.......................................................................................................... 1 subject to surveys 
in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention.  
Issued 
at........................................................................................................................................
(Place of issue of certificate) 
................................................  ........................................................................  
(Date of issue)   (Signature of authorized official issuing the certificate)  
 
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  

                                                 
1 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 9(1) of An-

nex VI of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as de-

fined in regulation 2(14) of Annex VI of the Convention, unless amended in accordance with regulation 

9(8) of Annex VI of the Convention. 
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ÅRS- OCH MELLANBESIKTNINGAR 

HÄRMED INTYGAS att vid besiktning som avses i regel 5 i bilaga VI till konven-
tionen har detta fartyg befunnits uppfylla tillämpliga bestämmelser i konventionen: 

 
Årsbesiktning:   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 
Årsbesiktning*/mellanbesiktning*: Underskrift ..................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 

 
 (myndighetens sigill eller stämpel) 

 
 
Årsbesiktning*/mellanbesiktning∗: Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 

 
 

Årsbesiktning:   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 

 

                                                 
∗ Det obehövliga stryks. 
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ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS  
 

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation 5 of Annex VI of the Conven-
tion the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:  
 
Annual survey:  Signed .......................................................................  
 

(Signature of authorized official)  
 
Place ..........................................................................  
Date ...........................................................................  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  

 

Annual/Intermediate∗ 

survey:  Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 

 
Place ..........................................................................  
Date ...........................................................................  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  

 

Annual/Intermediate∗ 

survey:  Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 

 
Place ..........................................................................  
Date ...........................................................................  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  
 

Annual survey:  
Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 
 
Place ..........................................................................  
Date ...........................................................................  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  
 

∗ Delete as appropriate.
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ÅRS-/MELLANBESIKTNING I ENLIGHET MED REGEL 9(8)(c) 
 
HÄRMED INTYGAS att vid års-/mellanbesiktning1 enligt regel 9(8)(c) i bilaga VI 

till konventionen har detta fartyg befunnits uppfylla tillämpliga bestämmelser i kon-
ventionen: 

 
 
   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 
FÖRLÄNGNING AV GILTIGHETSTIDEN FÖR ETT CERTIFIKAT SOM 

GÄLLER HÖGST 5 ÅR NÄR REGEL 9(3) ÄR TILLÄMPLIG 
 
Detta fartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser i konventionen, och detta certifikat 

skall enligt regel 9(3) i bilaga VI till konventionen vara giltigt fram till 
............................................................................................................................... 

 
 
   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 

 

 

                                                 
1 Det obehövliga stryks. 
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ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION 
9(8)(c) 

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate∗ survey in accordance with regula-
tion 9(8)(c) of Annex VI of the Convention, the ship was found to comply with the relevant 
provisions of the Convention:  

Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 
Place ..........................................................................  

 
Date ...........................................................................  

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  

 
 
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 

YEARS WHERE REGULATION 9(3) APPLIES 
 

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this certificate shall, 
in accordance with regulation 9(3) of Annex VI of the Convention, be accepted as valid until 
...........................................................................................................................................  

Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 
Place ..........................................................................  

 
  Date ...........................................................................  
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  

∗  
Delete as appropriate.  
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GODKÄNNANDE AV CERTIFIKAT EFTER FÖRNYAD BESIKTNING 
NÄR REGEL 9(4) ÄR TILLÄMPLIG 

 
Detta fartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser i konventionen och detta certifikat 

skall i enlighet med regel 9(4) i bilaga VI till konventionen gälla fram till 
......................................................................................................................................... 

 
 
   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRLÄNGNING AV CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID TILLS FARTY-

GET ANLÖPER BESIKTNINGSHAMNEN ELLER FÖR VISS TID NÄR RE-
GEL 9(5) ELLER 9(6) ÄR TILLÄMPLIG 

 
 
Detta certifikat skall i enlighet med regel 9(5) eller 9(6)2 i bilaga VI till konventio-

nen gälla fram till 
...................................................................................................................... 

 
 
   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 

(myndighetens sigill eller stämpel) 
 

                                                 
2 Det obehövliga stryks. 
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ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED 
AND REGULATION 9(4) APPLIES 

 
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this certificate shall, 

in accordance with regulation 9(4) of Annex VI of the Convention, be accepted as valid until 
...........................................................................................................................................  

Signed ....................................................................... 
(Signature of authorized official) 
 Place ..........................................................................  

 
  Date ...........................................................................  
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  
 
 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL 
REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE 

REGULATION 9(5) OR 9(6) APPLIES 
 

This certificate shall, in accordance with regulation 9(5) or 9(6)∗ of Annex VI of the Con-
vention, be accepted as valid until 
..................................................................................................................  

Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 

  Place ..........................................................................  
 
  Date ...........................................................................  
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  

∗  
Delete as appropriate.  
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TIDIGARELÄGGNING AV ÅRSDAGEN I ENLIGHET MED REGEL 9(8) 

 
I enlighet med regel 9(8) i bilaga VI till konventionen är den nya årsda-

gen............................................................................................................................. 
 
 
   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 
 
I enlighet med regel 9(8) i bilaga VI till konventionen är den nya årsda-

gen............................................................................................................................. 
 
 
   Underskrift .................................................... 
   (underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 
 
   Ort .................................................................. 
 
   Datum ............................................................. 
 
 
 
   (myndighetens sigill eller stämpel) 
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ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE RE-
GULATION 9(8) APPLIES 

 
In accordance with regulation 9(8) of Annex VI of the Convention, the new anni-
versary date is 
...........................................................................................................................................
.............  

Signed ....................................................................... 
  (Signature of authorized official) 
  Place ..........................................................................  
  Date ...........................................................................  
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  
 
In accordance with regulation 9(8) of Annex VI of the Convention, the new anni-
versary date is 
...........................................................................................................................................  

Signed .......................................................................  
(Signature of authorized official) 

  Place ..........................................................................  
  Date ...........................................................................  
 

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)  
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Supplement till internationella luftskyddscertifikatet 

REDOGÖRELSE FÖR KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING 

12 Punkt 2 i Anmärkningar ersätts med följande: 
 
 
 ”2 Redogörelsen skall avfattas åtminstone på engelska, frans-

ka eller spanska. Används även det utfärdande landets officiella språk, skall detta äga 
företräde i tvistefall och skiljaktigheter.” 

 
 
 
 
B. Ändring av NOx-koden 
 
1 Följande ord läggs till i slutet av artikel 5.2.1: 
 
 ”Kan denna bestämmelse inte av uppenbara tekniska orsaker fullgöras, 

skall fa ligga mellan 0,93 och 1,07.” 
 
 
Bihang I 
Formulär för internationellt luftskyddscertifikat (Engine International Air Pol-

lution Prevention Certificate)  
Supplement till internationellt luftskyddscertifikat (Engine International Air 

Pollution Prevention Certificate) 
 
REDOGÖRELSE FÖR KONSTRUKTION, TEKNISKA DOKUMENT OCH VE-

RIFIKATIONSMETODER 
 
2 Punkt 2 i Anmärkningar ersätts med följande: 
 
 ”2 Redogörelsen skall avfattas åtminstone på engelska, frans-

ka eller spanska. Används även det utfärdande landets officiella språk, skall detta äga 
företräde i tvistefall och skiljaktigheter.” 

 
 
*** 
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Insert to International Air Pollution Prevention Certificate 

 
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT 

12  Paragraph 2 of the Notes is replaced by the following:  
“2  The Record shall be at least in English, French or Spanish.  If an official lan-

guage of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrep-
ancy.”  

 
B.  Amendment to the NOx Technical Code  
1  The following words are added at the end of paragraph 5.2.1:  

“If, for evident technical reasons, it is not possible to comply with this requirement, fa 
shall be between 0.93 and 1.07.”  

Appendix 1 
Form of Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) Certificate Supplement 

to Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) Certificate 
 
RECORD OF CONSTRUCTION, TECHNICAL FILE AND MEANS OF VERI-
FICATION  
2  Paragraph 2 of the Notes is replaced by the following:  
“2  The Record shall be at least in English, French or Spanish.  If an official 
language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or 
discrepancy.”  
 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 1199/2007)

Lag

Nr 46

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

tion

Given i Helsingfors den 7 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den i Warszawa den 25 maj
2007 mellan Republiken Finland och Repu-
bliken Polen ingångna överenskommelsen
om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassifice-

rad information gäller som lag sådana Fin-
land har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Ilkka Kanerva

RP 142/2007
FvUB 9/2007
RSv 83/2007
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(Finlands författningssamlings nr 228/2008)

Republikens presidents förordning

Nr 47

om sättande i kraft av överenskommelsen med Polen om ömsesidigt skydd för säkerhets-
klassificerad 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 11 april 2008

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

1 §
Den i Warszawa den 25 maj 2007 in-
gångna överenskommelsen mellan Republi-
ken Finland och Republiken Polen om ömse-
sidigt skydd för säkerhetsklassificerad infor-
mation, som godkänts av riksdagen den 20
november 2007 och som godkänts av repu-
blikens president den 7 december 2007 samt
beträffande vilken noterna om dess godkän-
nande utväxlats den 10 mars 2008, träder i
kraft den 1 maj 2008 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen av den 7 december 2007 om sät-

tande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i överenskommel-
sen med Polen om ömsesidigt skydd för sä-
kerhetsklassificerad information (1199/2007)
träder i kraft den 1 maj 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 maj

2008.

Helsingfors den 11 april 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Alexander Stubb
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(Översättning) 
 
 
 
 

Överenskommelse 
 

mellan 
Republiken Finlands regering 

 
och 

Republiken Polens regering 
om ömsesidigt skydd för 

säkerhetsklassificerad information 
 
 
Republiken Finlands regering och Republi-

ken Polens regering, nedan "de fördrags-
slutande parterna”, som  

 
önskar säkerställa ett ömsesidigt skydd av 

all sådan information som har säkerhetsklas-
sificerats enligt deras nationella lagstiftning 
och som en fördragsslutande part har förmed-
lat till den andra fördragsslutande parten, 

har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 

Överenskommelsens syfte 

Syftet med denna överenskommelse är att 
skydda säkerhetsklassificerad information 
som de fördragsslutande parterna förmedlar 
till varandra i utrikes-, försvars-, säkerhets-, 
polis- eller industriärenden eller som förmed-
las för att fullgöra eller förbereda säkerhets-
klassificerade kontrakt, eller som uppkommer 
eller framställs i samband med verksamhet 
som hör till tillämpningsområdet för denna 
överenskommelse. 
 

Artikel 2 

Definitioner 

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

formation, oavsett i vilken form, på vilket 
slag av medium eller på vilket sätt det har 
sparats, samt föremål eller del av föremål, 
som en fördragsslutande part förmedlar till 
den andra fördragsslutande parten och som 

Agreement 
 

between 
the Government of the Republic of 

Finland 
and 

the Government of the Republic of  
Poland 

on the Mutual Protection of Classified  
Information 

 
The Government of the Republic of Fin-

land and the Government of the Republic of 
Poland hereinafter referred to as the “Par-
ties”, 

Willing to ensure the mutual protection of 
all information, which has been classified 
pursuant to their national law and provided 
by one Party to the other Party, 

 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 

Purpose of the Agreement 

The purpose of this Agreement is to protect 
Classified Information provided by one Party 
to the other Party for purposes of foreign af-
fairs, defence, security, police or industrial 
matters, or transmitted within the context of 
the implementation or preparation of Classi-
fied Contracts, or arising or produced within 
the context of an activity falling within the 
scope of this Agreement. 
 
 

Article 2 

Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
a) Classified Information means any in-

formation, irrespective of the form, carrier 
and manner of recording thereof, and object 
or any part thereof, which is provided by one 
Party to the other Party and requires protec-
tion against unauthorised disclosure and has 
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ska skyddas mot obehörigt röjande och har 
försetts med vederbörlig klassificeringsan-
teckning i enlighet med den nationella lag-
stiftningen. Information och föremål som har 
framställts utgående från sådan information 
ska förses med motsvarande anteckning och 
skyddas i enlighet med denna överenskom-
melse; 

b) kontraktspart: statlig, offentlig- eller 
privaträttslig inrättning eller ett statligt, of-
fentlig- eller privaträttsligt organ som hör till 
en fördragsslutande parts jurisdiktion och har 
behörighet att ingå kontrakt; 

c) säkerhetsklassificerat kontrakt: ett 
kontrakt eller ett underleverantörskontrakt 
som innehåller eller förutsätter tillgång till 
säkerhetsklassificerad information; 

d) utlämnande part: fördragsslutande part, 
inklusive statliga, offentlig- eller privaträttsli-
ga inrättningar eller organ som hör till dess 
jurisdiktion, som förmedlar säkerhetsklassifi-
cerad information till mottagarparten;  

e) mottagarpart: fördragsslutande part, in-
klusive statliga, offentlig- eller privaträttsliga 
inrättningar eller organ som hör till dess ju-
risdiktion, som av den utlämnande parten tar 
emot säkerhetsklassificerad information. 

 
Artikel 3 

Behöriga säkerhetsmyndigheter 

1. De fördragsslutande parterna har utsett 
följande behöriga säkerhetsmyndigheter att 
ansvara för det allmänna genomförandet och 
för lämplig övervakning av alla delar av den-
na överenskommelse: 

been marked accordingly under national law. 
Information and objects generated on the ba-
sis of such information is marked accord-
ingly and protected in accordance with this 
Agreement; 

 
 
 
b) Contractor means any state, public or 

private entity or body under the jurisdiction 
of one of the Parties which has legal capacity 
to conclude contracts; 

 
c) Classified Contract means a contract or 

subcontract which contains or involves ac-
cess to Classified Information; 

 
d) Originating Party means the Party, in-

cluding any state, public or private entities or 
bodies under its jurisdiction, which provides 
Classified Information to the Recipient Party; 

 
e) Recipient Party means the Party, in-

cluding any state, public or private entities or 
bodies under its jurisdiction, which receives 
Classified Information from the Originating 
Party. 

 
Article 3 

Competent Security Authorities 

1. The Competent Security Authorities des-
ignated by the Parties as responsible for the 
general implementation and the relevant con-
trols of all aspects of this Agreement are: 
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Republiken Finland: in the Republic of Finland: 

 
Utrikesministeriet 
Säkerhetsenheten 
Kanalgatan 3A 
PB 176, 00161 Helsingfors 
FINLAND 

 
Ulkoasiainministeriö 
Turvayksikkö 
Kanavakatu 3A 
PL 176, 00161 Helsinki 
SUOMI - FINLAND 

 
Republiken Polen: in the Republic of Poland: 

 
- civil myndighet: 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnę- 
trznego 
ul. Rakowiecka 2A 
00-993 Warszawa 
POLEN 
 
- militär myndighet: 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
ul. Oczki 1 
02-007 Warszawa 
POLEN 

 
- in the civilian sphere: 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnę- 
trznego 
ul. Rakowiecka 2A 
00-993 Warszawa 
POLSKA 
 
- in the military sphere: 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
ul. Oczki 1 
02-007 Warszawa 
POLSKA 

 
 

2. De fördragsslutande parterna ska infor-
mera varandra om ändringar som gäller de 
behöriga säkerhetsmyndigheter som anges i 
artikel 3.1. 

3. De behöriga säkerhetsmyndigheterna ska 
informera varandra om andra behöriga myn-
digheter som ansvarar för genomförandet av 
denna överenskommelse. 

 
Artikel 4 

Säkerhetsklasserna 

1. Säkerhetsklasserna ska motsvara var-
andra enligt följande: 

2. The Parties shall inform each other of 
any subsequent changes of the Competent 
Security Authorities referred to in Paragraph 
1. 

3. The Competent Security Authorities 
shall inform each other of other Competent 
Security Authorities that are responsible for 
the implementation of this Agreement. 

 
Article 4 

Security Classifications 

1. The levels of classification shall corre-
spond to one another as follows: 

 
Republiken Finland Republiken Polen Översättning till engelska 
ERITTÄIN SALAI-

NEN/YTTERST HEMLIG 
ŚCIŚLE TAJNE “TOP SECRET” 

SALAINEN/HEMLIG TAJNÉ “SECRET” 
LUOTTAMUKSELLI-

NEN/KONFIDENTIELL 
POUFNE “CONFIDENTIAL” 

KÄYTTÖ RAJOITET-
TU/BEGRÄNSAD TILL-

GÅNG 

ZASTRZEŻONE “RESTRICTED” 
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2. Mottagarparten ska förse den säkerhets-
klassificerade informationen med sin egen 
motsvarande klassificering i enlighet med 
motsvarigheterna som anges i artikel 4.1. 

3. Mottagarpartens behöriga säkerhetsmyn-
dighet får ändra eller häva säkerhetsklassifi-
ceringen endast på begäran av den utlämnan-
de partens behöriga säkerhetsmyndighet. 

 
4. Mottagarpartens behöriga säkerhetsmyn-

dighet kan be den utlämnande partens behöri-
ga säkerhetsmyndighet meddela grunderna 
för valet av en given säkerhetsklass. 

 
 
 

Artikel 5 

Ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad 
information 

1. De fördragsslutande parterna ska i enlig-
het med sin nationella lagstiftning vidta alla 
åtgärder som fordras för att skydda säker-
hetsklassificerad information. De ska ge den-
na säkerhetsklassificerade information samma 
skydd som de ger egen information av mot-
svarande säkerhetsklass. 

2. De fördragsslutande parterna ska inte ge 
internationella organisationer, tredje stats 
tjänstemän eller juridiska personer, eller tred-
je stats medborgare som vistas i en tredje stat 
tillgång till säkerhetsklassificerad informa-
tion, såvida inte den utlämnande partens be-
höriga säkerhetsmyndighet på förhand har 
gett sitt skriftliga samtycke. 

3. Säkerhetsklassificerad information får 
endast användas till det ändamål för vilket det 
har förmedlats. 

4. Tillgång till säkerhetsklassificerad in-
formation ska endast ges personer som har ett 
informationsbehov och som har säkerhetskla-
rerats i enlighet med nationell lag och som 
både har fått behörighet till att få tillgång till 
sådan information och adekvata anvisningar. 

5. De fördragsslutande parterna ska inom 
sina respektive territorier säkerställa att den 
nödvändiga övervakningen av överenskom-
melsens genomförande sker korrekt. 

 
 
 
 

2. The Recipient Party shall mark the Clas-
sified Information with its own equivalent 
security classification, in accordance with the 
equivalences referred to in Paragraph 1. 

3. The Competent Security Authority of the 
Recipient Party shall alter the security classi-
fication or revoke it only when so requested 
by the Competent Security Authority of the 
Originating Party. 

4. The Competent Security Authority of the 
Recipient Party may request the Competent 
Security Authority of the Originating Party to 
supply reasons for the choice of a given level 
of classification. 

 
 

Article 5 

Mutual Protection of Classified  
Information 

1. The Parties shall take all appropriate 
measures under their national law so as to 
protect Classified Information. They shall af-
ford such information the same protection as 
they do to their own information at the corre-
sponding level of classification. 

 
2. The Parties shall not provide access to 

Classified Information to international or-
ganisations, to officials or legal entities of 
third countries, or to nationals of a third 
country residing in a third country, without 
the prior written consent of the Competent 
Security Authority of the Originating Party. 

 
3. Classified Information shall be used so-

lely for the purpose for which it has been 
provided. 

4. Access to Classified Information shall be 
limited to persons who have a need-to-know 
and who, according to national law, have 
been security cleared and authorised to have 
access to such information as well as briefed 
accordingly. 

5. In their respective territories, the Parties 
shall ensure that the necessary control for the 
implementation of this Agreement is properly 
carried out. 
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Artikel 6 

Säkerhetsklassificerade kontrakt 

1. Innan säkerhetsklassificerad information 
i anknytning till ett säkerhetsklassificerat 
kontrakt förmedlas till kontraktsparterna eller 
underleverantörerna eller till potentiella kon-
traktsparter eller underleverantörer ska mot-
tagarpartens behöriga säkerhetsmyndighet 
utan formell begäran av den utlämnande par-
tens behöriga säkerhetsmyndighet göra vad 
som krävs för att: 

a) utfärda ett säkerhetsintyg baserat på en 
säkerhetsutredning som gäller sammanslut-
ning; 

b) utfärda ett säkerhetsintyg baserat på en 
personsäkerhetsutredning till var och en som 
har ett informationsbehov. 

2. De behöriga säkerhetsmyndigheterna ska 
säkerställa att samma krav på skyddet av sä-
kerhetsklassificerad information ställs på un-
derleverantörer som på kontraktsparterna. 

 
 
 

Artikel 7 

Förmedling av säkerhetsklassificerad infor-
mation 

1. Om inte annat föranleds av artikel 7.2 
och 7.3 ska säkerhetsklassificerad infor-
mation förmedlas via diplomatiska kanaler. 
Mottagarparten ska skriftligen bekräfta mot-
tagandet av information som hör till säker-
hetsklassen KONFIDENTIELL/ POUFNE/
CONFIDENTIAL eller högre. 

2. De behöriga säkerhetsmyndigheterna kan 
avtala om andra sätt att förmedla säkerhets-
klassificerad information med vilka man kan 
säkra att informationen är skyddad mot obe-
hörigt röjande. 

3. Säkerhetsklassificerad information får 
förmedlas elektroniskt endast fullt krypterat, 
med krypteringsmetoder och -apparater som 
har godkänts av de behöriga säkerhetsmyn-
digheterna. 

 
 
 
 
 

Article 6 

Classified Contracts 

1. Before providing Classified Information 
related to a Classified Contract to Contrac-
tors or sub-contractors, possible Contractors 
or sub-contractors, the Competent Security 
Authority of the Recipient Party shall, with-
out a formal request of the Competent Secu-
rity Authority of the Originating Party, carry 
out an appropriate procedure in order to: 

 
a) issue a facility security certificate; 
 
 
b) issue a personnel security certificate to 

each person who has a need-to-know. 
 
2. The Competent Security Authorities 

shall ensure that sub-contractors apply to the 
same regulations for the protection of Classi-
fied Information as laid down for Contrac-
tors. 

 
 

Article 7 

Transmission of Classified Information 

 
1. Subject to Paragraphs 2 and 3, Classified 

Information shall be transmitted through dip-
lomatic channels. The Recipient Party shall 
confirm in writing the receipt of information 
classified LUOTTAMUKSELLINEN/
POUFNE/CONFIDENTIAL or above. 

 
2. The Competent Security Authorities may 

agree on another way of transmission of 
Classified Information ensuring its protection 
against unauthorised disclosure. 

 
3. Classified information may be transmit-

ted electronically only in fully encrypted 
mode, using encryption methods and devices 
approved by the Competent Security Au-
thorities. 
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Artikel 8 

Översättning, kopiering och utplåning av sä-
kerhetsklassificerad information 

1. Information som hör till säkerhetsklassen 
YTTERST HEMLIG/ŚCIŚLE TAJNE/TOP 
SECRET får översättas eller kopieras endast 
om den utlämnande partens behöriga säker-
hetsmyndighet på förhand har gett sitt skrift-
liga samtycke. 

2. Vid översättning och kopiering av säker-
hetsklassificerad information som hör till nå-
gon annan säkerhetsklass än YTTERST 
HEMLIG/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET 
ska mottagarpartens nationella lagstiftning 
följas. 

3. Översättningen ska på det översatta språ-
ket förses med en anteckning om att den in-
nehåller säkerhetsklassificerad information 
från den utlämnande parten. 

 
4. Om inte annat föranleds av artikel 8.5 

ska säkerhetsklassificerad information utplå-
nas i enlighet med den nationella lagstiftning-
en. 

5. Information som hör till säkerhetsklassen 
YTTERST HEMLIG/ŚCIŚLE TAJNE/TOP 
SECRET ska inte utplånas utan i enlighet 
med artikel 7 returneras till den utlämnande 
parten när den inte längre anses behövlig. 

 
 

Artikel 9 

Besök 

1. Tillåtelse att besöka lokaler där säker-
hetsklassificerad information utvecklas, han-
teras, framställs eller förvaras eller där det 
försiggår verksamhet som hör till tillämp-
ningsområdet för denna överenskommelse 
ska endast ges sådana representanter för den 
andra fördragsslutande parten som på förhand 
har fått skriftligt tillstånd av mottagarpartens 
behöriga säkerhetsmyndighet. 

2. Besöksansökan ska innehålla följande 
uppgifter: besökarens namn, födelsetid och 
-ort, passnummer (identitetsbevisets num-
mer), nationalitet, tjänsteställning och namnet 
på den representerade organisationen, säker-
hetsintyg, syfte och tidpunkt för besöket samt 
namnet på den organisation och de lokaler 
som ska besökas. 

Article 8 

Translation, Copying and Disposal of Classi-
fied Information 

1. Information classified as ERITTÄIN 
SALAINEN/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET 
may be translated or copied only if the Com-
petent Security Authority of the Originating 
Party has given a prior written consent to the 
same. 

2. Translation and copying of Classified In-
formation other than ERITTÄIN SALAI-
NEN/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET shall 
be pursuant to the national law of the Recipi-
ent Party. 

 
3. Translations shall bear an appropriate 

note in the language into which they have 
been translated, stating that they contain 
Classified Information of the Originating 
Party. 

4. Subject to Paragraph 5, Classified In-
formation shall be disposed of in accordance 
with the national law. 

 
5. Information classified as ERITTÄIN 

SALAINEN/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET 
shall not be destroyed. It shall be returned to 
the Originating Party in accordance with Ar-
ticle 7, after it is no longer considered neces-
sary. 

 
Article 9 

Visits 

1. Visits to premises where Classified In-
formation is developed, handled, generated 
or stored, or where activities within the scope 
of this Agreement are carried out, shall be al-
lowed only to visitors from the other Party, 
who have received a prior written permission 
from the Competent Security Authority of 
the Party hosting the visitors. 

 
2. The request for visit shall contain the 

following information: name of the visitor, 
date and place of birth, passport (ID card) 
number, nationality, position and name of the 
organisation represented, security clearance, 
purpose and date of the visit, name of organi-
sation and facilities to be visited. 
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3. Besökare ska följa de nationella säker-
hetsbestämmelser och -föreskrifter som till-
lämpas i de lokaler man besöker. Säkerhets-
klassificerad information som har överlåtits 
till besökare ska uppfattas som säkerhetsklas-
sificerad information utbytt i enlighet med 
denna överenskommelse. 

 
Artikel 10 

Sekretessbrott 

1. Mottagarparten ska omedelbart underrät-
ta den utlämnande parten om varje misstänkt 
eller upptäckt fall av obehörigt röjande av sä-
kerhetsklassificerad information eller av 
andra kränkningar i sekretessen för sådan in-
formation. 

2. Mottagarparten ska i enlighet med sin na-
tionella lagstiftning vidta alla åtgärder som 
fordras för att begränsa konsekvenserna av 
sådana kränkningar och för att förhindra att 
kränkningarna fortgår. Den utlämnande par-
ten ska på begäran bistå undersökningarna 
och underrättas om undersökningarnas resul-
tat och om vilka åtgärder som vidtagits till 
följd av kränkningen. 

3. Om sekretessbrottet har skett på en tredje 
stats territorium, ska den fördragsslutande 
part som har förmedlat den säkerhetsklassifi-
cerade informationen om möjligt vidta de åt-
gärder som avses i artikel 10.1 och 10.2. 

 
Artikel 11 

Samråd 

1. De fördragsslutande parterna ska främja 
samarbetet mellan sina behöriga säkerhets-
myndigheter. 

2. För att säkerställa ett nära samarbete i 
genomförandet av denna överenskommelse 
ska de behöriga säkerhetsmyndigheterna sam-
råda sinsemellan på någondera myndighetens 
begäran och utan dröjsmål överlåta all rele-
vant information till varandra. 

3. För att genomföra denna överenskom-
melse ska de behöriga säkerhetsmyndigheter-
na informera varandra om relevant nationell 
lagstiftning och ändringar i den. 

4. De behöriga säkerhetsmyndigheterna ska 
ta fram detaljerade procedurer för genomfö-
randet av denna överenskommelse. 

3. The visitors shall follow the national se-
curity instructions and guidelines applicable 
in the host facility. Classified Information 
provided to a visitor shall be considered as 
Classified Information exchanged under this 
Agreement. 

 
 

Article 10 

Breach of Security 

1. The Recipient Party shall immediately 
inform the Originating Party of any suspi-
cions or discoveries of unauthorised disclo-
sure of Classified Information or of other 
violations concerning the protection of such 
information. 

2. The Recipient Party shall undertake all 
possible appropriate measures under its na-
tional law so as to limit the consequences of 
violations and to prevent further violations. 
Upon request, the Originating Party shall 
provide investigative assistance and it shall 
be informed of the outcome of the investiga-
tion and of the measures undertaken as a re-
sult of the violation. 

3. If violations have occurred in the terri-
tory of a third country, the Party which pro-
vided the Classified Information shall take 
actions in accordance with Paragraphs 1 and 
2, if possible. 

 
Article 11 

Consultations 

1. The Parties shall promote the co-
operation between their Competent Security 
Authorities. 

2. In order to ensure close co-operation in 
the implementation of this Agreement, the 
Competent Security Authorities shall consult 
each other at the request of one of them and 
provide each other promptly with all relevant 
information. 

3. In order to implement this Agreement 
the Competent Security Authorities shall in-
form each other of their relevant national law 
and amendments to such law. 

4. The Competent Security Authorities 
shall develop detailed procedures for the im-
plementation of this Agreement. 
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5. Vardera fördragsslutande parten ska tillå-
ta besök av representanter för den andra för-
dragsslutande partens behöriga säkerhets-
myndigheter till sitt territorium för att disku-
tera procedurerna kring skyddet av säkerhets-
klassificerad information som har förmedlats 
av den andra fördragsslutande parten. 

 
Artikel 12 

Tvistlösning 

Alla tvister som uppkommer mellan de för-
dragsslutande parterna om tolkning eller till-
lämpning av denna överenskommelse ska av-
göras endast och enbart i samråd mellan par-
terna. 

 
Artikel 13 

Kostnader 

Vardera fördragsslutande parten svarar 
själv för alla sina kostnader som uppstår vid 
genomförandet av denna överenskommelse. 

 
 

Artikel 14 

Slutbestämmelser 

1. De fördragsslutande parterna ska under-
rätta varandra via diplomatiska kanaler om att 
de nationella åtgärderna som krävs för att sät-
ta i kraft denna överenskommelse har slut-
förts. Överenskommelsen träder i kraft den 
första dagen den andra månaden efter att den 
senare underrättelsen har tagits emot. 

2. Denna överenskommelse ska gälla tills 
vidare. Den kan ändras med ömsesidigt skrift-
ligt samtycke av de fördragsslutande parterna. 

3. Vardera fördragsslutande parten kan säga 
upp överenskommelsen genom att skriftligt 
meddela om uppsägningen, med iakttagande 
av en sex (6) månaders uppsägningstid. Om 
överenskommelsen sägs upp ska redan för-
medlad säkerhetsklassificerad information 
hanteras i enlighet med bestämmelserna i 
denna överenskommelse så länge det är nöd-
vändigt. 

4. När den föreliggande överenskommelsen 
träder i kraft ska den i Warszawa den 3 sep-
tember 1997 mellan Republiken Polens för-
 

5. Each Party shall allow the representa-
tives of the Competent Security Authority of 
the other Party to come on visits to its own 
territory to discuss the procedures for the 
protection of Classified Information provided 
by the other Party. 

 
 

Article 12 

Settlement of Disputes 

All disputes between the Parties on the in-
terpretation or application of this Agreement 
shall be resolved exclusively by means of 
consultations between the Parties. 

 
 

Article 13 

Expenses 

Each Party shall cover its own expenses re-
sulting from the implementation of this 
Agreement. 

 
 

Article 14 

Final Provisions 

1. The Parties shall notify each other thro-
ugh diplomatic channels of the completion of 
the national measures 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 la-
ter notification. 

2. This Agreement is concluded for an un-
limited period of time. It may be amended by 
a mutual, written consent of the Parties. 

3. Each Party may terminate this Agree-
ment by written notification observing a pe-
riod of notice of six (6) months. In case of 
termination of this Agreement, the Classified 
Information already transmitted shall be han-
dled in accordance with the provisions of this 
Agreement for as long as necessary. 

 
 
4. Upon entering into force of this Agree-

ment, the Bilateral Security Agreement be-
tween the Ministry of National Defence of 
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svarsministerium och Republiken Finlands 
försvarsministerium ingångna bilaterala över-
enskommelsen om informationssäkerhet upp-
höra att gälla. Tidigare förmedlad säkerhets-
klassificerad information ska skyddas i enlig-
het med bestämmelserna i denna överens-
kommelse. 

 
Upprättad i Warszawa den 25 maj 2007 i 

två original, båda på finska, polska och eng-
elska språken, vilka alla texter är lika giltiga. 
I fall av skiljaktigheter i fråga om tolkningen 
ska den engelska texten ha företräde. 

 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 
 

För Republiken Polens regering 

the Republic of Poland and the Ministry of 
Defence of the Republic of Finland, signed in 
Warsaw on 3 September 1997, shall be ter-
minated. Classified Information previously 
transmitted shall be protected according to 
the provisions of this Agreement. 

 
 
Done in Warsaw on 25 th May 2007 in two 

original copies, each in the Finnish, Polish 
and English languages, all texts being equally 
authentic. In case of any divergences of inter-
pretation, the English text shall prevail. 

 
 

For the Government of the Republic of  
Finland 

 
 

For the Government of the Poland Republic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 
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