
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 20 april 2015

(Finlands författningssamlings nr 436/2015)

Statsrådets förordning

34/2015

om sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om samarbete på området
förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området

för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om
samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer
(902/2014):

1 §
Den i Helsinfors den 29 januari 2014 in-
gångna överenskommelsen mellan Republi-
ken Finlands regering och Republiken Est-
lands regering om samarbete på området fö-
rebyggande av, beredskap för och insatser
vid nödsituationer träder i kraft den 10 maj
2015 så som därom har överenskommits.
Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 15 oktober 2014 och av republik-
ens president den 7 november 2014. Noterna
om dess godkännande har utväxlats den 10
april 2015.

2 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmel-

ser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Estland om samar-
bete på området förebyggande av, beredskap
för och insatser vid nödsituationer (902/2014)
träder i kraft den 10 maj 2015. Ålands lagting
har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i
landskapet.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 10 maj

2015.

Helsingfors den 16 april 2015

Inrikesminister Päivi Räsänen

Räddningsöverinspektör Veli-Pekka Hautamäki
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Fördragstext 
 
ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH 
REPUBLIKEN ESTLANDS REGERING OM SAMARBETE PÅ OMRÅDET 
FÖREBYGGANDE AV, BEREDSKAP FÖR OCH INSATSER VID 
NÖDSITUATIONER 
 

Republiken Finlands regering och Republi-
ken Estlands regering, nedan parterna, 

 
som är övertygade om behovet av samarbe-

te mellan behöriga myndigheter vid naturka-
tastrofer eller katastrofer orsakade av männi-
skor i syfte att skydda människor, miljön och 
egendom, inbegripet kulturegendom, 

 
som önskar vidareutveckla sitt samarbete 

genom denna överenskommelse, vilken kan 
anses vara en ramöverenskommelse och som 
kompletteras av andra internationella över-
enskommelser och arrangemang, 

 
som är medvetna om de skyldigheter som 

följer för medlemsstaterna av Europaparla-
mentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU 
av den 17 december 2013 om en civil-
skyddsmekanism för unionen,  

 
har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 

Överenskommelsens tillämpningsområde 

Denna överenskommelse tillämpas på sam-
arbete på räddningsväsendets område (före-
byggande, beredskap och räddningsverksam-
het) och på ömsesidigt bistånd när sådana 
olyckor inträffar eller är överhängande som 
till sin natur kan överstiga de nationella re-
surserna och beredskapen att vidta de åtgär-
der som olyckan kräver hos den part som be-
gär bistånd. Överenskommelsens främsta 
syfte är att skydda människor och miljön 
samt egendom. 

 
Artikel 2 

Behöriga myndigheter och kontaktpunkter 

Parterna ska utse en eller flera behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 

överenskommelse. Parterna ska också utse 
kontaktpunkter som är verksamma dygnet 
runt, vilka tar emot och skickar ut förhands-
varningar och framställningar om bistånd. De 
behöriga myndigheterna och kontaktpunkter-
na finns angivna i bilagan till denna överens-
kommelse som inte utgör en integrerad del 
av denna överenskommelse. Parterna kan 
ändra uppgifterna om behöriga myndigheter 
och kontaktpunkter i bilagan, utan att över-
enskommelsen ändras. 

Parterna ska utan dröjsmål underrätta var-
andra om ändringar avseende de behöriga 
myndigheterna eller kontaktpunkterna.  

 
 
 
 
 
 

Artikel 3 

Anmälan om olyckor 

När en nödsituation som eventuellt kan 
kräva ömsesidigt bistånd inträffar eller är 
överhängande kan en part ge den andra par-
ten en förhandsvarning om situationen i fråga 
och om en eventuell framställning om bi-
stånd. 

Om en part behöver bistånd av den andra 
parten, kan den göra en framställning om bi-
stånd genom att meddela så exakt som möj-
ligt för vilket ändamål den behöver bistånd 
och av vilket slag. Den part som lämnar bi-
ståndet och som framställningen har riktats 
till ska fatta sitt beslut utan dröjsmål och ska 
meddela den andra parten om den kan lämna 
det bistånd som framställningen avser, i vil-
ken omfattning och under vilka villkor bi-
stånd lämnas och på begäran av den part som 
begär bistånd, de uppskattade kostnaderna 
för biståndet. 

Utöver en bilateral anmälan ska den part 
som begär bistånd lämna en i Europeiska 
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unionens civilskyddsmekanism avsedd an-
mälan om pågående bilaterala åtgärder. 

 
Artikel 4 

Ömsesidigt bistånd 

Parterna ska samarbeta för att underlätta 
skyndsamt lämnande av bistånd. 

Den part som begär bistånd har inom sitt 
territorium ansvaret för den allmänna led-
ningen, kontrollen, samordningen och styr-
ningen av biståndsinsatserna. Personalen från 
den part som lämnar bistånd tjänstgör under 
ledning av det egna befälet och i detta hänse-
ende i enlighet med de bestämmelser avseen-
de tjänsteförhållandet och andra motsvarande 
bestämmelser som gäller i den egna staten, 
dock så att detta inte begränsar tillämpningen 
av lagstiftningen i den part som begär bi-
stånd.  

Det ömsesidiga biståndets godkännande av 
den part som begärt biståndet ska anses utgö-
ra det officiella förfarande, genom vilket den 
part som lämnar biståndet kallas och på basis 
av vilket den kan komma och överskrida den 
parts territorialgräns som begär bistånd utan 
tillstånd eller särskilda inreseformaliteter, om 
inte biståndsgrupperna, enheterna, materie-
len, eller utrustningen omfattar militär perso-
nal, statsfartyg, statsluftfartyg eller militära 
fordon, vilka fordrar ett särskilt tillstånd för 
inresa och införsel. Då ska den behöriga 
myndigheten i den part som begär bistånd 
utverka tillståndet i fråga. Statsgränsen får 
inte överskridas innan det tillstånd som krävs 
har beviljats. 
 
 
 
 
 

Artikel 5 

Förfaranden och planer 

 
Parterna ska tillsammans genomföra åtgär-

der, såsom detaljerade gemensamma förfa-
randen och planer för gränsöverskridande 
räddningsinsatser, i syfte att underlätta läm-

nande av bistånd och samarbete under insat-
ser.  

 
Artikel 6 

Andra gemensamma åtgärder 

 
Samarbetet omfattar utbyte av sådan in-

formation som gäller resultat från forsknings- 
och utvecklingsprogram och erfarenheter 
från allvarliga olyckor. Till samarbetet kan 
bl.a. höra gemensam utbildning, gemensam-
ma övningar, utbyte av sakkunniga, semina-
rier eller workshopar och projekt för före-
byggande av och förberedelser för olyckor. 

 
Artikel 7 

Avtalets genomförande och uppföljning 

De behöriga myndigheterna ska samman-
träda minst en gång om året för att följa upp 
genomförandet av överenskommelsen, för att 
överväga fortsatta åtgärder och utarbeta pla-
ner för utvecklandet av samarbetet i enlighet 
med artikel 5 och 6. 

De behöriga myndigheterna ska ge detalje-
rade anvisningar om de förfaranden som 
gäller anmälningar om olyckor (artikel 3) och 
ömsesidigt bistånd (artikel 4). 

 
Artikel 8 

Ersättning för kostnader 

Den part som begär om bistånd ansvarar 
för kostnaderna för biståndsinsatserna.  Om 
den part som begärt om bistånd återtar sin 
begäran om bistånd, ska den part som lämnar 
bistånd då har rätt att få ersättning för de 
kostnader som redan uppkommit för den par-
ten. Kostnadsuträkningen ska grunda sig på 
omedelbara kostnader. I synnerhet med beak-
tande av olyckans natur och skadornas om-
fattning kan den part som lämnar bistånd till-
handahålla bistånd helt eller delvis utan er-
sättning. En part kan också när som helst av-
stå från alla sina yrkanden gällande ersätt-
ning för sina kostnader eller en del av dem. 
Dessa bestämmelser hindrar inte parterna att 
kräva ersättning av tredje parter i enlighet 
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med sin nationella lagstiftning eller interna-
tionell rätt. 
 

Artikel 9 

Ansvar och ersättning för skador 

Parterna ska iaktta lagarna och reglerna hos 
den part som begär om bistånd i frågor som 
gäller skadestånd och annat ansvar som orsa-
kas av biståndsinsatserna. Denna bestämmel-
se hindrar inte parterna från att tillämpa in-
ternationell rätt i ansvarsfrågorna om parter-
na kommer överens om detta. 

Den part som begär bistånd ska inom sitt 
territorium ansvara för skador som bi-
ståndsinsatserna orsakat tredje part.  Den part 
som begär bistånd har dock rätt att kräva er-
sättning av den part som lämnar bistånd för 
kostnader som den har betalat enligt denna 
artikel, om en medlem i biståndsgruppen hos 
den part som lämnar bistånd har orsakat ska-
dan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

Vardera parten avstår från skadeståndsyr-
kanden gentemot den andra parten som hän-
för sig till dödsfall, kroppsskada eller annan 
skada på hälsan eller personliga effekter hos 
medlemmar av biståndsgruppen, om händel-
serna har inträffat i samband med utförandet 
av uppgifter som hänför sig till genomföran-
det av denna överenskommelse. Den part 
som lämnar bistånd ska försäkra sin bi-
ståndsgrupp i enlighet med de bestämmelser 
som gäller i det egna landet. Försäkrings-
kostnaderna ska fogas till de allmänna kost-
naderna för biståndet, och den begärande 
parten ska ersätta dem på det sätt som avses i 
denna överenskommelse. 

 
Artikel 10 

Lösning av tvister 

Alla tvister som gäller tolkningen eller ge-
nomförandet av denna överenskommelse ska 
biläggas genom förhandlingar mellan parter-
na. 
 
 

Artikel 11 

Slutbestämmelser 

Denna överenskommelse ersätter överens-
kommelsen mellan Republiken Finlands re-
gering och Republiken Estlands regering om 
samarbete och ömsesidigt bistånd vid 
olyckshändelser av den 26 juni 1995, vilken 
förblir gällande tills denna överenskommelse 
träder i kraft. 

Denna överenskommelse träder i kraft 
30 dagar efter den dag som parterna medde-
lat varandra att de slutfört de grundlagsmäs-
siga förfaranden som ikraftträdandet av över-
enskommelsen förutsätter. 

Vardera parten kan när som helst säga upp 
denna överenskommelse. Överenskommel-
sen upphör att gälla sex månader efter det att 
den andra parten mottog det skriftliga med-
delandet om uppsägningen. 

 
Ingången i Helsingfors den 29 januari 2014 

i två originalexemplar på finska och estniska, 
vilka båda texter är lika giltiga. 

 
 
 
 
För Republiken Finlands          För Republiken Estlands 
 
regering                                   regering 
 
Päivi Räsänen    Ken-Marti Vaher 
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