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Statsrådets förordning
om ändring av bilagan till överenskommelsen med Rysslands transportministerium 
om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om trans-

port av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och 
Ryssland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

Det i Helsingfors den 14 december 2017 upprättade protokollet om ändring av överens-
kommelsen mellan Republiken Finlands kommunikationsministerium och Ryska federa-
tionens transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Republi-
ken Finlands regering och Ryska federationens regering om transport av farligt gods i
direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland (FördrS 96/2014) är i
kraft från den 14 januari 2018 enligt vad som har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i protokollet ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2018.

Helsingfors den 18 januari 2018

Kommunikationsminister Anne Berner

Konsultativ tjänsteman Mari Suominen

(Bilagan till protokollet finns till påseende och att tillgå på Trafiksäkerhetsverkets 
webbplats (http://www.trafi.fi/vak). Trafiksäkerhetsverket ger vid behov uppgifter på 

finska och svenska.)
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Fördragstext 
 
PROTOKOLL 

om ändring av den den 8 oktober 2014 in-
gångna överenskommelsen mellan Repu-
bliken Finlands kommunikationsministe-
rium och Ryska federationens transport-
ministerium om genomförandet av över-
enskommelsen mellan Republiken Fin-
lands regering och Ryska federationens 
regering om transport av farligt gods i di-
rekt internationell järnvägstrafik mellan 
Finland och Ryssland 

П Р О Т О К О Л 

о внесении изменений в Соглашение 
между Министерством транспорта и 
связи Финляндской Республики и 
Министерством транспорта Российской 
Федерации о реализации Соглашения 
между Правительством Финляндской 
Республики и Правительством 
Российской Федерации о перевозках 
опасных грузов в финляндско- 
российском прямом международном 
железнодорожном сообщении 

 от 8 октября 2014 года 

 
 
Republiken Finlands kommunikationsmini-
sterium och Ryska federationens transport-
ministerium, nedan kallade ”parterna”, som 

 
 
med stöd av artikel 4.1 i den överenskom-
melse mellan Republiken Finlands regering 
och Ryska federationens regering om trans-
port av farligt gods i direkt internationell 
järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland 
som ingicks den 25 juni 2013 (nedan kallad 
”fördraget”) är behöriga myndigheter, 

 
 
i enlighet med artikel 2.1 i den den 8 oktober 
2014 ingångna överenskommelsen mellan 
Republiken Finlands kommunikationsmini-
sterium och Ryska federationens transport-
ministerium om genomförandet av överens-
kommelsen om transport av farligt gods i di-
rekt internationell järnvägstrafik mellan Fin-
land och Ryssland (nedan kallad ”överens-
kommelsen mellan ministerierna”), 

 
 
 
 
 

Министерство транспорта и связи 
Финляндской Республики и 
Министерство транспорта Российской 
Федерации, именуемые в дальнейшем 
Сторонами,  

являясь компетентными органами 
согласно пункту 1 статьи 4 Соглашения 
между Правительством Финляндской 
Республики и Правительством Российской 
Федерации о перевозках опасных грузов в 
финляндско-российском прямом 
международном железнодорожном 
сообщении от 25 июня 2013 года (далее – 
Межправительственное соглашение),  

в соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Соглашения между Министерством 
транспорта и связи Финляндской 
Республики и Министерством транспорта 
Российской Федерации о реализации 
Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
перевозках опасных грузов в российско-
финляндском прямом международном 
железнодорожном сообщении от 8 
октября 2014 года (далее – Соглашение 
между Министерствами),  
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har enats om följande: согласились о нижеследующем: 

 
 

Artikel 1  

Från detta protokolls ikraftträdande iakttar 
parterna transportbestämmelserna för trans-
port av farliga ämnen i direkt internationell 
järnvägstrafik mellan Republiken Finland 
och Ryska federationen sådana de lyder i bi-
lagan till detta protokoll och som en integre-
rad del av det. 

Статья 1 

С даты вступления в силу настоящего 
Протокола Стороны применяют Правила 
перевозок опасных грузов в прямом 
международном железнодорожном 
сообщении между Финляндской 
Республикой и Российской Федерацией в 
редакции, содержащейся в Приложении к 
настоящему Протоколу, являющемся его 
неотъемлемой частью. 

 
 

Artikel 2  

För att det ska kunna garanteras att transpor-
terna av farliga ämnen mellan Republiken 
Finland och Ryska federationen inte avbryts 
kan de bestämmelser som gäller sedan den 9 
maj 2015 och som finns som bilaga till över-
enskommelsen mellan ministerierna tilläm-
pas på dessa transporter i sex månader från 
detta protokolls ikraftträdande. 

Статья 2 

В целях обеспечения бесперебойного 
сообщения при перевозках опасных 
грузов между Финляндской Республикой 
и Российской Федерацией в течение 6 
месяцев с даты вступления в силу 
настоящего Протокола указанные 
перевозки также могут осуществляться в 
соответствии с Правилами перевозки в 
редакции, содержащейся   в Приложении 
к Соглашению между Министерствами, и 
действующее с 9 мая 2015 года. 

 
 

Artikel 3 

Protokollet träder i kraft 30 dagar efter un-
dertecknandet. 

Protokollet upphör att gälla samtidigt som 
giltigheten för överenskommelsen mellan 
ministerierna upphör. 

Статья 3 

Настоящий Протокол вступает в силу 
через тридцать дней с даты подписания. 

Настоящий Протокол прекращает свое 
действие одновременно с прекращением 
действия Соглашения между 
Министерствами. 
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Upprättat i Helsingfors, den 14 december 2017 i två originalexemplar på finska och ryska, 
vilka båda texter har samma giltighet. 
 
 
 
För Republiken Finlands kommunikationsmi-

nisterium 

 
Harri Pursiainen 
Kanslichef 
 
 

För Ryska federationens transportministe-
rium 

 
S.A. Aristov 
Statssekreterare, biträdande 
 

 
 
 

Совершено в г. Хельсинки «14» декабря 2017 г. в двух подлинных экземплярах, 
каждый на финском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.    
 

За Министерство транспорта и связи 
Финляндской Республики 

 
Харри Пурсиайнен 

Статс-секретарь 
 

За Министерство транспорта 
Российской Федерации  

 
Аристов С.А. 

Статс-секретарь - заместитель 
министра  
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