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(Finlands författningssamlings nr 586/2004)

L a g

Nr 94

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska
rymdorganet och Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassifi-

cerad information

Given i Nådendal den 24 juni 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den överenskommelse som
ingicks i Paris den 19 augusti 2002 mellan
parterna i konventionen om upprättandet av
Europeiska rymdorganet samt Europeiska
rymdorganet om skydd för och utbyte av

säkerhetsklassificerad information gäller som
lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 66/2004
FvUB 11/2004
RSv 95/2004
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(Finlands författningssamlings nr 631/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 95

om sättande i kraft av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet
av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av
säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av

de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Given i Nådendal den 9 juli 2004

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

1 §
Den i Paris den 19 augusti 2002 ingångna

överenskommelsen mellan parterna i konven-
tionen om upprättandet av Europeiska rymd-
organet samt Europeiska rymdorganet om
skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad
information, som godkänts av riksdagen den
21 juni 2004 och ratificerats av republikens
president den 24 juni 2004 och beträffande
vilken ratifikationsinstrumentet har de-
ponerats hos Frankrikes regering den 2 juli
2004, träder i kraft den 1 augusti 2004, så som
därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 24 juni 2004 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i överenskommelsen mellan
parterna i konventionen om upprättandet av
Europeiska rymdorganet och Europeiska
rymdorganet om skydd för och utbyte av
säkerhetsklassificerad information (586/
2004) träder i kraft den 1 augusti 2004.

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

augusti 2004.

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tuula Haatainen
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The States Parties to the Convention for the
establishment of a European Space Agency
(ESA) and the European Space Agency,
hereinafter referred to as “the Parties”;

— CONSIDERING the Convention for
the establishment of a European Space
Agency (hereinafter referred to as “the ESA
Convention”) entered into force on 30 Oc-
tober 1980 and in particular Article III and
Article XI.5.m. of this Convention;

— CONSIDERING Chapter V of the rules
on Information, Data and Intellectual Prop-
erty ESA/C/CLV/Rules 5 (Final) adopted by
the Council on 19 December 2001;

— RECOGNISING that the activities
aimed at achieving co-operation among the
Member States in space research and tech-
nology and their space applications might
require the exchange of classified information
and related material among the Parties;

— NOTING the necessity to ensure an
appropriate level of protection of classified
information within the Agency and its Mem-
ber States and the need therefore to set up an
appropriate legal instrument, as stated in ESA
Council’s Resolution on the creation of a
Working Group on the Security of Informa-
tion adopted by the Council under
ESA/C/CLI/Res.8 (final);

have agreed as follows:

Article 1
For the purpose of this Agreement, clas-

sified information means any information,
document or material in whatever form whose
unauthorised disclosure could damage the

De stater som är parter i konventionen om
upprättandet av Europeiska rymdorganet
(ESA) samt Europeiska rymdorganet, nedan
’’de fördragsslutande parterna’’, som

— BEAKTAR konventionen om upprät-
tandet av Europeiska rymdorganet (nedan
kallad ESA-konventionen), som trädde i kraft
den 30 oktober 1980, och särskilt artiklarna
III och XI.5. m i konventionen,

— BEAKTAR kapitel VI reglerna om
information och immateriell äganderätt,
ESA/C/CLV/Regler 5 (Final), som godkänts
av rådet den 19 december 2001,

— ERKÄNNER att åtgärder för främjande
av samarbetet mellan medlemsstaterna på
området rymdforskning och -teknologi och
rymdtillämpningar kan kräva utbyte av sä-
kerhetsklassificerad information och tillhö-
rande material mellan de fördragsslutande
parterna,

— OBSERVERAR nödvändigheten att
uppnå en tillfredsställande skyddsnivå för den
av säkerhetsklassificerade informationen
inom organet och dess medlemsstater och
behovet att därför inrätta ett lämpligt rättsligt
instrument, så som konstateras i ESA-rådets
resolution om inrättande av en arbetsgrupp för
informationssäkerhet som har godkänts av
rådet med stöd av ESA/C/CLI/Res. 8 (final),

har kommit överens om följande:

Artikel 1
Med säkerhetsklassificerad information av-

ses i denna överenskommelse uppgifter,
handlingar eller material, oberoende av for-
men, vars obehöriga röjande kan skada en

Överenskommelse mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska
rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklas-

sificerad information (översättning till svenska)
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interests of one or more of the Parties and
which has been so designated by security
classification.

Artcle 2
The Parties shall:
1. Protect and safeguard according to

agreed security principles and minimum
standards:

a) classified information, marked as such,
which is originated by ESA or which is
submitted to ESA by a Member State;

b) classified information, marked as such,
of any Member State, submitted to another
Member State in support of an ESA pro-
gramme, project or contract;

2. Maintain the security classification of
information as defined under (1) above and
safeguard it accordingly;

3. Use classified information as defined
under (1) above only for purposes laid down
in the ESA Convention and the decisions and
resolutions pertaining to that Convention;

4. Not disclose such information as defined
under (1) above to non-ESA Member States
or bodies under their jurisdiction or to any
other international organisation without the
prior written consent of the originator.

Article 3
The Parties shall implement ESA security

standards to ensure a common degree of
protection for classified information.

Article 4
1. The States Parties shall ensure that all

persons of their respective nationality who, in
the conduct of their official duties require
access, or whose duties or function may
afford access to classified information pro-
vided for or exchanged under this Agreement
are appropriately security cleared before they
are granted access to such information and
material.

eller flera fördragsslutande parters intressen
och som försetts med en säkerhetsklassifi-
cering.

Artikel 2
De fördragsslutande parterna:
1. Skyddar och bevarar, i enlighet med

överenskomna säkerhetsprinciper och mini-
mistandarder för dokumentsäkerhet,

a) klassificerad information som härstam-
mar från ESA eller som överlämnas till ESA
av en medlemsstat och som är märkt som
sådan,

b) klassificerad information som härstam-
mar från en medlemsstat och som överlämnas
till en annan medlemsstat till stöd för ett
ESA-program, -projekt eller -avtal och som är
märkt som sådan.

2. Upprätthåller den säkerhetsklassificering
av information som anges i 1 punkten och
skyddar informationen i enlighet därmed;

3. Använder den säkerhetsklassificerade
informationen på det sätt som anges i 1
punkten endast för de ändamål som anges i
ESA-konventionen och de beslut och reso-
lutioner som hänför sig till konventionen;

4. Avslöjar inte sådan information som
avses i 1 punkten till stater som inte är parter
i ESA-konventionen eller organ som lyder
under deras jurisdiktion eller till någon annan
internationell organisation utan ett skriftligt
förhandsgodkännande av den som tillhanda-
håller informationen.

Artikel 3
De fördragsslutande parterna genomför

ESA:s normer för dokumentsäkerhet för att
säkerställa en enhetlig skyddsnivå för den
säkerhetsklassificerade informationen.

Artikel 4
1. De stater som är fördragsslutande parter

säkerställer att över de medborgare, som
under skötsel av sina tjänsteuppgifter, eller de
vars tjänsteplikter eller funktioner kan medge
tillgång, behöver få tillgång till uppgifter eller
material som har säkerhetsklassificerats och
som har tillhandahållits eller utbytts enligt
denna överenskommelse, görs en ändamåls-
enlig säkerhetsutredning innan de beviljas
tillgång till sådana uppgifter och sådant
material.
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2. The Parties shall ensure that access to
classified information exchanged under the
present agreement shall be authorised only for
persons having a need to know for carrying
out their duties or missions.

3. Security clearance procudures shall be
designed to establish whether an individual
can, taking into account his loyalty and
trustworthiness, be granted access to classi-
fied information.

4. Upon request, each of the States Parties
shall co-operate with the other States Parties
in carrying out their respective security
clearance procedures.

Article 5
The Director General of ESA shall ensure

that the relevant provisions of this Agreement
are applied in the headquarters, in the
establishments and in the other facilities of
the Agency.

Article 6
1. The Parties shall investigate all cases

where it is acknowledged or suspected that
classified information provided or generated
under this Agreement has been compromised
or lost.

2. Each Party shall inform quickly and
thoroughly the others, where necessary, of
any details related to the case and of the
eventual results of the investigation as well as
of any corrective measures taken to prevent
the repetition of any such disclosure.

Article 7
In cases where a representative of a

Member State or the Director General of ESA
or a staff member or an expert of ESA is
involved in a legal pursuit regarding the
unauthorised disclosure of classified infor-
mation, the Member State, the Council and
the Director General respectively shall, in
compliance with Articles XIV.2 and XXI.1
and 2 and XXIV of Annex 1 of the ESA
Convention, have the duty to waive the
immunity.

2. De fördragsslutande parterna säkerställer
att tillgång till sådan säkerhetsklassificerad
information som utbyts på basis av denna
överenskommelse beviljas endast personer
som behöver informationen för skötsel av sina
uppgifter.

3. Syftet med säkerhetsutredningar skall
vara att avgöra huruvida en person, med
avseende på hans eller hennes lojalitet och
tillförlitlighet, kan beviljas tillgång till säker-
hetsklassificerad information.

4. Varje fördragsslutande part samarbetar
på begäran med andra fördragsslutande parter
vid genomförandet av säkerhetsutredningar.

Artikel 5
ESA:s generaldirektör säkerställer att de

relevanta bestämmelserna i denna överens-
kommelse tillämpas vid rymdorganets huvud-
kontor, inrättningar och andra anläggningar.

Artikel 6
1. De fördragsslutande parterna undersöker

alla fall där det konstateras eller misstänks att
skyddet för säkerhetsklassificerad informati-
on som lämnats eller producerats inom ramen
för denna överenskommelse har äventyrats
eller förlorats.

2. Varje fördragsslutande part informerar,
vid behov, snabbt och grundligt andra om alla
detaljer som ansluter sig till fallet och om
eventuella resultat av undersökningen samt
om alla åtgärder som vidtagits för att förhin-
dra en upprepning av dylikt röjande av
information.

Artikel 7
I sådana fall där en representant för en

medlemsstat eller ESA:s generaldirektör eller
en medlem av ESA:s personal eller någon av
dess experter är part i en rättsprocess som
gäller obehörigt röjande av säkerhetsklassi-
ficerad information, är medlemsstaten, rådet
och generaldirektören skyldiga att i enlighet
med artiklarna XIV.2 och XXI.1 och 2 samt
XXIV i bilaga 1 till ESA-konventionen avstå
från immuniteten.
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Article 8
The present Agreement in no way prevents

the Parties from making other Agreements
relating to the exchange of classified infor-
mation originated by them and not affecting
the scope of the present Agreement.

Article 9
1. Each Party may recommend amend-

ments to this Agreement.
2. Any amendment to the present Agree-

ment shall enter into force thirty days after the
Government of France has received notifica-
tion of acceptance from all Parties. The
Government of France shall notify all Parties
of the date of entry into force of any such
amendment.

Article 10
1. This Agreement shall be open for

signature by the Parties to the ESA Conven-
tion and shall be subject to ratification,
acceptance or approval. The instruments of
ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Government of France.

2. This Agreement shall enter into force
thirty days after the date of deposit by two
signatory States of their instruments of
ratification, acceptance or approval. It shall
enter into force for each of other signatory
State thirty days after the deposit of its
instrument of ratification, acceptance or ap-
proval.

Article 11
1. The accession to this Agreement by any

new State Party to the ESA Convention shall
be in accordance with Article XXII of the
Convention. The Agreement shall enter into
force in respect of each acceding State thirty
days after the day of the deposit of its
instrument of accession.

2. Instruments of accession shall be de-
posited with the Government of France.

Article 12
1. This Agreement may be denounced by

written notice by any State Party given to the
depository, which shall inform all the other
Parties of such notice. Such denunciation

Artikel 8
Denna överenskommelse utgör inte på

något sätt ett hinder för de fördragsslutande
parterna att ingå andra avtal med anknytning
till utbyte av sådan av säkerhetsklassificerad
information som de producerat och som inte
påverkar tillämpningsområdet för denna över-
enskommelse.

Artikel 9
1. Varje fördragsslutande part kan föreslå

ändringar i denna överenskommelse.
2. Varje ändring av denna överenskom-

melse träder i kraft trettio dagar efter det att
Frankrikes regering har mottagit ett medde-
lande om godkännande från alla fördrags-
slutande parter. Frankrikes regering informe-
rar alla fördragsslutande parter om datumet
för ikraftträdande av varje ändring.

Artikel 10
1. Denna överenskommelse är öppen för

undertecknande av parterna i ESA-konven-
tionen och den skall ratificeras, godtas eller
godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrumenten skall deponeras
hos Frankrikes regering.

2. Överenskommelsen träder i kraft trettio
dagar efter det att två signatärstater har
deponerat sina ratifikations-, godtagande-
eller godkännandeinstrument. I förhållande
till varje annan signatärstat träder denna
överenskommelse i kraft trettio dagar efter det
att den staten har deponerat sitt ratifikations-,
godtagande- eller godkännandeinstrument.

Artikel 11
1. Om någon ny part till ESA-konventionen

skall tillträda denna överenskommelse skall
det ske enligt artikel XXII i konventionen.
För varje anslutande stat träder denna över-
enskommelse i kraft trettio dagar efter den
dag då en sådan stat har deponerat sitt
anslutningsinstrument.

2. Anslutningshandlingarna deponeras hos
Frankrikes regering.

Artikel 12
1. Denna överenskommelse får sägas upp

av en fördragsslutande part genom skriftlig
underrättelse om uppsägning till depositarien
som skall informera alla andra fördragsslu-
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shall take effect one year after the receipt of
notification by the depository.

2. A State Party denouncing this Agree-
ment shall remain to be bound by its
obligation to protect and safeguard classified
information to which it has gained access on
the basis of this Agreement. The same applies
to a State Party to the present Agreement
denouncing the ESA Convention in accord-
ance with its Article XXIV or in the case of
dissolution of the European Space Agency in
accordance with Article XXV of the Con-
vention.

Article 13
The Government of France shall notify

ESA and all signatory and acceding States of
the deposit of each instrument of ratification,
acceptance, approval, accession or denuncia-
tion.

Paris den 19 augusti 2002

tande parter om underrättelsen. Uppsägningen
träder i kraft ett år efter det att depositarien
har mottagit underrättelsen.

2. En fördragsslutande part som säger upp
överenskommelsen skall vara bunden av
skyldigheten att skydda och bevara den
säkerhetsklassificerade information som den
har fått tillgång till inom ramen för denna
överenskommelse. Detsamma gäller för en
part i denna överenskommelse som säger upp
ESA-konventionen i enlighet med artikel
XXIV eller i fall att Europeiska rymdorganet
upphör att existera i enlighet med artikel
XXV av konventionen.

Artikel 13
Frankrikes regering skall underrätta ESA

och alla signatärstater och anslutande stater
om depositionen av varje ratifikations-,
godtagande- och godkännande- eller uppsäg-
ningsinstrument.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen bemyndigade av deras
respektive regeringar, undertecknat denna
överenskommelse.

Upprättad i Paris den 19 augusti 2002 på
engelska och franska, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar, som skall
deponeras hos Frankrikes regering. Bestyrkta
kopior av överenskommelsen skall överläm-
nas av Frankrikes regering till varje signa-
tärstat.
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(Finlands författningssamlings nr 587/2004)

L a g

Nr 96

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

tion

Given i Nådendal den 24 juni 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den överenskommelse som
ingicks i Helsingfors den 25 februari 2004
mellan republiken Finland och Tyska för-
bundsrepubliken om ömsesidigt skydd för

säkerhetsklassificerad information gäller som
lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 66/2004
FvUB 11/2004
RSv 95/2004
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(Finlands författningssamlings nr 632/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 97

om sättande i kraft av överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för
säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av

de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Given i Nådendal den 9 juli 2004

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

1 §
Den i Helsingfors den 25 februari 2004

ingångna överenskommelsen mellan republi-
ken Finland och Tyska förbundsrepubliken
om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassifice-
rad information, som godkänts av riksdagen
den 21 juni 2004 och godkänts av republikens
president den 24 juni 2004 och beträffande
vilken godkännandet har anmälts till Tyska
förbundsrepublikens regering den 1 juli 2004,
träder i kraft den 16 juli 2004, så som därom
har överenskommits.

2 §
Lagen av den 24 juni 2004 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i överenskommelsen med
Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhets-
klassificerad information (587/2004) träder i
kraft den 16 juli 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

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

4 §
Denna förordning träder i kraft den 16 juli

2004.

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tuula Haatainen
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The Government of the Federal Republic of
Germany and the Government of the Republic
of Finland (hereinafter referred to as the
“Parties”)

Intending to ensure the protection of
classified information exchanged between the
Federal Republic of Germany and the Re-
public of Finland,

Desirous of laying down an arrangement on
the mutual protection of classified informa-
tion that shall apply to all agreements on
co-operation to be concluded between the
Parties and to contracts involving an ex-
change of classified information,

Have agreed as follows:

Article 1

Purpose

The purpose of this agreement is to protect
information classified by, or at the instance
of, the competent authority of one Party for
reasons of public interests of either Party and
transmitted to the other Party, through the
competent authorities, either for purposes of
foreign affairs, defence, security, police or
industrial matters or within the framework of
governmental contracts with public or private
establishments of both Parties.

Article 2

Definitions

1) For the purposes of this Agreement,
classified information is:

1. in the Federal Republic of Germany:
facts, items or intelligence which, regard-

less of how they are presented, are to be kept
secret in the public interest. They shall be
classified by, or at the instance of, a

Republiken Finlands regering och Tyska
förbundsrepublikens regering, nedan ’’de för-
dragsslutande parterna’’, som

avser att säkerställa skyddet för säkerhets-
klassificerad information som utbyts mellan
republiken Finlands regering och Tyska för-
bundsrepublikens regering,

önskar få till stånd ett arrangemang för
ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad
information som omfattar alla samarbetsavtal
som ingås mellan de fördragsslutande parter-
na och avtal som inbegriper utbyte av
säkerhetsklassificerad information,

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna överenskommelse är att
skydda sådan information som av den ena
fördragsslutande partens behöriga myndighet
eller någon som verkar på uppdrag denna har
säkerhetsklassificerat av skäl som rör någon-
dera fördragsslutande partens allmänna in-
tressen och som har förmedlats till den andra
fördragsslutande parten via de behöriga myn-
digheterna antingen i samband med skötseln
av de internationella relationerna, försvaret,
polis- eller industriärenden eller i samband
med sådana avtal som en enhet inom den ena
fördragsslutande partens offentliga förvalt-
ning har ingått med den andra fördragsslu-
tande partens offentliga eller privata inrätt-
ningar.

Artikel 2

Definitioner

1) Med säkerhetsklassificerad information
avses i denna överenskommelse

1. i Tyska förbundsrepubliken:
fakta, uppgifter eller underrättelser som

oavsett formen skall beläggas med sekretess
i allmänintressets namn. Klassificering av
informationen skall göras av en behörig

(Översättning)

Överenskommelse mellan republiken Finlands regering och Tyska förbundsrepublikens
regering om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
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competent authority in accordance with their
need for protection;

2. In Finland:
facts, items or intelligence which, regard-

less of how they are presented, are to be kept
secret in the public interest for reasons
specified by law. They shall be classified by,
or at the instance of, acompetent authority in
accordance with their need for protection.

2) For the purpose of this Agreement, the
levels of security classification are defined as
follows:

1. In the Federal Republic of Germany,
classified information is

a) STRENG GEHEIM if knowledge of it
by unauthorised persons may pose a threat to
the existence or vital interests of the Federal
Republic of Germany or one of its states,

b) GEHEIM if knowledge of it by unau-
thorised persons may pose a threat to the
security of the Federal Republic of Germany
or one of its states, or may cause severe
damage to their interests,

c) VS-VERTRAULICH if knowledge of it
by unauthorised persons may be damaging to
the interests of the Federal Republic of
Germany or one of its states,

d) VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH if knowledge of it by unauthorised
persons may be disadvantageous to the
interests of the Federal Republic of Germany
or one of its states.

2. In Finland, classified information is
a) ERITTÄIN SALAINEN if unauthorised

disclosure of it may cause extensive damage
to defence, security, international relations or
other public interests,

b) SALAINEN if unauthorised disclosure
of it may cause severe damage to defence,
security, international relations or other pub-
lic interests,

c) LUOTTAMUKSELLINEN if unauthor-
ised disclosure of it may cause damage to
defence, security, international relations or
other public interests,

d) KÄYTTÖ RAJOITETTU if unauthor-

myndighet eller någon som verkar på uppdrag
av denna alltefter behovet av skydd,

2. i Finland:
fakta, uppgifter eller underrättelser som

oavsett formen i allmänintressets namn skall
beläggas med sekretess av skäl som anges i
lagen. Informationen i fråga skall säkerhets-
klassificeras av en behörig myndighet eller
någon som verkar på uppdrag av denna allt
efter behovet av skydd.

2) I denna överenskommelse definieras
klassificeringsnivåerna på följande sätt:

1. I Tyska förbundsrepubliken används
följande säkerhetsklassificering:

a) STRENG GEHEIM, om obehörigt rö-
jande av informationen kan utgöra ett hot för
existensen av Tyska förbundsrepubliken eller
dess delstater eller för deras väsentliga
intressen,

b) GEHEIM, om obehörigt röjande av
informationen kan utgöra ett hot för Tyska
förbundsrepublikens eller någon delstats sä-
kerhet eller om den kan allvarligt skada deras
intressen,

c) VS-VERTRAULICH, om obehörigt rö-
jande av informationen kan skada Tyska
förbundsrepublikens eller någon delstats in-
tressen,

d) VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH, om obehörigt röjande av infor-
mationen kan vara till nackdel för Tyska
förbundsrepublikens eller någon delstats in-
tressen.

2. I Finland används följande säkerhets-
klassificering:

a) ERITTÄIN SALAINEN/YTTERST
HEMLIG, om obehörigt röjande av informa-
tionen kan orsaka särskilt påtaglig skada för
försvaret, säkerheten, de internationella rela-
tionerna eller andra allmänna intressen,

b) SALAINEN/HEMLIG, om obehörigt
röjande av informationen kan orsaka väsentlig
skada för försvaret, säkerheten, de interna-
tionella relationerna eller andra allmänna
intressen,

c) LUOTTAMUKSELLINEN / KONFI-
DENTIELL, om obehörigt röjande av infor-
mationen kan skada försvaret, säkerheten, de
internationella relationerna eller andra all-
männa intressen,

d) KÄYTTÖ RAJOITETTU / BEGRÄND-
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ised disclosure of it may cause harm to public
interest or compromise the ability of an
authority to function.

Article 3

Comparability

The Parties stipulate that the following
security classifications shall be comparable
and covered by this Agreement:

Federal Republic of Germany

STRENG GEHEIM
GEHEIM
VS-VERTRAULICH
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Republic of Finland

ERITTÄIN SALAINEN
SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

Article 4

Marking

1) Transmitted classified information shall
be marked with the comparable national
security classification as provided under
Article 3 by, or at the instance of, the
competent authority of the recipient.

2) Classified information which is gener-
ated in the receiving country based on
classified information transmitted by the other
Party shall also be marked with the equal
classification grade by, or at the instance of,
the competent authority of the recipient.
Copies made in the receiving country shall
also be marked accordingly.

SAD TILLGÅNG, om obehörigt röjande av
informationen kan skada det allmänna intres-
set eller begränsa myndigheternas möjligheter
att agera.

Artikel 3

Överensstämmelse

De fördragsslutande parterna har beslutat
att följande säkerhetsklasser motsvarar va-
randra och omfattas av denna överenskom-
melse:

Tyska förbundsrepubliken

STRENG GEHEIM
GEHEIM
VS-VERTRAULICH
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Republiken Finland

ERITTÄIN SALAINEN/YTTERST HEM-
LIG
SALAINEN/HEMLIG
LUOTTAMUKSELLINEN / KONFIDEN-
TIELL
KÄYTTÖ RAJOITETTU/BEGRÄNSAD
TILLGÅNG

Artikel 4

Märkning

1) Den behöriga myndigheten i den mot-
tagande staten eller den som verkar på
uppdrag av denna skall förse den säkerhets-
klassificerade information som har förmedlats
med en säkerhetsklassificering som motsvarar
den nationella klassificering som anges i
artikel 3.

2) Den behöriga myndigheten i den mot-
tagande staten eller den som verkar på
uppdrag av denna skall förse också sådan
klassificerad information som i den motta-
gande staten har producerats på basis av den
information som förmedlats av den andra
fördragsslutande parten med motsvarande
säkerhetsklassificering. De kopior som tas i
den mottagande staten skall också klassifi-
ceras på motsvarande sätt.
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3) Security classifications shall, at the
request of the competent authority of the
originating country, be amended or revoked
by the competent authority of the recipient of
the classified information. The competent
authority of the originating country shall, six
weeks in advance, inform the competent
authority of the other Party of its intention to
amend or revoke a security classification.

4) The competent authority of the recipient
of the classified information may request the
competent authority of the originating country
to amend or revoke the security classification
for all the information received or certain
identified sections thereof, or to explain the
reasons for establishing a certain level of
security classification.

Article 5

Measures at the National Level

1) Within the scope of their national law,
the Parties shall take all appropriate measures
to protect classified information transmitted
under the terms of this Agreement or gener-
ated in connection with a classified contract
as defined in paragraph 1 of Article 6. They
shall afford such classified information a
degree of protection at least equal to that
given to their own classified information of
the corresponding level of security classifi-
cation.

2) Paragraph 4 of this Article, paragraphs
2 to 5 of Article 6, paragraphs 1, 2, 4 to 6
and 8 of Article 7 and paragraphs 1, 3 and 4
of Article 8 shall not apply to information
classified ”VS-NUR FÜR DEN DIENST-
GEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU”. If
not otherwise provided in this Agreement
information classified ”VS-NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOI-
TETTU” shall be handled in accordance with
the national security regulations of the re-
ceiving Party applicable for such information.

3) The Parties shall not disclose the
classified information received by them to
international organisations or to any Govern-
ment official or legal entity or person resident
in a third country without the prior written
consent of the competent authority having

3) Den behöriga myndigheten i den stat
som mottagit säkerhetsklassificerad informa-
tion skall ändra klassificeringen eller upphäva
den om den behöriga myndigheten i ur-
sprungslandet begär det. Den behöriga myn-
digheten i ursprungslandet skall underrätta
den andra fördragsslutande partens behöriga
myndighet om sin avsikt sex veckor i förväg.

4) Den behöriga myndigheten i det land
som mottagit säkerhetsklassificerad informa-
tion kan be den behöriga myndigheten i
ursprungslandet att ändra klassificeringen
eller att upphäva den för den mottagna
informationen i dess helhet eller för vissa
särskilt angivna delar av den eller att ge en
motivering till valet av en viss säkerhetsklass.

Artikel 5

Åtgärder på den nationella nivån

1) De fördragsslutande parterna skall inom
ramen för sin egen lagstiftning vidta alla
nödvändiga åtgärder för att skydda sådan
säkerhetsklassificerad information som för-
medlats på basis av denna överenskommelse
eller som producerats i anslutning till ett
klassificerat avtal som avses i artikel 6.1. De
skall tillförsäkra informationen i fråga minst
samma skydd som de ger åt sin egen
information som hör till samma säkerhets-
klass.

2) Artiklarna 5.4, artiklarna 6.2–6.5, artik-
larna 7.1, 7.2, 7.4–7.6 och 7.8 samt artiklarna
8.1, 8.3 och 8.4 skall inte tillämpas på sådan
information som klassificerats som VS-NUR
FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/BE-
GRÄNSAD TILLGÅNG. Om inte annat
bestäms i denna överenskommelse, skall
sådan information som klassificerats som
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
/BEGRÄNSAD TILLGÅNG hanteras enligt
den mottagande statens nationella säkerhets-
bestämmelser som tillämpas på dylik infor-
mation.

3) De fördragsslutande parterna får inte
röja den säkerhetsklassificerade information
som de mottagit för internationella or-
ganisationer eller för någon tjänsteman eller
juridisk person i tredje land eller för en person
som har sin hemvist i tredje land utan att den
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determined the classification. The classified
information shall be used solely for the
designated purpose. In particular, access to
classified information may be granted only to
persons having a need-to-know on account of
their duties.

4) Access to information classified ”VS-
VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELL-
INEN” or above shall be confined to persons
having been security-cleared (i.e. who have
received a Personal Security Clearance) and
authorised to have such access. Personal
Security Clearances shall be granted only
after completion of security screening under
standards no less stringent than those applied
for access to national classified information of
the corresponding level of security classifi-
cation.

5) Access to information classified ”VS-
NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/
KÄYTTÖ RAJOITETTU” shall be confined
to persons having the need-to-know for such
information.

6) The Parties shall, within their respective
territories, ensure that the necessary security
inspections are performed and that the pro-
visions of this Agreement are complied with.

Article 6

Classified Contracts

1) A mutually binding written contract
under the law of one Party awarded by an
authority or enterprise of this Party (contract-
ing officer) obligating a contractor or sub-
contractor resident in the country of the other
Party (contractor) to furnish supplies or
services and that either will require access to
classified information by the contractor or
where contractor personnel might have access
to classified information is defined as
(a)“classified contract”.

behöriga myndighet som fattat klassifice-
ringsbeslutet i förväg har gett sitt skriftliga
samtycke därtill. Den säkerhetsklassificerade
informationen får användas endast för angivet
ändamål. Speciellt bör noteras att tillgång till
säkerhetsklassificerad information får bevil-
jas endast personer som behöver ha tillgång
till informationen för skötsel av sina uppgif-
ter.

4) Tillgång till information som hör till
säkerhetsklassen VS-VERTRAULICH/
KONFIDENTIELL eller till en högre säker-
hetsklass kan beviljas endast personer vars
tillförlitlighet har fastställts (dvs. personer
som varit föremål för en personlig säkerhets-
utredning) och som har rätt att ha tillgång till
informationen i fråga. En personlig säkerhets-
utredning kan lämnas först efter en avslutad
säkerhetsutredning som uppfyller minst lika
stränga krav som en säkerhetsutredning som
gäller tillgång till nationell säkerhetsklassifi-
cerad information i samma säkerhetsklass.

5) Tillgång till information som klassifi-
cerats som VS-NUR FÜR DEN DIENST-
GEBRAUCH/BEGRÄNSAD TILLGÅNG
kan beviljas personer som behöver ha tillgång
till uppgifterna.

6) De fördragsslutande parterna skall inom
sina respektive territorier säkerställa att de
nödvändiga säkerhetsutredningarna utförs
och att de uppfyller villkoren i denna över-
enskommelse.

Artikel 6

Säkerhetsklassificerade avtal

1) Med ett ’’säkerhetsklassificerat avtal’’
avses i denna överenskommelse ett skriftligt
avtal som är ömsesidigt bindande för de
fördragsslutande parterna och på vilket den
ena fördragsslutande partens lag tillämpas och
vilket har ingåtts av en myndighet eller ett
företag inom den ena fördragsslutande partens
territorium (uppdragsgivare) och vilket för-
pliktar en leverantör eller en underleverantör
som har etablerat sig och har sitt registrerade
säte inom den andra fördragsslutande partens
territorium (uppdragstagare) att leverera varor
eller tjänster och vilket innebär att uppdrags-
tagaren behöver får tillgång till säkerhets-
klassificerad information eller att uppdrags-
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2) Prior to the award of a contract classified
”VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUK-
SELLINEN” or above, the contracting offi-
cer shall, through his competent authority,
obtain a Facility Security Clearance from the
competent authority of the contractor in order
to obtain assurance as to whether the pros-
pective contractor is subject to security
oversight by the competent authority of this
country and whether he has taken the security
precautions required for discharging the per-
formance of the contract. In this regard, the
following procedure shall be applied:

1. If the contractor has not yet taken the
required security precautions, the compe-
tent authority of the contracting officer may
at the same time request the competent
authority of the contractor to arrange for
the required security precautions to be
taken by the contractor on the basis of
national security regulations and then issue
the pertinent Facility Security Clearance to
the competent authority of the contracting
officer.

2. A Facility Security Clearance shall
also be obtained if and before a potential
contractor has been requested to submit a
bid including or based on classified infor-
mation or if and before classified infor-
mation will be released to potential con-
tractors participating in tenders.

3. Requests for the issuance of a Facility
Security Clearance for contractors from the
country of the other Party shall contain
information on the project as well as the
nature, the scope and the level of security
classification of the classified information
expected to be released to the contractor or
to be generated by him.

4. In addition to the full name of the
contractor, its postal address and the name
of the security official, Facility Security
Clearances shall include information in

tagarens personal i detta sammanhang kan
komma att få tillgång till klassificerad infor-
mation.

2) Innan ett avtal som tillhör säkerhets-
klassen VS-VERTRAULICH / KONFIDEN-
TIELL eller en högre säkerhetsklass ingås
skall uppdragsgivaren genom sin egen behö-
riga myndighet få en säkerhetsutredning som
gäller uppdragstagaren (säkerhetsutredning
som gäller sammanslutning) och som har
lämnats av uppdragstagarens behöriga myn-
dighet för att försäkra sig om huruvida den
potentiella uppdragstagaren är föremål för
säkerhetskontroll av den behöriga myndighe-
ten i sitt eget land och om uppdragstagaren
har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder i
syfte att inleda fullgörande av avtalet. I detta
hänseende tillämpas följande förfarande:

1. Om uppdragstagaren inte ännu har
vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder, kan
uppdragsgivarens behöriga myndighet
samtidigt be uppdragstagarens behöriga
myndighet att se till att uppdragstagaren
vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder i en-
lighet med de nationella säkerhetsbestäm-
melserna och att sedan lämna en säkerhet-
sutredning som gäller sammanslutning till
uppdragsgivarens behöriga myndighet.

2. En säkerhetsutredning som gäller
sammanslutning måste också fås om och
innan en potentiell uppdragstagare har
blivit ombedd att lämna ett anbud som
baserar sig på eller innehåller säkerhets-
klassificerad information eller om eller
innan klassificerad information skall över-
lämnas till en potentiell uppdragstagare
som deltar i anbudsgivningen.

3. Begäran om en säkerhetsutredning
som gäller sammanslutning i fråga om
uppdragstagare som är verksamma inom
den andra fördragsslutande partens territo-
rium skall innehålla uppgifter om projektet
liksom också om arten, omfattningen och
graden av säkerhetsklassificering hos den
klassificerade information som förväntas
bli överlämnad till uppdragstagaren eller
producerad av denna.

4. Utöver uppdragstagarens fullständiga
namn, postadress och namnet på den
person som ansvarar för säkerheten, skall
en säkerhetsutredning som gäller sam-
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particular on the extent and the level of
security classification up to which, security
measures have been taken by the contractor
on the basis of national security regula-
tions.

5. The competent authorities of the
Parties shall inform each other of any
changes in the facts covered by issued
Facility Security Clearances.

6. The Facility Security Clearances shall
be exchanged between the competent au-
thorities of the Parties and shall be issued
either in the national language of the
competent authority to be informed or in
English.

7. Facility Security Clearances and re-
quests addressed to the respective compe-
tent authorities of the Parties for the
issuance of Facility Security Clearances
may be transmitted in writing either by
diplomatic courier, by mail or other deliv-
ery services, by fax or by other means of
electronic messaging.

3) The Parties shall take all necessary
measures to ensure that classified contracts
contain a clause under which the contractor
is under an obligation to make the arrange-
ments required for the protection of classified
information pursuant to the national security
regulations of his country.

4) The competent authority of the con-
tracting officer shall provide the contractor
with a separate list (classification guide) of all
documentary records requiring security clas-
sification, shall determine the required level
of security classification and shall arrange for
this list to be enclosed as an appendix to the
classified contract. The competent authority
of the contracting officer shall also transmit,
or arrange for the transmission of, the list to
the competent authority of the contractor.

5) The competent authority of the con-
tracting officer shall ensure that the contractor
will be given access to classified information
only after the appropriate Facility Security
Clearance has been received from the com-
petent authority of the contractor.

manslutning innehålla information särskilt
om omfattningen och graden av nödvän-
diga säkerhetsåtgärder enligt klassificer-
ingsnivån som uppdragstagaren har vidta-
git på basis av de nationella säkerhetsbe-
stämmelserna.

5. De fördragsslutande parternas behö-
riga myndigheter skall informera varandra
om alla ändringar i de omständigheter som
ingår i en säkerhetsutredning som gäller
sammanslutning.

6. De fördragsslutande parternas behö-
riga myndigheter skall tillställa varandra
säkerhetsutredningar som gäller samman-
slutningar vilka skall vara avfattade anting-
en på den mottagande behöriga myndig-
hetens nationella språk eller på engelska.

7. Säkerhetsutredningar som gäller sam-
manslutning och skriftliga framställningar
därom som adresserats till de fördragsslu-
tande parternas behöriga myndigheter kan
förmedlas skriftligen antingen genom dip-
lomatkurir eller per post eller genom att
anlita andra leveranstjänster, eller per te-
lefax eller i form av andra elektroniska
meddelanden.
3) De fördragsslutande parterna skall vidta

alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
säkerhetsklassificerade avtal innehåller en
klausul som ålägger uppdragstagaren att vidta
nödvändiga åtgärder för att skydda säkerhets-
klassificerad information i enlighet med det
egna landets nationella säkerhetsbestämmel-
ser.

4) Uppdragsgivarens behöriga myndighet
skall ge uppdragstagaren en särskild förteck-
ning (klassifikationsguide) över alla doku-
ment som kräver klassificering, bestämma
vilken säkerhetsklass som skall gälla och se
till att förteckningen bifogas till klassificerade
avtal. Uppdragsgivarens behöriga myndighet
skall vidarebefordra förteckningen eller se till
att förteckningen vidarebefordras till upp-
dragstagarens behöriga myndighet.

5) Uppdragsgivarens behöriga myndighet
skall säkerställa att uppdragstagaren ges
tillgång till säkerhetsklassificerad information
först efter det att uppdragstagarens behöriga
myndighet har lämnat den nödvändiga säker-
hetsutredningen som gäller sammanslutning.
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Article 7

Transmission of Classified Information

1) Information classified ”STRENG GE-
HEIM/ERITTÄIN SALAINEN” shall only
be transmitted between the Parties through
Government-to-Government diplomatic bag
channels.

2) Information classified ”VS-VER-
TRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN”
and ”GEHEIM/SALAINEN” shall be trans-
mitted between the Parties through Govern-
ment-to-Government diplomatic bag channels
or through channels approved by the com-
petent authorities of both Parties unless
otherwise provided in this Agreement.

3) Information classified ”VS-NUR FÜR
DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RA-
JOITETTU” shall be transmitted between the
Parties in accordance with the national
regulations of the sender, which may include
the use of commercial delivery services.

4) For a specifically designated project, the
competent authorities may agree - generally
or subject to restrictions - that under the
conditions stipulated below, information clas-
sified ”VS-VERTRAULICH / LUOTTA-
MUKSELLINEN” and ”GEHEIM /SALAI-
NEN” may be transmitted through channels
other than Government-to-Government dip-
lomatic bag channels if reliance on these
diplomatic channels would cause undue dif-
ficulties for such transportation or for the
execution of a contract. In such cases

1. the bearer shall be authorised to have
access to classified information of the
comparable level of security classification;

2. a list of the items of classified
information transmitted shall be retained by
the dispatching agency; a copy of this list
shall be handed over to the recipient for
forwarding to the competent authority;

3. items of classified information shall
be packed in accordance with the regula-
tions governing transportation within na-
tional boundaries;

Artikel 7

Förmedling av säkerhetsklassificerad
information

1) Information som säkerhetsklassificerats
som STRENG GEHEIM/YTTERST HEM-
LIG får förmedlas mellan de fördragsslutande
parterna endast med diplomatpost.

2) Information som säkerhetsklassificerats
som VS-VERTRAULICH / KONFIDEN-
TIELL eller som GEHEIM/HEMLIG får
förmedlas mellan de fördragsslutande parter-
nas regeringar med diplomatpost eller via
sådana kanaler som de båda fördragsslutande
parternas behöriga myndigheter har godkänt,
om inte något annat bestäms i denna över-
enskommelse.

3) Information som säkerhetsklassificerats
som VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH /BEGRÄNSAD TILLGÅNG får
förmedlas mellan de fördragsslutande parter-
na i enlighet med den avsändande fördrags-
slutande partens nationella bestämmelser som
kan tillåta att kommersiella leveranstjänster
anlitas.

4) Vid vissa särskilt angivna projekt får de
behöriga myndigheterna avtala - generellt
eller i begränsad omfattning - att information
som klassificerats som VS-VERTRAULICH
/ KONFIDENTIELL eller GEHEIM/HEM-
LIG på nedan angivna villkor får förmedlas
från en regering till en annan via andra
kanaler än med diplomatpost om anlitande av
diplomatkanaler skulle kunna orsaka särskil-
da svårigheter med tanke på transporten eller
fullgörande av avtalet. I dylika fall gäller att

1. budet skall vara behörigt att få tillgång
till säkerhetsklassificerad information av
motsvarande säkerhetsklass,

2. den sändande myndigheten skall
behålla en förteckning över den säkerhets-
klassificerade information som förmedlats;
en kopia av förteckningen skall överlämnas
till mottagaren för att bli vidarebefordrad
till den behöriga myndigheten,

3. material som innehåller säkerhetsklas-
sificerad information skall förpackas i
enlighet med de nationella bestämmelserna
om transportering inom landet i fråga,
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4. items of classified information shall
be delivered against receipt;

5. the bearer shall carry a courier
certificate issued by the competent author-
ity of the dispatching or the receiving
agency.
5) Where large volumes of classified

information are to be transmitted, the means
of transportation, the route, and the escort (if
any) shall be jointly determined on a case-
by-case basis by the competent authorities of
the Parties.

6) In urgent cases, e.g. where reliance on
the courier service would not meet the
requirements, information classified ”VS-
VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLI-
NEN” may, in the context of classified
contracts, also be transmitted by commercial
delivery services. In these cases the following
conditions shall be met:

1. The commercial delivery service shall
be located in the country of a Party and
have a security system for the transport of
valuable items with a complete record of
accountability for the custody of an item in
the form of a record and receipt book or an
electronic tracking/tracing system which
also covers distribution centres.

2. The commercial delivery service shall
either provide the sender with proof of
delivery in the form of a signed acknow-
ledgement of receipt in a receipt book or
keep acknowledgements of receipt on a
consignment note with the registration
numbers of the items.

3. The commercial delivery service shall
guarantee that the item will be delivered by
a specific time within a 24-hour period.

4. The commercial delivery service may
commission an agent or subcontractor with
the transmission and delivery. However,
the responsibility for compliance with the
obligations under subparagraphs 1–3 above
shall remain with the delivery service.

5. The commercial delivery service shall
be approved by the competent authorities
of both Parties.
7) Information classified ”VS-NUR FÜR

4. den säkerhetsklassificerade informa-
tionen får överlämnas endast mot mottag-
ningsbevis,

5. budet skall bära med sig ett kuririntyg
som utfärdats av antingen avsändarens eller
mottagarens behöriga myndighet.

5) När stora mängder säkerhetsklassifice-
rad information skall förmedlas, skall beslut
om transportmedel, rutt och eskort (om sådan
används) fattas gemensamt av de fördrags-
slutande parternas behöriga myndigheter.

6) I brådskande fall, t.ex. när anlitande av
budtjänst inte skulle uppfylla uppställda krav,
får information som klassificerats som VS-
VERTRAULICH / KONFIDENTIELL, i
samband med säkerhetsklassificerade avtal,
också förmedlas med hjälp av kommersiella
leveranstjänster. I dylika fall gäller följande
villkor:

1. Den kommersiella leveranstjänsten
skall vara etablerad inom någon av de
fördragsslutande parternas territorium och
ha ett säkerhetssystem för transport av
värdeförsändelser, som också täcker dis-
tributionscentraler, och skall kunna t.ex.
med hjälp av mottagningsbevis i en liggare
eller ett kvittohäfte eller ett elektroniskt
lokaliseringssystem/system för spårning
bevisa att den kan hantera försändelser
ansvarsfullt.

2. Den kommersiella leveranstjänsten
skall förse avsändaren med bevis på att
leverans ha skett antingen i form av ett
undertecknat mottagningsbevis i ett kvit-
tohäfte eller ha mottagarens kvittering på
en fraktsedel som anger försändelsens
registernummer.

3. Den kommersiella leveranstjänsten
skall garantera att försändelsen levereras
före en viss tidpunkt inom 24 timmar.

4. Den kommersiella leveranstjänsten får
uppdra åt en representant eller en under-
leverantör att sköta förmedlingen och le-
veransen. Leveranstjänsten har dock alltid
ansvaret för att kriterierna enligt 1—3
punkten uppfylls.

5. Den kommersiella leveranstjänsten
skall vara godkänd av de fördragsslutande
parternas behöriga myndigheter.
7) Information som säkerhetsklassificerats
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DEN DIENSTGEBRAUCH /KÄYTTÖ RA-
JOITETTU” may be transmitted by post or
other delivery services to recipients within the
territory of the other Party, taking into
account the national security regulations of
the sending Party.

8) The electronic transmission of informa-
tion classified ”VS-VERTRAULICH/
LUOTTAMUKSELLINEN” and higher shall
not take place in an unencrypted form.
Classified information of these levels of
security classification may only be encrypted
by encryption means approved by mutual
agreement by the competent authorities of the
Parties.

9) Information classified ”VS-NUR FÜR
DEN DIENSTGEBRAUCH /KÄYTTÖ RA-
JOITETTU” may be electronically transmit-
ted or made available by means of commer-
cial encryption devices approved by mutual
agreement by the competent authorities of the
Parties. Classified information of this level of
security classification may only be transmit-
ted in an unencrypted form provided that this
is not in contradiction with the national
security regulations of the sending Party, that
no approved encryption means are available,
transmission is effected within fixed networks
only and the sender and the recipient have
reached agreement on the proposed transmis-
sion in advance.

Article 8

Visits

1) For the purpose of this Agreement, each
Party shall permit visits involving access to
classified information to its Government
establishments and facilities of a contractor,
by civilian or military representatives of the
other Party or by their contractor employees,
provided that the visitor has an appropriate
Personal Security Clearance and a need-to-
know.

2) All visiting personnel shall comply with

som VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH /BEGRÄNSDAD TILLGÅNG får
förmedlas per post eller av andra leverans-
tjänster till mottagare inom den andra för-
dragsslutande partens territorium, dock med
beaktande av den sändande fördragsslutande
partens nationella säkerhetsbestämmelser.

8) Information som tillhör säkerhetsklassen
VS-VERTRAULICH/ KONFIDENTIELL el-
ler en högre säkerhetsklass får inte förmedlas
elektroniskt okrypterad. Klassificerad infor-
mation som tillhör någon av de nämnda
säkerhetsklasserna får krypteras endast med
hjälp av en krypteringsnyckel som har god-
känts gemensamt av de fördragsslutande
parternas behöriga myndigheter.

9) Information som tillhör säkerhetsklassen
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH/BEGRÄNSAD TILLGÅNG får
förmedlas elektroniskt eller dekrypteras med
hjälp av kommersiella dekrypteringsnyckel
som har godkänts gemensamt av de fördrags-
slutande parternas behöriga myndigheter.
Klassificerad information i denna säkerhets-
klass får förmedlas okrypterad endast under
förutsättning att detta inte strider mot den
sändande fördragsslutande partens nationella
säkerhetsbestämmelser, att ingen godtagbar
nyckel finns tillgänglig, att förmedling sker
endast i fasta nätverk och att avsändaren och
mottagaren har kommit överens om den
föreslagna informationsförmedlingen i för-
väg.

Artikel 8

Besök

1) För att syftet med denna överenskom-
melse skall kunna uppnås skall de båda
fördragsslutande parterna tillåta att den andra
fördragsslutande partens representanter, civil-
eller militärpersoner, eller uppdragstagares
personal gör sådana besök hos den egna
statens ämbetsverk och inrättningar och upp-
dragstagares verksamhetsutrymmen som in-
nebär att besökarna får tillgång till säkerhets-
klassificerad information förutsatt att besö-
karna har varit föremål för en relevant
personlig säkerhetsutredning och att de be-
höver få tillgång till uppgifterna.

2) Alla besökare skall uppfylla de säker-
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security regulations of the host Party. Any
classified information disclosed or made
available to visitors shall be treated as if
supplied to the Party sponsoring the visiting
personnel, and shall be protected accordingly.

3) For visits in the context of classified
information outside classified contracts to
Government establishments of the other Party
where access to classified information at the
”VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUK-
SELLINEN” level and above is required,
formal visit requests through Government-to-
Government channels shall be submitted.

Such requests shall be submitted in the
national language of the host Party or in
English and shall contain the following
information:

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

2. the visitor’s nationality;
3. the visitor’s service designation, and

the name of the authority or agency the
visitor is employed with or belongs to;

4. the level of the visitor’s security
clearance for access to classified informa-
tion;

5. the purpose of the visit, and the
proposed date of the visit;

6. the designation of the agencies, the
contact persons and the installations to be
visited.
4) For visits in the context of classified

contracts to Government establishments of
the other Party or to facilities of a contractor
where access to classified information at the
”VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUK-
SELLINEN” or ”GEHEIM/SALAINEN” lev-
els is required, the following procedure shall
apply:

1. The visits shall be prepared directly
between the sending facility and the facility
to be visited.

2. For these visits the following prerequi-
sites shall also be met:

a) The visit shall be for an official
purpose.

hetskrav som har uppställts av den av de
fördragsslutande parterna som agerar värd.
All säkerhetsklassificerad information som
görs tillgänglig för eller överlåts till besökare
skall betraktas som sådan information som
överlämnats till den fördragsslutande part
som tagit initiativet till besöket och skall
skyddas i enlighet med detta.

3) För besök hos den andra fördragsslu-
tande partens statliga ämbetsverk och inrätt-
ningar i anslutning till klassificerad informa-
tion utanför säkerhetsklassificerade avtal som
förutsätter tillgång till information som tillhör
säkerhetsklassen VS-VERTRAULICH/KON-
FIDENTIELL eller en högre säkerhetsklass
krävs formella inbjudningar som skickas via
regeringskanaler från en stat till en annan.

Dylika inbjudningar skall vara avfattade på
värdstatens nationella språk eller på engelska
och de skall innehålla följande information:

1. besökarens förnamn och efternamn,
födelsedag och -ort, och hans/hennes pass-
nummer eller ID-kortnummer,

2. besökarens nationalitet,
3. besökarens tjänstebeteckning, och

namnet på den myndighet eller det verk
som personen är anställd vid,

4. omfattningen av besökarens person-
liga säkerhetsutredning som anger
hans/hennes rätt att få tillgång till säker-
hetsklassificerad information,

5. syftet med besöket och den föreslagna
tidpunkten för besöket,

6. namnen på de verk och anläggningar
som skall besökas samt namnen på deras
kontaktpersoner.
4) I fråga om besök hos den andra

fördragsslutande partens statliga verk eller
uppdragstagares verksamhetsutrymmen i an-
slutning till säkerhetsklassificerade avtal som
förutsätter tillgång till information som klas-
sificerats som VS-VERTRAULICH/ KON-
FIDENTIELL eller GEHEIM/ HEMLIG till-
lämpas följande förfarande:

1. Förberedelserna för besöken görs direkt
mellan den sändande anläggningen och den
anläggning som skall besökas.

2. I fråga om besök skall också följande
villkor uppfyllas:

a) Besöket skall ha ett officiellt syfte.
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b) Any facility of a contractor to be
visited shall have the appropriate Facility
Security Clearance.

c) Prior to arrival, confirmation of the
visitor’s Personal Security Clearance shall
be provided directly to the facility to be
visited by the security official of the
sending facility. To confirm identity the
visitor shall be in possession of an ID card
or passport for presentation to the compe-
tent authorities at the facility to be visited.

d) It is the responsibility of the security
officials of:
aa) the sending facility to ensure with their

competent authority that any company facility
to be visited is in possession of an appropriate
Facility Security Clearance;

bb) both the sending facility and the facility
to be visited to agree that there is a need for
the visit.

e) The security official of a company
facility to be visited or, where appropriate,
a Government establishment shall ensure
that records are kept of all visitors,
including their name, the organisation they
represent, the date of expiry of the Personal
Security Clearance, the date(s) of the
visit(s) and the name(s) of the person(s)
visited. Such records are to be retained for
a period of no less than five years.

f) The competent authority of the host
Party has the right to require prior notifi-
cation from their facilities to be visited for
visits of more than 21 days’ duration. This
authority may then grant approval, but
should a security problem arise it shall
consult with the competent authority of the
visitor.
5) Visits relating to classified information

at the ”VS-NUR FÜR DEN DIENSTGE-
BRAUCH/ KÄYTTÖ RAJOITETTU” level
shall be arranged directly between the sending
facility and the facility to be visited without
formal procedure.

b) Säkerheten hos uppdragstagarens
verksamhetsutrymmen som skall besökas
har fastställts genom en relevant säkerhet-
sutredning som gäller sammanslutning.

c) Innan besökarna anländer skall den
sändande anläggningens säkerhetsansvari-
ge lämna en bekräftelse av besökarens
personliga säkerhetsutredning direkt till
den anläggning som skall besökas. För att
besökarens identitet skall kunna fastställas
skall denna ha med sig ett ID-kort eller pass
för att visas upp för myndigheterna vid den
anläggning som skall besökas.

d) De säkerhetsansvariga har följande
skyldigheter:
aa) Den säkerhetsansvarige hos den sän-

dande anläggningen skall hos sin behöriga
myndighet försäkra sig om att alla uppdrags-
tagares verksamhetsutrymmen som skall be-
sökas har varit föremål för en relevant
säkerhetsutredning som gäller sammanslut-
ning.

bb) De säkerhetsansvariga hos både den
sändande anläggningen och den anläggning
som skall besökas skall vara överens om att
besöket är motiverat.

e) De säkerhetsansvariga för de företags
verksamhetsutrymmen eller, i relevanta fall
för de statliga verk, som skall besökas skall
försäkra sig om att alla besökare registreras
genom att man i en liggare antecknar
besökarnas namn, namnet på den or-
ganisation besökarna representerar, datum-
et då deras personliga säkerhetsutredning
upphör att gälla, datumet/datumen för
besöket och namnen på de personer hos
vilka besök avläggs. Liggarna skall upp-
bevaras i minst fem års tid.

f) Värdstatens behöriga myndighet har
rätt att kräva att de enheter hos vilka besök
avläggs i förväg anmäler besök som varar
över 21 dagar. Myndigheten får sedan
godkänna besöket men om några säker-
hetsproblem uppstår skall den förhandla
med besökarens behöriga myndighet.

5) Besök i anslutning till information som
säkerhetsklassificerats som VS-NUR FÜR
DEN DIENSTGEBRAUCH / BEGRÄNSAD
TILLGÅNG skall ordnas direkt mellan den
sändande anläggningen och den anläggning
som skall besökas utan några formaliteter.
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Article 9

Consultations

1) The competent authorities of the Parties
shall take note of the provisions governing the
protection of classified information that apply
within the territory of the other Party.

2) To ensure close co-operation in the
implementation of this Agreement, the com-
petent authorities shall consult each other at
the request of one of these authorities.

3) Each Party shall, in addition, allow the
competent authorities of the other Party or
any other authority designated by mutual
agreement to visit its territory in order to
discuss, with its authorities, its procedures
and facilities for the protection of classified
information exchanged between the Parties.
Each Party shall assist that authority in
ascertaining whether such classified informa-
tion exchanged between the Parties is pro-
tected according to paragraph 1 of Article 5.
The details of the visits shall be laid down by
the competent authorities.

Article 10

Violations of Provisions Governing the
Mutual Protection of Classified Informa-

tion

1) Whenever unauthorised disclosure of
classified information cannot be ruled out or
if such disclosure is suspected or ascertained,
the other Party shall immediately be in-
formed.

2) Violations of provisions governing the
protection of classified information shall be
investigated, and pertinent legal action shall
be taken, by the competent authorities and
courts of the Party having jurisdiction, ac-
cording to that Party’s law. The other Party
should, if so requested, support such inves-

Artikel 9

Förhandlingar

1) De fördragsslutande parternas behöriga
myndigheter skall ta hänsyn till de bestäm-
melser om säkerhetsklassificerad information
som tillämpas inom den andra fördragsslu-
tande partens territorium.

2) För att kunna säkerställa ett nära
samarbete mellan de fördragsslutande parter-
na för genomförande av överenskommelsen
skall de behöriga myndigheterna förhandla
med varandra när någon av de behöriga
myndigheterna begär det.

3) De båda fördragsslutande parterna skall
dessutom tillåta att den andra fördragsslutan-
de partens behöriga myndigheter eller någon
annan myndighet som parterna gemensamt
har kommit överens om besöker dess terri-
torium för att diskutera med dess myndigheter
om de förfaranden som skall tillämpas och om
de arrangemang som skall vidtas för att
skydda säkerhetsklassificerad information
som förmedlas mellan de fördragsslutande
parterna. Bägge fördragsslutande parter skall
hjälpa myndigheten i fråga när denna försä-
krar sig om att säkerhetsklassificerad infor-
mation som utbyts mellan de fördragsslutande
parterna är skyddad enligt artikel 5.1. De
behöriga myndigheterna skall besluta om alla
detaljer som rör besöken.

Artikel 10

Brott mot bestämmelserna om ömsesidigt
skydd av säkerhetsklassificerad informa-

tion

1) Om möjligheten till obehörigt röjande av
säkerhetsklassificerad information inte kan
uteslutas eller om obehörigt röjande miss-
tänks eller har konstaterats, skall den andra
fördragsslutande parten omedelbart underrät-
tas.

2) Brott mot bestämmelserna om skyddet
av säkerhetsklassificerad information skall
undersökas och adekvata rättsliga åtgärder
vidtas av en behörig fördragsslutande parts
behöriga myndigheter och domstolar i en-
lighet med dennas nationella lag. Den andra
fördragsslutande parten skall på begäran bistå
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tigations and shall be informed of the
outcome.

Article 11

Costs

The expenses incurred by the competent
authorities of one Party in the implementation
of this Agreement will not be reimbursed by
the other Party.

Article 12

Competent Authorities

For the purpose of implementing this
Agreement, the Parties shall inform each
other of their respective competent author-
ities.

Article 13

Final Provisions

1) This Agreement shall enter into force
fifteen days after receipt by the Government
of the Federal Republic of Germany of the
notification by the Government of Finland
declaring that the national requirements for
such entry into force have been fulfilled.

2) Upon the entry into force of this
Agreement, the Instrument between the Min-
istry of Defence of the Federal Republic of
Germany and the Ministry of Defence of the
Republic of Finland on the Mutual Protection
of Classified Military Information or Classi-
fied Information Exchanged in the Interest of
National Defence of 22 December 1997 shall
cease to have effect.

All classified information transmitted prior
to the entry into force of this Agreement shall
be protected pursuant to the provisions of this
Agreement.

3) This Agreement is concluded for an
indefinite period of time.

4) This Agreement can be amended in
writing after mutual consent by the Parties.
Either Party may at any time submit a written
request for the amendment of this Agreement.
If such a request is submitted by one of the
Parties, the Parties shall initiate negotiations

vid undersökningen och bli informerad om
resultatet av den.

Artikel 11

Kostnader

En fördragsslutande part skall inte åläggas
att ersätta de kostnader som orsakas av en
annan fördragsslutande parts behöriga myn-
digheter vid tillämpning av överenskommel-
sen.

Artikel 12

Behöriga myndigheter

För att denna överenskommelse skall kun-
na genomföras skall de fördragsslutande
parterna meddela varandra vilka myndigheter
som är behöriga myndigheter.

Artikel 13

Slutbestämmelser

1) Denna överenskommelse träder i kraft
femton dagar efter det att Tyska förbundsre-
publikens regering har mottagit ett medde-
lande från Finlands regering om att de
nationella åtgärder som behövs för överens-
kommelsens ikraftträdande har vidtagits.

2) När denna överenskommelse träder i
kraft upphör det dokument av den 22 de-
cember 1997 som inbegriper en överenskom-
melse mellan Republiken Finlands försvars-
ministerium och Tyska förbundsrepublikens
försvarsministerium om ömsesidigt skydd för
sekretessbelagd försvarsinformation att gälla.

All säkerhetsklassificerad information som
förmedlas innan denna överenskommelse trä-
der i kraft är skyddad i enlighet med
bestämmelserna i denna överenskommelse.

3) Överenskommelsen gäller på obestämd
tid.

4) Ändringar kan göras i överenskommel-
sen efter det att de båda fördragsslutande
parterna skriftligen gett sitt ömsesidiga sam-
tycke därtill. Bägge fördragsslutande parter
får när som helst begära ändring av överens-
kommelsen. Om den ena av de fördragsslu-
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on the amendment of the Agreement.

5) Either Party may, through diplomatic
channels, denounce this Agreement by giving
six months’ written notice. In the event of
denunciation, classified information transmit-
ted, or generated by the contractor, on the
basis of this Agreement shall continue to be
treated in accordance with the provisions of
this Agreement for as long as is justified by
the existence of the security classification.

6) Registration of this Agreement with the
Secretariat of the United Nations, in accord-
ance with Article 102 of the United Nations
Charter, shall be initiated by the Party on
whose national territory the Agreement is
concluded immediately following its entry
into force. The other Party shall be informed
of registration, and of the UN registration
number, as soon as this has been confirmed
by the Secretariat.

Done at .......... on ........... in two originals,
in the German, Finnish and English lan-
guages, all three texts being authentic. In case
of divergences of interpretation, the English
text shall prevail.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

For the Government of the Republic of
Finland

Helsingfors den 25 februari 2004

Johannes Koskinen

tande parterna begär det, skall de fördrags-
slutande parterna inleda förhandlingar i syfte
att ändra överenskommelsen.

5) Varje fördragsslutande part kan säga upp
överenskommelsen med iakttagande av sex
månaders uppsägningstid genom att skriftli-
gen via diplomatkanaler underrätta den andra
fördragsslutande parten om detta. Om upp-
sägning sker, skall den säkerhetsklassificera-
de information som förmedlats eller infor-
mation som producerats av en uppdragstagare
på basis av denna överenskommelse också i
fortsättningen hanteras i enlighet med be-
stämmelserna i denna överenskommelse så
länge detta är motiverat med tanke på
säkerhetsklassificeringen.

6) Den av de fördragsslutande parterna
inom vars territorium överenskommelsen
träffas vidtar åtgärder för registrering av
överenskommelsen hos Förenta nationernas
sekretariat enligt artikel 102 i Förenta na-
tionernas stadga omedelbart efter det att
överenskommelsen har trätt i kraft. Den andra
fördragsslutande parten skall underrättas om
registreringen och om FN:s registrernummer
så snart registreringen har bekräftats av
sekretariatet.

Upprättad i Helsingfors den 25 februari
2004 i två original på tyska, finska och
engelska språken, vilka alla äger lika gil-
tighet. Om det uppstår oklarheter vid tolk-
ningen, skall den engelska texten ha företräde.

För Tyska förbundsrepublikens regering

For the Government of the Federal Republic
of Germany

Hanns Schumacher
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