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(Finlands författningssamlings nr 319/1999)

L a g

Nr 14

om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekom-
munikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i den i Tammerfors den 18

juni 1998 ingångna konventionen om tillhan-
dahållande av telekommunikationsresurser
för lindrande av katastrofverkningar och för
hjälpinsatser är, för så vitt de hör till området

för lagstiftningen, i kraft så som därom har
avtalats.

2 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som

bestäms genom förordning.

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Kimmo Sasi

RP 273/1998
TrUB 17/1998
RSv 261/1998

6—2005 899006



(Finlands författningssamlings nr 87/2005)

Republikens presidents förordning

Nr 15

om sättande i kraft av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser
för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser samt om ikraftträdande av lagen
om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 11 februari 2005

I enlighet med republikens presidents beslut, fattar på föredragning från kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Den i Tammerfors den 18 juni 1998

ingångna konventionen om tillhandahållande
av telekommunikationsresurser för lindrande
av katastrofverkningar och för hjälpinsatser,
vilken riksdagen godkänt den 29 januari 1999
och vilken republikens president godkänt den
12 mars 1999 och beträffande vilken ett
meddelande om dess godkännande har läm-
nats till Förenta Nationernas generalsekrete-
rare den 1 april 1999, är i kraft från den 8
januari 2005 så som därom har överenskom-
mits.

2 §
Lagen av den 12 mars 1999 om godkän-

nande av vissa bestämmelser i konventionen
om tillhandahållande av telekommunikations-
resurser för lindrande av katastrofverkningar
och för hjälpinsatser (319/1999) träder i kraft
den 1 mars 2005.

3 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2005.

Helsingfors den 11 februari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 
TAMMERFORSKONVENTIONEN OM 
TILLHANDAHÅLLANDE AV TELE-

KOMMUNIKATIONS RESURSER FÖR-
LINDRANDE AV KATASTROFVERK-
NINGAR OCH FÖR HJÄLPINSATSER 

Artikel 1 Definitioner 
Artikel 2 Samordning 
Artikel 3 Allmänna bestämmelser 
Artikel 4 Tillhandahållande av telekom-

munikationsstöd 
Artikel 5 Privilegier, immunitet och för-

måner 
Artikel 6 Upphörande av stöd 
Artikel 7 Betalning av, eller gottgörelse 

för, kostnader eller arvoden 
Artikel 8 Information om telekommunika-

tionsstöd 
Artikel 9 Författningsmässiga hinder 
Artikel 10 Förhållandet till andra interna-

tionella avtal 
Artikel 11 Biläggande av tvister 
Artikel 12 Ikraftträdande 
Artikel 13 Ändringar 
Artikel 14 Reservationer 
Artikel 15 Uppsägning 
Artikel 16 Depositarie 
Artikel 17 Autentiska texter 
 
De fördragsslutande parterna i denna 

konvention, 
inser att omfattningen, komplexiteten, fö-

rekomsten och verkningarna av katastrofer 
ökar i en dramatisk takt med särskilt svåra 
följdverkningar i utvecklingsländerna, 

 
erinrar att humanitära hjälp och bistånds-

organ behöver pålitliga, flexibla telekom-
munikationsresurser för att kunna genomfö-
ra sina livsviktiga uppgifter, 

erinrar vidare om den väsentliga roll som 
telekommunikationsresurser har när det 
gäller säkerheten för humanitära hjälp och 
biståndsarbetare, 

erinrar vidare om den livsviktiga roll som 
elektronisk kommunikation spelar för 
spridning av korrekt katastrofinformation 
till riskutsatta befolkningsgrupper, 

är övertygade om att effektiv, rättidig in-
sats av telekommunikationsresurser och 

 
TAMPERE CONVENTION ON THE 

PROVISION OF TELECOMMUNICA-
TION RESOURCESFOR DISASTER 
MITIGATIONAND RELIEF OPERA-

TIONS 

Article 1 Definitions 
Article 2 Coordination 
Article 3 General Provisions 
Article 4 Provision of Telecommunication 
Assistance 
Article 5 Privileges, Immunities, and Facili-
ties 
Article 6 Termination of Assistance 
Article 7 Payment or Reimbursement of 
Costs or Fees 
Article 8 Telecommunication Assistance In-
formation Inventory 
Article 9 Regulatory Barriers 
Article 10 Relationship to Other Interna-
tional Agreements 
Article 11 Dispute Settlement 
Article 12 Entry into Force 
Article 13 Amendments 
Article 14 Reservations 
Article 15 Denunciation 
Article 16 Depositary 
Article 17 Authentic Texts 

 
The states parties to this convention, 
 
recognizing that the magnitude, complex-

ity, frequency and impact of disasters are 
increasing at a dramatic rate, with particu-
larly severe consequences in developing 
countries, 

recalling that humanitarian relief and as-
sistance agencies require reliable, flexible 
telecommunication resources to perform 
their vital tasks,  

further recalling the essential role of tele-
communication resources in facilitating the 
safety of humanitarian relief and assistance 
personnel, 

further recalling the vital role of broad-
casting in disseminating accurate disaster 
information to at-risk populations,  

 
convinced that the effective, timely de-

ployment of telecommunication resources 
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snabba, effektiva, sanna och riktiga infor-
mationsflöden är av väsentlig betydelse för 
att minska förluster av liv, mänskligt lidan-
de och skador på egendom och miljö som 
orsakas av katastrofer, 

fäster särskilt stort avseende vid katastro-
fers skadeverkningarna på kommunika-
tionsmedel och informationsflöden, 

känner till det speciella behovet av tek-
niskt bistånd för utveckling av telekommu-
nikationsresurser för katastroflindring och 
katastrofhjälp i de katastrofutsatta mest un-
derutvecklade länderna, 

bekräftar ånyo den absoluta prioritet som 
förbehålls livräddande, akuta kommunika-
tionsmedel i mer än femtio internationella 
regelverk, däribland Internationella teleuni-
onens stadga, 

är medvetna om den historiska bakgrund 
som internationellt samarbete och samord-
ning har när det gäller katastroflindring och 
katastrofhjälp, däribland den livräddande 
roll som bevisligen spelats av rättidig insats 
och användning av telekommunikationsre-
surser, 

är vidare medvetna om vad som förhand-
lats vid internationell konferens om an-
vändning av telekommunikationer vid kata-
strofer (Genève 1990) rörande betydelsen 
av telekommunikationssystem vid återstäl-
lande och behovstäckning efter katastrofer, 

är vidare medvetna om det ytterst krävan-
de behovet i Tammerforsdeklarationen om 
användning av telekommunikationer vid ka-
tastrofer (Tammerfors 1991) av tillförlitliga 
telekommunikationssystem för katastrof-
lindring och katastrofhjälp och av en inter-
nationell konvention om kommunikations-
resurser vid katastrofer för att underlätta in-
satsen av sådana system, 

är vidare medvetna om resolution 44/236 
av Förenta Nationernas Generalförsamling 
där perioden 1990   2000 förklaras vara det 
internationella årtiondet för begränsning av 
naturkatastrofer samt resolution 46/182 som 
påbjuder ökad internationell samordning av 
humanitär nödhjälp, 

är vidare medvetna om den framträdande 
roll som tillskrivits kommunikationsresur-
serna i Yokohamastrategin och  planen för 
en tryggare värld som antogs av världskon-
ferensen om begränsning av naturkatastro-

and that rapid, efficient, accurate and truth-
ful information flows are essential to reduc-
ing loss of life, human suffering and dam-
age to property and the environment caused 
by disasters, 

concerned about the impact of disasters 
on communication facilities and informa-
tion flows, 

aware of the special needs of the disaster-
prone least developed countries for techni-
cal assistance to develop telecommunica-
tion resources for disaster mitigation and re-
lief operations, 

reaffirming the absolute priority accorded 
emergency life-saving communications in 
more than fifty international regulatory in-
struments, including the Constitution of the 
International Telecommunication Union, 

noting the history of international coop-
eration and coordination in disaster mitiga-
tion and relief, including the demonstrated 
life-saving role played by the timely de-
ployment and use of telecommunication re-
sources, 

 
further noting the Proceedings of the In-

ternational Conference on Disaster Com-
munications (Geneva, 1990), addressing the 
power of telecommunication systems in 
disaster recovery and response, 

 
further noting the urgent call found in the 

Tampere Declaration on Disaster Commu-
nications (Tampere, 1991) for reliable tele-
communication systems for disaster mitiga-
tion and disaster relief operations, and for 
an international Convention on Disaster 
Communications to facilitate such systems,  

 
 
further noting United Nations General 

Assembly Resolution 44/236, designating 
1990-2000 the International Decade for 
Natural Disaster Reduction, and Resolution 
46/182, calling for strengthened interna-
tional coordination of humanitarian emer-
gency assistance, 

further noting the prominent role given to 
communication resources in the Yokohama 
Strategy and Plan of Action for a Safer 
World, adopted by the World Conference 
on Natural Disaster Reduction (Yokohama, 
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fer (Yokohama 1994), 
är vidare medvetna om resolution 7 fattad 

av den världsomspännande teleutvecklings-
konferensen (Buenos Aires 1994), vilken 
ratificerades genom resolution 36 fattad av 
Internationella teleunionens suveräna dele-
gaters konferens (Kyoto 1994) i vilken 
världens regeringar uppmanas att vidta alla 
praktiska åtgärder för underlättande av 
snabb insats och effektiv användning av te-
lekommunikationsutrustning för katastrof-
lindring och katastrofhjälp genom att, där så 
är möjligt, avlägsna författningsmässiga 
hinder och istället stärka samarbetet mellan 
länderna, 

är vidare medvetna om resolution 644 fat-
tad av den världsompännande radiokonfe-
rensen (Genève 1997) i vilken världens re-
geringar uppmanas att ge sitt fulla stöd för 
antagandet av denna konvention och för 
dess tillämpning nationellt, 

är vidare medvetna om resolution 19 fat-
tad av världsomspännande teleutvecklings-
konferensen (Valletta 1998) i vilken värl-
dens regeringar uppfordras att fortsätta sin 
granskning av denna konvention med sikte 
på beslut att ge fullt stöd åt dess antagande, 

är vidare medvetna om Förenta Nationer-
nas Generalförsamlings resolution 51/94 
som rekommenderar utveckling av ett 
genomsynligt och rättidigt förfarande för 
genomförande av effektiva samordningsåt-
gärder för katastrofhjälp och utveckling av 
ReliefWeb som globalt informationssystem 
för spridning av tillförlitlig och rättidig in-
formation om nödsituationer och naturkata-
strofer, 

hänvisar till de slutsatser som dragits av 
arbetsgruppen för telekommunikation i 
nödsituationer beträffande den livsviktiga 
roll telekommunikationerna spelar när det 
gäller katastroflindring och katastrofhjälp, 

får stöd av det arbete som utförs av 
många stater, Förenta Nationernas organ, 
regeringsorgan, mellanstatliga regeringsor-
gan, icke statliga organ, humanitära organ, 
leverantörer av telekommunikationsutrust-
ning och teleservice, media, universitet 
samt kommunikations och katastrofrelate-
rade organisationer för att förbättra och un-
derlätta katastrofrelaterade kommunikatio-
ner, 

1994), 
further noting Resolution 7 of the World 

Telecommunication Development Confer-
ence (Buenos Aires, 1994), endorsed by 
Resolution 36 of the Plenipotentiary Con-
ference of the International Telecommuni-
cation Union (Kyoto, 1994), urging gov-
ernments to take all practical steps for fa-
cilitating the rapid deployment and the ef-
fective use of telecommunication equip-
ment for disaster mitigation and relief op-
erations by reducing and, where possible, 
removing regulatory barriers and strength-
ening cooperation among States, 

 
further noting Resolution 644 of the 

World Radiocommunication Conference 
(Geneva, 1997), urging governments to 
give their full support to the adoption of this 
Convention and to its national implementa-
tion, 

further noting Resolution 19 of the World 
Telecommunication Development Confer-
ence (Valletta, 1998), urging governments 
to continue their examination of this Con-
vention with a view to considering giving 
their full support to its adoption, 

further noting United Nations General 
Assembly Resolution 51/94, encouraging 
the development of a transparent and timely 
procedure for implementing effective disas-
ter relief coordination arrangements, and of 
ReliefWeb as the global information system 
for the dissemination of reliable and timely 
information on emergencies and natural 
disasters, 

 
with reference to the conclusions of the 

Working Group on Emergency Telecom-
munications regarding the critical role of 
telecommunications in disaster mitigation 
and relief, 

supported by the work of many States, 
United Nations entities, governmental, in-
tergovernmental, and non-governmental or-
ganizations, humanitarian agencies, tele-
communication equipment and service pro-
viders, media, universities and communica-
tion- and disaster-related organizations to 
improve and facilitate disaster-related 
communications, 
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har målsättningen att säkra tillförlitlig och 
snabb tillgång till telekommunikationsre-
surser för katastroflindring och katastrof-
hjälp samt, 

även med målsättningen att underlätta in-
ternationellt samarbete för lindring av kata-
strofverkningar, 

har överenskommit följande: 
 

Artikel 1 

Definitioner 

Såvida inte annat framgår av de samman-
hang i vilka de används skall nedanstående 
beteckningar och uttryck ha följande bety-
delse med avseende på denna konvention: 

1. Med fördragsslutande part' menas en 
stat som har förklarat sig bunden av denna 
Konvention. 

2. Med 'behjälplig fördragsslutande part' 
menas en fördragsslutande part till denna 
konvention som tillhandahåller telekommu-
nikationsstöd i enlighet därmed. 

3. Med 'begärande fördragsslutande part' 
menas en fördragsslutande part till denna 
konvention som begär telekommunikations-
stöd i enlighet därmed. 

4. Med 'denna konvention' menas Tam-
merforskonventionen om tillhandahållandet 
av telekommunikationsresurser för lindran-
de av katastrofverkningar och för hjälpin-
satser. 

5. Med 'depositarien' menas depositarien 
för denna konvention i enlighet med vad 
som anges i artikel 15. 

6. Med 'katastrof' menas ett allvarligt 
sammanbrott av samhällets funktioner som 
innebär ett allvarligt och vittomfattande hot 
mot mänskligt liv och hälsa samt befolk-
ningens egendom eller miljö, oavsett om 
katastrofen förorsakats av olycka, av natu-
ren själv eller genom mänsklig aktivitet, 
detta oavsett om katastrofen kommer plöts-
ligt eller som resultat av komplicerade hän-
delseförlopp under längre tid. 

7. Med 'katastroflindring' menas åtgärder 
avsedda att förebygga, förutsäga, förbereda 
för, svara upp mot, följa upp och/eller lind-
ra verkningarna av sådan katastrof. 

8. Med 'hälsorisk' menas ett plötsligt ut-
brott av någon infektionssjukdom som t.ex. 

desiring to ensure the reliable, rapid 
availability of telecommunication resources 
for disaster mitigation and relief operations, 
and  

further desiring to facilitate international 
cooperation to mitigate the impact of disas-
ters, 

have agreed as follows: 
 

Article 1 

Definitions 

Unless otherwise indicated by the context 
in which they are used, the terms set out be-
low shall have the following meanings for 
the purposes of this Convention:  

1. "State Party" means a State which has 
agreed to be bound by this Convention. 

 
2. "Assisting State Party" means a State 

Party to this Convention providing tele-
communication assistance pursuant hereto. 

 
3. "Requesting State Party" means a State 

Party to this Convention requesting tele-
communication assistance pursuant hereto. 

 
4. "This Convention" means the Tampere 

Convention on the Provision of Telecom-
munication Resources for Disaster Mitiga-
tion and Relief Operations. 

 
5. "The depositary" means the depositary 

for this Convention, as set forth in Article 
15.  

6. "Disaster" means a serious disruption 
of the functioning of society, posing a sig-
nificant, widespread threat to human life, 
health, property or the environment, 
whether caused by accident, nature or hu-
man activity, and whether developing sud-
denly or as the result of complex, long-term 
processes. 

 
 
7. "Disaster mitigation" means measures 

designed to prevent, predict, prepare for, re-
spond to, monitor and/or mitigate the im-
pact of, disasters. 

8. "Health hazard" means a sudden out-
break of infectious disease, such as an epi-
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en epidemi eller pandemi eller annan hän-
delse som innebär ett allvarligt hot mot 
människors liv eller hälsa och som kan ut-
lösa en katastrof. 

9. Med 'naturkatastrof' menas en tilldra-
gelse eller ett händelseförlopp som t.ex. 
jordbävning, brand, översvämning, storm, 
jordskred, lavin, cyklon, flodvåg, insekts-
angrepp, torka eller vulkanutbrott, som kan 
utlösa en katastrof. 

10. Med 'icke statliga organ' menas organ 
eller inrättning, däribland privata verksam-
heter och aktiebolag, av annat slag än statli-
ga institutioner, regeringsorgan eller mel-
lanstatliga regeringsorgan, som arbetar med 
katastroflindring och katastrofhjälp 
och/eller tillhandahållande av telekommu-
nikationsresurser för dessa ändamål. 

11. Med 'icke statliga enheter' avses andra 
organ eller inrättningar än statliga sådana, 
däribland icke statliga organ samt organisa-
tioner som Röda Korset och Röda Halvmå-
nen rörelsen, som arbetar med katastroflind-
ring och katastrofhjälp och/eller tillhanda-
hållande av telekommunikationsresurser för 
dessa ändamål. 

12. Med 'hjälpinsatser' menas verksamhet 
avsedd att minska förlust av liv och att 
minska mänskligt lidande och skada på 
egendom och/eller miljön, som orsakas av 
katastrof. 

13. Med 'telekommunikationsstöd' menas 
tillhandahållande av telekommunikationsre-
surser eller andra resurser eller stödinsatser 
avsedda att underlätta användningen av te-
lekommunikationsresurser. 

14. Med 'telekommunikationsresurser' 
menas personal, utrustning, material, in-
formation, utbildning radiofrekvensområde, 
nätverk eller överföringskapacitet eller and-
ra resurser som behövs för telekommunika-
tion. 

15. Med 'telekommunikation' menas alla 
former av överföring, sändning eller mot-
tagning av tecken, signaler, text, bild, ljud 
eller meddelanden som överförs med hjälp 
av ledningar, radiosändning, optiska fibrer 
eller andra elektromagnetiska system. 
 
 
 
 

demic or pandemic, or other event posing a 
significant threat to human life or health, 
which has the potential for triggering a dis-
aster. 

9. "Natural hazard" means an event or 
process, such as an earthquake, fire, flood, 
wind, landslide, avalanche, cyclone, tsu-
nami, insect infestation, drought or volcanic 
eruption, which has the potential for trig-
gering a disaster. 

10. "Non-governmental organization" 
means any organization, including private 
and corporate entities, other than a State or 
governmental or intergovernmental organi-
zation, concerned with disaster mitigation 
and relief and/or the provision of telecom-
munication resources for disaster mitigation 
and relief. 

11. "Non-State entity" means any entity, 
other than a State, including non-
governmental organizations and the Red 
Cross and Red Crescent Movement, con-
cerned with disaster mitigation and relief 
and/or the provision of telecommunication 
resources for disaster mitigation and relief. 

 
12."Relief operations" means those activi-

ties designed to reduce loss of life, human 
suffering and damage to property and/or the 
environment caused by a disaster. 

 
13. "Telecommunication assistance" 

means the provision of telecommunication 
resources or other resources or support in-
tended to facilitate the use of telecommuni-
cation resources. 

14. "Telecommunication resources" 
means personnel, equipment, materials, in-
formation, training, radiofrequency spec-
trum, network or transmission capacity or 
other resources necessary to telecommuni-
cations. 

15. "Telecommunications" means any 
transmission, emission, or reception of 
signs, signals, writing, images, sounds or 
intelligence of any nature, by wire, radio, 
optical fibre or other electromagnetic sys-
tem. 
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Artikel 2 

Samordning 

1. Förenta Nationernas nödhjälpskoordi-
nator skall vara operationell koordinator av 
insatserna enligt denna konvention och 
skall svara för de uppgifter som den opera-
tionella koordinatorn har enligt bestämmel-
serna i artikel 3, 4, 6, 7, 8 och 9. 

2. Den operationella koordinatorn skall 
söka få till stånd samarbete med andra be-
rörda Förenta Nationernas organ, främst In-
ternationella teleunionen, för samverkan när 
det gäller att uppfylla konventionens mål-
sättningar och, i synnerhet, de ansvarsupp-
gifter som anges i artikel 8 och 9, samt för 
att tillhandahålla erforderligt tekniskt stöd i 
överensstämmelse med ifrågavarande or-
gans ändamål. 

3. Den operationella koordinatorns upp-
gifter i enlighet med denna konvention skall 
vara begränsade till samordnande verksam-
het av internationell karaktär. 
 

Artikel 3 

Allmänna bestämmelser 

1. De fördragsslutande parterna skall 
samarbeta internt och med icke statliga en-
heter och mellanstatliga regeringsorgan i 
enlighet med bestämmelserna i denna kon-
vention, med uppgift att underlätta nyttjan-
det av telekommunikationsresurser för kata-
stroflindring och katastrofhjälp. 

2. Sådant nyttjande kan innefatta, men är 
inte begränsade till: 

a) utplacering av telekommunikationsut-
rustning av jordbunden respektive satellit-
anknuten karaktär med uppgift att förvarna 
om, bevaka och tillhandahålla information 
om naturmiljöfaror, hälsorisker och natur-
katastrofer 

b) nyttjandet av gemensam information 
om naturmiljörisker, hälsorisker och kata-
strofer gemensamt med övriga fördrags-
slutande parter och andra länder, icke statli-
ga enheter och mellanstatliga regeringsor-
gan samt delgivning av sådan information 
till allmänheten, speciellt då i riskutsatta 
samhällen. 

Article 2 

Coordination 

1. The United Nations Emergency Relief 
Coordinator shall be the operational coordi-
nator for this Convention and shall execute 
the responsibilities of the operational coor-
dinator identified in Articles 3, 4, 6, 7, 8, 
and 9. 

2. The operational coordinator shall seek 
the cooperation of other appropriate United 
Nations agencies, particularly the Interna-
tional Telecommunication Union, to assist 
it in fulfilling the objectives of this Conven-
tion, and, in particular, those responsibili-
ties identified in Articles 8 and 9, and to 
provide necessary technical support, consis-
tent with the purposes of those agencies. 

 
3. The responsibilities of the operational 

coordinator under this Convention shall be 
limited to coordination activities of an in-
ternational nature. 

 
Article 3 

General Provisions 

1. The States Parties shall cooperate 
among themselves and with non-State enti-
ties and intergovernmental organizations, in 
accordance with the provisions of this Con-
vention, to facilitate the use of telecommu-
nication resources for disaster mitigation 
and relief. 

2. Such use may include, but is not lim-
ited to: 

a) the deployment of terrestrial and satel-
lite telecommunication equipment to pre-
dict, monitor and provide information con-
cerning natural hazards, health hazards and 
disasters; 

 
b) the sharing of information about natu-

ral hazards, health hazards and disasters 
among the States Parties and with other 
States, non-State entities and intergovern-
mental organizations, and the dissemination 
of such information to the public, partic-
ularly to atrisk communities; 
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c) tillhandahållande av snabb telekommu-
nikationsassistans för att lindra verkningar-
na av en katastrof och 

d) installation och drift av tillförlitliga och 
flexibla telekommunikationsresurser att an-
vändas av humanitära hjälp och stödorgani-
sationer 

3. För att underlätta sådant nyttjande kan 
de fördragsslutande parterna multinationellt 
eller bilateralt träffa avtal eller besluta om 
andra åtgärder. 

4. De fördragsslutande parterna uppdrar åt 
den operationella koordinatorn att, i samråd 
med Internationella teleunionen, depositari-
en och andra berörda Förenta Nationernas 
organ samt mellanstatliga regeringsorgan 
och icke statliga organ efter bästa förmåga 
och i enlighet med denna konventions be-
stämmelser: 

a) i samråd med de fördragsslutande par-
terna utarbeta sådana avtalsförslag som kan 
användas som grund för multinationella el-
ler bilaterala avtal vars ändamål är att un-
derlätta tillhandahållandet av telekommuni-
kationsresurser för katastroflindring och ka-
tastrofhjälp. 

b) tillhandahålla avtalsförslag, rekom-
menderade rutiner och annan relevant in-
formation för användning av de fördrags-
slutande parterna, övriga länder, icke statli-
ga enheter och mellanstatliga regeringsor-
gan beträffande tillhandahållandet av tele-
kommunikationsresurser för katastroflind-
ring och katastrofhjälp, med användning av 
elektroniska hjälpmedel och annan lämplig 
metodik, 

c) utveckla, driva och hålla igång infor-
mationsinsamling och informationssprid-
ning samt utveckla och använda system 
som behövs för tillämpning av konventio-
nens bestämmelser, och 

d) informera de olika länderna om kon-
ventionens villkor och bestämmelser samt 
underlätta och stödja samarbetet mellan de 
fördragsslutande parterna enligt vad i kon-
ventionen föreskrivs. 

5. De fördragsslutande parterna skall 
samarbeta internt för att förbättra förmågan 
hos statliga organ, icke statliga enheter och 
mellanstatliga regeringsorgan att inrätta 
funktioner för utbildning i hantering och 
drift av berörd utrustning samt för kurser i 

c) the provision of prompt telecommuni-
cation assistance to mitigate the impact of a 
disaster; and 

d) the installation and operation of reli-
able, flexible telecommunication resources 
to be used by humanitarian relief and assist-
ance organizations. 

3. To facilitate such use, the States Parties 
may conclude additional multinational or 
bilateral agreements or arrangements. 

 
4. The States Parties request the opera-

tional coordinator, in consultation with the 
International Telecommunication Union, 
the depositary, and other relevant United 
Nations entities and intergovernmental and 
non-governmental organizations, to use its 
best efforts, in accordance with the provi-
sions of this Convention, to: 

a) develop, in consultation with the States 
Parties, model agreements that may be used 
to provide a foundation for multinational or 
bilateral agreements facilitating the provi-
sion of telecommunication resources for 
disaster mitigation and relief;  

 
b) make available model agreements, best 

practices and other relevant information to 
States Parties, other States, non-State enti-
ties and intergovernmental organizations 
concerning the provision of telecommunica-
tion resources for disaster mitigation and re-
lief, by electronic means and other appro-
priate mechanisms; 

 
 
c) develop, operate, and maintain infor-

mation collection and dissemination proce-
dures and systems necessary for the imple-
mentation of the Convention; and 

 
d) inform States of the terms of this Con-

vention, and to facilitate and support the 
cooperation among States Parties provided 
for herein. 

 
5. The States Parties shall cooperate 

among themselves to improve the ability of 
governmental organizations, non-State enti-
ties and intergovernmental organizations to 
establish mechanisms for training in the 
handling and operation of equipment, and 
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utveckling, utformning och konstruktion av 
telekommunikationsutrustning av bered-
skapstyp till förebyggande, uppföljning och 
lindring vid naturkatastrofer. 
 

Artikel 4 

Tillhandahållande av telekommunikations-
stöd 

1. En fördragsslutande part som behöver 
telekommunikationsstöd för katastroflind-
ring och katastrofhjälp kan begära sådant 
stöd av någon av de övriga fördragsslutande 
parterna antingen direkt eller via den opera-
tionella koordinatorn. Om sådan begäran 
riktas till den operationella koordinatorn 
skall denne omedelbart vidarebefordra den-
na information till samtliga övriga lämpliga 
fördragsslutande parter. Om sådan begäran 
ställs direkt till en annan fördragsslutande 
part skall den begärande parten utan dröjs-
mål informera den operationella koordina-
torn härom. 

2. En fördragsslutande part som begär te-
lekommunikationsstöd skall specificera om-
fattning och slag av det stöd som behövs 
samt vilka åtgärder som vidtagits i enlighet 
med artikel 5 och 9 i denna konvention och, 
när så låter sig göra, delge den fördrags-
slutande part till vilken begäran riktats 
och/eller den operationella koordinatorn, 
sådan annan information som behövs för att 
fastställa i vilken utsträckning som ifråga-
varande fördragsslutande part kan tillgodo-
se framställd begäran. 

3. Varje fördragsslutande part som erhållit 
en begäran om telekommunikationsstöd, 
antingen direkt eller via den operationella 
koordinatorn, skall utan dröjsmål göra be-
dömning enligt ovan och meddela den stöd-
begärande fördragsslutande parten om den 
tillfrågade parten har möjlighet att tillhan-
dahålla det begärda stödet, direkt eller an-
norledes, samt om den omfattning och de 
villkor, restriktioner och kostnader som kan 
hänföra sig till sådant stöd. 

4. Varje fördragsslutande part som beslu-
tar sig för att tillhandahålla telekommunika-
tionsstöd skall informera den operationella 
koordinatorn härom så snart detta är möj-
ligt. 

instruction courses in the development, de-
sign and construction of emergency tele-
communication facilities for disaster pre-
vention, monitoring and mitigation. 

 
Article 4 

Provision of Telecommunication Assistance 

 
1. A State Party requiring telecommunica-

tion assistance for disaster mitigation and 
relief may request such assistance from any 
other State Party, either directly or through 
the operational coordinator. If the request is 
made through the operational coordinator, 
the operational coordinator shall immedi-
ately disseminate this information to all 
other appropriate States Parties. If the re-
quest is made directly to another State 
Party, the requesting State Party shall in-
form the operational coordinator as soon as 
possible. 

 
2. A State Party requesting telecommuni-

cation assistance shall specify the scope and 
type of assistance required and those meas-
ures taken pursuant to Articles 5 and 9 of 
this Convention, and, when practicable, 
provide the State Party to which the request 
is directed and/or the operational coordina-
tor with any other information necessary to 
determine the extent to which such State 
Party is able to meet the request.  

 
 
3. Each State Party to which a request for 

telecommunication assistance is directed, 
either directly or through the operational 
coordinator, shall promptly determine and 
notify the requesting State Party whether it 
will render the assistance requested, directly 
or otherwise, and the scope of, and terms, 
conditions, restrictions and cost, if any, ap-
plicable to such assistance. 

 
 
4. Each State Party determining to pro-

vide telecommunication assistance shall so 
inform the operational coordinator as soon 
as possible. 
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5. Inget telekommunikationsstöd skall 
tillhandahållas i enlighet med denna kon-
vention utan den begärande fördragsslutan-
de partens medgivande. Den begärande för-
dragsslutande parten skall ha rätt och befo-
genhet att avvisa, helt eller delvis, sådant 
telekommunikationsstöd som erbjuds i en-
lighet med denna konvention och i enlighet 
med den stödbegärande fördragsslutande 
partens gällande nationella lagar och poli-
tiska regler. 

6. De fördragsslutande parterna erkänner 
de begärande fördragsslutande parternas rätt 
att begära telekommunikationsstöd direkt 
från icke statliga enheter och mellanstatliga 
regeringsorgan samt rätten för icke statliga 
enheter och mellanstatliga regeringsorgan i 
enlighet med för dem gällande lagar och 
förordningar, att tillhandahålla telekommu-
nikationsstöd till begärande fördragsslutan-
de parter i enlighet med denna artikel. 

7. En icke statlig enhet eller ett mellan-
statligt regeringsorgan får ej agera som 'be-
gärande fördragsslutande part' och får ej 
begära telekommunikationsstöd enligt den-
na konvention. 

8. Ingenting i denna konvention skall göra 
intrång på den rätt som tillkommer en för-
dragsslutande part enligt dess nationella la-
gar att styra, kontrollera, samordna och 
övervaka telekommunikationsstöd som till-
handahålls inom dess geografiska område 
enligt denna konvention. 
 

Artikel 5 

Privilegier, immunitet och förmåner 

1. En stödbegärande fördragsslutande part 
skall, i den utsträckning som medges av 
dess nationella lag, bereda andra parter än 
egna medborgare samt andra organisationer 
än sådana som har sina huvudkontor eller 
sin hemvist inom partens geografiska om-
råde, och som agerar i enlighet med denna 
konvention för att tillhandahålla telekom-
munikationsstöd, och som har anmälts hos 
och godtagits av den stödbegärande för-
dragsslutande parten, erforderliga privilegi-
er, erforderlig immunitet och erforderliga 
förmåner för fullgörande av sina rätta upp-
gifter, innefattande men utan begränsning: 

5. No telecommunication assistance shall 
be provided pursuant to this Convention 
without the consent of the requesting State 
Party. The requesting State Party shall re-
tain the authority to reject all or part of any 
telecommunication assistance offered pur-
suant to this Convention in accordance with 
the requesting State Party's existing national 
law and policy. 

 
 
6. The States Parties recognize the right 

of requesting States Parties to request tele-
communication assistance directly from 
non-State entities and intergovernmental 
organizations, and the right of non-State en-
tities and intergovernmental organizations, 
pursuant to the laws to which they are sub-
ject, to provide telecommunication assist-
ance to requesting States Parties pursuant to 
this Article. 

7. A non-State entity or intergovernmen-
tal organization may not be a "requesting 
State Party" and may not request telecom-
munication assistance under this Conven-
tion. 

8. Nothing in this Convention shall inter-
fere with the right of a State Party, under its 
national law, to direct, control, coordinate 
and supervise telecommunication assistance 
provided under this Convention within its 
territory. 

 
 

Article 5 

Privileges, Immunities, and Facilities 

1. The requesting State Party shall, to the 
extent permitted by its national law, afford 
to persons, other than its nationals, and to 
organizations, other than those headquar-
tered or domiciled within its territory, who 
act pursuant to this Convention to provide 
telecommunication assistance and who have 
been notified to, and accepted by, the re-
questing State Party, the necessary privi-
leges, immunities, and facilities for the per-
formance of their proper functions, includ-
ing, but not limited to: 
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a) immunitet mot arrestering, frihetsberö-
vande och rättsligt förfarande inom straff-
rättslig, civilrättslig och förvaltningsrättslig 
jurisdiktion hos den stödbegärande för-
dragsslutande parten, med avseende på 
handling eller underlåtenhet som är speci-
fikt och direkt relaterad till tillhandahållan-
de av telekommunikationsstöd, 

b) befrielse från skatter, avgifter eller and-
ra pålagor med undantag för sådana som 
normalt ingår i priset för varor eller tjänster, 
med avseende på ifrågavarande parts full-
görande av sina stödfunktioner, eller som 
belöper sig på utrustning, material och an-
nan egendom som tillförts eller inköpts 
inom den stödbegärande fördragsslutande 
partens geografiska område i syfte att till-
handahålla telekommunikationsstöd i enlig-
het med denna konvention, och 

c) immunitet mot beslagtagande, utmät-
ning eller konfiskation av ifrågavarande ut-
rustning, material och egendom. 

2. Den stödbegärande fördragsslutande 
parten skall, inom ramen för sin kapacitet, 
sina lokala resurser och tjänster, tillhanda-
hålla korrekt och effektiv tilldelning av te-
lekommunikationsstöd, vari ingår kontroll 
av att telekommunikationsutrustning som 
tillförts dess geografiska område i enlighet 
med denna konvention snabbt förses med 
licens eller undantag från licensiering i en-
lighet med den stödbegärande fördrags-
slutande partens egna lagar och bestämmel-
ser. 

3. Den stödbegärande fördragsslutande 
parten skall försäkra sig om att erforderligt 
skydd tillhandahålls för personal, utrustning 
och material som tillförs dess geografiska 
område i enlighet med denna konvention. 

4. Ägarskap till utrustning och material 
som tillhandahålls i enlighet med denna 
konvention skall vara opåverkat av sättet 
för deras användning inom ramen för denna 
konvention. Den stödbegärande fördrags-
slutande parten skall försäkra sig om att 
ifrågavarande utrustning, material och 
egendom utan dröjsmål returneras till den 
fördragsslutande part som tillhandahåller 
stödet. 

5. Den stödbegärande fördragsslutande 
parten skall ej dirigera utplacering eller an-
vändning av telekommunikationsresurser 

a) immunity from arrest, detention and le-
gal process, including criminal, civil and 
administrative jurisdiction of the requesting 
State Party, in respect of acts or omissions 
specifically and directly related to the pro-
vision of telecommunication assistance; 

 
 
b) exemption from taxation, duties or 

other charges, except for those which are 
normally incorporated in the price of goods 
or services, in respect of the performance of 
their assistance functions or on the equip-
ment, materials and other property brought 
into or purchased in the territory of the re-
questing State Party for the purpose of pro-
viding telecommunication assistance under 
this Convention; and  

 
c) immunity from seizure, attachment or 

requisition of such equipment, materials 
and property. 

2. The requesting State Party shall pro-
vide, to the extent of its capabilities, local 
facilities and services for the proper and ef-
fective administration of the telecommuni-
cation assistance, including ensuring that 
telecommunication equipment brought into 
its territory pursuant to this Convention 
shall be expeditiously licensed or shall be 
exempt from licensing in accordance with 
its domestic laws and regulations. 

 
 
3. The requesting State Party shall ensure 

the protection of personnel, equipment and 
materials brought into its territory pursuant 
to this Convention. 

 
4. Ownership of equipment and materials 

provided pursuant to this Convention shall 
be unaffected by their use under the terms 
of this Convention. The requesting State 
Party shall ensure the prompt return of such 
equipment, material and property to the 
proper assisting State Party. 

 
 
 
5. The requesting State Party shall not di-

rect the deployment or use of any telecom-
munication resources provided pursuant to 
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som tillhandahålls i enlighet med denna 
konvention, för ändamål som ej direkt hän-
för sig till förvarning, förberedelse, tillgo-
doseende, uppföljning, lindring av eller 
hjälpinsatser vid och efter naturkatastrofer. 

6. Ingenting i denna artikel skall ställa en 
stödbegärande fördragsslutande part inför 
kravet att förse sina medborgare eller per-
manent etablerade parter, eller organisatio-
ner som har sina huvudkontor eller sin 
hemvist inom dess geografiska område med 
privilegier och immunitet. 

7. Utan förfång för deras privilegier och 
immunitet i enlighet med denna artikel skall 
alla personer som beger sig till en fördrags-
slutande parts geografiska område i syfte att 
tillhandahålla telekommunikationsstöd eller 
annars för att underlätta användningen av 
telekommunikationsresurser i enlighet med 
denna konvention, och alla organisationer 
som tillhandahåller telekommunikations-
stöd eller på annat sätt underlättar använd-
ningen av telekommunikationsresurser i en-
lighet med denna konvention, vara skyldiga 
att respektera de lagar och förordningar som 
gäller inom ifrågavarande fördragsslutande 
parts territorium. Sådana personer och or-
ganisationer skall också vara skyldiga att 
avhålla sig från inblandning i ifrågavarande 
fördragsslutande parts inrikes angelägenhe-
ter. 

8. Ingenting i denna artikel skall vara till 
förfång för de rättigheter och skyldigheter 
med avseende på privilegier och immunitet 
som tillhandahålls personer och organisa-
tioner som direkt eller indirekt medverkar 
till telekommunikationsstöd, inom ramen 
för andra internationella avtal (däribland 
konvention rörande Förenta Nationernas 
privilegier och immunitet, som antogs av 
Generalförsamlingen den 13 februari 1946 
och konvention rörande privilegier och im-
munitet för Förenta Nationernas fackorgan, 
som antogs av Generalförsamlingen den 21 
november 1947) eller internationell rätt. 
 

Artikel 6 

Upphörande av stöd 

1. En stödbegärande fördragsslutande part 
eller en fördragsslutande part som tillhan-

this Convention for purposes not directly 
related to predicting, preparing for, re-
sponding to, monitoring, mitigating the im-
pact of or providing relief during and fol-
lowing disasters. 

6. Nothing in this Article shall require any 
requesting State Party to provide its nation-
als or permanent residents, or organizations 
headquartered or domiciled within its terri-
tory, with privileges and immunities. 

 
 
7. Without prejudice to their privileges 

and immunities in accordance with this Art-
icle, all persons entering the territory of a 
State Party for the purpose of providing 
telecommunication assistance or otherwise 
facilitating the use of telecommunication 
resources pursuant to this Convention, and 
all organizations providing telecommunica-
tion assistance or otherwise facilitating the 
use of telecommunication resources pur-
suant to this Convention, have a duty to re-
spect the laws and regulations of that State 
Party. Such persons and organizations also 
shall have a duty not to interfere in the do-
mestic affairs of the State Party into whose 
territory they have entered. 

 
 
 
8. Nothing in this Article shall prejudice 

the rights and obligations with respect to 
privileges and immunities afforded to per-
sons and organizations participating directly 
or indirectly in telecommunication assist-
ance, pursuant to other international agree-
ments (including the Convention on the 
Privileges and Immunities of the United 
Nations, adopted by the General Assembly 
on 13 February 1946, and the Convention 
on the Privileges and Immunities of the 
Specialized Agencies, adopted by the Gen-
eral Assembly on 21 November 1947) or 
international law. 
 

Article 6 

Termination of Assistance 

1. The requesting State Party or the assist-
ing State Party may, at any time, terminate 



 Nr 15 
  
   

 

150

dahåller stöd kan när som helst avsluta mot-
taget eller tillhandahållet telekommunika-
tionsstöd enligt artikel 4 genom skriftlig 
uppsägning. Efter avgivande av sådan upp-
sägning skall de berörda fördragsslutande 
parterna samråda med varandra för att för-
bereda korrekt och snabbt avslutande av 
stödet, varvid hänsyn skall tagas till verk-
ningarna av sådant avslutande och eventuell 
risk för människors liv och negativa följder 
för pågående katastrofhjälpinsatser. 

2. De fördragsslutande parter som är en-
gagerade i tillhandahållande eller motta-
gande av telekommunikationsstöd i enlighet 
med denna konvention skall fortsättningsvis 
vara underkastade denna konventions be-
stämmelser, även efter avslutandet av så-
dant stöd. 

3. Fördragsslutande part som begär upp-
hörande av telekommunikationsstöd skall 
meddela den operationella koordinatorn om 
detta. Den operationella koordinatorn skall 
tillhandahålla sådant stöd som begärs och 
som behövs för att underlätta avslutandet av 
telekommunikationsstödet. 
 

Artikel 7 

Betalning av, eller gottgörelse för, kostna-
der eller arvoden 

1. De fördragsslutande parterna kan vill-
kora tillhandahållandet av telekommunika-
tionsstöd för katastoflindring och katastrof-
hjälp efter överenskommelse om betalning 
av eller gottgörelse för specificerade kost-
nader eller arvoden, detta alltid med hän-
synstagande till vad som sägs i paragraf 9 
av denna artikel. 

2. Under sådana förhållanden skall de 
fördragsslutande parterna före tillhandahål-
landet av telekommunikationsstöd skriftli-
gen meddela följande: 

a) krav på betalning eller gottgörelse 
 
b) de belopp som gäller för sådan betal-

ning eller gottgörelse eller de regler enligt 
vilka beräkningen av sådan betalning eller 
gottgörelse skall ske, och 

c) andra bestämmelser, villkor eller re-
striktioner som hänför sig till sådan betal-
ning eller ersättning, inklusive, men utan 

telecommunication assistance received or 
provided under Article 4 by providing noti-
fication in writing. Upon such notification, 
the States Parties involved shall consult 
with each other to provide for the proper 
and expeditious conclusion of the assist-
ance, bearing in mind the impact of such 
termination on the risk to human life and 
ongoing disaster relief operations. 

 
 
2. States Parties engaged in providing or 

receiving telecommunication assistance 
pursuant to this Convention shall remain 
subject to the terms of this Convention fol-
lowing the termination of such assistance. 

 
 
3. Any State Party requesting termination 

of telecommunication assistance shall no-
tify the operational coordinator of such re-
quest. The operational coordinator shall 
provide such assistance as is requested and 
necessary to facilitate the conclusion of the 
telecommunication assistance. 

 
Article 7 

Payment or Reimbursement of Costs or 
Fees 

1. The States Parties may condition the 
provision of telecommunication assistance 
for disaster mitigation and relief upon 
agreement to pay or reimburse specified 
costs or fees, always bearing in mind the 
contents of paragraph 9 of this Article. 

 
 
2. When such condition exists, the States 

Parties shall set forth in writing, prior to the 
provision of telecommunication assistance: 

 
a) the requirement for payment or reim-

bursement; 
b) the amount of such payment or reim-

bursement or terms under which it shall be 
calculated; and 

 
c) any other terms, conditions or restric-

tions applicable to such payment or reim-
bursement, including, but not limited to, the 
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begränsning därtill, den valuta i vilken så-
dan betalning eller ersättning skall verkstäl-
las. 

3. Uppfyllande av kraven i punkt 2 b) och 
2 c) i denna artikel kan ske genom hänvis-
ning till offentliggjorda tariffer, kurser eller 
priser. 

4. För att förhandlingar om betalnings och 
ersättningsavtal ej onödigtvis skall försena 
tillhandahållandet av telekommunikations-
stöd skall den operationella koordinatorn i 
samråd med de fördragsslutande parterna 
utarbeta ett förslag till avtal för betalning 
och ersättning som kan utgöra underlag för 
förhandling om vad som åvilar parterna i 
fråga om betalning och ersättning enligt 
denna artikel. 

5. Ingen fördragsslutande part skall vara 
skyldig att erlägga likvid eller ersättning för 
kostnader eller arvoden enligt denna kon-
vention utan att först ha godkänt de villkor 
som framställts av en behjälplig fördrags-
slutande part i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel 

6. När tillhandahållandet av telekommu-
nikationsstöd på rätt sätt specificerats för 
betalning eller ersättning av kostnader eller 
arvoden enligt denna artikel skall sådan be-
talning eller sådan ersättning utan dröjsmål 
verkställas efter att den behjälpliga för-
dragsslutande parten framlagt sina krav på 
betalning eller ersättning. 

7. Belopp som betalats in av en begärande 
fördragsslutande part med avseende på be-
stämmelserna om telekommunikationsstöd 
skall vara fritt överförbara från den be-
gärande fördragsslutande partens jurisdik-
tionsområde och skall ej fördröjas eller in-
nehållas. 

8. Vid fattandet av beslut huruvida be-
stämmelserna för telekommunikationsstöd 
skall villkoras av ett avtal att betala eller er-
sätta specificerade kostnader eller arvoden, 
av beloppen för sådana kostnader eller ar-
voden samt av de bestämmelser, villkor och 
restriktioner som hänför sig till betalning el-
ler ersättning, skall de fördragsslutande par-
terna bland andra relevanta faktorer ta hän-
syn till 

a) Förenta Nationernas principer med av-
seende på humanitärt bistånd 

b) slaget av naturkatastrof, naturmiljöris-

currency in which such payment or reim-
bursement shall be made. 

 
3. The requirements of paragraphs 2 b) 

and 2 c) of this Article may be satisfied by 
reference to published tariffs, rates or 
prices. 

4. In order that the negotiation of payment 
and reimbursement agreements does not 
unduly delay the provision of telecommuni-
cation assistance, the operational coordina-
tor shall develop, in consultation with the 
States Parties, a model payment and reim-
bursement agreement that may provide a 
foundation for the negotiation of payment 
and reimbursement obligations under this 
Article. 

5. No State Party shall be obligated to 
make payment or reimbursement of costs or 
fees under this Convention without having 
first expressed its consent to the terms pro-
vided by an assisting State Party pursuant to 
paragraph 2 of this Article. 

 
6. When the provision of telecommunica-

tion assistance is properly conditioned upon 
payment or reimbursement of costs or fees 
under this Article, such payment or reim-
bursement shall be provided promptly after 
the assisting State Party has presented its 
request for payment or reimbursement. 

 
7. Funds paid or reimbursed by a request-

ing State Party in association with the pro-
vision of telecommunication assistance 
shall be freely transferable out of the juris-
diction of the requesting State Party and 
shall not be delayed or withheld.  

 
8. In determining whether to condition the 

provision of telecommunication assistance 
upon an agreement to pay or reimburse 
specified costs or fees, the amount of such 
costs or fees, and the terms, conditions and 
restrictions associated with their payment or 
reimbursement, the States Parties shall take 
into account, among other relevant factors: 

 
 
a) United Nations principles concerning 

humanitarian assistance;  
b) the nature of the disaster, natural haz-
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ker eller hälsorisker 
c) verkningarna, eller de potentiella verk-

ningarna, av naturkatastrofen 
d) plats där naturkatastrofen uppstått 
e) de områden som är utsatta eller eventu-

ellt kan komma att utsättas för naturkata-
strofen 

f) förekomsten av tidigare naturkatastro-
fer och sannolikheten för framtida sådana 
inom de utsatta områdena 

g) de resurser som varje stat som påverkas 
av naturkatastrof, naturmiljörisker respekti-
ve häsorisker har att bereda sig för eller vid-
ta åtgärder mot sådana händelser, och 

h) behoven i berörda utvecklingsländer 
9. Denna artikel skall även gälla sådana 

situationer där telekommunikationsstöd till-
handahålls av icke statlig enhet eller mel-
lanstatligt regeringsorgan, förutsatt att 

 
a) den begärande fördragsslutande parten 

samtyckt till och ej avslutat tillhandahållan-
det av telekommunikationsstöd för kata-
stroflindring och katastrofhjälp 

b) den icke statliga enhet eller det mellan-
statliga regeringsorgan som tillhandahåller 
sådant telekommunikationsstöd har aviserat 
den begärande fördragsslutande parten om 
sitt uppfyllande av bestämmelserna i artikel 
4 och 5, och 

c) att tillämpningen av denna artikel ej 
strider mot något annat avtal som hänför sig 
till förhållandet mellan den begärande för-
dragsslutande parten och ifrågavarande icke 
statliga enhet eller mellanstatliga regerings-
organ som tillhandahåller sådant telekom-
munikationsstöd. 
 

Artikel 8 

Information om telekommunikationsstöd 

 
1. Varje fördragsslutande part skall avise-

ra den operationella koordinatorn om sin 
behörighet rörande: 

a) ansvar för frågor som uppkommer 
inom ramen för denna konvention och be-
hörighet att begära, erbjuda, godta och av-
sluta telekommunikationsstöd, och 

b) identifiering av de statliga, mellanstat-
liga och/eller icke statliga resurser som 

ard or health hazard; 
c) the impact, or potential impact, of the 

disaster; 
d) the place of origin of the disaster; 
e) the area affected, or potentially af-

fected, by the disaster; 
 
f) the occurrence of previous disasters and 

the likelihood of future disasters in the af-
fected area; 

g) the capacity of each State affected by 
the disaster, natural hazard or health hazard 
to prepare for, or respond to, such event; 
and 

h) the needs of developing countries. 
9. This Article shall also apply to those 

situations in which telecommunication as-
sistance is provided by a non-State entity or 
intergovernmental organization, provided 
that: 

a) the requesting State Party has con-
sented to, and has not terminated, such pro-
vision of telecommunication assistance for 
disaster mitigation and relief;  

b) the non-State entity or intergovernmen-
tal organization providing such telecommu-
nication assistance has notified to the re-
questing State Party its adherence to this 
Article and Articles 4 and 5; and  

 
c) the application of this Article is not in-

consistent with any other agreement con-
cerning the relations between the requesting 
State Party and the non-State entity or in-
tergovernmental organization providing 
such telecommunication assistance. 

 
 

Article 8 

Telecommunication Assistance Information 
Inventory 

1. Each State Party shall notify the opera-
tional coordinator of its authority(ies): 

 
a) responsible for matters arising under 

the terms of this Convention and authorized 
to request, offer, accept and terminate tele-
communication assistance; and 

b) competent to identify the governmen-
tal, intergovernmental and/or non-govern-
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skulle kunna tillhandahållas för att underlät-
ta nyttjandet av telekommunikationsresur-
ser för katastroflindring och katastrofhjälp, 
däribland tillhandahållandet av telekommu-
nikationsstöd. 

2. Varje fördragsslutande part skall söka 
utan dröjsmål informera den operationella 
koordinatorn om varje förändring i vad som 
meddelats i den information som tillhanda-
hålls enligt denna artikel. 

3. Den operationella koordinatorn skall 
aviseras, av en icke statlig enhet eller ett in-
ternt regeringsorgan, om de förfaranden 
som gäller för bemyndigande att erbjuda 
och avsluta telekommunikationsstöd enligt 
vad som föreskrivs i denna artikel. 

4. En fördragsslutande part, icke statlig 
enhet eller mellanstatligt regeringsorgan får 
efter eget val i det material som tillställs 
den operationella koordinatorn även medta-
ga information om specifika telekommuni-
kationsresurser och om planer för hur dessa 
skall användas för att tillgodose en begäran 
om telekommunikationsstöd från en stöd-
begärande fördragsslutande part. 

5. Den operationella koordinatorn skall 
till sitt förfogande ha alla förteckningar 
över myndigheter och skall utan dröjsmål 
fördela sådant material till de fördrags-
slutande parterna, till andra stater och till 
ifrågavarande icke statliga enheter och mel-
lanstatliga regeringsorgan, såvida inte sådan 
fördragsslutande part, icke statlig enhet el-
ler mellanstatligt regeringsorgan redan 
skriftligen har angivit att fördelningen av 
dess material skall begränsas. 

6. Det åvilar den operationella koordina-
torn att behandla material som ingivits av 
icke statliga enheterer och mellanstatliga 
regeringsorgan på samma sätt som material 
som ingivits av fördragsslutande parter. 
 

Artikel 9 

Författningsmässiga hinder 

1. De fördragsslutande parterna skall, när 
så är möjligt, och i enlighet med sina egna 
nationella lagar, minska eller avlägsna för-
fattningsmässiga hinder för nyttjandet av te-
lekommunikationsresurser för katastroflind-
ring och katastrofhjälp, inklusive bestäm-

mental resources which could be made 
available to facilitate the use of telecommu-
nication resources for disaster mitigation 
and relief, including the provision of tele-
communication assistance. 

2. Each State Party shall endeavour to in-
form the operational coordinator promptly 
of any changes in the information provided 
pursuant to this Article. 

 
3. The operational coordinator may accept 

notification from a non-State entity or in-
tergovernmental organization of its proce-
dures for authorization to offer and termi-
nate telecommunication assistance as pro-
vided in this Article. 

4. A State Party, non-State entity or inter-
governmental organization may, at its dis-
cretion, include in the material it deposits 
with the operational coordinator informa-
tion about specific telecommunication re-
sources and about plans for the use those 
resources to respond to a request for tele-
communication assistance from a request-
ing State Party. 

5. The operational coordinator shall main-
tain copies of all lists of authorities, and 
shall expeditiously disseminate such mate-
rial to the States Parties, to other States, and 
to appropriate non-State entities and inter-
governmental organizations, unless a State 
Party, non-State entity or intergovernmental 
organization has previously specified, in 
writing, that distribution of its material be 
restricted. 

 
6. The operational coordinator shall treat 

material deposited by non-State entities and 
intergovernmental organizations in a similar 
manner to material deposited by States Par-
ties. 
 

Article 9 

Regulatory Barriers 

1. The States Parties shall, when possible, 
and in conformity with their national law, 
reduce or remove regulatory barriers to the 
use of telecommunication resources for dis-
aster mitigation and relief, including to the 
provision of telecommunication assistance.  
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melser om telekommunikationsstöd
2. Författningsmässigt hinder kan innefat-

ta, men är inte begränsat till: 
a) bestämmelser som begränsar import el-

ler export av telekommunikationsutrust-
ning, 

b) bestämmelser som begränsar nyttjande 
av telekommunikationsutrustning eller av 
radiofrekvensområde, 

c) bestämmelser som begränsar rörelse-
friheten för personal som handhar tele-
kommunikationsutrustning eller som är 
nödvändig för att sådan utrustning skall 
kunna användas effektivt, 

d) bestämmelser som inskränker överfö-
ring av telekommunikationsresurser till, 
från eller genom en fördragsslutande parts 
geografiska område, och 

e) förseningar i spridning av sådana be-
stämmelser. 

3. En minskning av författningsmässiga 
hinder kan ha formen av, dock utan be-
gränsning till: 

a) ändring av bestämmelser, 
b) undantagande av vissa speciella tele-

kommunikationsresurser från tillämpningen 
av sådana bestämmelser under den tid såda-
na resurser används för katastroflindring 
och katastrofhjälp, 

c) förberedande klarering av telekommu-
nikationsresurser för användning vid kata-
stroflindring och katastrofhjälp i enlighet 
med sådana bestämmelser, 

d) erkännande av utländskt typgodkän-
nande av telekommunikationsutrustning 
och/eller användningstillstånd, 

e) snabb besiktning av telekommunika-
tionsresurser för användning vid katastrof-
lindring och katastrofhjälp i enlighet med 
dessa bestämmelser, samt 

f) temporärt upphävande av dessa be-
stämmelser beträffande användning av tele-
kommunikationsresurser för katastroflind-
ring och katastrofhjälp. 

4. Varje fördragsslutande part skall på be-
gäran av annan fördragsslutande part och i 
den utsträckning som medges i respektive 
hemlands lagar, underlätta överföringen till, 
från eller genom dess geografiska område 
av personal, utrustning, material och infor-
mation som ingår i nyttjandet av telekom-
munikationsresurser för katastroflindring 

 
2. Regulatory barriers may include, but 

are not limited to: 
a) regulations restricting the import or ex-

port of tele communication equipment; 
 
b) regulations restricting the use of tele-

communication equipment or of radio-
frequency spectrum; 

c) regulations restricting the movement of 
personnel who operate telecommunication 
equipment or who are essential to its effect-
ive use;  

 
d) regulations restricting the transit of 

telecommunication resources into, out of 
and through the territory of a State Party; 
and  

e) delays in the administration of such 
regulations. 

3. Reduction of regulatory barriers may 
take the form of, but shall not be limited to: 

 
a) revising regulations; 
b) exempting specified telecommunica-

tion resources from the application of those 
regulations during the use of such resources 
for disaster mitigation and relief; 

 
c) preclearance of telecommunication re-

sources for use in disaster mitigation and 
relief, in compliance with those regulations; 

 
d) recognition of foreign type-approval of 

telecommunication equipment and/or oper-
ating licenses;  

e) expedited review of telecommunication 
resources for use in disaster mitigation and 
relief, in compliance with those regulations; 
and 

f) temporary waiver of those regulations 
for the use of telecommunication resources 
for disaster mitigation and relief. 

 
4. Each State Party shall, at the request of 

any other State Party, and to the extent 
permitted by its national law, facilitate the 
transit into, out of and through its territory 
of personnel, equipment, materials and in-
formation involved in the use of telecom-
munication resources for disaster mitigation 
and relief. 
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och katastrofhjälp. 
5. Det åvilar varje fördragsslutande part 

att avisera den operationella koordinatorn 
och övriga fördragsslutande parter direkt el-
ler via den operationella koordinatorn om 

a) vilka åtgärder som vidtagits i enlighet 
med denna konvention för att minska eller 
avlägsna sådana hinder i gällande författ-
ningar 

b) vilka tillvägagångssätt som kan utnytt-
jas, i enlighet med denna konvention, av 
fördragsslutande parter, övriga stater, icke 
statliga enheter och/eller mellanstatliga re-
geringsorgan för undantagande av specifika 
telekommunikationsresurser för katastrof-
lindring och katastrofhjälp från tillämp-
ningen av sådana bestämmelser samt förbe-
redande klarering eller snabb inspektion av 
sådana resurser i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser, erkännande av utländskt 
typgodkännande av sådana resurser eller 
temporärt upphävande av bestämmelser 
som annars är tillämpliga på sådana resur-
ser, och 

c) de eventuella bestämmelser, villkor och 
restriktioner som hänför sig till sådana till-
vägagångssätt. 

6. Den operationella koordinatorn skall 
regelbundet och utan dröjsmål tillhandahål-
la de fördragsslutande parterna, övriga sta-
ter, icke statliga enheter och mellanstatliga 
regeringsorgan en uppdaterad förteckning 
över sådana förfaranden, deras omfattning 
samt eventuellt gällande bestämmelser, 
villkor och restriktioner som hänför sig till 
tillämpningen av dessa. 

7. Ingenting i denna artikel skall medge 
brott mot eller upphävande av sådana skyl-
digheter och åligganden som föreskrivs i 
nationell lag, internationell lag eller multila-
terala eller bilaterala avtal, däribland skyl-
digheter och åligganden avseende tull och 
exportkontroll. 
 
 

Artikel 10 

Förhållandet till andra internationella avtal 

 
Denna konvention skall ej påverka de 

fördragsslutande parternas rättigheter och 

5. Each State Party shall notify the opera-
tional coordinator and the other States Par-
ties, directly or through the operational co-
ordinator, of: 

a) measures taken, pursuant to this Con-
vention, for reducing or removing such 
regulatory barriers;  

 
b) procedures available, pursuant to this 

Convention, to States Parties, other States, 
non-State entities and/or intergovernmental 
organizations for the exemption of specified 
telecommunication resources used for dis-
aster mitigation and relief from the applica-
tion of such regulations, preclearance or 
expedited review of such resources in com-
pliance with applicable regulations, accept-
ance of foreign type-approval of such re-
sources, or temporary waiver of regulations 
otherwise applicable to such resources; and 

 
 
 
c) the terms, conditions and restrictions, if 

any, associated with the use of such proce-
dures. 

6. The operational coordinator shall regu-
larly and expeditiously make available to 
the States Parties, to other States, to non-
State entities and to intergovernmental or-
ganizations an up-to-date listing of such 
measures, their scope, and the terms, condi-
tions and restrictions, if any, associated 
with their use. 

 
7. Nothing in this Article shall permit the 

violation or abrogation of obligations and 
responsibilities imposed by national law, in-
ternational law, or multilateral or bilateral 
agreements, including obligations and re-
sponsibilities concerning customs and ex-
port controls. 

 
 

Article 10 

Relationship to Other International Agree-
ments 

This Convention shall not affect the rights 
and obligations of States Parties deriving 
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skyldigheter enligt andra internationella av-
tal eller internationell rätt. 
 

Artikel 11 

Biläggande av tvister 

1. I händelse av tvist mellan fördrags-
slutande parter beträffande uttolkningen el-
ler tillämpningen av denna konvention skall 
de tvistande fördragsslutande parterna sam-
råda med varandra för att bilägga tvisten. 
Sådan samrådan skall inledas utan dröjsmål 
efter att en av fördragsslutande parterna 
delgivit den andra ett skriftligt uttalande om 
att någon fråga inom ramen för konventio-
nen är tvistig. Den fördragsslutande part 
som avger ett sådant uttalande om före-
komsten av en tvistefråga skall omedelbart 
tillställa depositarien en kopia av uttalandet. 

2. Om en tvist mellan fördragsslutande 
parter inte kan biläggas inom sex (6) måna-
der efter dag för avgivande av skriftligt ut-
talande till den fördragsslutande part som är 
motpart i tvisten, skall de tvistande för-
dragsslutande parterna söka att från annan 
fördragsslutande part, stat, icke statlig enhet 
eller mellanstatligt regeringsorgan få dess 
positiva medverkan till ett biläggande av 
tvisten. 

3. Om ingen av de fördragsslutande par-
terna begär sådan medverkan av någon an-
nan fördragsslutande part, stat, icke statlig 
enhet eller mellanstatligt regeringsorgan, el-
ler om sådan medverkan ej leder till ett bi-
läggande av tvisten inom sex (6) månader 
efter begäran står det var och en av de tvis-
tande fördragsslutande parterna fritt att 

a) begära att tvisten blir föremål för bin-
dande skiljedomsförfarande, eller 

b) underställa tvisten den Internationella 
Domstolens bedömning, under förutsättning 
att bägge tvistande fördragsslutande parter 
vid tid för undertecknande och ratificering 
av, eller anslutning till denna konvention, 
eller vid varje tidpunkt därefter, har godta-
git den Internationella Domstolens behörig-
het att handlägga sådan tvist. 

4. I händelse av att respektive tvistande 
fördragsslutande parter begär att tvisten 
skall bli föremål för bindande skiljedom 
och underställer tvisten den Internationella 

from other international agreements or in-
ternational law. 
 

Article 11 

Dispute Settlement 

1. In the event of a dispute between States 
Parties concerning the interpretation or ap-
plication of this Convention, the States Par-
ties to the dispute shall consult each other 
for the purpose of settling the dispute. Such 
consultation shall begin promptly upon the 
written declaration, delivered by one State 
Party to another State Party, of the exist-
ence of a dispute under this Convention. 
The State Party making such a written dec-
laration of the existence of a dispute shall 
promptly deliver a copy of such declaration 
to the depositary. 

2. If a dispute between States Parties can-
not be settled within six (6) months of the 
date of delivery of the written declaration to 
a State Party to the dispute, the States Par-
ties to the dispute may request any other 
State Party, State, non-State entity or inter-
governmental organization to use its good 
offices to facilitate settlement of the dis-
pute.  

 
3. If neither State Party seeks the good of-

fices of another State Party, State, non-State 
entity or intergovernmental organization, or 
if the exercise of good offices fails to facili-
tate a settlement of the dispute within six 
(6) months of the request for such good of-
fices being made, then either State Party to 
the dispute may: 

a) request that the dispute be submitted to 
binding arbitration; or 

b) submit the dispute to the International 
Court of Justice for decision, provided that 
both States Parties to the dispute have, at 
the time of signing, ratifying or acceding to 
this Convention, or at any time thereafter, 
accepted the jurisdiction of the International 
Court of Justice in respect of such disputes. 

 
4. In the event that the respective States 

Parties to the dispute request that the dis-
pute be submitted to binding arbitration and 
submit the dispute to the International Court 
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Domstolen för bedömning, skall hänvisan-
det av tvisten till den Internationella Dom-
stolen ha företräde. 

5. I fall av tvist mellan en fördragsslutan-
de part som begär telekommunikationsstöd 
och en icke statlig enhet eller ett mellanstat-
ligt regeringsorgan som har sitt säte eller 
sin hemvist utanför ifrågavarande fördrags-
slutande parts geografiska område, angåen-
de tillhandahållandet av telekommunika-
tionsstöd enligt artikel 4, skall den för-
dragsslutande part där den icke statliga en-
heten eller det mellanstatliga regeringsor-
ganet har sitt säte eller sin hemvist ta sig an 
den icke statliga enhetens eller det mellan-
statliga regeringsorganets sak som en mel-
lanstatlig tvistefråga i enlighet med denna 
artikel, förutsatt att sådant åtagande ej står i 
strid mot annat avtal mellan den fördrags-
slutande parten och icke statliga enheten el-
ler det mellanstatliga regeringsorganet som 
är parter i tvisten. 

6. Vid undertecknande, ratificering, god-
tagande, godkännande eller anslutning till 
denna konvention kan en stat förklara att 
den inte känner sig bunden av någotdera el-
ler båda av de biläggandeförfaranden som 
är föremål för bestämmelserna i punkt 3. 
Övriga fördragsslutande parter skall ej vara 
bundna av ett förfarande för biläggande av 
en tvist enligt bestämmelserna i punkt 3 
med avseende på en fördragsslutande part 
för vilken en sådan tvisteanmälan gäller. 

 
Artikel 12 

Ikraftträdande 

1. Denna konvention skall vara öppen för 
undertecknande av alla stater som är med-
lemmar av Förenta Nationerna eller av In-
ternationella teleunionen vid den mellan-
statliga konferensen om telekommunikatio-
ner i nödsituationer i Tammerfors den 18 
juni 1998 och därefter på Förenta Nationer-
nas högkvarter i New York under tiden 22 
juni 1998   21 juni 2003. 

2. En stat kan förklara sin önskan att bli 
bunden av denna konvention: 

a) genom undertecknande (slutgiltig sig-
nering) 

b) genom undertecknande innebärande ra-

of Justice for decision, the submission to 
the International Court of Justice shall have 
priority.  

5. In the case of a dispute between a State 
Party requesting telecommunication assist-
ance and a non-State entity or intergovern-
mental organization headquartered or domi-
ciled outside of the territory of that State 
Party concerning the provision of telecom-
munication assistance under Article 4, the 
claim of the non-State entity or intergov-
ernmental organization may be espoused di-
rectly by the State Party in which the non-
State entity or intergovernmental organiza-
tion is headquartered or domiciled as a 
State-to-State claim under this Article, pro-
vided that such espousal is not inconsistent 
with any other agreement between the State 
Party and the non-State entity or intergov-
ernmental organization involved in the dis-
pute. 

 
6. When signing, ratifying, accepting, ap-

proving or acceding to this Convention, a 
State may declare that it does not consider 
itself bound by either or both of the dispute 
settlement procedures provided for in para-
graph 3. The other States Parties shall not 
be bound by a dispute settlement procedure 
provided for in paragraph 3 with respect to 
a State Party for which such a declaration is 
in force. 

 
 

Article 12 

Entry into Force 

1. This Convention shall be open for sig-
nature by all States which are members of 
the United Nations or of the International 
Telecommunication Union at the Intergov-
ernmental Conference on Emergency Tele-
communications in Tampere on 18 June 
1998, and thereafter at the headquarters of 
the United Nations, New York, from 22 
June 1998 to 21 June 2003. 

2. A State may express its consent to be 
bound by this Convention: 

a) by signature (definitive signature); 
 
b) by signature subject to ratification, ac-
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tificering, godtagande eller godkännande 
följt av ett ratifikations, godtagande eller 
godkännandeinstument, eller 

c) genom deponering av en anslutnings-
förklaring. 

3. Konventionen skall träda i kraft trettio 
(30) dagar efter deponering av ratifikations, 
godtagande, godkännande eller anslutnings-
instrument eller genom slutgiltig signering 
av trettio (30) stater. 

4. För varje stat som gör slutgiltig signe-
ring eller deponerar ett ratifikations, godta-
gande, godkännande eller anslutningsin-
strument, efter att ha uppfyllt de krav som 
finns angivna i punkt 3 i denna artikel, skall 
denna konvention träda i kraft trettio (30) 
dagar efter slutgiltig signering eller önskan 
att bli bunden därav. 
 
 
 

Artikel 13 

Ändringar 

1. En fördragsslutande part kan föreslå 
ändringar i denna konvention genom att 
inge sådant ändringsförslag till depositarien 
som skall förmedla den till övriga fördrags-
slutande parter för godkännande. 

2. De fördragsslutande parterna skall 
meddela depositarien om sitt godkännande 
eller underkännande av sådan föreslagen 
ändring inom etthundraåttio (180) dagar ef-
ter mottagandet. 

3. Varje ändring som godkänns av 2/3 de-
lar av samtliga fördragsslutande parter skall 
intagas i ett protokoll som skall finnas till-
gängligt för undertecknande hos depositari-
en av samtliga fördragsslutande parter. 

4. Protokollet skall träda i kraft på samma 
sätt som denna konvention. För varje stat 
som slutgiltigt undertecknar protokollet el-
ler deponerar ett ratifikations, godtagande, 
godkännande eller anslutninginstrument ef-
ter det att fordringarna för protokollets 
ikraftträdande har uppfyllts, skall protokol-
let träda i kraft med avseende på sådan stat 
trettio (30) dagar efter dag för signering el-
ler medgivande av bindande verkan. 
 
 

ceptance or approval followed by deposit of 
an instrument of ratification, acceptance or 
approval; or 

c) by deposit of an instrument of acces-
sion. 

3. The Convention shall enter into force 
thirty (30) days after the deposit of instru-
ments of ratification, acceptance, approval 
or accession or definitive signature of thirty 
(30) States. 

4. For each State which signs definitively 
or deposits an instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, after the 
requirement set out in paragraph 3 of this 
Article has been fulfilled, this Convention 
shall enter into force thirty (30) days after 
the date of the definitive signature or con-
sent to be bound. 

 
 
 

Article 13 

Amendments 

1. A State Party may propose amend-
ments to this Convention by submitting 
such amendments to the depositary, which 
shall circulate them to the other States Par-
ties for approval. 

2. The States Parties shall notify the de-
positary of their approval or disapproval of 
such proposed amendments within one 
hundred and eighty (180) days of their re-
ceipt. 

3. Any amendment approved by two-
thirds of all States Parties shall be laid 
down in a Protocol which is open for signa-
ture at the depositary by all States Parties. 

 
4. The Protocol shall enter into force in 

the same manner as this Convention. For 
each State which signs the Protocol defini-
tively or deposits an instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession, af-
ter the requirements for the entry into force 
of the Protocol have been fulfilled, the Pro-
tocol shall enter into force for such State 
thirty (30) days after the date of the defin-
itive signature or consent to be bound. 
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Artikel 14 

Reservationer 

1. Vid slutgiltig signering, ratificering av 
eller anslutning till denna konvention eller 
någon ändring däri, har fördragsslutande 
part rätt att göra reservationer. 

2. En fördragsslutande part kan oavsett 
tidpunkt ta tillbaka sin föregående reserva-
tion genom skriftlig avisering till deposita-
rien. Sådant återtagande av en reservation 
träder i kraft omedelbart efter aviseringen 
till depositarien. 
 
 
 

Artikel 15 

Uppsägning 

1. En fördragsslutande part kan säga upp 
denna konvention genom skriftlig avisering 
till depositarien. 

2. Uppsägning skall träda i kraft nittio 
(90) dagar efter dag för ingivande av skrift-
lig uppsägning. 

3. På begäran av den uppsägande för-
dragsslutande parten skall samtliga kopior 
av förteckningar över myndigheter och över 
åtgärder som godtagits och förfaringssätt 
som gäller för inskränkning av i förordning 
fastställda åtgärder som inges av fördrags-
slutande part som säger upp denna konven-
tion, avföras från tillämpning och använd-
ning per dag för sådan uppsägning. 
 
 
 

Artikel 16 

Depositarie 

Förenta Nationernas generalsekreterare 
skall vara depositarie för denna konvention. 
 
 
 
 
 

 

Article 14 

Reservations 

1. When definitively signing, ratifying or 
acceding to this Convention or any amend-
ment hereto, a State Party may make reser-
vations. 

2. A State Party may at any time with-
draw its prior reservation by written notifi-
cation to the depositary. Such withdrawal of 
a reservation becomes effective immedi-
ately upon notification to the depositary. 

 
 
 
 

Article 15 

Denunciation 

1. A State Party may denounce this Con-
vention by written notification to the de-
positary. 

2. Denunciation shall take effect ninety 
(90) days following the date of deposit of 
the written notification. 

3. At the request of the denouncing State 
Party, all copies of the lists of authorities 
and of measures adopted and procedures 
available for reducing regulatory measures 
provided by any State Party denouncing this 
Convention shall be removed from use by 
the effective date of such denunciation. 

 
 
 
 

 
Article 16 

Depositary 

The Secretary-General of the United Na-
tions shall be the depositary of this Conven-
tion. 
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Artikel 17 

Autentiska texter 

Orginalet till denna konvention för vilket 
de arabiska, kinesiska, engelska, franska, 
ryska och spanska texterna är likalydande, 
skall deponeras hos depositarien. Endast de 
engelska, franska och spanska orginaltex-
terna skall finnas tillgängliga för under-
tecknande i Tammerfors den 18 juni 1998. 
Depositarien skall tillse att orginaltexterna 
på arabiska, kinesiska och ryska iordnings-
tälls snarast möjligt därefter. 

Article 17 

Authentic Texts 

The original of this Convention, of which 
the Arabic, Chinese, English, French, Rus-
sian and Spanish texts are equally authentic, 
shall be deposited with the depositary. Only 
the English, French and Spanish authentic 
texts will be made available for signature at 
Tampere on 18 June 1998. The depositary 
shall prepare the authentic texts in Arabic, 
Chinese and Russian as soon as possible 
thereafter. 
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