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(Finlands författningssamlings nr 514/2002)

Lag

Nr 35

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Dominikanska republiken om främjande av och skydd för

investeringar

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den i Santo Domingo den 27
november 2001 mellan republiken Finlands
regering och Dominikanska republikens re-

gering ingångna överenskommelsen om
främjande av och skydd för investeringar
gäller som lag sådana Finland har förbundit
sig till dem.

RP 28/2002
UtUB 18/2002
RSv 71/2002

17—2007 899167



2 §
Närmare bestämmelser om verkställighe-
ten av denna lag kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister Jari Vilén
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(Finlands författningssamlings nr 364/2007)

Republikens presidents förordning

Nr 36

om sättande i kraft av överenskommelsen med Dominikanska republiken om främjande
av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de

bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhets-
område, föreskrivs:

1 §
Den i Santo Domingo den 27 november
2001 mellan Republiken Finlands regering
och Dominikanska republikens regering in-
gångna överenskommelsen om främjande av
och skydd för investeringar, som godkänts av
riksdagen den 31 maj 2002 och godkänts av
republikens president den 14 juni 2002 samt
beträffande vilken noterna om dess godkän-
nande utväxlats den 22 mars 2007, är i kraft
från den 21 april 2007 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen av den 14 juni 2002 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen i överenskommelsen
med Dominikanska republiken om främjande
av och skydd för investeringar (514/2002)
träder i kraft den 21 april 2007.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

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

4 §
Denna förordning träder i kraft den 21

april 2007.

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki
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(Översättning) 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS 
REGERING OCH DOMINIKANSKA 

REPUBLIKENS REGERING OM 
FRÄMJANDE AV OCH SKYDD FÖR 

INVESTERINGAR 
 
 
Republiken Finlands regering och Domi-

nikanska republikens regering, nedan "de 
avtalsslutande parterna", 

 
SOM ÄR MEDVETNA om behovet att 

skydda investeringar som gjorts av den ena 
avtalsslutande partens investerare på den 
andra avtalsslutande partens territorium på 
icke-diskriminerande basis, 

SOM VILL ÖKA det ekonomiska samar-
betet mellan de avtalsslutande parterna i 
fråga om sådana investeringar som den ena 
avtalsslutande partens medborgare och före-
tag har gjort på den andra avtalsslutande 
partens territorium, 

SOM ÄR MEDVETNA om att en över-
enskommelse om den behandling som 
medges sådana investeringar främjar över-
föring av privat kapital och de båda avtals-
slutande parternas ekonomiska utveckling, 

SOM ÄR ÖVERENS om att fasta ramar 
för investeringar främjar en möjligast effek-
tiv användning av de ekonomiska resurser-
na och förbättrar levnadsstandarden, 

som har beslutat att ingå en överenskom-
melse om främjande av och skydd för inve-
steringar, 

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖL-
JANDE: 

 
Artikel 1 

Definitioner 

Vid tillämpningen av denna överens-
kommelse avses följande: 

1. Begreppet "investering" omfattar alla 
slag av tillgångar som har etablerats eller 
anskaffats av investerare från en avtals-
slutande part på den andra avtalsslutande 

ACUERDO ENTRE 
 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA Y EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA 
SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA 

PROTECCIÓN DE LAS INVERSIO-
NES 

 
El Gobierno de la República de Finlandia 

y el Gobierno de la República Dominicana 
en lo adelante referidos como las “Partes 
Contratantes”, 

RECONOCIENDO la necesidad de pro-
teger las inversiones de los inversionistas de 
una Parte Contratante en el territorio de la 
otra Parte Contratante sobre una base no-
discriminatoria; 

DESEANDO promover una mayor coo-
peración económica entre ellas, con rela-
ción a las inversiones de los nacionales y 
las compañías de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante;  

 
RECONOCIENDO que el acuerdo sobre 

el tratamiento a ser otorgado a esas inver-
siones estimulará el flujo de capital privado 
y el desarrollo económico de las Partes 
Contratantes; 

CONVINIENDO que un marco estable 
para la inversión contribuirá a maximizar la 
utilización efectiva de los recursos 
económicos y mejorará los niveles de vida; 

Habiendo resuelto concluir un acuerdo 
concerniente a la promoción y la protección 
de las inversiones;  

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 
 
 

Articulo 1 

Las Definiciones 

Para los fines de este acuerdo: 
 
1. El término “inversión” quiere decir 

todo tipo de activo establecido o adquirido 
por un inversionista de una Parte Contratan-
te en el territorio de la otra Parte Contratan-



 Nr 36 
  

 

405

partens territorium i enlighet med den sist-
nämnda avtalsslutande partens lagar och 
bestämmelser, och begreppet omfattar i 
synnerhet, men inte uteslutande, 

a) lös och fast egendom eller äganderätter, 
såsom inteckning, pant- och retentionsrätt, 
hyres- och arrenderätt, nyttjanderätt samt 
andra motsvarande rättigheter, 

b) aktier och masskuldebrev i företag eller 
andra andelar i företag, 

c) fordran på penningar eller rätt till pre-
stationer av ekonomiskt värde, 

 
d) immateriella rättigheter, såsom patent, 

upphovsrätt, varumärken, industriella 
mönsterrättigheter, firmor, geografiska be-
nämningar samt tekniska processer, know-
how och goodwill, och 

 
e) koncessioner som baserar sig på lag, 

förvaltningsåtgärder eller avtal som ingåtts 
med behörig myndighet, däri inbegripet 
tillstånd att prospektera, ta i bruk, utvinna 
eller exploatera naturtillgångar. 

 
Sådana investeringar som en juridisk per-

son från den ena avtalsslutande parten har 
gjort på denna avtalsslutande parts territori-
um, men som de facto ägs eller direkt eller 
indirekt kontrolleras av investerare från den 
andra avtalsslutande parten, skall också an-
ses som investeringar som gjorts av investe-
rare från den sistnämnda avtalsslutande 
parten, om de har gjorts i enlighet med den 
förstnämnda avtalsslutande partens lagar 
och bestämmelser. 

 
Förändringar i den form i vilken till-

gångar investerats eller återinvesterats på-
verkar inte tillgångarnas karaktär av inve-
steringar. 

2. Begreppet "avkastning" avser de pen-
ningbelopp som erhållits genom invester-
ingen och omfattar i synnerhet, men inte 
uteslutande, vinster, dividender, räntor, 
royaltyer, vinst av överlåtelse av egendom 
eller naturaprestationer som hänför sig till 
investeringen. 

Återinvesterad avkastning behandlas på 
samma sätt som en ursprunglig investering. 

3. Begreppet "investerare" avser följande 
personer från någondera avtalsslutande 

te de conformidad con las leyes y los reg-
lamentos de la última Parte Contratante, 
incluyendo en particular, aunque no exclu-
sivamente: 

a) los bienes muebles e inmuebles o cual-
quier otro derecho de propiedad tales como 
hipotecas, gravámenes, prendas, arrendami-
entos, usufructo y derechos similares; 

b) las acciones, bonos o cualquier otra 
forma de participación en una compañía; 

c) las reclamaciones de dinero o los dere-
chos de un cumplimiento que tenga valor 
económico; 

d) los derechos de propiedad intelectual, 
tales como patentes, derechos de autor, 
marcas registradas, diseños industriales, 
nombres de negocio, indicaciones geográfi-
cas así como elaboraciones técnicas, habili-
dad y buen nombre; y  

e) las concesiones conferidas por la ley, 
por un acto administrativo o bajo contrato a 
través de una autoridad competente, in-
cluyendo concesiones en busca de, desar-
rollo y la extracción o explotación de recur-
sos naturales. 

Las inversiones hechas en el territorio de 
una Parte Contratante por cualquier entidad 
legal de esa misma Parte Contratante, pero 
que sean realmente propiedad o se encuent-
ren directa o indirectamente bajo el control 
de los inversionistas de la otra Parte Contra-
tante, serán de la misma manera considera-
das como inversiones de los inversionistas 
de la última Parte Contratante si éstas han 
sido hechas de conformidad con las leyes y 
los reglamentos de la primera Parte Contra-
tante. 

Cualquier cambio en la forma en el que el 
activo sea invertido o reinvertido no afecta 
su carácter como inversión. 

 
2. El término “ganancias” quiere decir los 

montos producidos por las inversiones e 
incluirá en particular, aunque no exclusi-
vamente, los beneficios, dividendos, interés, 
derechos de patentes, ganancias de capital o 
cualquier tipo de pago relacionado con una 
inversión. 

Las ganancias reinvertidas disfrutarán del 
mismo tratamiento de la inversión original. 

3. El término “inversionista” quiere decir, 
para cualquiera de las Partes Contratantes, 
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parten som investerar på den andra avtals-
slutande partens territorium i enlighet med 
den sistnämnda avtalsslutande partens lag-
stiftning och bestämmelserna i denna över-
enskommelse: 

a) fysiska personer som är medborgare i 
någondera av de avtalsslutande parterna i 
enlighet med dennas lagstiftning, eller 

b) juridiska personer, t.ex. bolag, sam-
manslutningar, firmor, ekonomiska före-
ningar, allmännyttiga inrättningar eller or-
ganisationer, som har bildats eller etablerats 
i enlighet med en avtalsslutande parts lagar 
och bestämmelser som har sitt registrerade 
säte inom den ifrågavarande avtalsslutande 
partens territorium och som bedriver affärs-
verksamhet. 

 
4. Begreppet "territorium” avser till en 

avtalsslutande part hörande landområden, 
inre territorialvatten och territorialhav och 
luftrummet ovanför dem samt havszonerna 
utanför territorialhavet, inbegripet havs-
bottnen och dess inre, över vilka denna 
avtalsslutande part i enlighet med sin gäl-
lande nationella lagstiftning och internatio-
nell rätt utövar suveräna rättigheter eller 
jurisdiktion beträffande undersökningen 
och utnyttjandet av naturtillgångarna i dessa 
områden. 
 

Artikel 2 

Främjande av och skydd för investeringar 

1. Vardera avtalsslutande parten främjar 
inom sitt territorium investeringar som görs 
av den andra avtalsslutande partens investe-
rare och tillåter sådana investeringar i en-
lighet med sina lagar och bestämmelser. 

2. Vardera avtalsslutande parten skall 
inom sitt territorium medge en rättvis be-
handling samt fullständigt och kontinuerligt 
skydd och full och kontinuerlig säkerhet för 
investeringar som görs av investerare från 
den andra avtalsslutande parten och avkast-
ningen från dem. 

3. Ingendera avtalsslutande parten får på 
sitt territorium genom oskäliga eller god-
tyckliga åtgärder skada anskaffningen, ut-
vidgandet, verksamheten, administrationen, 
upprätthållandet, användningen, utnyttjan-

los siguientes sujetos que inviertan en el 
territorio de la otra Parte Contratante de 
conformidad con las leyes de la última Par-
te Contratante y las disposiciones de este 
Acuerdo:  

a) cualquier persona natural que sea na-
cional de cualquiera 

 
b) de las Partes Contratantes de confor-

midad con sus leyes;o cualquier entidad 
legal tales como compañía, corporación, 
firma, sociedad, asociación de negocio, 
institución u organización, incorporada o 
constituida de conformidad con las leyes o 
reglamentos de la Parte Contratante y que 
tenga su oficina registrada dentro de la ju-
risdicción de esa Parte Contratante, y que 
realicen actividades económicas. 

4. El término “territorio” quiere decir la 
zona territorial, las aguas internas y el mar 
territorial de la Parte Contratante y el espa-
cio aéreo sobre éstos, así como las zonas 
marinas más allá del mar territorial, in-
cluyendo el fondo del mar y el subsuelo, 
sobre el cual esa Parte Contratante ejerza 
derechos soberanos o jurisdicción de con-
formidad con sus leyes nacionales vigentes 
y con la legislación internacional, para fines 
de exploración y explotación de los recur-
sos naturales de dichas áreas. 

 
Articulo 2 

Promocion y Proteccion de las Inversiones 

1. Cada Parte Contratante Promoverá en 
su territorio las inversiones de los inversio-
nistas de la otra Parte Contratante y admi-
tirá dichas inversiones de conformidad con 
sus leyes y  reglamentos. 

2. Cada Parte Contratante dará en su terri-
torio un tratamiento justo y equitativo y una 
protección total y constante y seguridad a 
las inversiones y ganancias de las inversio-
nes de los inversionistas de la otra Parte 
Contratante. 

 
3. Ninguna de las Partes Contratantes per-

judicará en su territorio con medidas irraci-
onales o arbitrarias la adquisición, expan-
sión, operación, gerencia, mantenimiento, 
uso, usufructo y venta u otro disposición de 
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det eller försäljningen eller annan över-
låtelse av investeringar som gjorts av inve-
sterare från den andra avtalsslutande parten. 
 

Artikel 3 

Behandling av investeringar 

1. Vardera avtalsslutande parten skall be-
träffande anskaffning, utvidgande, verk-
samhet, administration, upprätthållande, an-
vändning, utnyttjande och försäljning eller 
annan överlåtelse som hänför sig till inve-
steringar medge investerare från den andra 
avtalsslutande parten och investeringar som 
görs av dem en behandling som är minst 
lika förmånlig som den behandling som 
parten medger sina egna investerare och 
deras investeringar. 

2. Vardera avtalsslutande parten skall be-
träffande etablering, anskaffning, utvid-
gande, verksamhet, administration, upprätt-
hållande, användning, utnyttjande och för-
säljning eller annan överlåtelse som hänför 
sig till investeringar medge investerare från 
den andra avtalsslutande parten och inve-
steringar som görs av dem en behandling 
som är minst lika förmånlig som den be-
handling som parten medger investerare 
från ett land som har ställning som mest 
gynnad nation och deras investeringar. 

3. Vardera avtalsslutande parten skall 
medge investerare från den andra avtals-
slutande parten och deras investeringar en 
behandling enligt stycke 1 och 2 i denna 
artikel, beroende på vilken behandling som 
är förmånligare för investeraren eller den-
nes investeringar. 

4. Ingendera avtalsslutande parten skall 
på sitt territorium mot investeringar som 
gjorts av den andra avtalsslutande partens 
investerare vidta tvingande åtgärder beträf-
fande anskaffning av material, produk-
tionsmedel, verksamhet, transporter eller 
marknadsföring av produkter, eller uppstäl-
la motsvarande bestämmelser som har oskä-
liga eller diskriminerande verkningar. 
 
 
 
 
 

inversión de la otra Parte Contratante. 
 
 
 

Articulo 3 

Tratamiento de las Inversiones 

1. Cada Parte Contratante dará a los in-
versionistas de la otra Parte Contratante y a 
sus inversiones, un tratamiento no menos 
favorable que el tratamiento que ésta da a 
sus propios inversionistas y a sus inversio-
nes con respecto a la adquisición, expan-
sión, operación, gerencia, mantenimiento, 
uso, usufructo y venta u otra disposición de 
las inversiones. 

 
 
2. Cada Parte Contratante dará a los in-

versionistas de la otra Parte Contratante y a 
sus inversiones, un tratamiento no menos 
favorable que el tratamiento que ésta da a 
los inversionistas de la nación más favore-
cida y a sus inversiones con respecto al 
establecimiento, adquisición, expansión, 
operación, gerencia, mantenimiento, uso, 
usufructo, y venta u otra disposición de las 
inversiones. 
 

 
3. Cada Parte Contratante dará a los in-

versionistas de la otra Parte Contratante y a 
sus inversiones el mejor de los tratamientos 
estipulados en los párrafos 1 y 2 de este 
Artículo, cualquiera que sea el más favorab-
le para los inversionistas o para las inver-
siones. 

4. Ninguna de las Partes Contratantes im-
pondrá en su territorio medidas obligatorias 
sobre las inversiones de los inversionistas 
de la otra Parte Contratante, concerniente a 
la compra de materiales, medios de produc-
ción, operación, transporte, mercadeo de 
sus productos u órdenes similares que teng-
an efectos irracionales o discriminatorios. 
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Artikel 4 

Undantag 

Bestämmelserna i denna överens-
kommelse skall inte anses förplikta en av-
talsslutande part att medge den andra av-
talsslutande partens investerare eller dessas 
investeringar fördelar av en behandling, en 
preferens eller ett privilegium med stöd av 
existerande eller framtida 

 
a) frihandelsområden, tullunioner, gemen-

samma marknader, ekonomiska och mone-
tära unioner eller motsvarande regionala 
överenskommelser om ekonomisk integra-
tion, inbegripet regionala arbetsmarknads-
avtal, som någondera avtalsslutande parten 
är eller kan bli part i, 

b) överenskommelser för undvikande av 
dubbelbeskattning eller andra internationel-
la överenskommelser som helt eller huvud-
sakligen hänför sig till beskattning, eller 

c) multilaterala överenskommelser som 
helt eller huvudsakligen hänför sig till inve-
steringar. 

 
Artikel 5 

Expropriation 

1. Investeringar som gjorts av investerare 
från den ena avtalsslutande parten på den 
andra avtalsslutande partens territorium får 
inte exproprieras eller nationaliseras eller 
göras till föremål för andra direkta eller 
indirekta åtgärder med motsvarande effekt 
som expropriation eller nationalisering 
(nedan "expropriation"), om inte åtgärden 
vidtas i allmänt intresse, på icke-dis-
kriminerande basis, med iakttagande av 
vederbörligt rättsligt förfarande och mot 
betalning av direkt, tillräcklig och faktisk 
ersättning. 

2. Ersättningen skall motsvara den expro-
prierade investeringens värde omedelbart 
innan expropriationen gjordes eller den 
förestående expropriationen blev allmänt 
känd, beroende på vilken tidpunkt som in-
faller tidigare. Värdet bestäms enligt all-
mänt godtagna grunder för fastställande av 
värdet, med beaktande av bl.a. det investe-

Articulo 4 

Excepciones 

Las disposiciones de este Acuerdo no 
serán interpretadas para obligar a una Parte 
Contratante a extender a los inversionistas y 
a las inversiones de los inversionistas de la 
otra Parte Contratante el beneficio de cual-
quier tratamiento, preferencia o privilegio 
en virtud de cualquiera que exista o vaya 
existir: 

a) área de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común, unión económica y mone-
taria u otro acuerdo similar de integración 
económica regional, incluyendo los acuer-
dos de mercado laboral regional,  de los 
cuales una de las Partes Contratantes sea o 
pueda ser parte, o 

b) acuerdo para la anulación de la doble 
tributación u otro acuerdo internacional 
relacionado total o principalmente con tri-
butación, o 

c) acuerdo multilateral relacionado total o 
principalmente con las inversiones. 

 
 

Articulo 5 

Expropiación 

1. Las inversiones de los inversionistas de 
una Parte Contratante en el territorio de la 
otra Parte Contratante no serán expropiadas, 
nacionalizadas ni estarán sujetas a ninguna 
otra medida directa o indirecta, que tenga 
efecto equivalente a expropiación o a naci-
onalización (en lo adelante referida como 
“expropiación”), a menos que sea con fines 
de interés público o social, sobre una base 
no-discriminatoria, de conformidad con el 
debido proceso de la ley, y con una com-
pensación expedita, adecuada y efectiva. 

 
2. Dicha compensación tendrá el valor de 

la inversión expropiada en el momento 
inmediatamente antes de que la expropia-
ción o la expropiación a realizarse sea de 
público conocimiento, cualquiera que sea la 
antelación. El valor será determinado de 
conformidad con los principios de valora-
ción generalmente aceptados, tomando en 
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rade kapitalet, det faktiska återanskaff-
ningsvärdet, värdestegringen, den nuvaran-
de avkastningen, den förväntade senare 
avkastningen, goodwill och andra viktiga 
faktorer. 

3. Ersättningen skall kunna realiseras helt 
och hållet, och den skall betalas utan några 
begränsningar eller dröjsmål. Ersättningen 
omfattar också tre månaders LIBOR-ränta 
(London Interbank Offered Rate) från det 
datum då de exproprierade tillgångarna gick 
förlorade till betalningsdagen. 

4. De avtalsslutande parterna intygar att 
om en avtalsslutande part exproprierar till-
gångarna eller delar av tillgångar hos ett 
sådant företag som har grundats eller bildats 
i enlighet med den lagstiftning som gäller 
på denna avtalsslutande parts territorium 
och vars aktier ägs av investerare från den 
andra avtalsslutande parten eller om före-
målet för expropriationen är ett samföretag 
som grundats på denna avtalsslutande parts 
territorium, skall värdparten säkerställa att 
de vid tidpunkten för expropriationen gäl-
lande bestämmelserna i företagets eller 
samföretagets bolagsordning och andra 
viktiga handlingar respekteras till fullo. 

 
 
5. Om ett samföretag som grundats på nå-

gondera avtalsslutande partens territorium 
blir föremål för expropriation, skall den 
ersättning som betalas till investerare från 
den andra avtalsslutande parten räknas ut på 
grundval av hur stor andel investeraren har i 
samföretaget enligt företagets stiftelseur-
kund. 

6. En investerare vars investeringar ex-
proprieras har rätt att utan dröjsmål få sitt 
fall behandlat av en judiciell myndighet 
eller andra behöriga myndigheter hos den 
berörda avtalsslutande parten samt rätt att få 
sina investeringars värde bestämt i enlighet 
med principerna i denna artikel. 

 
Artikel 6 

Ersättning av förluster 

1. Den ena avtalsslutande parten skall i 
fråga om restitution, gottgörelse, ersättning 
eller andra arrangemang medge investerare 

cuenta, entre otros:  el capital invertido, el 
valor de reemplazo, la apreciación, las ga-
nancias actuales, el flujo proyectado de las 
futuras ganancias, el buen nombre y otros 
factores relevantes. 

3. La compensación será completamente 
realizable y pagada sin restricción ni demo-
ra. Ella incluirá el interés conforme a la tasa 
LIBOR (London Interbank Offered Rate), a 
partir de la fecha de desposeimiento de la 
propiedad expropiada a la fecha del pago 
real. 

4. Las Partes Contratantes afirman que 
cuando una Parte Contratante expropie el 
activo o una parte de este de una compañía 
que haya sido incorporada o constituida de 
conformidad con la legislación vigente de 
su territorio, y en la que inversionistas de la 
otra Parte Contratante tengan acciones, o 
cuando el objeto de expropiación sea una 
sociedad en participación constituida en el 
territorio de una Parte Contratante, la Parte 
Contratante receptora garantizará que sean 
acogidos completamente los artículos de 
asociación y otros posibles documentos 
relevantes de las compañías o de las asocia-
ciones en participación involucradas, tal y 
como existan al momento de la expropia-
ción. 

5. El inversionista cuyas inversiones sean 
expropiadas tendrá el derecho a la pronta 
revisión de su caso y de la valoración de sus 
inversiones de conformidad con los princi-
pios estipulados en este Artículo, por un 
juez u otra autoridad competente de esa 
Parte Contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 6 

Compensación por perdidas 

1. Los inversionistas de una Parte Contra-
tante cuyas inversiones en el territorio de la 
otra Parte Contratante sufran pérdidas debi-
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från den andra avtalsslutande parten, vars 
investeringar på den berörda avtalsslutande 
partens territorium förorsakas förlust till 
följd av krig eller annan väpnad konflikt, 
nationellt nödläge, uppror, revolt eller upp-
lopp på territoriet, en behandling som är 
minst lika förmånlig som den som parten 
medger sina egna investerare eller investe-
rare från ett land som har ställning som 
mest gynnad nation, beroende på vilken 
behandling som enligt investeraren är för-
månligare för denne. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
stycke 1 i denna artikel skall den ena avtals-
slutande partens investerare som i en sådan 
situation som avses i stycket lider förluster 
på den andra avtalsslutande partens territo-
rium till följd av 

a) att den sistnämnda avtalsslutande par-
tens väpnade styrkor eller myndigheter har 
lagt beslag på deras investering eller en del 
av den, eller 

b) att den sistnämnda avtalsslutande par-
tens väpnade styrkor eller myndigheter har 
förstört deras investering eller en del av 
den, fastän situationen inte hade krävt detta, 

av den sistnämnda avtalsslutande parten 
medges restitution eller ersättning som i 
vartdera fallet skall vara direkt, tillräcklig 
och faktisk, och ersättningen skall kunna 
realiseras helt och hållet, den skall betalas 
utan dröjsmål och i den skall ingå LIBOR-
ränta (London Interbank Offered Rate) från 
datumet för beslagtagningen eller förstörel-
sen fram till betalningsdagen. 

 
 
3. Investerare vilkas investeringar föror-

sakas förluster enligt denna artikel har rätt 
att utan dröjsmål få sitt fall behandlat av de 
judiciella myndigheterna eller andra behö-
riga myndigheter hos den berörda avtals-
slutande parten samt rätt att få sina invester-
ingars värde bestämt enligt principerna i 
denna artikel. 

 
Artikel 7 

Fri överföring 

1. Vardera avtalsslutande parten skall ga-
rantera investerare från den andra avtals-

do a guerra u otro conflicto armado, estado 
de emergencia nacional, revuelta, insurrec-
ción o motín en el territorio de la última 
Parte Contratante, les será  dado por la 
última Parte Contratante, un tratamiento no 
menos favorable que el concedido por la 
última Parte Contratante a sus propios in-
versionistas o a los inversionistas de la na-
ción más favorecida, con respecto a la resti-
tución, indemnización, compensación u otro 
arreglo, cualquiera que sea el más favorable 
de acuerdo con el inversionista. 

2. Sin prejuicio al párrafo 1 de este 
Artículo, los inversionistas de una Parte 
Contratante que, en cualquiera de las situa-
ciones referidas en ese párrafo, sufran pér-
didas en el territorio de la otra Parte Contra-
tante derivadas de: 

(a) la requisición de su inversión o de una 
parte de ella por las fuerzas armadas o las 
autoridades de la última, o 

 
(b) la destrucción de su inversión o de una 

parte de ella por las fuerzas armadas o las 
autoridades de la última, que no fuese soli-
citada por la necesidad de la situación,  

les será concedida por la última Parte 
Contratante la restitución o compensación 
que en cualquiera de los casos será expedi-
ta, adecuada y efectiva y en relación a cual-
quier compensación resultante, será comp-
letamente realizable, será pagada sin demo-
ra, e incluirá el interés conforme a la tasa 
LIBOR (London Interbank Offered Rate), a 
partir de la fecha de desposeimiento de la 
propiedad expropiada a la fecha del pago 
real. 

3. Los inversionistas cuyas inversiones 
sufran pérdidas de conformidad con este 
Artículo, tendrán derecho a una pronta revi-
sión de su caso y de la valoración de sus 
inversiones de conformidad con los princi-
pios estipulados en este Artículo, por un 
juez u otra autoridad competente de esa 
Parte Contratante. 

 
Articulo 7 

Libre transferencia 

1. Cada Parte Contratante garantizará a 
los inversionistas de la otra Parte Contratan-



 Nr 36 
  

 

411

slutande parten fri överföring av invester-
ingar och överföringsbetalningar som hän-
för sig till investeringarna till och från sitt 
territorium, efter att alla de krav som den 
mottagande avtalsslutande parten ställer i 
fråga om skatteskyldighet har uppfyllts på 
ett icke-diskriminerande sätt. Överförings-
betalningarna skall i synnerhet, men inte 
uteslutande, omfatta 

a) grundkapital samt ytterligare belopp 
som är avsedda för upprätthållande, utveck-
lande eller utvidgande av en investering, 

b) avkastning, 
c) inkomster på grund av en total eller 

partiell försäljning eller överlåtelse av en 
investering, inbegripet inkomster på grund 
av försäljning av aktier, 

d) belopp för betalning av omkostnader 
till följd av investeringens verksamhet, 
såsom återbetalning av lån, royaltyer, för-
valtningsersättningar, licensavgifter och 
andra motsvarande kostnader, 

 
e) ersättningar som betalas enligt artiklar-

na 5 och 6 i denna överenskommelse, 
f) betalningar till följd av biläggandet av 

tvister, och 
g) löner och andra arvoden till personal 

som i samband med en investering anställts 
från utlandet. 

 
2. Vardera avtalsslutande parten skall 

också säkerställa att överföringar enligt 
stycke 1 i denna artikel verkställs utan be-
gränsningar i en fritt konvertibel valuta och 
enligt den marknadskurs som dagen då 
överföringen görs gäller för den valuta som 
skall överföras, samt att överföringarna kan 
göras omedelbart. 

 
3. I avsaknad av en valutamarknad skall 

den växelkurs som senast har tillämpats för 
konvertering av valutorna till särskilda 
dragningsrätter användas. 

 
 
4. De avtalsslutande parterna kan ta i bruk 

tillfälliga åtgärder för övervakning av valu-
taväxlingen, om den avtalsslutande part 
som tar emot investeringen har grund-
läggande problem med betalningsbalansen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av be-

te la libre transferencia, dentro y fuera de su 
territorio, de sus inversiones y de los pagos 
de transferencia con relación a las inversio-
nes, una vez cumplidas las obligaciones 
tributarias en la Parte receptora de la inver-
sión, sobre una base no discriminatoria. 
Dichos pagos incluirán en particular, aun-
que no exclusivamente: 

 
a) los montos principales y adicionales 

para ahorrar, desarrollar o incrementar la 
inversión; 

b) las ganancias; 
c) el producto obtenido de la venta total o 

parcial o la disposición de una inversión, 
incluyendo la venta de acciones; 

 
d) los montos requeridos para el pago de 

los gastos que surjan de la operación de la 
inversión, así como los pagos de préstamos, 
pago de derechos de patente, de honorarios 
de gerencia y de licencia u otros gastos 
similares; 

e) la compensación pagable conforme al 
Artículo 5 y 6; 

f) los pagos que surjan del arreglo de una 
disputa; 

g) las ganancias y otras remuneraciones 
del personal contratado procedente del ex-
tranjero y que trabaje en conexión con una 
inversión. 

2. Cada Parte Contratante garantizará 
además que las transferencias referidas en 
el párrafo 1 de este Artículo sean hechas sin 
ninguna restricción en una moneda libre-
mente convertible y a la tasa prevaleciente 
en el mercado de cambio que se aplique en 
la fecha de la transferencia de la moneda a 
ser transferida y que sean inmediatamente 
transferibles. 

3. En la ausencia de un mercado de cam-
bio extranjero, la tasa a ser usada será la 
tasa del cambio más reciente para las con-
versiones de monedas en Derechos Especia-
les de Giro (DEG) (Special Drawing 
Rights). 

4. Sin perjuicio de lo previsto en este 
Artículo, las Partes podrán establecer con-
troles temporales a las operaciones cambia-
rias, en aquellos casos en que se presenten 
dificultades en la Balanza de Pagos de la 
Parte receptora de la inversión. Estas medi-
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stämmelserna i denna artikel. Dessa åtgär-
der frångås så fort omständigheterna tillåter, 
och åtgärderna skall överensstämma med 
artiklarna i avtalet om Internationella Valu-
tafonden. 

 
Artikel 8 

Substitution 

Om en avtalsslutande part eller ett organ 
som den utsett erlägger en betalning på 
grundval av ett ersättningsansvar eller ett 
garanti- eller försäkringsavtal som ansluter 
sig till en investering på den andra avtals-
slutande partens territorium, skall den sist-
nämnda avtalsslutande parten godkänna att 
investerarens rättigheter och anspråk över-
går till den förstnämnda avtalsslutande par-
ten eller ett organ som den utsett samt att 
den förstnämnda avtalsslutande parten eller 
ett organ som den utsett kan begagna sig av 
rättigheterna och genomföra anspråken 
enligt principen om substitution i samma 
utsträckning som den ursprungliga investe-
raren. 
 

Artikel 9 

Tvister mellan en investerare och  
en avtalsslutande part 

1. Tvister som uppkommer mellan en av-
talsslutande part och en investerare från den 
andra avtalsslutande parten och som direkt 
beror på en investering skall avgöras genom 
förlikning mellan parterna i tvisten. 

2. Om tvisten inte har avgjorts inom sex 
(6) månader från den dag då någondera 
parten skriftligen har tillkännagivit tvisten, 
kan den enligt investerarens val hänskjutas 

 
a) till en behörig domstol hos den avtals-

slutande part på vars territorium invester-
ingen har gjorts, eller 

b) till skiljeförfarande vid Internationella 
centralorganet för biläggande av inves-
teringstvister (ICSID)(nedan "centralorga-
net"), som upprättats genom konventionen 
om biläggande av investeringstvister mellan 
stat och medborgare i en annan stat, vilken 
konvention öppnades för undertecknande i 

das deberán eliminarse tan pronto las con-
diciones lo permitan en consistencia con los 
artículos del Acuerdo del Fondo Monetario 
Internacional (F. M. I.)  

 
 

Articulo 8 

Subrogacion 

Si una Parte Contratante o su agencia de-
signada hace un pago bajo una indemniza-
ción, garantizada o un contrato de seguro 
dado con respecto a una inversión de un 
inversionista en el territorio de la otra Parte 
Contratante, la última Parte Contratante re-
conocerá el traspaso de cualquier derecho o 
reclamación de dicho inversionista a la pri-
mera Parte Contratante o a su agencia de-
signada, y el derecho de la primera Parte 
Contratante o su agencia designada a ejer-
cer en virtud de la subrogación de cualquier 
derecho y reclamación con la misma exten-
sión a titulo de su predecesor. 

 
 
 

Articulo 9 

Disputa entre un invesionista y una parte 
contratante 

1. Cualquier disputa que surja directa-
mente de una inversión entre una Parte 
Contratante y un inversionista de la otra 
Parte Contratante sería arreglado amigab-
lemente entre las dos partes involucradas. 

2. Si la disputa no ha sido arreglada den-
tro de los seis(6) meses a partir de la fecha 
en que ésta fue llevada por escrito, la dispu-
ta puede ser sometida, a elección del inver-
sionista: 

(a) a los tribunales competentes de la Par-
te Contratante en cuyo territorio se haya 
hecho la inversión; o 

(b) a arbitraje por el Centro Internacional 
de Arreglo de Disputas de Inversiones IC-
SID (siglas en inglés), establecido conforme 
a la Convención sobre el Arreglo de Dispu-
tas de Inversiones entre los Estados y Na-
cionales de otros estados, abierto para la 
firma en Washington el 18 de Marzo del 
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Washington den 18 mars 1965, om central-
organet står till förfogande, eller 

c) till skiljeförfarande enligt reglerna för 
den kompletterande facilitet som tillämpas 
vid centralorganet, om endast den ena av-
talsslutande parten har undertecknat den 
konvention som avses i punkt b i detta 
stycke, eller 

d) till en ad hoc-skiljedomstol som upp-
rättas i enlighet med bestämmelserna om 
skiljeförfarande, antagna av Förenta Natio-
nernas kommission för internationell han-
delsrätt (UNCITRAL), om inte parterna i 
tvisten kommer överens om något annat. 

3. När en investerare har hänskjutit en 
tvist antingen till en behörig domstol hos 
den avtalsslutande part på vars territorium 
investeringen har gjorts, eller till en sådan 
skiljedomstol som anges ovan är valet av 
förfarande slutgiltigt. 

 
4. Ingendera avtalsslutande parten som är 

part i en tvist kan i något skede av skiljeför-
farandet eller verkställandet av skiljedomen 
invända mot att den investerare som är den 
andra parten i tvisten på grundval av en 
försäkring har fått en gottgörelse som helt 
eller delvis täcker dennes förluster. 

 
 
5. Skiljedomen är slutgiltig och bindande 

för de båda parterna och den verkställs en-
ligt den nationella lagstiftningen hos den 
avtalsslutande part på vars territorium skil-
jedom har åberopats. 

 
Artikel 10 

Tvister mellan de avtalsslutande parterna 

1. Tvister mellan de avtalsslutande par-
terna om tolkningen och tillämpningen av 
denna överenskommelse skall i mån av 
möjlighet lösas på diplomatisk väg. 

 
2. Om en tvist inte kan lösas på detta sätt 

inom sex (6) månader från den dag då nå-
gondera avtalsslutande parten har begärt 
förhandlingar, skall den på begäran av nå-
gondera avtalsslutande parten hänskjutas till 
en skiljedomstol. 

 
3. Skiljedomstolen upprättas enligt föl-

1965 (en lo adelante referido como el “Cen-
tro”), si el Centro está disponible; o 

(c) a arbitraje por el Mecanismo Comp-
lementario del Centro, si sólo una de las 
Partes Contratantes es signataria de la Con-
vención referida en el subpárrafo (b) de este 
Artículo; o 

 
(d) a cualquier tribunal de arbitraje ad hoc  

a menos que las partes hayan  convenido de 
otro modo, será establecido bajo las Reglas 
de Arbitraje de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Legislación del Comercio 
Internacional UNCITRAL(siglas en inglés). 

3. Una vez que el inversionista haya so-
metido la controversia al tribunal compe-
tente de la Parte Contratante en cuyo terri-
torio haya sido hecha la inversión, o a algu-
nos de los tribunales arbitrales antes indica-
dos, la elección de uno u otro procedimien-
to será definitiva. 

4. Ninguna de las Partes Contratantes, que 
sea parte de una disputa, puede poner obje-
ción a ninguna fase del procedimiento o de 
la ejecución de una adjudicación arbitral, a 
cuenta del hecho de que el inversionista, 
que sea la otra parte de la disputa, haya 
recibido una indemnización que cubra una 
parte o todas sus pérdidas en virtud de un 
seguro. 

5. La sentencia será definitiva y obligato-
ria para las partes en disputa y se hará 
cumplir de conformidad con la legislación 
nacional de la Parte Contratante en cuyo 
territorio hayan sido hechas las inversiones. 

 
Articulo 10 

Disputas entre las partes contratantes 

1. Las disputas entre las Partes Contratan-
tes con relación a la interpretación y aplica-
ción de este Acuerdo, serán arregladas, en 
la medida de lo posible a través de los cana-
les diplomáticos. 

2. Si la disputa no puede arreglarse dentro 
de los seis(6) meses a partir de la fecha en 
la que dichas negociaciones fueron solicita-
das por cualquiera de las Partes Contratan-
tes, ésta será sometida a solicitud de cual-
quiera de las Partes Contratantes a un Tri-
bunal Arbitral. 

3. Dicho Tribunal Arbitral estará constitu-
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jande för varje enskilt fall. Inom två (2) 
månader från det att begäran om skiljeförfa-
rande har mottagits skall vardera avtals-
slutande parten utse en medlem till skilje-
domstolen. Dessa två medlemmar väljer en 
medborgare i ett tredje land som efter god-
kännande av vardera avtalsslutande parten 
utses till ordförande för skiljedomstolen. 
Ordföranden utses inom fyra (4) månader 
från den dag då de två andra medlemmarna 
har utsetts. 

4. Om de utnämningar som behövs inte 
har skett inom de tidsfrister som nämns i 
stycke 3 i denna artikel, kan vilken som 
helst av de avtalsslutande parterna, om nå-
gon annan överenskommelse inte förelig-
ger, be presidenten i Internationella domsto-
len att verkställa de behövliga utnämning-
arna. Om presidenten i Internationella dom-
stolen är medborgare i någondera avtals-
slutande parten eller annars förhindrad att 
fullgöra uppgiften, ombeds den i fråga om 
antalet tjänsteår följande medlem i Interna-
tionella domstolen som inte är medborgare i 
någondera avtalsslutande parten och som 
inte heller på annat sätt är förhindrad att 
fullgöra uppgiften, att verkställa de behöv-
liga utnämningarna. 

5. Skiljedomstolen skall fatta sitt beslut 
med enkel röstmajoritet. Skiljedomstolens 
beslut är slutgiltiga och bindande för varde-
ra avtalsslutande parten. Vardera avtalsslu-
tande parten skall bära kostnaderna för den 
medlem som den utsett och för sin re-
presentation i skiljeförfarandet. Kostnad-
erna för ordföranden och andra eventuella 
kostnader skall bäras till lika delar av var-
dera avtalsslutande parten. Skiljedomstolen 
kan fatta ett avvikande beslut beträffande 
fördelningen av kostnaderna. Till alla övri-
ga delar fattar skiljedomstolen beslut om 
sina egna procedurregler. 

 
6. Tvister som avses i stycke 1 avgörs en-

ligt bestämmelserna i denna överenskom-
melse och de allmänt erkända principerna 
för internationell rätt. 

 
7. Ordförande för skiljedomstolen bör 

vara en medborgare i ett tredje land med 
vilket vardera avtalsslutande parten har 
diplomatiska förbindelser. 

ido en cada caso individual de la manera 
siguiente. Dentro de los dos(2) meses de 
haber recibido la solicitud de arbitraje, cada 
Parte Contratante nombrará un miembro del 
Tribunal. Esos dos miembros seleccionarán 
pues un nacional de un tercer Estado que 
con la aprobación de las dos Partes Contra-
tantes será nombrado Presidente del Tribu-
nal. El Presidente será nombrado dentro de 
los cuatro(4) meses a partir de la fecha del 
nombramiento de los otros dos miembros. 

4. Si no se han hecho los nombramientos 
necesarios en los períodos especificados en 
el párrafo 3 de este Artículo, cualquiera de 
las Partes Contratantes puede, en la ausen-
cia de cualquier acuerdo, invitar al Presi-
dente de la Corte Internacional de Justicia a 
hacer los nombramientos necesarios. Si el 
Presidente es nacional de cualquiera de las 
Partes Contratantes o se encuentra de otro 
modo  impedido de ejercer  dicha función, 
el Miembro de la Corte Internacional de 
Justicia que sea el próximo en jerarquía que 
no sea nacional de ninguna de las Partes 
Contratantes o que no se halle de ningún  
modo impedido de ejercer dicha función, 
será invitado a hacer los nombramientos 
necesarios. 

5. El Tribunal Arbitral tomará su decisión 
por mayoría de votos. Las  decisiones del 
Tribunal serán definitivas y obligatorias 
sobre ambas Partes Contratantes. Cada Par-
te Contratante sufragará los gastos del mi-
embro nombrado por esa Parte Contratante 
y de su representación en los procedimien-
tos arbitrales. Ambas Partes Contratantes 
asumirán una parte igual de los gastos del 
Presidente, así como cualquier otro gasto. 
El Tribunal puede tomar una decisión dife-
rente en relación con la repartición de los 
gastos. En todos los aspectos, el Tribunal 
Arbitral determinará sus propias reglas de 
procedimiento. 

6. Los asuntos sujetos a disputa referidos 
en el párrafo 1 de este Artículo serán deci-
dido de conformidad con las disposiciones 
de este Acuerdo y los principios generales 
reconocidos de la legislación internacional. 

7. El Presidente del Tribunal deberá ser 
nacional de un tercer Estado con el cual 
ambas Partes Contratantes mantengan rela-
ciones diplomáticas. 
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Artikel 11 

Tillstånd 

1. Vardera avtalsslutande parten behand-
lar i överensstämmelse med sina lagar och 
bestämmelser gynnsamt de ansökningar om 
tillstånd som hänför sig till investeringar 
och beviljar snabbt de tillstånd som behövs 
på dess territorium för investeringar som 
görs av investerare från den andra avtals-
slutande parten. 

2. Vardera avtalsslutande parten beviljar i 
överensstämmelse med sina lagar och be-
stämmelser tillfälliga inrese- och uppehålls-
tillstånd och utfärdar behövliga handlingar 
som bekräftar tillstånden till sådana fysiska 
personer som har anställts från utlandet för 
att i samband med en investering som görs 
av en investerare från den andra avtals-
slutande parten tjänstgöra som chefer, sak-
kunniga eller som teknisk personal och som 
är väsentliga för företaget, så länge som 
dessa personer uppfyller kraven i detta 
stycke, samt beviljar sådana anställdas fa-
miljemedlemmar (make och minderåriga 
barn) tillfälligt inrese- och uppehållstill-
stånd för samma tid som de anställda i frå-
ga. 

 
Artikel 12 

Tillämpning av andra bestämmelser 

1. Om någondera avtalsslutande partens 
lagstiftning eller sådana förpliktelser under 
internationell rätt, som är i kraft eller som 
senare ingås mellan de avtalsslutande par-
terna utöver denna överenskommelse, inne-
håller generella eller specifika bestämmel-
ser enligt vilka investeringar som gjorts av 
den andra avtalsslutande partens investerare 
kan medges en behandling som är förmån-
ligare än den behandling om vilken före-
skrivs i denna överenskommelse, skall så-
dana bestämmelser, såtillvida som de är 
förmånligare för investeraren, gälla före 
denna överenskommelse. 

2. Vardera avtalsslutande parten skall 
iaktta de andra förpliktelser som den even-
tuellt har i fråga om en enskild investering 
som gjorts av en investerare från den andra 
avtalsslutande parten. 

Articulo 11 

Permisos 

1. Cada Parte Contratante sujeta a sus le-
yes y reglamentos, tratará favorablemente 
las aplicaciones con relación a las inversio-
nes y concederá expeditamente los permi-
sos necesarios requeridos en su territorio en 
conexión con las inversiones de los inver-
sionistas de la otra Parte Contratante. 

 
2. Cada Parte Contratante sujeta a sus le-

yes y reglamentos, concederá entrada y 
estadía temporales y proporcionará cualqui-
er documentación de confirmación necesa-
ria a personas naturales que sean contrata-
das procedentes del exterior como ejecuti-
vos, gerentes, especialistas o personal téc-
nico en conexión con una inversión de un 
inversionista de la otra Parte Contratante, y 
que sean esenciales para la empresa siempre 
y cuando estas personas continúen reunien-
do los requisitos de este párrafo, también 
les concederán entrada y estadía temporales 
a los miembros de sus familias(cónyuge e 
hijos menores) por el mismo período que a 
las personas contratadas. 

 
 

Articulo 12 

Aplicación de otras normas 

1. Si las disposiciones de la ley de cual-
quiera de las Partes Contratantes o las obli-
gaciones bajo la legislación internacional, 
existentes en el presente o establecidas en 
lo adelante entre las Partes Contratantes en 
adición a este Acuerdo, contienen un reg-
lamento, general o específico, que dé dere-
cho a las inversiones de los inversionistas 
de la otra Parte Contratante a un tratamiento 
más favorable que el dado por este Acuer-
do, dichas disposiciones prevalecerán por 
encima de este Acuerdo, hasta el punto 
donde sean más favorables al inversionista. 

 
2. Cada Parte Contratante observará cual-

quier otra obligación que pueda haber con 
relación a una inversión específica de un 
inversionista de la otra Parte Contratante. 
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Artikel 13 

Tillämpning av överenskommelsen 

Denna överenskommelse tillämpas på alla 
investeringar som investerare från någonde-
ra avtalsslutande parten har gjort på den 
andra avtalsslutande partens territorium, 
oberoende av om de har gjorts före denna 
överenskommelses ikraftträdande eller där-
efter, men den tillämpas inte på sådana 
tvister som har uppstått före över-
enskommelsens ikraftträdande och inte 
heller på sådana anspråk som har avgjorts 
före överenskommelsens ikraftträdande. 

 
Artikel 14 

Allmänna undantag 

1. Ingen av bestämmelserna i denna över-
enskommelse skall anses hindra en avtals-
slutande part från att vidta sådana åtgärder 
som behövs för att skydda partens vitala 
säkerhetsintressen under krig eller väpnad 
konflikt eller i något annat internationellt 
nödläge. 

2. Ingen av bestämmelserna i denna över-
enskommelse skall anses hindra de avtals-
slutande parterna från att vidta sådana åt-
gärder som behövs för upprätthållande av 
den allmänna ordningen, dock förutsatt att 
sådana åtgärder inte genomförs på ett sätt 
som skulle utgöra godtycklig eller ogrundad 
diskriminering från en avtalsslutande parts 
sida eller medföra sådana dolda åtgärder 
som vidtas i investeringsbegränsande syfte. 

3. Bestämmelserna i denna artikel gäller 
inte artikel 5, artikel 6 eller artikel 7 stycke 
1 punkt e i denna överenskommelse. 
 

Artikel 15 

Öppenhetsprincipen 

1. Vardera avtalsslutande parten skall 
utan dröjsmål publicera eller annars offent-
ligen tillhandahålla sina allmänt tillämpliga 
lagar, bestämmelser, procedurer, förvalt-
ningsbeslut och domstolsbeslut samt inter-
nationella överenskommelser som kan in-
verka på sådana investeringar som den ena 

Articulo 13 

Aplicación del acuerdo 

Este Acuerdo se aplicará a todas las in-
versiones hechas por inversionistas de cual-
quiera de las Partes Contratantes en el terri-
torio de la otra Parte Contratante, sean he-
chas antes o después de la entrada en vigor 
de este Acuerdo, pero no se aplicará a ning-
una disputa concerniente a una inversión 
que haya surgido o a ninguna reclamación 
que fuese arreglada antes de su entrada en 
vigor.  

 
 

Articulo 14 

Excepciones generales 

1. Ninguna parte de este Acuerdo será in-
terpretada para impedirle a una Parte Con-
tratante tomar cualquier acción necesaria 
para la protección de sus intereses de segu-
ridad esenciales en tiempo de guerra o de 
conflicto armado, u otra emergencia en las 
relaciones internacionales. 

2. Para que dichas medidas no sean apli-
cadas de manera que puedan constituir un 
medio de discriminación arbitrario o injusti-
ficable por una Parte Contratante, o una 
restricción de inversión disfrazada, ninguna 
parte de este Acuerdo será interpretada para 
impedir a las Partes Contratantes tomar 
cualquier medida necesaria para el mante-
nimiento del orden público. 

 
3. Las disposiciones de este Artículo no 

se aplicarán al Artículo 5, Artículo 6 ni al 
párrafo 1.(e) del Artículo 7 de este Acuer-
do. 

Articulo 15 

Transparencia 

1. Cada Parte Contratante publicará expe-
ditamente, o dará a conocer de otro modo 
públicamente, sus leyes, reglamentos, pro-
cedimientos, disposiciones administrativas 
y decisiones judiciales de aplicación gene-
ral así como los acuerdos internacionales 
que puedan afectar las inversiones de los 
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avtalsslutande partens investerare har gjort 
på den andra avtalsslutande partens territo-
rium. 

2. Ingen bestämmelse i denna överens-
kommelse förpliktar en avtalsslutande part 
att lämna ut uppgifter som är konfidentiella 
eller hänför sig till ägande eller att ge till-
träde till sådana uppgifter, inklusive uppgif-
ter om enskilda investerare eller invester-
ingar, vilkas röjande skulle skada lagtillsy-
nen eller strida mot den avtalsslutande par-
tens lagstiftning om handlingars offentlig-
het eller skada enskilda investerares legiti-
ma kommersiella intressen. 

 
Artikel 16 

Förhandlingar 

De avtalsslutande parterna förhandlar 
sinsemellan på begäran av någondera av-
talsslutande parten om verkställigheten av 
denna överenskommelse och för att dryfta 
sådana frågor som kan uppstå till följd av 
överenskommelsen. Sådana förhandlingar 
förs mellan de avtalsslutande parternas be-
höriga myndigheter på en sådan plats och 
vid en sådan tidpunkt som parterna har 
kommit överens om på behörigt sätt. 

 
Artikel 17 

Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning 

1. De avtalsslutande parterna meddelar 
varandra när de konstitutionella villkoren 
för ikraftträdandet av denna över-
enskommelse har uppfyllts. Överenskom-
melsen träder i kraft den trettionde dagen 
efter den dag då det senare meddelandet har 
mottagits. 

2. Denna överenskommelse är i kraft un-
der en tid av tjugo (20) år, och skall därefter 
fortfarande gälla under samma villkor till 
dess någondera av de avtalsslutande parter-
na genom en skriftlig underrättelse medde-
lar den andra avtalsslutande parten om sin 
avsikt att säga upp överenskommelsen om 
en tid av tolv (12) månader. 

3. I fråga om investeringar som har gjorts 
före den dag då denna överenskommelse 
upphör att gälla, gäller att bestämmelserna i 

inversionistas de la otra Parte Contratante -
en el territorio de la primera Parte Contra-
tante. 

2. Ninguna parte de este Acuerdo reque-
rirá a una Parte Contratante proporcionar o 
permitir el acceso a cualquier información 
confidencial o propietaria, incluyendo in-
formación concerniente a los inversionistas 
o a las inversiones particulares, cuya divul-
gación impida el cumplimiento de la ley o 
sea contraria a sus leyes que protegen la 
confidencialidad o  perjudique  los intereses 
comerciales legítimos de los inversionistas 
particulares. 

 
Articulo 16 

Consultas 

Las Partes Contratantes sostendrán con-
sultas a solicitud de cualquier Parte Contra-
tante a los fines de revisar la implementa-
ción de este Acuerdo y de estudiar cualqui-
er asunto que pueda surgir de este Acuerdo. 
Dichas consultas serán sostenidas entre las 
autoridades competentes de la Partes Con-
tratantes en el lugar y tiempo convenidos a 
través de los canales apropiados. 

 
 

Articulo 17 

Entrada en vigor duracion y terminacion 

1. Las Partes Contratantes se notificarán 
mutuamente cuando se hayan cumplido sus 
requisitos constitucionales para la entrada 
en vigor de este Acuerdo. El Acuerdo en-
trará en vigor al trigésimo día a partir de la 
fecha de recepción de la última notifica-
ción. 

2. Este Acuerdo permanecerá en vigor por 
un período de veinte(20) años y permane-
cerá en lo adelante en vigor con los mismos 
términos hasta que cualquiera de las Partes 
Contratantes notifique a la otra por escrito 
su intención de finalizar el Acuerdo en 
doce(12) meses. 

 
3. Con relación a las inversiones hechas 

antes de la fecha de terminación de este 
Acuerdo, las disposiciones de los Artículos 
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artiklarna 1-16 skall förbli i kraft under en 
tid av tjugo (20) år från den dag då över-
enskommelsen upphör att gälla. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat denna överenskommelse. 

 
 
Upprättad i Santo Domingo den 27 no-

vember 2001 i två originalexemplar på 
finska, spanska och engelska, vilka alla 
texter har samma giltighet. Om avvikelser 
förekommer mellan texterna skall den eng-
elska texten gälla. 

 
För republiken Finlands regering 

 
 

För Dominikanska republikens regering 

1 al 16 permanecerán en vigor por un 
período adicional de veinte(20) años a partir 
de la fecha de terminación de este Acuerdo. 

 
EN FE DE LO CUAL, los representantes 

infrascritos, habiendo sido debidamente 
autorizado para ello, han firmado el presen-
te Acuerdo. 

 
Hecho en duplicado en Santo Domingo el 

27 de noviembre 2001 en los idiomas  Fin-
landés, Español e Inglés, siendo todos los 
textos auténticamente iguales. En caso de 
divergencia, prevalecerá el texto en Inglés. 

 
 

Por el Gobierno de  
la República de Finlandia 

 
Por el Gobierno de la  

República Dominicana 
 



(Finlands författningssamlings nr 293/2007)

Lag

Nr 37

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling
av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of

Homeland Security och om tillämpning av avtalet

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Luxemburg den 16 okto-
ber 2006 och i Washington den 19 oktober
2006 ingångna avtalet mellan Europeiska
unionen och Amerikas förenta stater om luft-
trafikföretags behandling av passagerarupp-
gifter och överföring av dessa till Förenta
staternas Department of Homeland Security
gäller som lag sådana Finland har förbundit
sig till dem.

2 §
Lufttrafikföretag som bedriver internatio-

nell passagerartrafik till eller från Amerikas
förenta stater skall behandla och överföra
PNR- dvs. passageraruppgifter i sina bok-
ningssystem i enlighet med bestämmelserna i
det avtal som nämns i 1 §.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av statsrådet. Genom för-
ordning av statsrådet kan föreskrivas att
lagen skall tillämpas innan avtalet träder i
kraft internationellt från den dag det under-
tecknats.

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 260/2006
FvUB 40/2006
RSv 317/2006
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(Finlands författningssamlings nr 365/2007)

Statsrådets förordning

Nr 38

om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta
stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa
till Förenta staternas Department of Homeland Security och av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 4 april 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av utrikesministeriet, föreskrivs:

1 §
Det i Luxemburg den 16 oktober 2006 och
i Washington den 19 oktober 2006 ingångna
avtalet mellan Europeiska unionen och Ame-
rikas förenta stater om lufttrafikföretags be-
handling av passageraruppgifter och överfö-
ring av dessa till Förenta staternas Depart-
ment of Homeland Security, som godkänts av
riksdagen den 13 februari 2007 och godkänts
av statsrådet den 21 mars 2007, tillämpas
provisoriskt från och med den 19 oktober
2006 så som därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 23 mars 2007 om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen i avtalet mellan Europe-

iska unionen och Amerikas förenta stater om
lufttrafikföretags behandling av passagerar-
uppgifter och överföring av dessa till Förenta
staternas Department of Homeland Security
och om tillämpning av avtalet (293/2007)
tillämpas, innan avtalet träder i kraft interna-
tionellt, provisoriskt från och med den 19
oktober 2006.

3 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 11

april 2007.

Helsingfors den 4 april 2007

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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AVTAL 
 

MELLAN EUROPEISKA UNIONEN 
OCH AMERIKAS FÖRENTA 

STATER 
OM LUFTTRAFIKFÖRETAGS  

BEHANDLING 
AV PASSAGERARUPPGIFTER OCH 

ÖVERFÖRING AV DESSA 
TILL FÖRENTA STATERNAS  

DEPARTMENT OF HOMELAND  
SECURITY 

 
EUROPEISKA UNIONEN OCH AME-

RIKAS FÖRENTA STATER, 
 
SOM ÖNSKAR förebygga och bekämpa 

terrorism och gränsöverskridande brottslig-
het effektivt som ett sätt att skydda sina re-
spektive demokratiska samhällen och ge-
mensamma värden, 

SOM ERKÄNNER att, för att skydda 
allmän säkerhet och av brottsbekämpnings-
skäl, reglerbör fastställas om lufttrafikföre-
tags överföring av passageraruppgifter 
(Passenger Name Record, nedan kallade 
"PNR-uppgifter") till Department of Home-
land Security (nedan kallat "DHS"). I detta 
avtal avses med DHS Bureau of Customs 
and Border Protection, U.S. Immigration 
andCustoms Enforcement samt Office of 
the Secretary och de enheter som direkt stö-
der det, medan andra delar av DHS inte in-
begrips, t.ex. Citizenship and Immigration 
Services, Transportation Security Admini-
stration, United States Secret Service, 
United States Coast Guard och Federal 
Emergency Management Agency. 

 
SOM ERKÄNNER vikten av att förebyg-

ga och bekämpa terrorism och därmed när-
stående brottslighet samt andra grova brott 
av gränsöverskridande karaktär, däribland 
organiserad brottslighet, samtidigt som de 
grundläggande fri- och rättigheterna, sär-
skilt privatlivets helgd, respekteras, 

SOM BEAKTAR de amerikanska lagar 
och förordningar enligt vilka alla lufttrafik-
företag som bedriver utländsk passagerar-
trafik till och från Förenta staterna skall ge 

AGREEMENT 
 

BETWEEN THE EUROPEAN UNION 
AND THE UNITED STATES  

OF AMERICA 
ON THE PROCESSING AND  

TRANSFER 
OF PASSENGER NAME RECORD 
(PNR) DATA BY AIR CARRIERS 

TO THE UNITED STATES  
DEPARTMENT OF HOMELAND 

SECURITY 
 

THE EUROPEAN UNION AND THE 
UNITED STATES OF AMERICA, 

 
DESIRING to prevent and combat terror-

ism and transnational crime effectively as a 
means of protecting their respective demo-
cratic societies and common values, 

 
RECOGNISING that, in order to safe-

guard public security and for law enforce-
ment purposes, rules should be laid down 
on the transfer of Passenger Name Record 
("PNR") data by air carriers to the Depart-
ment of Homeland Security (hereinafter 
"DHS"). For the purposes of this Agree-
ment, DHS means the Bureau of Customs 
and Border Protection, US Immigration and 
Customs Enforcement and the Office of the 
Secretary and the entities that directly sup-
port it, but does not include other compo-
nents of DHS such as the Citizenship and 
Immigration Services, Transportation Se-
curity Administration, United States Secret 
Service, the United States Coast Guard, and 
the Federal Emergency Management Agen-
cy, 

RECOGNISING the importance of pre-
venting and combating terrorism and re-
lated crimes, and other serious crimes that 
are transnational in nature, including organ-
ised crime, while respecting fundamental 
rights and freedoms, notably privacy, 

 
HAVING REGARD to US statutes and 

regulations requiring each air carrier operat-
ing passenger flights in foreign air transpor-
tation to or from the United States to pro-
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DHS elektronisk tillgång till PNR-uppgifter 
i den mån sådana samlas in och förvaras i 
lufttrafikföretagens datoriserade boknings- 
och avgångskontrollsystem (nedan kallade 
"bokningssystem"), 

SOM BEAKTAR artikel 6.2 i fördraget 
om Europeiska unionen om respekt för de 
grundläggande rättigheterna och i synnerhet 
den närliggande rätten till skydd av person-
uppgifter, 

SOM BEAKTAR de relevanta bestäm-
melserna i lagen om säkerhet vid flygtrans-
porter (Aviation Transport Security Act) 
från 2001, lagen om nationell säkerhet 
(Homeland Security Act) från 2002, lagen 
om reform av underrättelseväsendet och fö-
rebyggande av terrorism (Intelligence Re-
form and Terrorism Prevention Act) från 
2004 och Executive Order 13388 om sam-
arbetet mellan Förenta staternas regerings-
organ i kampen mot terrorism, 

SOM BEAKTAR åtagandeförklaringen 
enligt US Federal Register1 som tillämpas 
av DHS,  

SOM KONSTATERAR att Europeiska 
unionen bör garantera att lufttrafikföretag 
med bokningssystem belägna inom Europe-
iska unionen ser till att PNR-uppgifter över-
förs till DHS så snart detta är tekniskt möj-
ligt men att myndigheterna i Förenta stater-
na fram till dess bör ges direkt tillgång till 
uppgifterna i enlighet med bestämmelserna 
i detta avtal, 

SOM BEKRÄFTAR att detta avtal inte 
utgör något prejudikat för eventuella fram-
tida överläggningar eller förhandlingar mel-
lan Förenta staterna och Europeiska unio-
nen eller mellan någon av parterna och nå-
gon stat när det gäller behandling och över-
föring av PNR-uppgifter eller andra slags 
uppgifter, 

SOM BEAKTAR båda parters åtagande 
att samarbeta för att utan dröjsmål nå en 
lämplig och ömsesidigt tillfredsställande 
lösning på frågan om behandling av för-
handsinformation om passagerare (Advance 
Passenger Information, API) från Europeis-
ka unionen till Förenta staterna, 

 
————— 

1  Vol. 69, nr 131, s. 41543. 

 

vide DHS with electronic access to PNR 
data to the extent that they are collected and 
contained in the air carrier's automated res-
ervation/departure control systems (herein-
after "reservation systems"), 

HAVING REGARD to Article 6(2) of the 
Treaty on European Union on respect for 
fundamental rights, and in particular to the 
related right to the protection of personal 
data, 

HAVING REGARD to relevant provi-
sions of the Aviation Transportation Secur-
ity Act of 2001, the Homeland Security Act 
of 2002, the Intelligence Reform and Ter-
rorism Prevention Act of 2004 and Execu-
tive Order 13388 regarding cooperation be-
tween agencies of the United States gov-
ernment in combating terrorism, 

 
 
 
HAVING REGARD to the Undertakings 

as published in the US Federal Register1 
and implemented by DHS, 

NOTING that the European Union should 
ensure that air carriers with reservation sys-
tems located within the European Union ar-
range for transmission of PNR data to DHS 
as soon as this is technically feasible but 
that, until then, the US authorities should be 
allowed to access the data directly, in ac-
cordance with the provisions of this 
Agreement, 

AFFIRMING that this Agreement does 
not constitute a precedent for any future 
discussions or negotiations between the 
United States and the European Union, or 
between either of the Parties and any State 
regarding the processing and transfer of 
PNR or any other form of data, 

 
HAVING REGARD to the commitment 

of both sides to work together to reach an 
appropriate and mutually satisfactory solu-
tion, without delay, on the processing of 
Advance Passenger Information (API) data 
from the European Union to the United 
States, 

 
————— 
1  Vol. 69, No 131, p. 41543. 
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SOM KONSTATERAR att, på grundval 
av detta avtal, EU bekräftar att det inte 
kommer att hindra överföringen av PNR-
uppgifter mellan Kanada och Förenta sta-
terna och att samma princip kommer att till-
lämpas i alla liknande avtal om behandling 
och överföring av PNR-uppgifter. 

HAR ENATS OM FÖLJANDE. 
1. På grundval av DHS fortsatta genomfö-

rande av den ovannämnda åtagandeförkla-
ringen tolkad mot bakgrund av senare hän-
delser skall Europeiska unionen se till att 
lufttrafikföretag som bedriver utländsk pas-
sagerartrafik till eller från Förenta staterna 
behandlar PNR-uppgifter som bevaras i de-
ras bokningssystem efter begäran från DHS. 

 
2. Likaledes skall DHS ha elektronisk 

tillgång till PNR-uppgifter från lufttrafikfö-
retags bokningssystem som är belägna inom 
Europeiska unionens medlemsstaters terri-
torium till dess att ett tillfredsställande sy-
stem har inrättats som gör det möjligt för 
lufttrafikföretagen att föra över sådana upp-
gifter. 

3. DHS skall behandla de PNR-uppgifter 
som den tar emot och de registrerade perso-
ner som berörs av denna behandling i en-
lighet med gällande amerikansk lagstiftning 
och konstitutionella krav och utan olaga 
diskriminering, framför allt grundad på na-
tionalitet eller land där personen är bosatt. 

4. Genomförandet av detta avtal skall ses 
över gemensamt och regelbundet. 

5. Om det i Europeiska unionen eller i en 
eller flera av dess medlemsstater införs ett 
informationssystem för flygpassagerare 
som kräver att lufttrafikföretag ger myndig-
heterna tillgång till PNR-uppgifter om per-
soner vilkas resrutt omfattar en flygning till 
eller från Europeiska unionen, skall DHS, i 
den mån det är praktiskt genomförbart och 
helt och hållet grundat på ömsesidighet, ak-
tivt uppmana flygbolag inom dess jurisdik-
tion att samarbeta. 

6. Vid tillämpningen av detta avtal skall 
DHS anses säkerställa en adekvat skydds-
nivå för de PNR-uppgifter som överförs 
från Europeiska unionen avseende utländsk 
passagerartrafik till eller från Förenta sta-
terna. 

7. Detta avtal träder i kraft den första da-

NOTING that in reliance on this Agree-
ment, the EU confirms that it will not hin-
der the transfer of PNR data between Can-
ada and the United States and that the same 
principle will be applied in any similar 
agreement on the processing and transfer of 
PNR data, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS:  
(1) In reliance upon DHS's continued im-

plementation of the aforementioned Under-
takings as interpreted in the light of subse-
quent events, the European Union shall en-
sure that air carriers operating passenger 
flights in foreign air transportation to or 
from the United States of America process 
PNR data contained in their reservation sys-
tems as required by DHS. 

(2) Accordingly, DHS will electronically 
access the PNR data from air carriers' res-
ervation systems located within the territory 
of the Member States of the European Un-
ion until there is a satisfactory system in 
place allowing for transmission of such data 
by the air carriers. 

 
(3) DHS shall process PNR data received 

and treat data subjects concerned by such 
processing in accordance with applicable 
US laws and constitutional requirements, 
without unlawful discrimination, in particu-
lar on the basis of nationality and country of 
residence. 

(4) The implementation of this Agreement 
shall be jointly and regularly reviewed. 

(5) In the event that an airline passenger 
information system is implemented in the 
European Union or in one or more of its 
Member States that requires air carriers to 
provide authorities with access to PNR data 
for persons whose travel itinerary includes a 
flight to or from the European Union, DHS 
shall, in so far as practicable and strictly on 
the basis of reciprocity, actively promote 
the cooperation of airlines within its juris-
diction.  

(6) For the purpose of applying this 
Agreement, DHS is deemed to ensure an 
adequate level of protection for PNR data 
transferred from the European Union con-
cerning passenger flights in foreign air 
transportation to or from the United States. 

(7) This Agreement shall enter into force 
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gen i den månad som följer på den dag då 
parterna utväxlat underrättelser om att de 
har avslutat sina interna förfaranden i detta 
syfte. Detta avtal skall tillämpas proviso-
riskt från och med datum för undertecknan-
de. Varje part får säga upp eller avbryta det-
ta avtal när som helst genom anmälan på 
diplomatisk väg. Uppsägningen skall få ver-
kan trettio (30) dagar efter dagen för en så-
dan anmälan till den andra parten. Detta av-
tal upphör att gälla det datum då ett annat 
avtal ersätter detta och i vilket fall som helst 
senast den 31 juli 2007, såvida det inte för-
längs genom skriftlig överenskommelse 
mellan parterna. 

 
Detta avtal innebär varken undantag från 

eller ändring av lagstiftningen i Förenta sta-
terna eller i Europeiska unionen eller dess 
medlemsstater. Detta avtal utgör ej heller 
grund för några fördelar eller rättigheter för 
några andra privata eller offentliga personer 
eller enheter. 

 
Detta avtal är upprättat i två exemplar på 

engelska. Det skall även upprättas på dans-
ka, estniska, finska, franska, grekiska, itali-
enska, lettiska, litauiska, maltesiska, neder-
ländska, polska, portugisiska, slovakiska, 
slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tys-
ka och ungerska, och parterna skall god-
känna dessa språkversioner. När dessa 
språkversioner godkänts skall de vara lika 
giltiga. 

 
PÅ FÖRENTA STATERNAS VÄGNAR 
 
 

Sekreterare 
 

Michael Chertoff 
 

Department of Homeland Security 
 
PÅ EUROPEISKA UNIONENS VÄG-

NAR 

on the first day of the month after the date 
on which the Parties have exchanged notifi-
cations indicating that they have completed 
their internal procedures for this purpose. 
This Agreement shall apply provisionally as 
of the date of signature. Either Party may 
terminate or suspend this Agreement at any 
time by notification through diplomatic 
channels. Termination shall take effect thir-
ty (30) days from the date of notification 
thereof to the other Party. This Agreement 
shall expire upon the date of application of 
any superseding agreement and in any event 
no later than 31 July 2007, unless extended 
by mutual written agreement. 

 
This Agreement is not intended to dero-

gate from or amend legislation of the 
United States of America or the European 
Union or its Member States. This Agree-
ment does not create or conferany right or 
benefit on any other person or entity, pri-
vate or public. 

 
This Agreement shall be drawn up in du-

plicate in the English language. It shall also 
be drawn up in the Czech, Danish, Dutch, 
Estonian, Finnish, French, German, Greek, 
Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, 
Maltese, Polish, Portuguese, Slovak, Slove-
nian, Spanish and Swedish languages, and 
the Parties shall approve these language 
versions. Once approved, the versions in 
these languages shall be equally authentic. 

 
FOR THE UNITED STATES OF 

AMERICA 
 

Secretary 
 

Michael Chertoff 
 

Department of Homeland Security 
 
FOR THE EUROPEAN UNION 

 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 
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