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(Finlands författningssamlings nr 1659/2009)

Lag

Nr 26

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
underrättelsen om anslutning till internationella COSPAS-SARSAT-programmet som

brukarstat

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i Finlands underrättelse om an-
slutning enligt det avtal som ingicks i Paris
den 1 juli 1988 om det internationella COS-
PAS-SARSAT-programmet gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jyri Häkämies

RP 185/2009
FvUB 23/2009
RSv 247/2009

8—2010



(Finlands författningssamlings nr 145/2010)

Republikens presidents förordning

Nr 27

om Finlands anslutning till det internationella COSPAS-SARSAT-programmet som
brukarstat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som

hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning

Utfärdad i Helsingfors den 5 mars 2010

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

1 §
Finlands anslutning till det internationella

COSPAS-SARSAT-programmet som brukar-
stat träder i kraft den 7 mars 2010.
Underrättelsen om anslutning har godkänts

av riksdagen den14 december 2009 och av
republikens president den 29 december 2009.
Underrättelsen om Finlands anslutning har
deponerats hos Internationella sjöfartsorgani-
sationens generalsekreterare den 5 februari
2010.

2 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i underrättelsen om anslutning till internatio-
nella COSPAS-SARSAT-programmet som
brukarstat (1659/2009) träder i kraft den 7
mars 2010.

3 §
Finland har avgett följande meddelanden

gällande underrättelsen om anslutning:
Den i fjärde stycket i underrättelsen om

anslutning avsedda myndighet som ansvarar
för genomförandet av anslutningen till pro-
grammet och som representerar Finland vid
programsammanträdena är gränsbevaknings-
väsendet.
Den kontaktpunkt för nödsignaler som an-

ses i tredje stycket i underrättelsen om anslut-
ning är sjöräddningscentralen i Åbo.

4 §
De bestämmelser i underrättelsen om an-

slutning som inte hör till området för lagstift-
ningen är i kraft som förordning.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 7 mars

2010.

Helsingfors den 5 mars 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund
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(Översättning) 
 

AVTAL OM INTERNATIONELLA 
COSPAS-SARSAT-PROGRAMMET 

THE INTERNATIONAL COSPAS-
SARSAT PROGRAMME AGREEMENT 

 
De stater som är parter i detta avtal, 
 
som uppmärksammar det framgångsrika 

genomförandet av COSPAS-SARSAT satel-
litsystem för eftersök och räddning, som är 
upprättat genom ett samförståndsavtal mellan 
De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions 
ministerium för handelsflottan, the National 
Ocean and Atmospheric Administration i 
Amerikas förenta stater, Kanadas försvarsmi-
nisterium och Centre National d’Études Spa-
tiales i Frankrike, vilket undertecknades den 5 
oktober 1984 och trädde i kraft den 8 juli 
1985, 

som önskar stärka det nära internationella 
samarbetet i denna humanitära strävan, 

 
som är medvetna om Internationella sjö-

fartsorganisationens strävan att upprätta ett 
världsomspännande nöd- och säkerhetssystem 
för sjöfarten, som bygger på 1974 års interna-
tionella konvention om säkerheten för männi-
skoliv till sjöss, undertecknad i London den 1 
november 1974, konventionen jämte drifts-
överenskommelsen om den internationella 
organisationen för maritima telekommunika-
tioner via satellit (Inmarsat), undertecknad i 
London den 3 september 1976, och 1979 års 
internationella sjöräddningskonvention, un-
dertecknad i Hamburg den 27 april 1979, 
samt om Internationella civila luftfartsorgani-
sationens och Internationella teleunionens an-
svar inom deras respektive områden, 

som är övertygade om att ett världsom-
spännande satellitsystem för ett nöd- och sä-
kerhetssystem för sjöfarten, flyget samt per-
soner på land, vilket ger larm och anger de 
nödställdas position, är viktigt för att eftersök 
och räddningsarbete skall kunna bedrivas ef-
fektivt, 

som erinrar om bestämmelserna i fördraget 
av den 27 januari 1967 innehållande principer 
för staterna vid utforskandet och utnyttjandet 
av yttre rymden, däri inbegripet månen och 
övriga himlakroppar och andra multilaterala 
avtal om användandet av yttre rymden, i vilka 
de är parter, 

THE STATES PARTIES TO THIS 
AGREEMENT: 

NOTING the successful implementation of 
the COSPAS-SARSAT Search and Rescue 
Satellite System established under a Memo-
randum of Understanding among the Minis-
try of Merchant Marine of the Union of So-
viet Socialist Republics, the National Oce-
anic and Atmospheric Administration of the 
United States of America, the Department of 
National Defence of Canada and the Centre 
National d'Etudes Spatiales of France which 
was signed on 5 October 1984 and came into 
effect on 8 July 1985; 

DESIRING to strengthen the close interna-
tional cooperation in this humanitarian en-
deavour; 

AWARE of the efforts in the International 
Maritime Organization to establish a Global 
Maritime Distress and Safety System, build-
ing on the International Convention for the 
Safety of Life at Sea, done at London on 1 
November 1974, on the Convention and Op-
erating Agreement of the International Mari-
time Satellite Organization (INMARSAT), 
done at London on 3 September 1976, and 
the International Convention on Maritime 
Search and Rescue, done at Hamburg on 27 
April 1979, as well as the responsibilities of 
the International Civil Aviation Organization 
and the International Telecommunication 
Union in their respective fields; 

 
CONVINCED that a worldwide satellite 

system to provide alert and location services 
for maritime, aviation and terrestrial distress 
and safety is important for the efficient op-
eration of search and rescue; 

 
 
RECALLING the provisions of the Treaty 

on Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer 
Space, including the Moon and Other Celes-
tial Bodies, of 27 January 1967, and other 
multilateral agreements regarding the use of 
outer space to which they are Party; 
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som erkänner att det därför är önskvärt att 
driva COSPAS-SARSAT-systemet, i enlighet 
med folkrätten, för att söka tillhandahålla be-
stående system som larmar och anger de nöd-
ställdas position till stöd för eftersök och 
räddningsarbete och för att alla stater skall få 
tillgång till systemet på en icke- diskrimine-
rande grundval, och utan kostnad för slutan-
vändare i nöd, 

har kommit överens om följande. 

RECOGNIZING that it is therefore desir-
able to operate the COSPAS-SARSAT sys-
tem, in accordance with international law, so 
as to endeavour to provide long term alert 
and location services in support of search and 
rescue and access to the System to all States 
on a non-discriminatory basis, and free of 
charge for the end-user in distress, 
 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

 
 

Artikel 1 

Definitioner 

- part: en stat för vilken detta avtal har trätt 
i kraft, 

- program: den verksamhet som parterna 
bedriver för att tillhandhålla, driva och sam-
ordna COSPAS-SARSAT-systemet, i enlig-
het med detta avtal, 

- samarbetsmyndighet: en myndighet ut-
sedd av en part för att genomföra program-
met, 

- systemet: COSPAS-SARSAT-systemet, 
bestående av ett rymdsegment, ett markseg-
ment och nödsändare, i enlighet med beskriv-
ningen i artikel 3, 

- tillhandahållare av marksegment: varje 
stat som upprättar och driver marksegments-
utrustning enligt villkoren i artikel 11.2, 

 
- brukarstat: varje stat som använder syste-

met enligt villkoren i artikel 12.2 och 12.3. 

Article 1 

Definitions 

- 'Party' means a State for which this 
Agreement has entered into force; 

- 'Programme' means those activities car-
ried out by the Parties to provide, operate and 
coordinate the COSPAS-SARSAT System, 
in accordance with this Agreement; 

- 'Cooperating Agency' means an organiza-
tion designated by a Party for the purpose of 
implementing the Programme; 

- 'System' means the COSPAS-SARSAT 
System comprising a Space Segment, a 
Ground Segment and Radiobeacons, all as 
described in Article 3; 

- 'Ground Segment Provider' means any 
State which establishes and operates Ground 
Segment equipment under the terms of Arti-
cle 11.2; 

- 'User State' means any State that avails it-
self of the System under the terms of Article 
12.2 and Article 12.3. 

 
 

Artikel 2 

Avtalets syfte 

Detta avtal främjar internationellt rädd-
ningssamarbete och har till syfte att 

 
a) säkerställa en bestående drift av syste-

met, 
b) tillhandahålla det internationella sam-

fundet nödsignaler och positionsdata från sy-
stemet till stöd för eftersök och räddningsin-
satser, på en icke-diskriminerande grundval, 

c) stödja Internationella sjöfartsorganisatio-

Article 2 

Purpose of the agreement 

In fostering international cooperation for 
search and rescue, the purpose of this 
Agreement is to: 

(a) assure the long term operation of the 
System; 

(b) provide distress alert and location data 
from the System to the international commu-
nity in support of search and rescue opera-
tions on a non-discriminatory basis; 

(c) support, by providing these distress 
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nens och Internationella civila luftfartsorgani-
sationens mål, för eftersök och räddningsar-
bete, genom att tillhandhålla dessa nödsignals 
och positionsdata, 

d) ange på vilket sätt parterna skall samord-
na handhavandet av systemet och samarbeta 
med andra internationella myndigheter och 
relevanta internationella organisationer vad 
gäller driften och samordningen av systemet. 

alert and location data, the objectives of the 
International Maritime Organization and the 
International Civil Aviation Organization, 
concerning search and rescue; and 

(d) define the means by which the Parties 
shall coordinate the management of the Sys-
tem and cooperate with other national au-
thorities and relevant international organiza-
tions in the operation and coordination of the 
System. 

 
 

Artikel 3 

Allmän beskrivning av systemet 

3.1 Systemet består av 
a) ett rymdsegment, som under normala 

driftsförhållanden består av minst fyra sam-
verkande satelliter, var och en bestående av 
tre grundenheter, 

i) en plattform som utgör bas för montering 
av de andra enheterna och som rör sig i en låg 
bana som passerar polerna, 

ii) en mottagningsdator och minnesenhet 
avsedd at ta emot, bearbeta och lagra signaler 
som tas emot på 406 MHz för återutsändning, 
och 

iii) en återutsändningsenhet som sänder 
nödsignaler på 121,5 MHz, 

b) ett marksegment som består av 
i) lokala mottagningsstationer anordnade av 

parterna och andra stater för att ta emot signa-
ler som återutsänds av satelliter och bearbeta 
dem för att bestämma nödsändarens position, 
och 

ii) räddningscentraler anordnade av parter-
na och andra stater för att ta emot information 
från de lokala mottagningsstaterna och vida-
rebefordra nödsignaler och positionsdata till 
vederbörande myndigheter, 

c) nödsändare som är avsedda att aktiveras i 
nödläge och att på frekvenserna 406 MHz 
och/eller 121,5 MHz sända en radiosignal 
som skall överensstämma med tillämpliga be-
stämmelser i Internationella teleunionens och 
COSPAS-SARSAT:s specifikationer. 

 
3.2 COSPAS-SARSAT-rymdsegmentet får 

förbättras i enlighet med beslut som fattas av 
det råd som inrättats enligt artiklarna 7 och 8. 

Article 3 

General description of the System 

3.1 The System comprises: 
(a) a Space Segment made up, under nor-

mal operating conditions, of at least four 
compatible satellite assemblies each compris-
ing three basic units: 

(i) a platform moving in low earth polar 
orbit as a mounting for the other units, 

 
(ii) a receiver-processor and memory unit 

designed to receive, process and store signals 
received on 406 MHz for retransmission, and 

 
(iii) a repeater unit relaying radiobeacon 

signals on 121.5 MHz; 
(b) a Ground Segment comprising: 
(i) Local User Terminals established by the 

Parties and other States to receive signals re-
layed by the satellites and process them to 
determine radiobeacon location, and 

 
(ii) Mission Control Centres established by 

the Parties and other States to accept the out-
put from the Local User Terminals and con-
vey distress alert and location data to appro-
priate authorities; 

(c) radiobeacons, which are designed to be 
activated in a distress and to transmit a radio 
signal on frequencies of 406 MHz and/or 
121.5 MHz, the characteristics of which 
comply with appropriate provisions of the In-
ternational Telecommunication Union and 
COSPAS-SARSAT specifications. 

3.2 The COSPAS-SARSAT Space Seg-
ment configuration may be enhanced in ac-
cordance with decisions of the Council estab-
lished pursuant to Articles 7 and 8. 
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Artikel 4 

Samarbetande myndigheter 

4.1 Varje part skall utse en samarbetsmyn-
dighet som skall ansvara för programmets 
genomförande. 

4.2 Varje part skall underrätta de andra par-
terna om den samarbetsmyndighet som har 
utsetts och om senare ändringar. 

Article 4 

Cooperating Agencies 

4.1 Each Party shall designate a Cooperat-
ing Agency which shall be responsible for 
the implementation of the Programme. 

4.2 Each Party shall inform the other Par-
ties of its designated Cooperating Agency 
and of any subsequent changes. 

 
 
 

Artikel 5 

Parternas ansvar 

5.1 Parterna skall långsiktigt bidra till sy-
stemet för att hålla rymdsegmentet i drift. 

 
5.2 En parts bidrag skall bestå av åtminsto-

ne en av grundenheterna i systemets rymd-
segment. 

5.3 Varje part skall fastställa sitt bidrag till 
systemets rymdsegment. 

5.4 De ursprungliga parternas första bidrag 
till rymdsegmentet är under normala förhål-
landen följande: 

De Socialistiska Rådsrepublikerans Union 
 
2 plattformar 
2 mottagningsdatorer och minnesenheter 
2 återutsändningsenheter 
 
Amerikas förenta stater 
2 plattformar 
 
Republiken Frankrike 
2 mottagningsdatorer och minnesenheter 
 
Kanada 
2 återutsändningsenheter. 
 
5.5 Om en part ändrar sitt bidrag, skall par-

ten underrätta depositarien om ändringen. 
 
5.6 En part som bidrar med en satellitplatt-

form skall ansvara för driften av den. Driften 
skall överensstämma med alla tekniska krav 
och ske i enlighet med vad som anges i artikel 
9 d, för att systemet skall fungera väl. 

 

Article 5 

Responsibilities of Parties 

5.1 The Parties shall contribute to the Pro-
gramme on a long term basis so as to main-
tain the Space Segment of the System. 

5.2 The contribution of a Party shall be at 
least one of the basic units of the Space Seg-
ment of the System. 

5.3 Each Party shall determine its contribu-
tion to the Space Segment of the System. 

5.4 The initial contributions of the original 
Parties to the Space Segment, under normal 
operating conditions, are as follows: 

Union of Soviet Socialist Republics 
 
2 platforms 
2 receiver-processor and memory units 
2 repeater units 
 
United States of America 
2 platforms 
 
Republic of France 
2 receiver-processor and memory units 
 
Canada 
2 repeater units 
 
5.5 In the event of a change to the contribu-

tion of a Party, that Party shall notify the De-
positary of the change. 

5.6 A Party providing a satellite platform 
shall be responsible for its operation. Such 
operation shall be consistent with any techni-
cal requirements and the satisfactory per-
formance of the System pursuant to Article 
9(d). 
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5.7 Parterna skall säkerställa den administ-
rativa, operativa och tekniska samordningen 
sig emellan samt säkerställa administrativ, 
operativ och teknisk samordning mellan par-
terna och andra tillhandahållare av markseg-
ment och skall sträva efter att hålla brukarsta-
terna fullt informerade om systemet. 

5.8 Parterna skall sträva efter att leverera 
relevanta COSPAS-SARSAT-larm- och posi-
tionsdata till behöriga eftersöks- och rädd-
ningsmyndigheter och samarbeta med dem 
inom systemets ram. 

5.9 Parterna skall utbyta sådan information 
som är nödvändig för att deras skyldigheter 
enligt detta avtal skall kunna fullgöras. 

5.7 The Parties shall ensure administrative, 
operational and technical coordination 
among themselves and between the Parties 
and other Ground Segment Providers, and 
shall endeavour to keep User States fully in-
formed regarding the System. 

 
5.8 The Parties shall endeavour to deliver 

relevant COSPAS-SARSAT alert and loca-
tion data to appropriate search and rescue au-
thorities and to coordinate System activities 
with such authorities. 

5.9 Parties shall exchange such information 
as is necessary to permit the performance of 
their respective obligations pursuant to this 
Agreement. 

 
 
 

Artikel 6 

Ekonomiska frågor 

6.1 Varje part skall i enlighet med sitt in-
hemska finansieringsförfarande och med för-
behåll för att beviljade medel finns vara fullt 
ansvarig för finansieringen av alla kostnader 
som har samband med dess bidrag till rymd-
segmentet enligt artikel 5 samt de allmänna 
kostnader som härrör från skyldigheterna i 
detta avtal. 

6.2 Allmänna kostnader i samband med 
programmets organisation, administration och 
samordning, i enlighet med vad som överens-
kommits i rådet, inbegripet de kostnader som 
uppstår vid finansiering av rådets och sekreta-
riatets verksamhet, skall delas lika av parter-
na. 

6.3. Mottagandet och sändandet av nödsig-
naler vid COSPAS-SARSAT:s rymdsegment 
skall tillhandahållas utan kostnad för alla sta-
ter. 

6.4 En stat som inte är part och som väljer 
att delta i verksamhet som har samband med 
programmets organisation, samordning och 
administration enligt vad som avses i artikel 
6.2 får inbjudas att bidra till de allmänna 
kostnaderna i enlighet med villkor som rådet 
beslutar. 

Article 6 

Financial matters 

6.1 Each Party, in conformity with its do-
mestic funding procedures, and subject to the 
availability of appropriated funds, shall be 
fully responsible for financing all costs asso-
ciated with its contribution to the Space 
Segment as determined pursuant to Article 5, 
and the common costs arising from the obli-
gations of this Agreement. 

6.2 Common costs associated with the or-
ganization, administration and coordination 
of the Programme, as agreed in the Council, 
including those incurred in financing the ac-
tivities of the Council and the Secretariat, 
shall be shared equally by the Parties. 

 
6.3 The reception and transmission of dis-

tress alert data through the COSPAS-
SARSAT Space Segment shall be provided 
free of charge to all States. 

6.4 Non-Party States choosing to partici-
pate in activities associated with the organi-
zation, coordination and administration of the 
Programme as referred to in Article 6.2 may 
be invited to contribute to the common costs 
involved under terms determined by the 
Council. 
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Artikel 7 

Struktur 

7.1 Följande organ skall upprättas enligt 
detta avtal: 

a) Rådet. 
b) Sekretariatet. 
7.2 Rådet får vid behov upprätta biträdande 

organ för att genomföra detta avtal. 

Article 7 

Structure 

7.1 The following organs shall be estab-
lished pursuant to this Agreement: 

(a) the Council; and 
(b) the Secretariat. 
7.2 The Council may establish subsidiary 

organs as required for the implementation of 
this Agreement. 

 
Artikel 8 

Rådet – sammansättning och förfarande 

8.1 Rådet skall bestå av ett ombud för varje 
part, som får bistås av biträdande ombud och 
av rådgivare. 

8.2 Rådet skall anta sin egen arbetsordning. 
 
8.3 Rådet skall sammanträda så ofta som 

krävs för att det effektivt skall kunna utföra 
sina åligganden, dock minst en gång per år. 

8.4 Rådet skall fatta beslut enhälligt. 
 
8.5 Rådets språk skall vara engelska, frans-

ka och ryska. 

Article 8 

The Council - Composition and procedures 

8.1 The Council shall be composed of one 
representative of each of the Parties who may 
be accompanied by deputies and advisers. 

8.2 The Council shall adopt its own rules of 
procedure. 

8.3 The Council shall meet as often as may 
be necessary for the efficient discharge of its 
functions, but not less than once a year. 

8.4 Decisions of the Council shall be taken 
unanimously. 

8.5 The languages of the Council shall be 
English, French and Russian. 

 
 

Artikel 9 

Rådets uppgifter 

Rådet skall vidta nödvändiga åtgärder och 
samordna parternas verksamheter. Rådets 
uppgifter skall inbegripa 

 
a) att övervaka genomförandet av avtalet, 
 
b) att utveckla nödvändiga tekniska och 

administrativa planer samt driftsplaner för 
genomförandet av detta avtal, 

 
c) att genomföra de bestämmelser i artikel 6 

som kräver rådets medverkan, 
d) att utarbeta, beakta och anta tekniska 

specifikationer för systemets komponenter 
såväl i rymden som på marken och för dess 
nödsändare samt anta teknisk dokumentation 
och manualer för handhavandet av COSPAS-
SARSAT, 

Article 9 

Functions of the Council 

The Council shall carry out the relevant 
policies and coordinate the activities of the 
Parties. The functions of the Council shall 
include: 

(a) overseeing the implementation of this 
Agreement; 

(b) the development of the necessary tech-
nical, administrative and operational plans 
for the implementation of the present 
Agreement; 

(c) the implementation of those provisions 
of Article 6 requiring Council action; 

(d) the preparation, consideration and 
adoption of technical specifications for the 
System space and ground facilities and ra-
diobeacons, as well as the adoption of CO-
SPAS-SARSAT technical and operational 
documentation; 
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e) att säkerställa interaktion och samarbete 
med Internationella civila luftfartsorganisa-
tionen, Internationella teleunionen, Interna-
tionella sjöfartsorganisationen och andra in-
ternationella organisationer i syfte att sam-
ordna tekniska frågor, 

 
f) att ombesörja administrativ, operativ och 

teknisk samordning med tillhandahållarna av 
marksegment och med brukarstaterna, inbe-
gripet antagandet av förfaranden för typgod-
kännande eller bemyndigande för markseg-
mentsutrustning och nödsändare, 

g) att bedöma behovet av teknisk och ope-
rativ förbättring av systemet, inbegripet såda-
na förbättringar som avser parternas bidrag 
och sådana som skulle medföra bidrag från en 
stat som inte är part i detta avtal, 

 
h) att upprätta ett system för utbyte av 

lämplig teknisk och operativ information, 
 
i) att fatta beslut i frågor som rör de gemen-

samma förbindelserna med en stat som inte är 
part i detta avtal samt med internationella or-
ganisationer, 

j) att leda sekretariatets verksamhet, 
k) att organisera och samordna övningar, 

försök och studier som krävs för att utvärdera 
hur systemet fungerar, 

l) andra frågor som avser driften av syste-
mets rymd- och marksegment och nödsändare 
som rådet beslutar skall ligga inom dess om-
råde. 

(e) ensuring interaction and cooperation 
with the International Civil Aviation Organi-
zation, the International Telecommunication 
Union, the International Maritime Organiza-
tion and other international organizations for 
the purpose of coordinating technical mat-
ters; 

(f) the provision of administrative, opera-
tional and technical coordination with 
Ground Segment Providers and User States, 
including the adoption of procedures for type 
approval or commissioning of Ground Seg-
ment equipment and radiobeacons; 

(g) the assessment of the need for technical 
and operational enhancements of the System, 
including those relating to contributions of 
the Parties and those which would entail con-
tributions by States non-Parties to this 
Agreement; 

(h) the establishment of mechanisms for 
exchange of appropriate technical and opera-
tional information; 

(i) taking decisions upon matters of joint 
relations with States non-Parties to this 
Agreement, as well as international organiza-
tions; 

(j) the direction of Secretariat activities; 
(k) the organization and coordination of 

exercises, trials and studies that are necessary 
to assess the performance of the System; and 

(l) other matters regarding operation of the 
System's Space and Ground Segments and 
radiobeacons that the Council agrees shall 
fall within its purview. 

 
 

Artikel 10 

Sekretariatet 

10.1 Sekretariatet skall vara programmets 
ständiga administrativa organ och skall bistå 
rådet vid genomförandet av dess uppgifter. 

 
10.2 Sekretariatet skall ledas av en chef för 

sekretariatet som utses i enlighet med de för-
faranden som rådet har godkänt. 

10.3 Sekretariatet skall få sina instruktioner 
från rådet för att utföra sina uppgifter, vilka 
innefattar 

a) konferensservice vid rådets och dess bi-
trädande organs sammanträden, 

Article 10 

The Secretariat 

10.1 The Secretariat shall be the permanent 
administrative organ for the Programme and 
shall assist the Council in the implementation 
of its functions. 

10.2 The Secretariat shall be managed by a 
Head of Secretariat, appointed pursuant to 
procedures approved by the Council. 

10.3 The Secretariat shall take direction 
from the Council in the performance of its 
functions, which include: 

(a) conference services for the meetings of 
the Council and of its subsidiary organs; 
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b) administrativ service rörande allmän kor-
respondens, systemdokumentation och re-
klam, 

c) teknisk service, inbegripet utarbetande av 
rapporter enligt rådets anvisningar, 

d) förbindelser med tillhandahållarna av 
marksegment, brukarstater och internationella 
organisationer, och 

e) all annan service som rådet kan kräva för 
att detta avtal skall kunna genomföras. 

(b) administrative services concerning gen-
eral correspondence, system documentation 
and promotional materials; 

(c) technical services including the prepara-
tion of reports as instructed by the Council; 

(d) liaison with Ground Segment Providers, 
User States and international organizations; 
and 

(e) such other services as may be required 
by the Council for the implementation of this 
Agreement. 

 
 
 

Artikel 11 

Tillhandahållare av marksegment 

11.1 Varje stat som avser att anordna och 
driva marksegmentsutrustning skall meddela 
rådet sin avsikt att göra detta och skall 

 
a) iaktta de tekniska specifikationer och 

driftsförfaranden som rådet har beslutat om i 
syfte att säkerställa att systemet fungerar på 
rätt sätt, 

b) sträva att enligt de förfaranden som 
överenskommits med rådet till behöriga rädd-
ningsmyndigheter vidarebefordra nödsignaler 
och positionsdata som mottagits genom 
COSPAS-SARSAT- rymdsegmentet, 

 
c) i enlighet med vad som överenskommits 

med rådet tillhandahålla lämpliga funktions-
parametrar för att bekräfta att dess markseg-
mentsutrustning är kompatibel med systemet, 

d) utse en organisation som skall utföra sta-
tens skyldigheter enligt denna artikel, 

e) delta i lämpliga programsammanträden, 
sammankallade av rådet, på de villkor som 
rådet har beslutat, i syfte att lösa relevanta 
administrativa, operativa och tekniska frågor, 

 
 

f) intyga att den inte kommer att ställa någ-
ra krav på eller vidta rättsliga åtgärder mot 
parter för kroppsskada, skada eller ekonomisk 
skada som härrör från att åtgärder har vidta-
gits, eller inte har vidtagits, i enlighet med 
detta avtal, 

g) iaktta bestämmelserna i artikel 12 i sam-
band med statens bruk av systemet, 

Article 11 

Ground Segment Providers 

11.1 Any State planning to establish and 
operate Ground Segment equipment shall ad-
vise the Council of its intention to do so and 
shall: 

(a) adhere to the technical specifications 
and operating procedures set by the Council 
for the purpose of ensuring adequate system 
performance; 

(b) endeavour to deliver, in accordance 
with procedures agreed with the Council, dis-
tress alert and location information received 
through the COSPAS-SARSAT Space Seg-
ment to appropriate search and rescue au-
thorities; 

(c) provide, as agreed with the Council, ap-
propriate performance data in order to con-
firm compatibility of its Ground Segment 
equipment with the System; 

(d) designate an organization to carry out 
its responsibilities pursuant to this Article; 

(e) participate in appropriate meetings of 
the Programme, convened by the Council, on 
terms and conditions determined by the 
Council, with a view to resolving relevant 
administrative, operational and technical is-
sues; 

(f) confirm that it will not make any claims 
or bring actions against the Parties for injury, 
damages or financial losses arising out of ac-
tivities, or lack thereof, pursuant to this 
Agreement; 

 
(g) adhere to the provisions of Article 12 in 

relation to its use of the System; and  
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h) uppfylla varje annat krav som kan över-
enskommas med rådet. 

11.2 Varje stat som önskar bli tillhandahål-
lare av marksegment skall formellt underrätta 
depositarien om att den godtagit skyldighe-
terna enligt artikel 11.1, och depositarien 
skall meddela parterna detta. Sådan underrät-
telse skall ske i form av ett standardavtal och 
skall innefatta de villkor för deltagande i sy-
stemet som dessförinnan har överenskommits 
med rådet i enlighet med artikel 11.1. 

(h) fulfill any other requirement as may be 
agreed with the Council. 

11.2 Any such State wishing to become a 
Ground Segment Provider shall notify formal 
acceptance of its obligations pursuant to Ar-
ticle 11.1 to the Depositary which shall in-
form the Parties. Such notification shall be in 
the form of a standard letter and shall include 
the conditions of participation in the System 
previously agreed with the Council pursuant 
to Article 11.1. 

 
 

Artikel 12 

Brukarstater 

12.1 Varje stat får använda systemet både 
genom att ta emot larm och positionsdata från 
COSPAS-SARSAT och genom att tillåta bruk 
av nödsändare. 

12.2 Varje sådan stat som önskar bli bru-
karstat skall påta sig vissa skyldigheter, inbe-
gripet 

a) att underrätta rådet eller behörig interna-
tionell organisation om sin eller sina kontakt-
punkter för nödsignaler, 

b) att inom ramen för systemet använda 
nödsändare, vilkas egenskaper skall överens-
stämma med tillämpliga bestämmelser i In-
ternationella teleunionens och COSPAS-
SARSAT:s specifikationer, 

c) att, när så är tillämpligt, föra ett register 
över nödsändare, 

d) att skyndsamt och på ett icke-
diskriminerande sätt utbyta COSPAS-
SARSAT-data, enligt de förfaranden som har 
överenskommits med rådet, 

e) att intyga att den inte kommer att ställa 
några krav på eller vidta rättsliga åtgärder 
mot parterna för kroppsskada, skada eller 
ekonomisk skada som härrör från att åtgärder 
har vidtagits, eller inte har vidtagits, i enlighet 
med detta avtal, 

f) att när så krävs delta i lämpliga program-
sammanträden, sammankallade av rådet, på 
de villkor som rådet har beslutat, i syfte att 
lösa relevanta administrativa, operativa och 
tekniska frågor, och 

 
g) att uppfylla alla andra krav som kan 

överenskommas med rådet. 

Article 12 

User States 

12.1 Any State may utilize the System both 
through the reception of COSPAS-SARSAT 
alert and location data and through the de-
ployment of radiobeacons. 

12.2 Any such State wishing to become a 
User State shall assume certain responsibili-
ties including: 

(a) to advise the Council or the competent 
international organization of its point or 
points of contact for distress alert purposes; 

(b) to make use of radiobeacons for opera-
tion in the System, the characteristics of 
which comply with appropriate provisions of 
the International Telecommunication Union 
and COSPAS-SARSAT specifications; 

(c) to maintain, as applicable, a radiobea-
con register; 

(d) to exchange COSPAS-SARSAT data in 
a timely and non-discriminatory manner, in 
accordance with procedures agreed with the 
Council; 

(e) to confirm that it will not make any 
claims or bring actions against the Parties for 
injury, damages or financial losses arising 
out of activities, or lack thereof, pursuant to 
this Agreement; 

 
(f) to participate as necessary in appropri-

ate meetings of the Programme, convened by 
the Council, on terms and conditions deter-
mined by the Council, with a view to resolv-
ing relevant administrative, operational and 
technical issues; and 

(g) to fulfill any other requirement as may 
be agreed with the Council. 
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12.3 Brukarstater skall formellt underrätta 
depositarien om att de godtar skyldigheterna 
enligt artikel 12.2, och depositarien skall 
meddela parterna detta. Underrättelsen skall 
ske i form av ett standardavtal och skall inbe-
gripa de villkor för deltagande i systemet som 
dessförinnan överenskommits med rådet i en-
lighet med artikel 12.2. 

12.3 User States shall notify formal accep-
tance of their obligations under Article 12.2 
to the Depositary which shall inform the Par-
ties. Such notification shall be in the form of 
a standard letter and shall include the condi-
tions of participation in the System previ-
ously agreed with the Council pursuant to 
Article 12.2. 

 
 

Artikel 13 

Förhållande till internationella organisatio-
ner 

13.1 För att främja genomförandet av detta 
avtal skall parterna, som verkar genom rådet, 
samarbeta med Internationella civila luft-
fartsorganisationen, Internationella teleunio-
nen och Internationella sjöfartsorganisationen 
samt med andra internationella organisationer 
i frågor av gemensamt intresse. Parterna skall 
beakta dessa internationella organisationers 
relevanta resolutioner, standarder och re-
kommendationer. 

 
13.2 Samarbetet kan formaliseras mellan 

dessa organisationer och parterna. 

Article 13 

Relationship with International Organiza-
tions 

13.1 To promote implementation of this 
Agreement, the Parties, acting through the 
Council, shall cooperate with the Interna-
tional Civil Aviation Organization, the Inter-
national Telecommunication Union and the 
International Maritime Organization, as well 
as with other international organizations, on 
matters of common interest. The Parties shall 
take into account the relevant resolutions, 
standards and recommendations of these in-
ternational organizations. 

13.2 This cooperation may be formalized 
between these Organizations and the Parties. 

 
Artikel 14 

Skyldigheter 

14.1 Parterna skall inte ställa några krav på 
eller vidta rättsliga åtgärder mot varandra för 
kroppsskada, skada eller ekonomisk skada 
som härrör från att åtgärder har vidtagits i en-
lighet med detta avtal. 

14.2 Parterna påtar sig inte någon skyldig-
het gentemot brukare av systemet eller tredje 
part, särskilt vad beträffar krav som gäller 
kroppsskada, skada eller ekonomisk skada 
som kan härröra från användningen av syste-
met. Parterna skall samarbeta i syfte att skyd-
da sig från varje sådant eventuellt krav. 

Article 14 

Liability 

14.1 The Parties shall not make any claims 
or bring actions against each other for injury, 
damages or financial losses arising out of ac-
tivities, or lack thereof, pursuant to this 
Agreement. 

14.2 The Parties accept no liability towards 
users of the System or any third party, par-
ticularly as regards any claims for injury, 
damages or financial losses that may arise 
from the use of the System. Parties will co-
operate with a view to protecting themselves 
from any such potential claims. 

 
Artikel 15 

Tvistlösning 

15.1 Varje tvist rörande tolkningen eller 
genomförandet av detta avtal skall lösas ge-

Article 15 

Settlement of disputes 

15.1 Any dispute concerning the interpreta-
tion or implementation of this Agreement 
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nom förhandlingar mellan de berörda parter-
na. 

15.2 Om en lösning inte kan nås genom så-
dana förhandlingar, får tvisten hänskjutas till 
skiljedomsförfarande, om de berörda parterna 
kommer överens om detta. 

should be settled by negotiations between or 
among the Parties concerned. 

15.2 If a settlement cannot be reached by 
such negotiations, the dispute may, if the af-
fected Parties so agree, be referred to arbitra-
tion. 

 
 

Artikel 16 

Anslutning 

16.1 Detta avtal skall stå öppet för anslut-
ning av varje stat som samtycker till att bidra 
med minst en grundenhet till rymdsegmentet 
och är beredd att påta sig de skyldigheter som 
åligger en part i enlighet med detta avtal. 

 
16.2 När en stat ansluter sig till detta avtal 

och påtar sig skyldigheten att bidra med en 
grundenhet till det befintliga rymdsegmentet, 
antingen enligt artikel 3.1 eller med de för-
bättringar som anges i artikel 3.2, skall den 
komma överens om detta med den part som 
vid tillfället tillhandahåller den grundenheten 
samt i samråd med de övriga parterna. 

16.3 När en stat ansluter sig till detta avtal 
och påtar sig skyldigheten att bidra med en 
kompletterande grundenhet som i sig utgör en 
förbättring av rymdsegmentet, skall den göra 
det efter godkännande av samtliga parter efter 
det att rådet i enlighet med artikel 3.2 har be-
slutat att en sådan förbättring krävs. 

 
16.4 När kraven i artikel 16.2 eller 16.3, 

vilkendera som är tillämplig, har tillgodosetts 
och staten har underrättats, får denna stat an-
sluta sig genom att deponera sitt anslutnings-
instrument hos depositarien. 

16.5 Detta avtal träder i kraft för den anslu-
tande staten den dag då anslutningsinstrumen-
tet deponeras hos depositarien. 

Article 16 

Accession 

16.1 This Agreement shall be open for ac-
cession by any State that agrees to contribute 
a minimum of one basic unit to the Space 
Segment, and is prepared to assume the re-
sponsibilities of a Party pursuant to this 
Agreement. 

16.2 Where a State is to accede to this 
Agreement and assume responsibility for the 
contribution of a basic unit of the existing 
Space Segment, either as described in Article 
3.1 or as enhanced pursuant to Article 3.2, it 
shall do so in agreement with the Party cur-
rently providing that basic unit and in consul-
tation with the other Parties. 

16.3 Where a State is to accede to this 
Agreement and assume responsibility for the 
contribution of an additional basic unit which 
itself constitutes an enhancement of the 
Space Segment, it shall do so with the 
agreement of all Parties following a decision 
of the Council pursuant to Article 3.2 that 
such enhancement is required. 

16.4 Where the requirements of Article 
16.2 or 16.3, as appropriate, have been satis-
fied and the State so notified, such State may 
accede by depositing its instrument of acces-
sion with the Depositary. 

16.5 This Agreement shall enter into force 
for the acceding State on the date of deposit 
of the instrument of accession with the De-
positary. 

 
Artikel 17 

Frånträde 

17.1 En part får frånträda detta avtal. 
 
17.2 En part som avser att frånträda skall 

underrätta depositarien om detta. Frånträdet 

Article 17 

Withdrawal 

17.1 A Party may withdraw from this 
Agreement. 

17.2 A Party intending to withdraw shall 
notify the Depositary to that effect. Such 
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träder i kraft ett år från den dag då depositari-
en mottog underrättelsen eller den senare dag 
som parterna kommer överens om. 

 
17.3 En part som avser att frånträda detta 

avtal skall söka säkerställa kontinuitet i sitt 
aktuella bidrag till rymdsegmentet och skall, i 
detta syfte, samråda med de andra parterna 
för att besluta om ändringar i sina respektive 
skyldigheter. 

withdrawal shall take effect one year after the 
date of receipt of notification by the Deposi-
tary, or at a later date to be agreed by the Par-
ties. 

17.3 A Party intending to withdraw from 
this Agreement shall endeavour to ensure 
continuity of its existing contribution to the 
Space Segment and, in that respect, shall 
consult with the other Parties to determine 
adjustments in their respective responsibili-
ties. 

 
 

Artikel 18 

Ändringar 

18.1 Parterna får föreslå ändringar i detta 
avtal. 

18.2 En föreslagen ändring skall vara rådet 
tillhanda nittio dagar i förväg för att kunna 
behandlas vid rådets nästa möte. Rådet skall 
behandla den föreslagna ändringen vid det 
mötet och ge en rekommendation till parterna 
om den föreslagna ändringen. 

 
18.3 Ändringen träder i kraft sextio dagar 

från den dag då depositarien har mottagit 
meddelande om godtagande från samtliga 
parter. 

18.4 Depositarien skall omedelbart under-
rätta alla parter om mottagandet av underrät-
telserna om godtagande av ändringar samt när 
ändringarna träder i kraft. 

Article 18 

Amendments 

18.1 Amendments to this Agreement may 
be proposed by any Party. 

18.2 Ninety days notice is required before 
consideration of a proposed amendment by 
the Council at its next meeting. The Council 
shall consider the proposed amendment at 
that meeting and make recommendation to 
the Parties concerning such proposed 
amendment. 

18.3 The amendment shall enter into force 
sixty days after the Depositary has received 
notification of acceptance from all the Par-
ties. 

18.4 The Depositary shall promptly notify 
all the Parties of the receipt of notifications 
of acceptance of amendments and of the en-
try into force of amendments. 

 
 

Artikel 19 

Depositarie 

19.1 Internationella civila luftfartsorganisa-
tionens generalsekreterare och Internationella 
sjöfartsorganisationens generalsekreterare 
skall vara depositarier för detta avtal. 

 
19.2 Depositarien skall omedelbart meddela 

alla parter i detta avtal om dagen för varje 
undertecknande, dagen för deponering av var-
je ratifikations-, godtagande-, godkännande- 
eller anslutningsinstrument, dagen för detta 
avtals ikraftträdande samt om mottagandet av 
andra underrättelser. 

Article 19 

Depositary 

19.1 The Depositaries of this Agreement 
shall be the Secretary-General of the Interna-
tional Civil Aviation Organization and the 
Secretary-General of the International Mari-
time Organization. 

19.2 The Depositary shall promptly inform 
all the Parties to this Agreement of the date 
of each signature, of the date of deposit of 
each instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, of the date of entry 
into force of this Agreement, and of the re-
ceipt of other notifications. 
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19.3 Detta avtal skall registreras hos Fören-
ta nationernas sekretariat i enlighet med arti-
kel 102 i Förenta nationernas stadga. 

19.3 This Agreement shall be registered 
with the United Nations Secretariat in accor-
dance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations. 

 
Artikel 20 

Ikraftträdande och giltighetstid 

20.1 Detta avtal skall stå öppet för under-
tecknande av Kanada, Republiken Frankrike, 
Amerikas förenta stater och De Socialistiska 
Rådsrepublikernas Union. Undertecknande 
får göras utan förbehåll för ratifikation, god-
tagande eller godkännande eller får åtföljas 
av en förklaring om att undertecknandet görs 
med förbehåll för ratifikation, godtagande el-
ler godkännande. 

20.2 Detta avtal träder i kraft för Kanada, 
Republiken Frankrike, Amerikas förenta sta-
ter och De Socialistiska Rådsrepublikernas 
Union sextio dagar från den dag då dessa fyra 
stater antingen undertecknade avtalet utan 
förbehåll för ratifikation, godtagande eller 
godkännande eller deponerade ratifikations-, 
godtagande- eller godkännandeinstrument hos 
depositarien. 

20.3 När detta avtal träder i kraft, skall par-
terna vidta nödvändiga åtgärder för att säker-
ställa att samförståndsavtalet, som underteck-
nades den 5 oktober 1984 och trädde i kraft 
den 8 juli 1985, mellan De Socialistiska 
Rådsrepublikernas Unions ministerium för 
handelsflottan, the National Oceanic and At-
mospheric Administration i Amerikas förenta 
stater, Kanadas försvarsministerium och Cen-
tre National d’Études Spatiales i Frankrike 
om samarbete inom COSPAS-SARSAT sa-
tellitsystem för eftersök och räddning upphör 
att gälla. 

 
20.4 Detta avtal skall förbli i kraft under en 

period om femton år från den dag det trädde i 
kraft och skall förlängas automatiskt för ytter-
ligare perioder om fem år. 

Article 20 

Entry into force and duration 

20.1 This Agreement shall be open for sig-
nature by Canada, the Republic of France, 
the United States of America and the Union 
of Soviet Socialist Republics. Signature may 
be made not subject to ratification, accep-
tance or approval, or may be accompanied by 
a declaration that it is subject to ratification, 
acceptance or approval. 

 
20.2 This Agreement shall enter into force 

for Canada, the Republic of France, the 
United States of America and the Union of 
Soviet Socialist Republics on the sixtieth day 
following the date on which these four States 
have either signed the Agreement not subject 
to ratification, acceptance or approval, or 
have deposited instruments of ratification, 
acceptance or approval with the Depositary. 

20.3 Upon entry into force of this Agree-
ment, the Parties shall take the necessary 
measures in order to ensure that the Memo-
randum of Understanding, which was signed 
5 October 1984 and came into effect 8 July 
1985, among the Ministry of Merchant Ma-
rine of the Union of Soviet Socialist Repub-
lics, the National Oceanic and Atmospheric 
Administration of the United States of Amer-
ica, the Department of National Defence of 
Canada and the Centre National d'Etudes 
Spatiales of France concerning Cooperation 
in the COSPAS-SARSAT Search and Rescue 
Satellite System, ceases to be in effect. 

20.4 This Agreement shall remain in force 
for a period of fifteen years from the date on 
which it enters into force and shall be ex-
tended automatically for successive periods 
of five years. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade 

undertecknat detta avtal. 
 
Upprättat i Paris den 1 juli 1988, på engels-

ka, franska och ryska språken, varvid alla tex-

IN WITNESS WHEREOF, the under-
signed have signed this Agreement. 

 
DONE AT PARIS this first day of July one 

thousand nine hundred and eighty-eight, in 
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terna är lika giltiga, i två exemplar som har 
deponerats hos Internationella civila luftfarts-
organisationens generalsekreterare respektive 
Internationella sjöfartsorganisationens gene-
ralsekreterare. Bestyrkta kopior av avtalet 
skall översändas till parterna av depositarien. 

the English, French and Russian languages, 
all texts being equally authentic, in two 
originals deposited with the Secretary-
General of the International Civil Aviation 
Organization and the Secretary-General of 
the International Maritime Organization re-
spectively. Certified copies of the Agreement 
shall be transmitted by the Depositary to the 
Parties. 

 
————— 

 
STANDARDAVTAL OM UNDERRÄT-
TELSE OM ANSLUTNING TILL IN-

TERNATIONELLA COSPAS-SARSAT-
PROGRAMMET SOM BRUKARSTAT 

LETTER OF NOTIFICATION OF AS-
SOCIATION WITH THE INTERNA-

TIONAL COSPAS-SARSAT PRO-
GRAMME AS A USER STATE 

 
Signatären till detta avtal om underrättelse, 
 
som uppmärksammar det framgångsrika 

genomförandet av COSPAS-SARSAT satel-
litsystem för eftersök och räddning, som är 
upprättat och drivs enligt villkoren i Interna-
tionella COSPAS-SARSAT-programavtalet 
mellan Kanada, Republiken Frankrike, De 
Socialistiska Rådsrepublikernas Union och 
Amerikas förenta stater, som undertecknades 
den 1 juli 1988 och trädde i kraft den 30 au-
gusti 1988, 

uppmärksammar att Ryska federationen den 
6 januari 1992 officiellt meddelade en av 
COSPAS-SARSAT-programavtalets deposi-
tarier att landet förbehåller sig det forna Soci-
alistiska Rådsrepublikernas Förbunds alla rät-
tigheter och skyldigheter, som hänför sig till 
COSPAS-SARSAT-programmet, 

 
som uppmärksammar det åtagande parterna 

i Internationella COSPAS-SARSAT-prog-
ramavtalet har gjort för att säkerställa en be-
stående drift av COSPAS-SARSAT-systemet 
och säkerställa alla staters tillgång till syste-
met på en icke-diskriminerande grundval och 
utan kostnad för slutanvändare i nöd, 

som beaktar bestämmelserna i Internatio-
nella COSPAS-SARSAT-programavtalet om 
hur stater som inte är parter i avtalet om 
COSPAS-SARSAT-systemet kan delta som 
brukarstater, 

som önskar stärka det nära internationella 
samarbetet i denna humanitära strävan, 

 

THE SIGNATORY OF THIS LETTER OF 
NOTIFICATION: 

NOTING the successful implementation of 
the COSPAS-SARSAT Search and Rescue 
Satellite System established and operated un-
der the terms of the International COSPAS-
SARSAT Programme Agreement between 
Canada, the Republic of France, the Union of 
Soviet Socialist Republics and the United 
States of America, which was signed on 1 
July 1988 and entered into force on 30 Au-
gust 1988; 

NOTING that the Russian Federation for-
mally notified one of the Depositaries of the 
International COSPAS-SARSAT Programme 
Agreement on 6 January 1992 that it was 
maintaining all rights and obligations of the 
former Union of Soviet Socialist Republics 
in the International COSPAS-SARSAT Pro-
gramme; 

NOTING the commitment of the Parties to 
the International COSPAS-SARSAT Pro-
gramme Agreement to assure the long term 
operation of the COSPAS-SARSAT System 
and access to this System to all States on a 
non-discriminatory basis, and free of charge 
to the end-user in distress; 

CONSIDERING the provisions of the In-
ternational COSPAS-SARSAT Programme 
Agreement concerning participation of States 
non-Parties to the Agreement in the CO-
SPAS-SARSAT System as User States; 

DESIRING to strengthen the close interna-
tional co-operation in this humanitarian en-
deavour; 
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som är medvetna om Internationella sjö-
fartsorganisationens beslut att upprätta ett 
världsomspännande nöd- och säkerhetssystem 
för sjöfarten samt om Internationella civila 
luftfartsorganisationens och Internationella 
teleunionens skyldigheter inom deras respek-
tive områden, 

som är övertygad om att ett världsomspän-
nande satellitsystem för ett nöd- och säker-
hetssystem för sjöfarten, flyget samt personer 
på land, vilket ger larm och anger de nöd-
ställdas position, är viktigt för att eftersök och 
räddningsarbete skall kunna bedrivas effek-
tivt, 

som erkänner att det därför är önskvärt att 
de stater som inte är parter i Internationella 
COSPAS-SARSAT-programavtalet samarbe-
tar med parterna i det avtalet och med andra 
stater, på en icke-diskriminerande grundval, 
vid anordnandet och driften av COSPAS-
SARSATmarksegmentsutrustning samt an-
vändningen av COSPAS-SARSAT-systemet 
till stöd för eftersök och räddningsarbete, 

 
samtycker till följande. 

AWARE of the International Maritime Or-
ganization's decision to establish a Global 
Maritime Distress and Safety System, as well 
as the responsibilities of the International 
Civil Aviation Organization and the Interna-
tional Telecommunication Union in their re-
spective fields; 

CONVINCED that a world-wide satellite 
system to provide alert and location services 
for maritime, aviation and terrestrial distress 
and safety is important for the efficient op-
eration of search and rescue; 

 
 
RECOGNIZING that it is therefore desir-

able that States non-Parties to the Interna-
tional COSPAS-SARSAT Programme 
Agreement cooperate with the Parties to this 
Agreement and with other States, on a non-
discriminatory basis, in the establishment and 
operation of COSPAS-SARSAT Ground 
Segment equipment and in the use of the 
COSPAS-SARSAT System in support of 
search and rescue operations, 

AGREES AS FOLLOWS: 
 

1 

Definitioner 

- avtalet: Internationella COSPAS-
SARSATprogramavtalet, 

- COSPAS-SARSAT-parter: parter i avta-
let, 

- programmet: den verksamhet som COS-
PAS-SARSAT-parterna enligt villkoren i av-
talet bedriver för att tillhandahålla, driva och 
samordna COSPAS-SARSAT-systemet enligt 
avtalet, 

 
- systemet: COSPAS-SARSAT-systemet, 

bestående av ett rymdsegment, ett markseg-
ment och nödsändare, i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 3 i avtalet, och inbe-
gripet marksegmentsutrustning och nödsända-
re som tillhandahålls av tillhandahållarna av 
marksegment och brukarstater enligt villko-
ren i avtalet, 

- rådet: det råd som inrättats enligt avtalet, 
 
- sekretariatet: det sekretariat som inrättats 

enligt avtalet, 

1 

Definitions 

- "Agreement" means the International 
COSPAS-SARSAT Programme Agreement; 

- "COSPAS-SARSAT Parties" means the 
Parties to the Agreement; 

- "Programme" means those activities car-
ried out by the COSPAS-SARSAT Parties 
under the terms of the Agreement, to provide, 
operate and co-ordinate the COSPAS-
SARSAT System in accordance with the 
Agreement; 

- "System" means the COSPAS-SARSAT 
System comprising a Space Segment, a 
Ground Segment and Radiobeacons, all as  
described in Article 3 of the Agreement, and 
including Ground Segment equipment and 
Radiobeacons provided by Ground Segment 
Providers and User States under the terms of 
the Agreement;  

- "Council" means the Council established 
pursuant to the Agreement;  

- "Secretariat" means the Secretariat estab-
lished pursuant to the Agreement; 
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- tillhandahållare av marksegment: varje 
stat som anordnar och driver marksegments-
utrustning och använder systemet enligt vill-
koren i avtalet, 

- brukarstat: varje stat som använder syste-
met enligt villkoren i avtalet, 

 
- myndighet: en organisation som utsetts av 

tillhandahållare av marksegment eller en bru-
karstat i syfte att genomföra skyldigheterna i 
samband med sin anslutning till programmet, 

 
- signatär: en stat som enligt villkoren i det-

ta avtal underrättar en av avtalets depositarier 
om sin anslutning till programmet som bru-
karstat. 

- "Ground Segment Provider" means any 
State which establishes and operates Ground 
Segment equipment and avails itself of the 
System, under the terms of the Agreement; 

- "User State" means any State that avails 
itself of the System under the terms of the 

Agreement; 
- "Agency" means an organization desig-

nated by a Ground Segment Provider or a 
User State for the purpose of implementing 
its responsibilities in its association with the 
Programme; 

- "Signatory" means the State which, under 
the terms of this letter, notifies one of the 
Depositaries of the Agreement of its associa-
tion with the Programme as a User State. 

 
2 

Omfattningen av och syftet med signatärens 
anslutning till programmet 

2.1 Syftet med signatärens anslutning till 
programmet är att 

a) genom att utnyttja systemet i enlighet 
med de standarder och regler som utarbetats 
för programmet stödja Internationella sjö-
fartsorganisationens och Internationella civila 
luftfartsorganisationens syften med eftersök 
och räddning, och 

b) samarbeta med andra internationella 
myndigheter och relevanta internationella or-
ganisationer vad gäller driften och samord-
ningen av systemet. 

2.2 För att genomföra dessa syften skall 
signatären ansluta sig till programmet som 
brukarstat och använda systemet till stöd för 
eftersök och räddningsinsatser genom att ta 
emot larm och positionsdata från COSPAS-
SARSAT och genom att tillåta bruk av nöd-
sändare. 

2.3 Signatären godtar att inga bestämmelser 
i detta avtal om underrättelse skall medföra 
andra skyldigheter för COSPAS-SARSAT-
parterna utöver vad som anges i villkoren i 
avtalet. 

2 

Scope and objectives of Signatory’s associa-
tion with the Programme 

2.1 The Objectives of the Signatory's asso-
ciation with the Programme are to: 

a) Support, by utilizing the System in con-
formity with the standards and procedures es-
tablished for the Programme, the objectives 
of the International Maritime Organization 
and the International Civil Aviation Organi-
zation, concerning search and rescue; and 

b) Cooperate with other national authorities 
and relevant international organizations in 
the operation and co-ordination of the Sys-
tem. 

2.2 In order to implement these objectives, 
the Signatory shall associate itself with the 
Programme as a User State and shall utilize 
the System in support of search and rescue 
operations through the reception of CO-
SPAS-SARSAT alert and location data and 
through the deployment of Radiobeacons. 

2.3 The Signatory accepts that no provision 
in this letter of notification shall commit the 
COSPAS-SARSAT Parties beyond the terms 
of the Agreement. 

 
3

Förklaring om signatärens skyldigheter 

3.1 Enligt bestämmelserna i avtalet om bru-

3

Statement of Signatory’s responsibilities 

3.1 In accordance with provisions of the 
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karstaters anslutning till programmet skall 
signatären påta sig följande skyldigheter: 

 
 
a) Att underrätta rådet eller behörig interna-

tionell organisation om sin kontaktpunkt för 
nödsignaler. 

b) Att använda nödsändare för drift inom 
systemet, vilkas egenskaper skall överens-
stämma med tillämpliga bestämmelser i In-
ternationella teleunionens och COSPAS-
SARSAT:s specifikationer. 

c) Att när så är tillämpligt föra ett register 
över nödsändare. 

d) Att skyndsamt och på ett icke-
diskriminerande sätt utbyta COSPAS-
SARSAT-data enligt de förfaranden som 
överenskommits med rådet. 

e) Att när så krävs delta i lämpliga pro-
gramsammanträden, sammankallade av rådet, 
inbegripet öppna sammanträden i rådet och 
dess biträdande organ, i syfte att lösa relevan-
ta administrativa, operativa och tekniska frå-
gor. 

f) Att uppfylla alla andra krav som kan 
överenskommas med rådet. 

3.2 Denna underrättelse skall inte tolkas så 
att den medför att en signatär åläggs någon 
skyldighet utöver vad som anges i villkoren 
eller åläggs ändringar i gällande skyldigheter, 
utan att signatären i förväg har givit sitt sam-
tycke, och signatären skall inte tvingas att ut-
föra någon ny skyldighet före den tidsperiod 
som överenskommits med rådet. 

Agreement concerning the association of 
User States with the Programme, the Signa-
tory shall assume the following responsibili-
ties: 

a) to advise the Council or the competent 
international organization of its point of con-
tact for distress alert purposes; 

b) to make use of radiobeacons for opera-
tion in the System, the characteristics of 
which comply with appropriate provisions of 
the International Telecommunication Union 
and COSPAS-SARSAT Specifications; 

c) to maintain, as applicable, a radiobeacon 
register; 

d) to exchange COSPAS-SARSAT data in 
a timely and non-discriminatory manner, in 
accordance with procedures agreed with the 
Council; 

e) to participate as necessary in appropriate 
meetings of the Programme convened by the 
Council, including open meetings of the 
Council and its subsidiary organs, with a 
view to resolving relevant administrative, 
operational and technical issues; and 

f) to fulfil any other requirement as may be 
agreed with the Council. 

3.2 This notification shall not be inter-
preted as committing the Signatory to any 
obligation beyond the terms of this letter, or 
modifications to any existing obligation, 
without its prior consent and the Signatory 
shall not be required to carry out any new re-
sponsibility, before a period of time agreed 
with the Council. 

 
 
 

4

Myndighet och signatärens ombud vid pro-
gramsammanträden 

4.1 Signatären konstaterar att den, efter att 
ha uppfyllt kraven i artikel 12 i avtalet, har 
rätt att delta i rådets och dess biträdande or-
gans öppna sammanträden, ta emot all rele-
vant dokumentation som hänför sig till dessa 
sammanträden, inkomma med handlingar, fö-
reslå punkter på dagordningen och delta i 
överläggningarna. 

4.2 Signatären skall utse en myndighet som 
skall ansvara för genomförandet av dess an-

4

Agency and representation of the Signatory 
in the meetings of the Programme 

4.1 The Signatory notes that, having met 
the requirements of Article 12 of the Agree-
ment, it is entitled to attend open meetings of 
the Council and its subsidiary organs, receive 
all the relevant documents pertaining to these 
meetings, submit papers, propose agenda 
items and participate in the discussions. 
 

4.2 The Signatory shall designate an 
Agency which shall be responsible for the 
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slutning till programmet i enlighet med punk-
terna 2 och 3 i detta avtal om underrättelse. 

 
4.3 Signatären skall genom sekretariatet 

underrätta COSPAS-SARSAT-parterna om 
den myndighet den har utsett och om det om-
bud den representeras av vid programsam-
manträdena, sammankallade av rådet, till vil-
ka brukarstater inbjuds att delta. 

4.4 Signatären skall genom sekretariatet 
underrätta COSPAS-SARSAT-parterna om 
varje senare ändring om utsedd myndighet 
och utsett ombud. 

4.5 Signatären godtar att dess ombuds del-
tagande i programsammanträdena skall ske i 
enlighet med tillämpliga bestämmelser i In-
ternationella COSPAS-SARSAT-programav-
talet och den av rådet antagna tillämpliga ar-
betsordningen. 

implementation of its association with the 
Programme in accordance with paragraphs 2 
and 3 of this letter of notification. 

4.3 The Signatory shall inform the CO-
SPAS-SARSAT Parties, through the Secre-
tariat, of its designated Agency and of its rep-
resentative in the meetings of the Programme 
convened by the Council, in which User 
States are invited to participate. 

4.4 The Signatory shall inform the CO-
SPAS-SARSAT Parties, through the Secre-
tariat, of any subsequent changes of its des-
ignated Agency and representative. 

4.5 The Signatory accepts that the partici-
pation of its representative in the meetings of 
the Programme shall be in accordance with 
the applicable provisions of the International 
COSPAS-SARSAT Programme Agreement 
and the applicable rules of procedure adopted 
by the Council. 

 
5 

Ansvar 

5.1 Signatären godtar att parterna och andra 
stater som är anslutna till programmet inte får 
ställa något krav eller vidta rättsliga åtgärder 
gentemot varandra för kroppsskada, skada el-
ler ekonomisk skada som härrör från att åt-
gärder har vidtagits, eller inte har vidtagits, i 
enlighet med dess anslutning till programmet 
eller dess användning av systemet. 

5.2 Signatären påtar sig inte något ansvar 
gentemot brukare av systemet, inbegripet par-
terna i COSPAS-SARSAT, tillhandahållare 
av marksegment och brukarstater, eller tredje 
part, särskilt vad avser krav med anledning av 
kroppsskada, skada eller ekonomisk skada 
som kan härröra från deras bruk av systemet 
eller från signatärens anslutning till pro-
grammet. Signatären skall samarbeta med 
COSPAS-SARSAT-parterna, tillhandahållar-
na av marksegment och brukarstaterna i syfte 
att skydda sig mot sådana eventuella krav. 

5 

Liability 

5.1 The Signatory accepts that the Parties 
and other States associated with the Pro-
gramme shall not make any claim or bring 
actions against each other for injury, damage 
or financial losses arising out of activities, or 
lack thereof, pursuant to its association with 
the Programme or its use of the System. 

 
5.2 The Signatory accepts no liability to-

wards users of the System, including CO-
SPAS-SARSAT Parties, Ground Segment 
Providers and User States, or any third party, 
particularly as regards any claims for injury, 
damages or financial losses that may arise 
from their use of the System or from the Sig-
natory's association with the Programme. The 
Signatory will cooperate with COSPAS-
SARSAT Parties, Ground Segment Providers 
and User States with a view to protecting 
themselves from any such potential claims. 

 
6 

Ekomiska frågor 

6.1 Signatären skall i enlighet med sitt in-
hemska finansieringsförfarande och med för-

6 

Financial matters 

6.1 The Signatory, in conformity with its 
domestic funding procedures and subject to 
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behåll för att beviljade medel finns vara fullt 
ansvarig för finansieringen av alla kostnader 
som har samband med dess bidrag till syste-
met enligt vad som anges i punkt 2 i detta av-
tal om underrättelse. 

6.2 I enlighet med artikel 6 i avtalet är sig-
natären beredd att till de allmänna kostnader 
som har samband med organisationen, admi-
nistrationen och samordningen av program-
met bidra med det årliga standardbelopp som 
rådet från tid till annan kommer överens om 
med stater som inte är parter och som är an-
slutna till programmet. 

 
6.3 I enlighet med artikel 6 i avtalet ingår 

inte i de allmänna kostnader som avses i 
punkt 6.2 i detta avtal om underrättelse kost-
nader som har samband med mottagning och 
utsändning av nödlarmsdata genom COS-
PAS-SARSAT-rymdsegmentet och som till-
handahålls kostnadsfritt till alla stater som är 
COSPAS-SARSAT-parter. 

the availability of appropriated funds, shall 
be fully responsible for financing all costs as-
sociated with its contribution to the System 
as defined in paragraphs 2 and 3 of this letter 
of notification. 

6.2 In accordance with Article 6 of the 
Agreement, the Signatory is prepared to con-
tribute the standard annual amount, deter-
mined from time to time by the Council in 
agreement with Non-Party States associated 
with the Programme, towards the common 
costs associated with the organization, ad-
ministration and co-ordination of the Pro-
gramme. 

6.3 In accordance with Article 6 of the 
Agreement, common costs referred to in 
paragraph 6.2 of this letter of notification do 
not include any costs associated with the re-
ception and transmission of distress alert data 
through the COSPAS-SARSAT Space Seg-
ment, which are provided by the COSPAS-
SARSAT Parties free of charge to all States. 

 
7 

Ikraftträdande och uppsägning 

7.1 Signatärens anslutning till programmet 
som en brukarstat träder i kraft 30 dagar från 
den dag då en av depositarierna mottog detta 
avtal om underrättelse. 

 
7.2 Signatären får ensidigt säga upp anslut-

ningen till programmet genom att underrätta 
en av avtalets depositarier som sin avsikt att 
säga upp detta. Uppsägningen träder i kraft 
180 dagar från den dag då detta avtals deposi-
tarie mottog underrättelsen. Signatären skall 
genom sekretariatet meddela COSPAS-
SARSAT-parterna sin avsikt att ensidigt säga 
upp anslutningen. 

 
7.3 Om avtalet inte sägs upp i enlighet med 

punkt 7.2 i detta avtal om underrättelse, god-
tar signatären att dess anslutning till pro-
grammet skall förbli i kraft till dess att avtalet 
upphör att gälla, i vilket fall signatärens an-
slutning till programmet upphör automatiskt. 

 
7.4 Internationella civila luftfartsorganisa-

tionens generalsekreterare och Internationella 
sjöfartsorganisationens generalsekreterare är 

7 

Entry into force and termination 

7.1 The association of the Signatory with 
the Programme as a User State shall be effec-
tive 30 days after the date on which this letter 
of notification is received by one of the De-
positaries of the Agreement. 

7.2 The Signatory may terminate unilater-
ally its association with the Programme by 
notifying one of the Depositaries of the 
Agreement of its intent to do so. Such termi-
nation shall take effect 180 days after the 
date of receipt of the notification by this De-
positary of the Agreement. The Signatory 
shall inform the COSPAS-SARSAT Parties 
through the Secretariat of its intent to termi-
nate unilaterally its association. 

7.3 The Signatory accepts that, unless ter-
minated in accordance with paragraphs 7.2 of 
this letter of notification, its association with 
the Programme shall remain effective until 
the Agreement ceases to be in force, in which 
case the Signatory's association with the Pro-
gramme will be automatically terminated. 

7.4 The Depositaries of the International 
COSPAS-SARSAT Programme Agreement 
are jointly the Secretary General of the Inter-
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gemensamt depositarier för Internationella 
COSPAS-SARSAT-programavtalet; den de-
positarie som anges i detta avtal om underrät-
telse är Internationella sjöfartsorganisationens 
generalsekreterare, som anmodas att meddela 
COSPAS-SARSAT-parterna och den andra 
depositarien dagen för mottagandet av denna 
och senare underrättelser från signatären och 
att till var och en av dem sända en kopia av 
denna och senare underrättelser från signatä-
ren. 

 

national Civil Aviation Organization and the 
Secretary General of the International Mari-
time Organization; the Depositary referred to 
in this letter of notification is the Secretary 
General of the International Maritime Or-
ganization who is requested to inform the 
COSPAS-SARSAT Parties and the other 
Depositary of the date of receipt of the pre-
sent and subsequent notifications by the Sig-
natory and to transmit to each of them one 
copy of the present and subsequent notifica-
tions by the Signatory. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknad, 

därtill vederbörligen befullmäktigad, under-
tecknat detta avtal om underrättelse. 

 
Som skedde i Helsingfors den 29 december 

2009  i ett original på engelska språket, som 
sänts till Internationella sjöfartsorganisatio-
nens generalsekreterare. 

 
På finska regeringens vägnar 
 
 
Alexander Stubb 
Utrikesminister 

IN WITNESS WHEREOF, the under-
signed, duly authorized, has signed this letter 
of notification. 

 
DONE AT Helsinki this 29th of December 

2009 in the English language, in one original 
sent to the Secretary General of the Interna-
tional Maritime Organization. 

 
For the Government of the Republic of Fin-

land 
 
Alexander Stubb 
Minister for Foreign Affairs 

 
 



Miljöministeriets meddelande

Nr 28

om ikraftträdande av ändringar i bilaga II till Förenta Nationernas ramkonvention om
klimatförändring

Utfärdat i Helsingfors den 12 februari 2010

Miljöministeriet meddelar att de ändringar
i bilaga II till Förenta Nationernas ramkon-
vention om klimatförändring (FördrS
61/1994) som gjorts den 9 november 2001 i
Marrakesh är i kraft från den 28 juni 2002, så
som där om har överenskommits.

Ändringarna som nämns i meddelandet är
framlagda och kan erhållas hos miljöministe-
riet, som också lämnar upplysningar om dem
på finska och svenska.

Helsingfors den 12 februari 2010

Miljöminister Paula Lehtomäki

Överinspektör Sini Korpela
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