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(Finlands författningssamlings nr 311/2010)

Lag

Nr 55

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
mellan Finland, Förbundsrepubliken Tyskland och Amerikas förenta stater om kon-
struktion av aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg och om tillämpning av fördraget

Given i Helsingfors den 23 april 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i fördraget om konstruktion av
aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg, vilket
undertecknades av republiken Finlands för-
svarsministerium för republiken Finlands re-
gerings räkning i Arlington den 7 oktober
2009, av förbundsrepubliken Tysklands för-
svarsministerium i Koblenz den 28 oktober
2009 och av Amerikas förenta staters för-
svarsministerium i Arlington den 1 oktober
2009 gäller som lag sådana Finland har för-
bundit sig till dem.

2 §
I enlighet med det fördrag som avses i 1 §

ska de handlingar som getts en finsk myndig-
het och de handlingar som den upprättat för
det utvecklingsarbete som avses i fördraget
hemlighållas och de får inte överlåtas eller
användas för annat än det syfte för vilket de
har getts, om inte överlåtaren av handlingen
har gett sitt samtycke till detta.
En finsk myndighet har utan hinder av

sekretesskyldigheten rätt att ge parterna i för-
draget handlingar och information för den
verksamhet som avses i fördraget.
På en myndighets rätt och näringsidkares

skyldighet att tillåta besök som avses i för-
draget tillämpas på motsvarande sätt det som
i 18 § i lagen om internationella förpliktelser
som gäller informationssäkerhet (588/2004)

RP 12/2010
FsUB 2/2010
RSv 43/2010

17—2010



föreskrivs om besök för att uppfylla en inter-
nationell förpliktelse som gäller informa-
tionssäkerhet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 23 april 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister Jyri Häkämies
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(Finlands författningssamlings nr 311/2010)

Republikens presidents förordning

Nr 56

om sättande i kraft av fördraget mellan Finland, Förbundsrepubliken Tyskland och
Amerikas förenta stater om konstruktion av aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg och
om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området

för lagstiftningen i fördraget och om tillämpning av fördraget

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

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

1 §
Fördraget om konstruktion av aluminium-

strukturer för ytstridsfartyg, vilket underteck-
nades av republiken Finlands försvarsmini-
sterium för republiken Finlands regerings
räkning i Arlington den 7 oktober 2009, av
Förbundsrepubliken Tysklands försvarsmini-
sterium i Koblenz den 28 oktober 2009 och
av Amerikas förenta staters försvarsministeri-
um i Arlington den 1 oktober 2009, träder för
Finlands del i kraft den 23 maj 2010 så som
därom har överenskommits.
Fördraget har godkänts av riksdagen den

13 april 2010 och av republikens president
den 23 april 2010. Meddelande om godkän-
nandet har lämnats till parterna i fördraget
den 23 april 2010.

2 §
Lagen av den 23 april 2010 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen i fördraget mellan Fin-
land, Förbundsrepubliken Tyskland och
Amerikas förenta stater om konstruktion av
aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg och
om tillämpning av fördraget (311/2010) trä-
der i kraft den 23 maj 2010.

3 §
De bestämmelser i fördraget som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 23 maj

2010.

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jan Vapaavuori
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Fördragstext 
FÖRDRAG 

 
MELLAN 

 
REPUBLIKEN FINLANDS FÖRSVARS-

MINISTERIUM, SOM AGERAR FÖR RE-
PUBLIKEN FINLANDS REGERINGS 

RÄKNING 
 

OCH 
 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS 
FÖRSVARSMINISTERIUM 

 
OCH 

 
AMERIKAS FÖRENTA STATERS FÖR-

SVARSMINISTERIUM 
 
 

OM KONSTRUKTION AV ALUMINIUM-
STRUKTURER FÖR YTSTRIDSFARTYG 

AGREEMENT 
 

BETWEEN 
 

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE 
REPUBLIC OF FINLAND 

ACTING ON BEHALF OF THE GOV-
ERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

FINLAND 
 

AND 
 

THE FEDERAL MINISTRY OF DEFENSE 
OF THE 

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
 

AND 
 

THE DEPARTMENT OF DEFENSE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
CONCERNING 

 
SURFACE COMBATANT ALUMINUM 
STRUCTURE DESIGN 

 
INLEDNING 

 
Finlands försvarsministerium, som agerar 

för republiken Finlands regerings räkning, 
(det finska försvarsministeriet), Förbundsre-
publiken Tysklands försvarsministerium (det 
tyska försvarsministeriet) och Amerikas för-
enta staters försvarsministerium (det ameri-
kanska försvarsministeriet), nedan ”parterna”, 
vilka 

 
delar ett gemensamt intresse för försvaret, 
 
erkänner de fördelar som standardiseringen, 

rationaliseringen och kompatibiliteten i fråga 
om försvarsmateriel ger, 

 
önskar förbättra sin ömsesidiga sedvanliga 

försvarskapacitet genom att tillämpa teknolo-
gi som är under utveckling, 

 
delar ett ömsesidigt behov att bättre förstå 

de möjligheter som är förknippade med kon-
struktion av aluminiumstrukturer och med det 
material som används i dem, 

PREAMBLE 
 

The Ministry of Defence of the Republic of 
Finland (Finland MOD), acting on behalf of 
the Government of the Republic of Finland,  
the Federal Ministry of Defense of the Fed-
eral Republic of Germany (Germany MOD) 
and the Department of Defense of the United 
States of America (U.S. DoD), hereinafter re-
ferred to as the "Parties": 
 

Having a common interest in defense; 
 
Recognizing the benefits to be obtained 

from standardization, rationalization, and in-
teroperability of military equipment; 

 
Desiring to improve their mutual conven-

tional defense capabilities through the appli-
cation of emerging technology; 

 
Having a mutual need for an improved un-

derstanding of the design and material capa-
bilities of aluminum structures; 
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önskar testa aluminiumstrukturer för att 
uppfylla gemensamma operativa krav och 

 
 
erkänner fördelarna med samarbete i an-

knytning till det projekt som gäller konstruk-
tion av aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg 
sedan de självständigt gjort forskning, under-
sökande utvecklingsarbete och testning gäl-
lande tillämpningar av olika teknologier, 

 
har kommit överens om följande: 

Desiring to conduct testing of aluminum 
structures to satisfy common operational re-
quirements; and 
 

Having independently conducted research, 
exploratory development, and testing of the 
applications of various technologies, recog-
nize the benefits of cooperation in the Sur-
face Combatant Aluminum Structure Design 
Project; 

 
Have agreed as follows: 

 
 
 
 

ARTIKEL I 

 
DEFINITIONER 

 
Deltagarna har kommit överens om följande definitioner på de termer som används i detta 

fördrag om konstruktion av aluminiumstrukturer för ytstridsfartyg (detta fördrag): 
 
Aluminiumstruktur Fartygsdelar som tillverkats av en aluminiumlegering, vilka är 

av betydelse för fartygets strukturella sammansättning. 
 
Säkerhetsklassificerad information 

Officiell information, som ska skyddas till följd av den nationel-
la säkerheten och som har visats vara sådan genom märkning av 
säkerhetsklass. Denna information kan finnas i muntlig, visuell, 
eller magnetisk form eller i form av dokument eller utrustning 
eller teknologi. 

 
Kontrakt Ett ömsesidigt bindande rättsförhållande som stämmer överens 

med nationell lagstiftning och som ålägger uppdragstagaren att 
leverera nyttigheter eller tjänster och någon eller alla deltagare 
att betala för dem. 

 
Ingående av kontrakt Anskaffning av nyttigheter eller tjänster genom kontrakt från 

källor som står utanför deltagarnas statsorganisationer. I ingåen-
det av kontrakt ingår definiering av de nyttigheter och tjänster 
som behövs (men inte att besluta om dem), konkurrensutsättning 
av anskaffningen av dem och val av anskaffningskällor, utarbe-
tandet och ingåendet av kontrakt samt alla faser av kontraktsad-
ministreringen. 

 
Kontrakterande byrå En sammanslutning som hör till en parts statsorganisation och 

som har fullmakt att ingå, administrera och säga upp kontrakt. 
 
Kontrakterande tjänsteman En person som representerar en parts kontrakterande byrå och 

som har fullmakt att ingå, administrera och säga upp kontrakt. 
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Uppdragstagare En sammanslutning med vilken partens kontrakterande byrå har 
ingått ett kontrakt. 

 
Uppdragstagarens stödpersonal 

De personer som uttryckligen har utnämnts för att ge parten ad-
ministrativa, med ledandet sammanhängande, vetenskapliga eller 
tekniska stödtjänster utgående från ett stödkontrakt. 

 
Övervakad icke-säkerhetsklassificerad information 

Icke-säkerhetsklassificerad information, vars tillgång eller dis-
tribution begränsas i enlighet med tillämpliga nationella författ-
ningar eller bestämmelser. Dylik information kan vara informa-
tion vars säkerhetsklass har avlägsnats men som fortfarande 
övervakas. 

 
Kostnadstak Maximibeloppet av de finansiella och andra prestationer som en 

part kan utföra i detta projekt. 
 
Försvarssyften Tillverkning eller annan användning som utförs av en parts för-

svarsmakt eller för dess räkning var som helst i världen. 
 
Utsedd säkerhetsmyndighet (Designated Security Authority, DSA) 

En säkerhetsmyndighet, som de nationella myndigheterna har 
utsett till att svara för samordningen och genomförandet av de 
nationella företagssäkerhetsaspekterna i detta projekt. 

 
Finansiella kostnader Projektkostnader som erläggs i pengar. 
 
Information På vilket sätt som helst förmedlad kunskap, oberoende av form 

eller art, inklusive men inte enbart vetenskaplig, teknisk eller 
med affärsverksamhet eller ekonomi sammanhängande kunskap 
och inklusive också fotografier, rapporter, manuskript, hotinfor-
mation, experimentell information, testinformation, programva-
ra, modeller, specifikationer, processer, teknik, uppfinningar, 
ritningar, tekniska texter, ljudupptagningar, illustrationer och 
andra grafiska framställningar, oberoende av om de har sparats 
på magnetband, datorminne eller i någon annan form och obero-
ende av om de omfattas av immateriella rättigheter eller inte. 

 
Immateriell egendom I enlighet med konventionen om Världshandelsorganisationen 

som ingåtts den 15 april 1994 om synpunkter med anknytning 
till handel med immateriell egendom alla upphovsrätter och rät-
tigheter med anknytning till dem, alla rättigheter med anknyt-
ning till uppfinningar (inklusive pantenträttigheter), alla rättighe-
ter som anknyter till registrerade och oregistrerade varumärken 
(inklusive tjänstetecken), registrerade och oregistrerade mönster, 
opublicerad information (inklusive yrkeshemligheter och know-
how), kretsmönster till integrerade kretsar, geografiska märk-
ningar och andra rättigheter, som grundar sig på skapande verk-
samhet inom områdena företagsverksamhet, vetenskap, litterärt 
uttryck och konst. 
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Andra än finansiella kostnader 
Projektkostnader som erläggs på annat sätt än i pengar. 

 
Part Den som undertecknar detta fördrag, och som representeras av 

sin militära och civila personal. När detta fördrag tillämpas re-
presenterar uppdragstagarna och uppdragstagarnas stödpersonal 
inte parterna. 

 
Patent Rätt att hindra andra att tillverka, använda, importera, sälja eller 

saluföra en uppfinning, vilken har beviljats av en stat eller av ett 
regionalt ämbetsverk på flera staters vägnar. 

 
Projekt Parternas samarbete som baserar sig på detta fördrag och vars 

syfte är att nå målen enligt artikel II (Målen) och genomföra en 
verksamhet enligt artikel III (Verksamhetens omfattning). 

 
Projektets bakgrundsinformation 

Information som inte produceras i projektet. 
 
Projektmaterial Det material, den utrustning, de slutprodukter, undersystem, 

komponenter, specialverktyg eller provningsanordningar som 
överlåtits för användning i detta projekt. 

 
Projektets resultatinformation 

Den information som produceras i projektet. 
 
Projektinformation Den information som överlåtits för projektet eller producerats el-

ler använts i det. 
 
Projektuppfinning Vilken som helst teknisk uppfinning, som är ny och har uppfin-

ningshöjd och som kan användas industriellt och som har upp-
funnits eller gjorts (utvecklats eller ”först tillämpats i praktiken”) 
i ett arbete som gjorts inom projektet. Med uttrycket ”först till-
lämpats i praktiken” avses den första presentationen som räcker 
för att för en yrkesman i uppfinningens bransch visa att uppfin-
ningen är användbar för avsett syfte och i avsedd omgivning. 

 
Projektplan En av projektledarna utarbetad och av styrkommittén godkänd 

plan, där projektets leveranskrav och faser beskrivs. 
  
Eventuell uppdragstagare En sammanslutning som lämnar ett anbud när en parts kontrakte-

rande byrå konkurrensutsätter ett kontrakt och som har rätt att få 
information som är underkastad exportkontroll, om det i konkur-
rensutsättningen ingår överlåtelse av dylik information. 

 
Tredje part En annan stat än partens stat och en fysisk eller juridisk person, 

vars stat inte är en parts stat. 
 
 



 Nr 56  
  

 

466 

 
ARTICLE I 

DEFINITIONS 
 

The Parties have agreed upon the following definitions of terms used in this Surface Com-
batant Aluminum Structure Design Agreement (Agreement): 
 
Aluminum Structure Ship components constructed of aluminum alloy material con-

tributing to the structural configuration of the ship. 
 
Classified Information Official Information that requires protection in the interests of 

national security and is so designated by the application of a se-
curity classification marking.  This Information may be in oral, 
visual, magnetic, or documentary form or in the form of equip-
ment or technology. 

 
Contract Any mutually binding legal relationship under national laws that 

obligates a Contractor to furnish supplies or services, and obli-
gates one or more of the Parties to pay for them. 

 
Contracting The obtaining of supplies or services by Contract from sources 

outside the governmental organizations of the Parties.  Contract-
ing includes a description (but not determination) of supplies and 
services required, solicitation and selection of sources, prepara-
tion and award of Contracts, and all phases of Contract admini-
stration. 

 
Contracting Agency The entity within the governmental organization of a Party that 

has authority to enter into, administer, or terminate Contracts. 
 
Contracting Officer A person representing a Contracting Agency of a Party who has 

the authority to enter into, administer, or terminate Contracts. 
 
Contractor  Any entity awarded a Contract by a Party's Contracting Agency. 
 
Contractor Support Personnel 

Persons specifically identified as providing administrative, 
managerial, scientific, or technical support services to a Party 
under a support Contract. 

 
Controlled Unclassified Information  

Unclassified Information to which access or distribution limita-
tions have been applied in accordance with applicable national 
laws or regulations.  It could include Information that has been 
declassified but remains controlled.   

 
Cost Ceiling The maximum amount of financial and non-financial contribu-

tions a Party may make to this Project. 
 
Defense Purposes Manufacture or other use in any part of the world by or for the 

armed forces of a Party. 
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Designated Security Authority (DSA)  
The security authority designated by national authorities to be 
responsible for the coordination and implementation of national 
industrial security aspects of this Project. 

 
Financial Costs Project costs met with monetary contributions. 
 
Information Knowledge that can be communicated by any means, regardless 

of form or type, including, but not limited to, that of a scientific, 
technical, business, or financial nature, and also including pho-
tographs, reports, manuals, threat data, experimental data, test 
data, computer software, designs, specifications, processes, 
techniques, inventions, drawings, technical writings, sound re-
cordings, pictorial representations, and other graphical presenta-
tions, whether in magnetic tape, computer memory, or any other 
form, and whether or not subject to Intellectual Property rights. 

   
Intellectual Property  

In accordance with the World Trade Organization Agreement on 
Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights of April 
15, 1994, all copyright and related rights, all rights in relation to 
inventions (including Patent rights), all rights in registered and 
unregistered trademarks (including service marks), registered 
and unregistered designs, undisclosed Information (including 
trade secrets and knowhow), layout designs of integrated cir-
cuits, geographical indications, and any other rights resulting 
from creative activity in the industrial, scientific, literary, and ar-
tistic fields. 

 
Non-financial Costs Project costs met with non-monetary contributions. 
 
Party A signatory to this Agreement represented by its military and ci-

vilian personnel.  Contractors and Contractor Support Personnel 
shall not be representatives of a Party under this Agreement. 

 
Patent Grant by any Government or a regional office acting for more 

than one Government of the right to exclude others from mak-
ing, using, importing, selling, or offering to sell an invention.   

 
Project  The cooperative efforts of the Parties under this Agreement to 

achieve the objectives in Article II (Objectives) and accomplish 
the work in Article III (Scope of Work). 

 
Project Background Information  

Information not generated in the performance of this Project. 
 
Project Equipment Any material, equipment, end item, subsystem, component, spe-

cial tooling, or test equipment provided for use in this Project. 
 
Project Foreground Information  

Information generated in the performance of this Project. 
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Project Information Any Information provided to, generated in, or used in this Pro-
ject. 
 
Project Invention Any invention in any field of technology, provided it is new, in-

volves an inventive step, is capable of industrial application, and 
is formulated or made (conceived or "first actually reduced to 
practice") in the course of work performed under a Project.  The 
term “first actually reduced to practice” means the first demon-
stration, sufficient to establish to one skilled in the art to which 
the invention pertains, of the operability of an invention for its 
intended purpose and in its intended environment. 

 
Project Plan A plan developed by the Project Managers and approved by the 

Steering Committee that provides a description of the Project's 
delivery requirements and milestones. 

 
Prospective Contractor Any entity that seeks to enter into a Contract to be awarded by a 

Party’s Contracting Agency and that, in the case of a solicitation 
involving the release of exportcontrolled Information, is eligible 
to receive such Information. 

 
Third Party A government other than the Government of a Party and any 

person or other entity whose government is not the Government 
of a Party. 

 
 
 
 

ARTIKEL II 
 
MÅLEN 
 
2.1. Målen för detta projekt är följande: 
 
2.1.1. att utveckla och utvärdera teoretiska 

metoder på basis av de resultat som erhålls av 
testning och analysering av en robotbåt i Hel-
sinki-klassen, med hjälp av vilka det förutses 
hur fartyg som tillverkats av aluminium 
kommer att reagera på fysisk påverkan under 
sin brukstid, 

 
2.1.2. förbereda en robotbåt i Helsinki-

klassen för testning och utföra testningen, 
 
2.1.3. analysera testresultaten för robotbå-

ten i Helsinki-klassen, 
 
2.1.4. reda ut aluminiumstrukturens fördelar 

och begränsningar i ytstridsfartyg. 

ARTICLE II 
 

OBJECTIVES 
 

2.1. The objectives of this Project are: 
 
2.1.1. To develop and validate theoretical 

methods for predicting the response of alu-
minum ships throughout their service life to 
physical effects, based on the results of test-
ing and analysis of a Helsinki Class Fast 
Missile Craft (FMC). 

 
 
2.1.2. To prepare for and conduct testing 

on one Helsinki Class FMC. 
 
2.1.3.  To analyze Helsinki Class FMC test 

results. 
 
2.1.4. To explore the benefits and limita-

tions of Aluminum Structure in surface com-
batant applications. 
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ARTIKEL III 
 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
 

3.1. Det detaljerade arbete som ska utföras 
på basis av detta fördrag beskrivs i projekt-
planen. Det arbete som baserar sig på detta 
fördrag innehåller generellt följande uppgif-
ter: 

 
3.1.1. Utbyte och analysering av resultaten 

från och andra uppgifter om testningen av en 
robotbåt i Helsinki-klassen, som utförs av det 
tyska försvarsministeriet och det finska för-
svarsministeriet. Det tyska och det finska för-
svarsministeriet sänder resultaten och infor-
mationen till det amerikanska försvarsmini-
steriet, och alla tre parter analyserar dem till-
sammans. 

 
3.1.2. Förberedelse och utförande av test-

ningen av en (1) robotbåt i Helsinki-klassen 
som finska marinen har tagit ur bruk och som 
det finska försvarsministeriet ställer till förfo-
gande. Testningen av robotbåten i vattenför-
hållanden görs på finskt territorialvatten. Det 
tyska försvarsministeriet och det amerikanska 
försvarsministeriet svarar för levererandet, in-
stalleringen och nedmonteringen av test-
ningsutrustningen. Det finska försvarsmini-
steriet svarar för att testningsområdet ställs 
till förfogande och för utförandet av testning-
en. 

 
3.1.3. Analysering och jämförelse av data 

med numeriska prognoser. Det amerikanska 
försvarsministeriet utarbetar numeriska pro-
gnoser som stöder testningen. Alla tre parter 
är självständigt ansvariga för denna analyse-
ring och jämförelse. 
 

3.1.4. Utvecklande och utvärdering av kon-
struktionsmetoder för begynnelsefasen gäl-
lande ytstridsfartygs aluminiumstrukturer. 
Det finska försvarsministeriet och det ameri-
kanska försvarsministeriet utarbetar tillsam-
mans konstruktionsmetoder för den tidiga fa-
sen. 

 
3.1.5. Bedömning av tillförlitlighetsbasera-

de metoder för konstruktion av strukturer för 
ytstridsfartyg. Alla tre parter bedömer till-

ARTICLE III 
 

SCOPE OF WORK 
 

3.1. The detailed work to be performed un-
der this Agreement shall be described in the 
Project Plan.  The overall work to be carried 
out under this Agreement includes: 
 

 
3.1.1. Exchange and analysis of results and 

other Information from the Helsinki Class 
FMC test conducted by the Germany MOD 
and Finland MOD.  The Germany MOD and 
Finland MOD to provide results and Infor-
mation to the U.S. DoD and all three Parties 
shall analyze them together. 

 
 
 
3.1.2. Preparation for and conduct of test-

ing of one (1) retired Finnish Navy Helsinki 
Class FMC to be provided by the Finland 
MOD. In-water testing of the FMC shall be 
conducted in Finnish territorial waters. The 
Germany MOD and U.S. DoD shall be re-
sponsible for providing, installing and re-
moving test equipment. The Finland MOD 
shall be responsible for providing a test range 
and the conduct of testing. 
  

 
 
 
3.1.3. Analyses of data and comparisons 

with numeric predictions. The U.S. DoD 
shall prepare numeric predictions supporting 
the testing. All three Parties shall be inde-
pendently responsible for this analysis and 
comparison. 
 

3.1.4. Development and validation of early 
stage design methods for surface combatant 
Aluminum Structures. The Finland MOD and 
U.S. DoD shall jointly develop the early 
stage design methods.   
 

 
 
3.1.5. Assessment of reliability-based 

structural design methods for surface com-
batants. All three Parties shall jointly assess 
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sammans de tillförlitlighetsbaserade kon-
struktionsmetoderna. 

 
3.1.6. Testning av fartygets material i fråga 

om de materialegenskaper som gäller trötthet 
som sammanhänger med slutet av driftsåldern 
och extremhållfasthet. Det finska försvarsmi-
nisteriet överlåter det material som gäller ro-
botbåten i Helsinki-klassen till det tyska för-
svarsministeriet och det amerikanska för-
svarsministeriet för testning och leverans av 
resultat. 

 
3.1.7. Bedömning av påfrestning på och re-

aktioner hos strukturen under fartygets drifts-
ålder. Det finska och det amerikanska för-
svarsministeriet utför bedömningen tillsam-
mans. 
 

3.1.8. Granskning av konstruktionen med 
tanke på standarder och publikationer samt 
utarbetande av sådana rekommendationer 
med vilka förfarandena vid behov uppdateras 
så att de täcker testningen av ytstridsfartyg 
som tillverkats av aluminium. Alla tre parter-
na går igenom och utarbetar rekommendatio-
nerna tillsammans. 
 

3.2 Parterna utbyter och delar all den in-
formation som producerats i detta projekt i 
enlighet med villkoren och bestämmelserna i 
detta fördrag. 

reliability-based design methods. 
 
 

3.1.6. Testing of ship material for end-of-
service life fatigue and ultimate strength ma-
terial properties.  Finland MOD shall provide 
material concerning relevant Helsinki Class 
FMC to the Germany MOD and the U.S. 
DoD for them to test and provide results. 
 

 
 
 
3.1.7. Evaluation of ship life time loads and 

structural response.  The Finland MOD and 
U.S. DoD shall jointly perform the evalua-
tion. 
 

 
3.1.8. Review of design for standards and 

publications and development of recommen-
dations for updating procedures as needed to 
reflect the testing of aluminum surface com-
batants.  All three Parties shall jointly re-
view and develop recommendations. 

 
 
 
3.2.  The Parties shall exchange and share 

all Information generated under this Project 
in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement.   
 

 
 
 

ARTIKEL IV 
 

ADMINISTRATION (ORGANISATION 
OCH UPPGIFTER) 

 
4.1. Detta projekt leds och administreras för 

parternas del av en organisation, som består 
av en styrkommitté och projektledare som ut-
nämnts av parterna. Projektledarna är under-
ställda styrkommittén i enlighet med detta 
fördrag. Projektledarna är i första hand ansva-
riga för att projektet genomförs och admini-
streras effektivt och leds i enlighet med detta 
fördrag. Parterna upprätthåller och finansierar 
sina egna organisationer som administrerar 
detta projekt. 

ARTICLE IV 
 

MANAGEMENT (ORGANIZATION AND 
RESPONSIBILITY) 

 
4.1. This Project shall be directed and ad-

ministered on behalf of the Parties by an or-
ganization consisting of a Steering Commit-
tee (SC) and Project Managers (PMs) ap-
pointed by the Parties.  The SC shall have 
overall authority over the PMs, in accordance 
with this Agreement.  The PMs shall have 
primary responsibility for effective imple-
mentation, efficient management, and direc-
tion of the Project in accordance with this 
Agreement.  The Parties shall maintain and 
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4.2. Varje part utser en representant med 

rösträtt till styrkommittén. Styrkommittén 
sammanträder på begäran av vem som helst 
av representanterna. Ordförande för styr-
kommitténs möten är representanten för den 
part som är värd för mötet. Styrkommitténs 
beslut fattas enhälligt. Om styrkommittén inte 
kan fatta beslut i rätt tid, ska varje represen-
tant i styrkommittén föra ärendet till sin stats 
högsta myndighet för avgörande. Genomfö-
randet av en godkänd projektplan fortgår utan 
avbrott under ledning av projektledarna, till 
dess den högsta myndigheten har avgjort 
ärendet. 

 
4.3. Styrkommittén har till uppgift att 
 
4.3.1. övervaka projektet på ledningsnivå. 
 
 
4.3.2. kontrollera att genomförandet av ar-

tikel II (Målen) och artikel III (Verksamhe-
tens omfattning) i detta fördrag framskrider, 

 
4.3.3. godkänna den projektplan som pro-

jektledarna i enlighet med punkt 4.6.2 i denna 
artikel och ändringar i den har tillställt styr-
kommittén för behandling samt granska att 
projektet tekniskt framskrider i enlighet med 
projektplanen. Utan att enbart begränsa sig 
till dem innehåller projektplanen omfattning-
en av den i detalj definierade verksamheten 
och motsvarande verksamhetstidtabell på det 
sätt som är ändamålsenligt. 

 
4.3.4. granska projektets ekonomiska till-

stånd för att det ska säkerställas att bestäm-
melserna i artikel V i detta fördrag (Bestäm-
melser som gäller ekonomin) uppfylls, 

 
4.3.5. avgöra de ärenden som projektledar-

na tillställer styrkommittén för behandling,  
 

4.3.6. framställa förslag till parterna om hur 
detta fördrag ska ändras i enlighet med artikel 
XVI (Ändring, uppsägning, ikraftträdande 
och giltighet) i detta fördrag, 
 

4.3.7. godkänna administrerings- och över-

fund their own organizations for managing 
this Project. 

 
4.2. The SC shall consist of one voting rep-

resentative designated by each Party.  The 
SC shall meet at the request of any represen-
tative.  Each meeting of the SC shall be chai-
red by the representative of the Party hosting 
the meeting.  Decisions of the SC shall be 
made unanimously.  In the event that the SC 
is unable to reach a timely decision on an is-
sue, each SC representative shall refer the is-
sue to its higher authority for resolution.  The 
approved Project Plan shall continue to be 
implemented without interruption under the 
direction of the PMs while the issue is being 
resolved by higher authority. 
 

4.3. The SC shall be responsible for: 
 

4.3.1. Exercising executive-level oversight 
of the Project. 
 

4.3.2. Reviewing progress towards accom-
plishing Article II (Objectives) and Article 
III (Scope of Work) of this Agreement. 
 

4.3.3. Approving the Project Plan submit-
ted by the PMs in accordance with subpara-
graph 4.6.2. of this Article, and any revisions 
thereto, and re-viewing the technical progress 
of the Project against the Project Plan.  The 
Project Plan shall include, but not be limited 
to, a detailed scope of work and correspond-
ing work schedule, as appropriate. 
 

 
 
4.3.4. Reviewing the financial status of the 

Project to ensure compliance with the condi-
tions of Article V (Financial Provisions) of 
this Agreement. 
 

4.3.5. Resolving issues brought forth by the 
PMs. 
 

4.3.6. Proposing to the Parties amendments 
to this Agreement in accordance with Article 
XVI (Amendment, Termination, Entry into 
Force, and Duration) of this Agreement. 
 

4.3.7. Approving plans to manage and con-
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vakningsplaner, som gäller överföring av så-
dant projektmaterial som parterna överlåter 
som stöd för genomförandet av projektet i en-
lighet med artikel VII (Projektmaterial) i det-
ta fördrag, 
 

4.3.8. upprätthålla övervakningen av pro-
jektets säkerhetsaspekter, inklusive gransk-
ning och anskaffning av ett godkännande ut-
färdat av den utsedda säkerhetsmyndigheten 
enligt projektets säkerhetsanvisningar innan 
säkerhetsklassificerad information eller över-
vakad icke-säkerhetsklassificerad information 
överförs, 
 

4.3.9. så effektivt som möjligt tillsammans 
med exportkontrollmyndigheterna hos den 
part som saken gäller avgöra sådana export-
kontrollärenden som vem som helst av pro-
jektledarna tillställer kommittén för behand-
ling i enlighet med punkt 4.6.8 eller som en 
parts representant i styrkommittén överläm-
nar för behandling i enlighet med punkt 
8.1.2.4 i artikel VIII (Överlåtelse och an-
vändning av projektinformation) i detta för-
drag, 
 

4.3.10. bevaka försäljning och överföring 
till tredje part som är tillåten enligt artikel XII 
(Försäljning och överföring till tredje part) i 
detta fördrag, 
 

4.3.11. granska den lägesrapport som pro-
jektledarna tillställer styrkommittén för be-
handling halvårsvis. 
 

4.4 För administrering av projektet tillsätts 
projektbyråer i Washington D.C., i Esbo i Fin-
land och i Eckernförde i Tyskland. Förenta sta-
ternas marin väljer en projektledare som repre-
senterar det amerikanska försvarsministeriet, 
finska marinens forskningsanstalt väljer en 
projektledare som representerar det finska för-
svarsministeriet och Technical Center for 
Ships and Naval Weapons WTD71 i Tyskland 
väljer en projektledare som representerar det 
tyska försvarsministeriet, och dessa projektle-
dare svarar för verkställandet av detta fördrag 
och genomförandet av projektet. 
 

4.5 Projektledarna svarar för administre-
ringen av de uppgifter som de parter de repre-

trol the transfer of Project Equipment pro-
vided by any Party to support the execution 
of the Project in accordance with Article VII 
(Project Equipment) of this Agreement.  
 

 
4.3.8. Maintaining oversight of the security 

aspects of the Project, including reviewing 
and obtaining approval from the appropriate 
Designated Security Authority of a Project 
Security Instruction (PSI) prior to the transfer 
of Classified Information or Controlled Un-
classified Information. 
 

 
4.3.9. Employing its best efforts to resolve, 

in consultation with the export control au-
thorities of the Party concerned, any export 
control issues raised by any PM in accor-
dance with subparagraph 4.6.8. of this Article 
or raised by a Party’s SC representative in 
accordance subparagraph 8.1.2.4. of Article 
VIII (Disclosure and Use of Project Informa-
tion) of this Agreement. 
 

 
 
4.3.10. Monitoring Third Party sales and 

transfers authorized in accordance with Arti-
cle XII (Third Party Sales and Transfers) of 
this Agreement. 

 
4.3.11. Reviewing the semi-annual status 

report submitted by the PMs. 
 

 
4.4. Project offices shall be established in 

Washington, D.C., in Espoo, Finland, and in 
Eckernförde, Germany, to manage the Pro-
ject.  The U.S. Department of the Navy shall 
appoint the U.S. DoD PM, the Finnish Naval 
Research Institute shall appoint the Finland 
MOD PM, and the German Technical Center 
For Ships and Naval Weapons WTD71 shall 
appoint the German MOD PM, all of whom 
shall be responsible for implementing this 
Agreement and for carrying out the Project. 
 
 
 

4.5. The PMs are responsible for manage-
ment of those tasks for which their Party has 
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senterar svarar för i enlighet med artikel III 
(Verksamhetens omfattning) i detta fördrag. 
 

4.6 Projektledarna har till uppgift att i fråga 
om de ärenden som de ansvarar för 

 
4.6.1 administrera kostnader, tidtabell och 

prestationskrav samt tekniska frågor och sä-
kerhets- och ekonomifrågor som gäller det 
projekt som beskrivs i detta fördrag, 

 
4.6.2 utarbeta en projektplan och de änd-

ringar som behövs i den i enlighet med vad 
som beskrivs i artikel 4.3.3, presentera pro-
jektplanen och eventuella ändringar av den 
för styrkommittén för godkännande och 
genomföra den av styrkommittén godkända 
planen och de eventuella ändringarna av den, 

 
4.6.3 realisera projektets ekonomiska om-

ständigheter i enlighet med artikel V (Be-
stämmelser som gäller ekonomin) i detta för-
drag, 

 
4.6.4 tillställa styrkommittén för behandling 

de frågor som projektledaren inte kan avgöra, 
 
4.6.5 utarbeta de ändringar som hänför sig 

till detta fördrag och ge styrkommittén för-
slag till ändring av detta fördrag, 

 
4.6.6 utarbeta och genomföra de planer som 

styrkommittén har godkänt och som gäller 
administrering och övervakning av överfö-
ringen av sådant projektmaterial som vem 
som helst av parterna överlåtit i enlighet med 
artikel VII (Projektmaterial) i detta fördrag, 

 
4.6.7 utarbeta säkerhetsanvisningar för pro-

jektet och en säkerhetsklassificeringsguide 
för projektet och presentera dem för styr-
kommittén inom tre månader efter att fördra-
get har undertecknats samt tillämpa dem se-
dan styrkommittén har godkänt dem slutgil-
tigt, 
 

4.6.8 bevaka de exportkontrollarrangemang 
som behövs för verkställande av detta fördrag 
samt enligt behov omedelbart tillställa styr-
kommittén för behandling de exportkontroll-
ärenden som eventuellt stör verkställandet av 
detta fördrag, 

responsibility as identified in Article III 
(Scope of Work) of this Agreement. 
 

4.6. For matters under their cognizance, the 
PMs shall be responsible for: 
 

4.6.1. Managing the cost, schedule, per-
formance requirements, technical, security, 
and financial aspects of the Project described 
in this Agreement. 
 

4.6.2. Developing a Project Plan, and any 
necessary revisions thereto, as de-scribed in 
subparagraph 4.3.3. of this Article; submit-
ting the Project Plan and any revisions for SC 
approval; and implementing the plan and any 
revisions upon SC approval. 
 
 

4.6.3. Executing the financial aspects of the 
Project in accordance with Article V (Finan-
cial Provisions) of this Agreement. 
   
 

4.6.4. Referring issues to the SC that can-
not be resolved by the PM. 
 

4.6.5.Developing and recommending 
amendments to this Agreement to the SC. 
 

 
4.6.6. Developing and implementing SC-

approved plans to manage and control the 
transfer of Project Equipment provided by ei-
ther Party in accordance with Article VII 
(Project Equipment) of this Agreement.  

 
 
4.6.7. Developing and forwarding to the SC 

a PSI and a Classification Guide for the Pro-
ject within three months after Agreement 
signature, and implementing them upon final 
approval. 

 
 
 
4.6.8. Monitoring export control arrange-

ments required to implement this Agreement 
and, if applicable, referring immediately to 
the SC any export control issues that could 
adversely affect the implementation of this 
Agreement.   
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4.6.9 ge styrkommittén halvårsvis en läges-
rapport samt andra motsvarande rapporter 
som styrkommittén ger order om, 
 

4.6.10 välja en säkerhetsansvarig för pro-
jektet. 

4.6.9. Providing a semi-annual status report 
to the SC, and other such reports as directed 
by the SC. 

 
4.6.10. Appointing a Project security offi-

cer. 
 

ARTIKEL V 
 

BESTÄMMELSER SOM GÄLLER EKO-
NOMIN 

 
5.1. Varje part svarar till fullt belopp för de 

finansiella kostnader och även för andra än 
finansiella kostnader som parten orsakas av 
utförandet, ledningen och administreringen av 
sina uppgifter enligt detta fördrag, och alla 
dylika kostnader anses som en del av varje 
parts insats i projektet. I dessa kostnader in-
går finansiella och andra än finansiella presta-
tioner (t.ex. löner, resekostnader och dagtrak-
tamenten för varje parts projektpersonal) samt 
de kostnader som hänför sig till kontrakt. 

 
5.2. Parterna har sinsemellan fastställt vär-

det för följande andra än finansiella prestatio-
ner: 

 
5.2.1. Till det finska försvarsministeriets 

andra än finansiella prestationer räknas, dock 
utan att de begränsas till detta, användningen 
av en robotbåt i Helsinki-klassen samt bak-
grundsinformation som härstammar från test-
ningar av robotbåten i Helsinki-klassen som 
gjorts tillsammans med det tyska försvarsmi-
nisteriet. 

 
5.2.2. Till det tyska försvarsministeriets 

andra än finansiella prestationer räknas, dock 
utan att de begränsas till detta, den testnings-
utrustning som används vid testningen av ro-
botbåten i Helsinki-klassen samt bak-
grundsinformation som härstammar från test-
ningar av robotbåten i Helsinki-klassen som 
gjorts tillsammans med det finska försvars-
ministeriet, och annan testinformation som 
gäller materialet. 

 
5.2.3. Till det amerikanska försvarsministe-

riets andra än finansiella prestationer räknas 
den testningsutrustning som ska användas vid 
testningen av robotbåten i Helsinki-klassen.  

ARTICLE V 
 

FINANCIAL PROVISIONS 
 

 
5.1. Each Party shall bear the full Financial 

Costs and Non-financial Costs it incurs for 
performing, managing, and administering its 
activities under this Agreement and all such 
costs shall be included as part of each Party's 
contributions to the Project.  These costs in-
clude financial and non-financial contribu-
tions (e.g., salaries, travel, and per diem costs 
for each Party's Project personnel), as well as 
any Contract costs. 
  

 
5.2. The Parties have mutually determined 

the values for the following non-financial 
contributions: 
 

5.2.1. The non-financial contributions of 
the Finland MOD include, but are not limited 
to, the use of one Helsinki Class FMC and 
background Information from tests con-
ducted with the Germany MOD on a Helsinki 
Class FMC. 
 

 
 
5.2.2. The non-financial contributions of 

the Germany MOD include, but are not lim-
ited to, test equipment to be used in the Hel-
sinki Class FMC test and back-ground In-
formation from tests conducted with Finland 
MOD on a Helsinki Class FMC and other 
material test data.   
 

 
 
 
5.2.3. The non-financial contribution of the 

U.S. DoD includes test equipment to be used 
in the Helsinki Class FMC test.   
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5.3. Varje part finansierar till fullt belopp 
sitt deltagande i detta projekt. Parterna bedö-
mer att utförandet av de skyldigheter de har 
på basis av detta fördrag (dvs finansiella och 
andra än finansiella prestationer) inte 
överskrider följande kostnadstak: 
 

det amerikanska försvarsministeriet: 3,000 
miljoner amerikanska dollar 

det finska försvarsministeriet: 2,207 miljo-
ner euro 

det tyska försvarsministeriet: 2,207 miljo-
ner euro 
 

Varje parts finansiella och andra än finansi-
ella prestationer motsvarar en tredjedel av 
projektets totala finansiella och andra än fi-
nansiella kostnader. 
 

5.4. Parterna utför så väl de kan eller låter 
någon för sin del utföra det arbete som defi-
nieras i artikel III (Verksamhetens omfatt-
ning) i detta fördrag och fullgör alla sina 
skyldigheter enligt detta fördrag inom de 
gränser som kostnadstaken i artikel 5.3 fast-
ställer. 

 
5.5. I enlighet med det som beskrivs ovan 

svarar varje part med en jämlik andel för alla 
finansiella kostnader och andra än finansiella 
kostnader för projektet, inklusive omkostna-
der, administrativa kostnader och kostnader 
orsakade av yrkanden. Definieringen av arbe-
tet avser arbetsfördelningen i projektet, och 
varje part får en jämlik andel av projektets re-
sultat i enlighet med vad som fastställs i detta 
fördrag, inklusive artikel VIII (Överlåtelse 
och användning av projektinformation). 

 
5.6. Parternas samarbete, som går utöver 

den verksamhet som det kommits överens om 
tillsammans och som fastställs i artikel III 
(Verksamhetens omfattning) i detta fördrag, 
förutsätter ömsesidigt samtycke av parterna. 

 
5.7. För följande kostnader svarar i sin hel-

het den part, som förorsakas kostnaderna, och 
de anses inte höra till ifrågavarande parts 
kostnader för vilka kostnadstaket i artikel 5.3 
gäller: 

 
 

5.3. Each Party shall fund the full extent of 
its participation in this Project.  The Parties 
estimate that the performance of their obliga-
tions under this Agreement (that is, their fi-
nancial and non-financial contributions) shall 
not exceed the following Cost Ceilings: 
 

U.S. DoD:  3.000 million U.S. dollars 
 
Finland MOD: 2.207 million Euro 
 
Germany MOD: 2.207 million Euro 

 
 

The financial and non-financial contribu-
tions of each Party represent one-third of the 
full Financial and Non-financial Costs of the 
Project. 
 

5.4. The Parties shall use their best efforts 
to perform, or to have performed, the work 
specified in Article III (Scope of Work) of 
this Agreement and fulfill all the obligations 
under this Agreement within the Cost Ceil-
ings specified in paragraph 5.3. of this Arti-
cle. 
 

5.5. As described above, each Party shall 
contribute its equitable share of the full Fi-
nancial Costs and Non-financial Costs of the 
Project, including overhead costs, adminis-
trative costs, and costs of claims.  The as-
signment of work represents a sharing of 
work to be performed under the Project, and 
each Party shall receive an equitable share of 
the results of the Project as set out in this 
Agreement, including Article VIII (Disclo-
sure and Use of Project Information).  

 
5.6. Cooperative efforts of the Parties over 

and above the jointly determined work set 
forth in Article III (Scope of Work) of this 
Agreement shall be subject to future mutual 
consent of the Parties. 
 

5.7. The following costs shall be borne en-
tirely by the Party incurring the costs and 
shall not be considered as part of that Party’s 
cost subject to the Cost Ceiling set out in 
paragraph 5.3. of this Article: 
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5.7.1. kostnader som orsakas parten enbart 
av nationella krav som den fastställer. 

 
5.7.2. alla andra kostnader som inte hör till 

tillämpningsområdet för detta fördrag. 
 

5.8. En part meddelar omedelbart övriga 
parter om de resurser som står till buds inte 
räcker till för fullgörande av partens uppgifter 
i enlighet med detta fördrag. Om parten med-
delar övriga parter att den slutar finansiera 
detta projekt eller minskar finansieringen, 
förhandlar alla parter omedelbart sinsemellan 
så att verksamheten kan fortgå i anpassad 
form. 

5.7.1. Costs associated with any unique na-
tional requirements identified by a Party. 
 

5.7.2. Any other costs outside the scope of 
this Agreement. 
 

5.8. A Party shall promptly notify the other 
Parties if available funds are not adequate to 
fulfill its obligations under this Agreement.  
If a Party notifies the other Parties that it is 
terminating or reducing its funding for this 
Project, all Parties shall immediately consult 
with a view toward continuation on a modi-
fied basis. 
 

 
ARTIKEL VI 

 
BESTÄMMELSER SOM GÄLLER KON-

TRAKT 
 

6.1. Om en part anser att det är nödvändigt 
att ingå ett kontrakt för att den ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter i enlighet med arti-
kel III (Verksamhetens omfattning) i detta 
fördrag, ingår parten i fråga ett kontrakt och 
iakttar härvid sina nationella lagar, bestäm-
melser och förfaranden. 
 

6.2. När en part ensam ingår ett kontrakt 
om att utföra en uppgift i enlighet med detta 
fördrag, svarar den ensam för att kontraktet 
ingås, och de övriga parterna har inga ansvar 
till följd av ett dylikt kontrakt. 
 

 
6.3. Projektledarna tillsänds på begäran en 

kopia på alla arbetsförklaringar innan an-
budsbegäran görs i fråga om alla kontraktsåt-
gärder som parterna har vidtagit.  
 

6.4. Varje parts kontrakterande byrå för de 
förhandlingar som behövs för att få de rättig-
heter att använda och överlåta projektinfor-
mation vilka förutsätts i artikel VIII (Överlå-
telse och användning av projektinformation) i 
detta fördrag. Varje parts kontrakterande byrå 
inbegriper i sina eventuella kontrakt (och 
kräver att dess underleverantörer i sina under-
leveranskontrakt inbegriper) adekvata be-
stämmelser för att kraven i detta fördrag ska 
uppfyllas, inklusive artikel VIII (Överlåtelse 

ARTICLE VI 
 

CONTRACTING PROVISIONS 
 

 
6.1. If any Party determines that Contract-

ing is necessary to fulfill that Party's obliga-
tions under Article III (Scope of Work) of 
this Agreement, that Party shall contract in 
accordance with its respective national laws, 
regulations, and procedures.   
 

 
6.2. When one Party individually contracts 

to perform a task under this Agreement, it 
shall be solely responsible for its own Con-
tracting, and the other Parties shall not be 
subject to any liability arising from such 
Contracts. 
 

6.3. For all Contracting activities per-
formed by any Party, the PMs shall, upon re-
quest, be provided a copy of all statements of 
work prior to the issuance of solicitations. 
 

6.4. Each Party's Contracting Agency shall 
negotiate to obtain the rights to use and dis-
close Project Information required by Article 
VIII (Disclosure and Use of Project Informa-
tion) of this Agreement.  Each Party's Con-
tracting Agency shall insert into its prospec-
tive Contracts (and require its subcontractors 
to insert in subcontracts) suitable provisions 
to satisfy the requirements of this Agreement, 
including Article VIII (Disclosure and Use of 
Project Information), Article IX (Controlled 
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och användning av projektinformation), arti-
kel IX (Övervakad icke-säkerhets-
klassificerad information), artikel XI (Säker-
het), artikel XII (Försäljning och överföring 
till tredje part) och artikel XVI (Ändring, 
uppsägning, ikraftträdande och giltighet) i 
fördraget, inklusive exportkontrollbestäm-
melserna enligt detta fördrag, i synnerhet 
styckena 6.5 och 6.6 i denna artikel. När kon-
trakt ingås informerar varje parts kontrakte-
rande tjänsteman eventuella uppdragstagare 
om deras skyldighet att omedelbart meddela 
den kontrakterande byrån innan kontrakt 
ingås, om de eventuellt berörs av tillstånd el-
ler avtal, som begränsar ifrågavarande parts 
frihet att överlåta information eller tillåta att 
den används. Dessutom uppmanar den kon-
trakterande tjänstemannen eventuella upp-
dragstagare att i mån av möjlighet undvika att 
ingå nya kontrakt eller arrangemang som or-
sakar begränsningar. 
 

6.5. Varje part ålägger sina uppdragstagare 
juridiskt att inte vidareöverföra eller annars 
använda information som andra parter har 
överlåtit och som är underkastad exportkon-
troll för andra syften än de som tillåts i detta 
fördrag. Uppdragstagarna åläggs juridiskt att 
också låta bli att överföra information som är 
underkastad exportkontroll vidare till en an-
nan uppdragstagare eller underleverantör, om 
inte denna uppdragstagare eller underleveran-
tör har ålagts juridiskt att begränsa använd-
ningen av informationen till de syften som är 
tillåtna i detta fördrag. Övriga parter får över-
föra information som är underkastad export-
kontroll och som en part har överlåtit i enlig-
het med detta fördrag vidare till sina upp-
dragstagare endast, om de juridiska förplik-
telser som förutsätts i detta stycke har satts i 
kraft. 
 

6.6. Varje part ålägger sina eventuella upp-
dragstagare juridiskt att inte vidareöverföra 
eller annars använda information, som har 
överlåtits av en annan part och är underkastad 
exportkontroll, för annat syfte än för att ge ett 
anbud vid konkurrensutsättning av kontrakt, 
med vilka främjas sådana syften som är tillåt-
na i detta fördrag. Eventuella uppdragstagare 
får inte använda sådan information i annat 
syfte, om inte kontrakt ingås med dem. Dess-

Unclassified Information), Article XI (Secu-
rity), Article XII (Third Party Sales and 
Transfers), and Article XVI (Amendment, 
Termination, Entry into Force, and Duration) 
of this Agreement, and including export con-
trol provisions in accordance with this 
Agreement, in particular paragraphs 6.5. and 
6.6. of this Article.  During the Contracting 
process, each Party's Contracting Officer 
shall advise Prospective Contractors of their 
responsibility to notify immediately the Con-
tracting Agency, before Contract award, if 
they are subject to any license or agreement 
that will restrict that Party's freedom to dis-
close Information or permit its use.  The 
Contracting Officer shall also advise Pro-
spective Contractors to employ their best ef-
forts not to enter into any new agreement or 
arrangement that will result in restrictions. 
 
 
 

6.5. Each Party shall legally bind its Con-
tractors to a requirement that the Contractor 
shall not retransfer or otherwise use export-
controlled Information furnished by the other 
Party for any purpose other than the purposes 
authorized under this Agreement.  The Con-
tractor shall also be legally bound not to re-
transfer the export-controlled Information to 
another Contractor or subcontractor unless 
that Contractor or subcontractor has been le-
gally bound to limit use of the Information to 
the purposes authorized under this Agree-
ment.  Export-controlled Information fur-
nished by one Party under this Agreement 
may only be retransferred by another Party to 
its Contractors if the legal obligations re-
quired by this paragraph have been estab-
lished. 
 

 
6.6. Each Party shall legally bind its Pro-

spective Contractors to a requirement that the 
Prospective Contractor shall not retransfer or 
otherwise use export-controlled Information 
furnished by the other Parties for any purpose 
other than responding to a solicitation issued 
in furtherance of the purposes authorized un-
der this Agreement.  Prospective Contractors 
shall not be authorized use for any other pur-
pose if they are not awarded a Contract.  The 
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utom åläggs eventuella uppdragstagare juri-
diskt att låta bli att överföra information som 
är underkastad exportkontroll vidare till en 
eventuell underleverantör, om inte denna har 
ålagts juridiskt att begränsa användningen av 
information som är underkastad exportkon-
troll till givande av anbud när kontrakt kon-
kurrensutsätts. Övriga parter får överföra in-
formation som en part har överlåtit i enlighet 
med detta fördrag och som är underkastad 
exportkontroll vidare till sina eventuella upp-
dragstagare endast, om de juridiska förplik-
telser som förutsätts i detta stycke har satts i 
kraft. Den part som tar emot informationen 
meddelar på begäran av den part som överlå-
tit informationen vilka eventuella uppdrags-
tagare och eventuella underleverantörer som 
tagit emot sådan exportkontroll underkastad 
information. 
 

6.7. Om en parts kontrakterande byrå inte 
kan skaffa tillräckliga rättigheter att använda 
och överlåta projektinformationen, vilka för-
utsätts i artikel VIII (Överlåtelse och använd-
ning av projektinformation) i detta fördrag, 
eller om dess uppdragstagare eller eventuella 
uppdragstagare meddelar den begränsningar i 
överlåtelsen och användningen av informa-
tionen, ska ifrågavarande parts projektledare 
meddela dessa begränsningar till de övriga 
parternas projektledare. 
 

6.8. Varje parts projektledare meddelar utan 
dröjsmål övriga parters projektledare om 
eventuella ökade kostnader, dröjsmål i tidta-
bellen eller prestationsproblem, som anknyter 
till ett kontrakt som ifrågavarande parts kon-
trakterande byrå ansvarar för. 

Prospective Contractors shall also be legally 
bound not to retransfer the export-controlled 
Information to a prospective subcontractor 
unless that prospective subcontractor has 
been legally bound to limit use of the export-
controlled Information for the purpose of re-
sponding to the solicitation.  Export-
controlled Information furnished by one 
Party under this Agreement may only be re-
transferred by another Party to its Prospec-
tive Contractors if the legal obligations re-
quired by this paragraph have been estab-
lished.  Upon request by the furnishing Party, 
the receiving Party shall identify its Prospec-
tive Contractors and prospective subcontrac-
tors receiving such export-controlled Infor-
mation. 
 

 
 
6.7. In the event a Party's Contracting 

Agency is unable to secure adequate rights to 
use and disclose Project Information as re-
quired by Article VIII (Disclosure and Use of 
Project Information) of this Agreement, or is 
notified by Contractors or Prospective Con-
tractors of any restrictions on the disclosure 
and use of Information, that Party's PM shall 
notify the other Parties' PMs of the restric-
tions. 
 

 
6.8. Each Party's PM shall promptly advise 

the other Parties' PMs of any cost growth, 
schedule delay, or performance problems un-
der any Contract for which its Contracting 
Agency is responsible.  
 

 
ARTIKEL VII 

 
PROJEKTMATERIAL 

 
7.1. Varje part kan till övriga parter överlåta 

projektmaterial, som anses nödvändigt för att 
detta fördrag ska kunna verkställas. Projekt-
materialet förblir den överlåtande partens 
egendom. Projektledarna upprättar en för-
teckning över allt projektmaterial, som en 
part överlåter till en annan part, och upprätt-
håller den och styrkommittén godkänner den-
na förteckning. 

ARTICLE VII 
PROJECT EQUIPMENT 

 
 
7.1. Each Party may provide Project Equip-

ment identified as being necessary for exe-
cuting the Agreement to another Party.  Pro-
ject Equipment shall remain the property of 
the providing Party.  A list of all Project 
Equipment provided by one Party to another 
Party shall be developed and maintained by 
the PMs and approved by the SC. 
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7.2. Den part som mottagit projektmateria-
let håller projektmaterialet i gott och använd-
bart skick. Om den part som överlåtit pro-
jektmaterialet inte har tillåtit att det förbrukas 
eller annars används utan ersättning till den 
överlåtande parten, ska den part som mottagit 
projektmaterialet återställa det till den överlå-
tande parten i lika gott skick som det motta-
gits i, med undantag av sedvanligt slitage som 
kan förväntas, eller återställa projektmateria-
let och betala de kostnader som orsakas av att 
det repareras. Om projektmaterial skadas så 
att det inte lönar sig att reparera det, återstäl-
ler den mottagande parten projektmaterialet 
till den överlåtande parten (om inte den över-
låtande parten skriftligen har bestämt något 
annat) och betalar för materialet ett återan-
skaffningspris som ska beräknas i enlighet 
med den överlåtande partens nationella lagar 
och bestämmelser. Om projektmaterial förlo-
ras när det innehas av den mottagande parten, 
ger den mottagande parten den överlåtande 
parten ett intyg gällande förlusten och betalar 
ett återanskaffningspris för projektmaterialet. 
 

7.3. Den överlåtande parten levererar pro-
jektmaterialet till den mottagande parten på 
en plats som de kommit överens om. Pro-
jektmaterialet övergår från den överlåtande 
partens i den mottagande partens besittning, 
när projektmaterialet tas emot. Vidareöverfö-
ring av projektmaterialet ansvarar den motta-
gande parten för. 
 

7.4. Den mottagande parten använder allt 
överförbart projektmaterial endast för att 
verkställa detta fördrag, om inte den överlå-
tande parten har gett ett skriftligt samtycke 
till något annat. I enlighet med artikel XII 
(Försäljning och överföring till tredje part) i 
detta fördrag överförs projektmaterial inte 
heller vidare eller säljs till tredje part utan 
skriftligt samtycke till detta på förhand av den 
överlåtande parten. 
 

7.5. Projektmaterial som i enlighet med det-
ta fördrag har överförts till en part återställs 
till den överlåtande parten innan detta fördrag 
sägs upp eller dess giltighet upphör. 

 
7.6. Det finska försvarsministeriets robotbåt 

i Helsinki-klassen, det tyska försvarsministe-

7.2. The receiving Party shall maintain any 
such Project Equipment in good order, re-
pair, and operable condition.  Unless the pro-
viding Party has authorized the Project 
Equipment to be expended or otherwise con-
sumed without reimbursement to the provid-
ing Party, the receiving Party shall return the 
Project Equipment to the providing Party in 
as good condition as received, normal wear 
and tear excepted, or return the Project 
Equipment and pay the cost to restore it.  If 
the Project Equipment is damaged beyond 
economical repair, the receiving Party shall 
return the Project Equipment to the providing 
Party (unless otherwise specified in writing 
by the providing Party) and pay the replace-
ment value, which shall be computed pursu-
ant to the providing Party's national laws and 
regulations.  If the Project Equipment is lost 
while in the custody of the receiving Party, 
the receiving Party shall issue a certificate of 
loss to the providing Party and pay the re-
placement value. 
 
 

7.3. The providing Party shall deliver Pro-
ject Equipment to the receiving Party at a 
mutually determined location.  Possession of 
the Project Equipment shall pass from the 
providing Party to the receiving Party at the 
time of receipt of the Project Equipment.  
Any further transportation is the responsibil-
ity of the receiving Party. 
 

7.4. All Project Equipment that is trans-
ferred shall be used by the receiving Party 
only for the purposes of carrying out this 
Agreement, unless otherwise agreed to in 
writing by the providing Party.  In addition, 
in accordance with Article XII (Third Party 
Sales and Transfers) of this Agreement, Pro-
ject Equipment shall not be re-transferred or 
sold to a Third Party with-out the prior writ-
ten consent of the providing Party. 

 
7.5. Project Equipment transferred to one 

Party under this Agreement shall be returned 
to the providing Party prior to the termination 
or expiration of this Agreement. 

 
7.6. The Finland MOD’s Helsinki Class 

FMC, the Germany MOD’s test equipment 
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riets testningsutrustning och det amerikanska 
försvarsministeriets testningsutrustning över-
förs inte till en annan part. Således tillämpas 
bestämmelserna i artikel 7.1.–7.5. inte på ro-
botbåten i Helsinki-klassen eller testningsut-
rustningarna. Också om det inte är parternas 
avsikt att under projektet skada eller förstöra 
det finska försvarsministeriets robotbåt i Hel-
sinki-klassen och de testningsutrustningar 
som tillhör det tyska försvarsministeriet och 
det amerikanska försvarsministeriet som finns 
i båten, är parterna medvetna om att dessa 
kan skadas eller förstöras under förberedel-
serna inför testet eller medan det pågår. Alla 
parter godkänner risken för att de utrustningar 
som används vid testningen av robotbåten i 
Helsinki-klassen kan skadas eller gå förlora-
de, och söker inte ersättning av de andra par-
terna för dylik skada eller förlust. 

and the U.S. DoD’s test equipment shall not 
be transferred to another Party.  Therefore, 
the provisions of paragraphs 7.1. through 7.5. 
of this Article do not apply to the Helsinki 
Class FMC and the test equipment.  While 
the Parties do not intend during the Project to 
damage or destroy the Finland MOD’s Hel-
sinki Class FMC and the Germany MOD and 
U.S. DoD’s test equipment on it, the Parties 
recognize that such damage or destruction 
may occur during preparation of the test or 
during the test. Each Party accepts the risk of 
damage or loss of its equipment used in the 
Helsinki Class FMC test and shall not seek 
reimbursement from the other Parties for 
such damage or loss. 

 
ARTIKEL VIII 

 
ÖVERLÅTELSE OCH ANVÄNDNING AV 

PROJEKTINFORMATION 
 

8.1. Allmänt 
 
8.1.1. Alla parter är medvetna om att ett 

lyckat samarbete är beroende av att den in-
formation som behövs för att detta projekt ska 
kunna genomföras utbyts i full skala och 
snabbt. Parterna skaffar tillräcklig projektin-
formation och tillräckliga rättigheter att an-
vända den för att artikel II (Målen) och artikel 
III (Verksamhetens omfattning) i detta för-
drag ska kunna genomföras. Den projektin-
formation som ska anskaffas står till sin art 
och mängd i överensstämmelse med artikel II 
(Målen) och artikel III (Verksamhetens om-
fattning) i fördraget. Parterna godkänner sina 
skyldigheter utgående från stycke 6.7. i arti-
kel VI (Bestämmelser som gäller kontrakt) i 
situationer där de inte kan skaffa tillräckliga 
rättigheter som förutsätts i artikel VIII (Över-
låtelse och användning av projektinforma-
tion) i detta fördrag för att använda och över-
låta projektinformation 
 

8.1.2. På överföringen av projektinforma-
tion tillämpas följande exportkontrollbe-
stämmelser: 

 

ARTICLE VIII 
 

DISCLOSURE AND USE OF PROJECT 
INFORMATION 

 
8.1. General 

 
8.1.1. All Parties recognize that successful 

collaboration depends on full and prompt ex-
change of Information necessary for carrying 
out this Project.  The Parties intend to acquire 
sufficient Project Information and rights to 
use such Information to enable the accom-
plishment of Article II (Objectives) and Arti-
cle III (Scope of Work) of this Agreement.  
The nature and amount of Project Informa-
tion to be acquired shall be consistent with 
the objectives stated in Article II (Objectives) 
and Article III (Scope of Work) of this 
Agreement.  The Parties acknowledge their 
obligations under paragraph 6.7. of Article 
VI (Contracting Provisions) when they are 
unable to secure adequate rights to use and 
disclose Project Information as required by 
Article VIII (Disclosure and Use of Project 
Information) of this Agreement.   
 

 
8.1.2. The following export control provi-

sions shall apply to the transfer of Project In-
formation: 
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8.1.2.1. När projektinformation överförs 
följs den överlåtande partens tillämpliga ex-
portkontrollagar och -bestämmelser. 

 
 
8.1.2.2. Om inte den överlåtande partens 

adekvat befullmäktigade myndigheter slår 
fast andra begränsningar vid den tidpunkt då 
projektinformationen överförs till en annan 
part, kan all information som är underkastad 
exportkontroll och som den överlåtande par-
ten har överlåtit till andra parter överföras vi-
dare till de andra parternas uppdragstagare, 
underleverantörer, eventuella uppdragstagare 
och eventuella underleverantörer i enlighet 
med styckena 6.5 och 6.6 i artikel VI (Be-
stämmelser som gäller kontrakt) i detta för-
drag. 

 
8.1.2.3. Information som är underkastad 

exportkontroll kan överlåtas av en parts stats 
uppdragstagare, underleverantörer, eventuella 
uppdragstagare och eventuella underleveran-
törer till övriga parters staters uppdragstagare, 
underleverantörer, eventuella uppdragstagare 
och eventuella underleverantörer i enlighet 
med detta fördrag, om inte något annat följer 
av villkor som ingår i sådana tillstånd eller 
andra godkännanden som den först nämnda 
partens stat har gett i enlighet med sina till-
lämpliga exportkontrollbestämmelser. 

 
8.1.2.4. Om en part anser det nödvändigt att 

begränsa vidareöverföringen av information 
som är underkastad exportkontroll i enlighet 
med stycke 8.1.2.2 i denna artikel, meddelar 
den utan dröjsmål om saken till de övriga par-
terna. Om begränsningen tillämpas och en el-
ler flera parter som är föremål för den motsät-
ter sig den, meddelar ifrågavarande parts re-
presentant i styrkommittén utan dröjsmål om 
saken till övriga parters representanter i styr-
kommittén, och dessa förhandlar omedelbart 
med varandra om metoder för att lösa dessa 
frågor eller lindra de skadliga verkningarna 
av dem. 

 
8.1.2.5. Utan hinder av de bestämmelser i 

detta fördrag som anknyter till skyddandet av 
information, i synnerhet artikel VIII (Överlå-
telse och användning av projektinformation), 
artikel IX (Övervakad icke-säkerhets-

8.1.2.1. Transfer of Project Information 
shall be consistent with the furnishing Party's 
applicable export control laws and regula-
tions. 
 

8.1.2.2. Unless otherwise restricted by duly 
authorized officials of the furnishing Party at 
the time of transfer to another Party, all ex-
port-controlled Information furnished by one 
Party to another Party may be retransferred to 
the other Party’s Contractors, subcontractors, 
Prospective Contractors, and prospective 
subcontractors, subject to the requirements of 
paragraphs 6.5. and 6.6. of Article VI (Con-
tracting Provisions) of this Agreement. 
 
 
 

 
8.1.2.3. Export-controlled Information may 

be furnished by Contractors, subcontractors, 
Prospective Contractors, and prospective 
subcontractors of one Party’s nation to the 
Contractors, subcontractors, Prospective 
Contractors, and prospective subcontractors 
of another Party’s nation pursuant to this 
Agreement, subject to the conditions estab-
lished in licenses or other approvals issued 
by the Government of the former Party in ac-
cordance with its applicable export control 
laws and regulations. 
 

8.1.2.4. If a Party finds it necessary to ex-
ercise a restriction on the re-transfer of ex-
port-controlled Information as set out in sub-
paragraph 8.1.2.2. of this Article, it shall 
promptly inform the other Parties.  If a re-
striction is then exercised and the affected 
Party(s) objects, that Party’s SC representa-
tive shall promptly notify the other Party’s 
SC representative and they shall immediately 
consult in order to discuss ways to resolve 
such issues or mitigate any adverse effects. 
 

 
 
 
8.1.2.5. Notwithstanding the obligations of 

this Agreement that relate to the protection of 
Information, particularly Article VIII (Dis-
closure and Use of Project Information), Ar-
ticle IX (Controlled Unclassified Informa-
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klassificerad information), artikel XI (Säker-
het) och artikel XII (Försäljning och överfö-
ring till tredje part), tillämpas de särskilda 
exportkontrollbestämmelser som ingår i arti-
kel VI (Bestämmelser som gäller kontrakt) 
och i denna artikel inte på överföring av in-
formation, om det amerikanska försvarsmini-
steriet inte är en part i denna överföring och 
om i detta informationsutbyte inte ingår in-
formation som är underkastad Förenta stater-
nas exportkontroll. 
 

8.2. Statens resultatinformation 
 

 
8.2.1. Överlåtelse: All resultatinformation 

inom projektet som en parts militära eller ci-
vila personal har producerat (nedan ”statens 
resultatinformation”) överlåts utan dröjsmål 
och kostnadsfritt till parterna. 
 

 
8.2.2. Användning: Varje part får utan kost-

nad använda eller ge för användning all sta-
tens resultatinformation för försvarssyften. 
Den part som har producerat statens resultat-
information behåller dessutom alla rättigheter 
att använda informationen. På försäljning el-
ler annan överföring av informationen till 
tredje part tillämpas bestämmelserna i artikel 
XII (Försäljning och överföring till tredje 
part) i detta fördrag. 
 

8.3. Statens bakgrundsinformation 
 

 
8.3.1. Överlåtelse: Varje part överlåter på 

begäran utan dröjsmål och kostnadsfritt till 
övriga parter statens bakgrundsinformation 
som är av betydelse och som har producerats 
av partens militära eller civila personal, förut-
satt att 

 
8.3.1.1. denna statens bakgrundsinforma-

tion är nödvändig eller till nytta för projektet; 
härvid beslutar den part i vars besittning in-
formationen är, efter att ha förhandlat med 
den part som begär information, om informa-
tionen är nödvändig eller till nytta för projek-
tet, 

8.3.1.2. denna statens bakgrundsinforma-
tion får göras tillgänglig endast om intrång 

tion), Article XI (Security), and Article XII 
(Third Party Sales and Transfers), the spe-
cific export control provisions set out in Arti-
cle VI (Contracting Provisions) and this Arti-
cle shall not apply to transfers of Information 
amongst non-U.S. DoD Parties where such 
exchanges do not include U.S. export-
controlled Information. 
 
 
 
 

8.2. Government Project Foreground In-
formation 
 

8.2.1. Disclosure:  All Project Foreground 
Information generated by a Party's military or 
civilian employees (hereinafter referred to as 
“Government Project Foreground Informa-
tion”) shall be disclosed promptly and with-
out charge to the Parties. 
 

8.2.2. Use:  Each Party may use or have 
used all Government Project Foreground In-
formation without charge for Defense Pur-
poses.  The Party generating Government 
Project Foreground Information shall also re-
tain all its rights of use thereto.  Any sale or 
other transfer to a Third Party shall be sub-
ject to the conditions of Article XII (Third 
Party Sales and Transfers) of this Agreement. 
 

 
8.3. Government Project Background In-

formation 
 

8.3.1. Disclosure: Each Party, upon re-
quest, shall disclose promptly and without 
charge to the other Parties any relevant Gov-
ernment Project Background Information 
generated by its military or civilian employ-
ees, provided that: 

 
8.3.1.1. Such Government Project Back-

ground Information is necessary to or useful 
in the Project, with the Party in possession of 
the Information determining, after consulting 
with the requesting Party, whether it is "nec-
essary to" or "useful in" the Project. 
 

8.3.1.2. Such Government Project Back-
ground Information may be made available 
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härvid inte görs i rättigheterna hos innehavar-
na av immateriella rättigheter, 
 

8.3.1.3. de nationella  handlingsprinciperna 
och bestämmelserna om överlåtelse hos den 
informationsöverlåtande parten följs vid över-
låtelse av statens bakgrundsinformation, 
 

8.3.1.4. exportkontrollbestämmelserna hos 
den informationsöverlåtande parten följs vid 
överlåtelsen eller överföringen av statens 
bakgrundsinformation. 
 

 
8.3.2. Användning: Den eller de parter som 

har bett om statens bakgrundsinformation får 
kostnadsfritt använda eller ge för användning 
dylik information, som har överlåtits av en 
annan part, för projektets syften. Om inget 
annat följer av andra sammanslutningars än 
parternas immateriella rättigheter, får den el-
ler de parter som bett om statens bak-
grundsinformation dock använda denna in-
formation kostnadsfritt för försvarssyften, om 
informationen är nödvändig för att projektets 
resultatinformation ska kunna användas. Den 
part som överlåter information beslutar efter 
att ha förhandlat med övriga parter, huruvida 
statens bakgrundsinformation är nödvändig 
för att projektets resultatinformation ska kun-
na användas. Den part som överlåter informa-
tionen behåller alla rättigheter med anknyt-
ning till statens bakgrundsinformation. 
 

8.4. Uppdragstagarens resultatinformation 
 

 
8.4.1. Överlåtelse: Projektets resultatinfor-

mation som uppdragstagare har producerat 
och överlåtit (nedan ”uppdragstagarens resul-
tatinformation”) överlåts utan dröjsmål och 
kostnadsfritt till alla parter. 
 

 
8.4.2. Användning: Varje part kan använda 

eller ge för användning kostnadsfritt för för-
svarssyften all uppdragstagarens resultatin-
formation, som parternas uppdragstagare pro-
ducerar och överlåter. Den part vars upp-
dragstagare producerar och överlåter upp-
dragstagarens resultatinformation, behåller 
dessutom alla rättigheter att använda denna 

only if the rights of holders of Intellectual 
Property rights are not infringed. 
 

8.3.1.3. Disclosure of such Government 
Project Background Information is consistent 
with national disclosure policies and regula-
tions of the furnishing Party. 
 

8.3.1.4. Any disclosure or transfer of such 
Government Project Background Information 
to Contractors is consistent with the fur-
nishing Party's export control laws and regu-
lations. 
 

8.3.2. Use: Government Project Back-
ground Information furnished by one Party to 
the requesting Party(s) may be used without 
charge by or for the requesting Party(s) for 
Project purposes.  However, subject to In-
tellectual Property rights held by entities 
other than the Parties, such Government Pro-
ject Background Information may be used for 
Defense Purposes by or for the requesting 
Party(s), without charge, when such Informa-
tion is necessary for the use of Project Fore-
ground Information.  The furnishing Party, in 
consultation with the other Parties, shall de-
termine whether the Government Project 
Background Information is necessary for the 
use of Project Foreground Information.  The 
furnishing Party shall retain all its rights with 
respect to such Government Project Back-
ground Information. 
 

8.4. Contractor Project Foreground Infor-
mation 
 

8.4.1. Disclosure:  Project Foreground In-
formation generated and delivered by Con-
tractors (hereinafter referred to as “Contrac-
tor Project Foreground Information”) shall be 
disclosed promptly and without charge to all 
Parties. 

 
8.4.2. Use:  Each Party may use or have 

used without charge for Defense Purposes all 
Contractor Project Foreground Information 
generated and delivered by Contractors of the 
Parties.  The Party whose Contractors gener-
ate and deliver Contractor Project Fore-
ground Information shall also retain all its 
rights of use thereto in accordance with the 
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information i enlighet med tillämpliga kon-
trakt. På försäljning eller annan överföring till 
tredje part av en uppdragstagares resultatin-
formation tillämpas bestämmelserna i artikel 
XII (Försäljning och överföring till tredje 
part) i detta fördrag. 
 

8.5. Uppdragstagarens bakgrundsinforma-
tion 
 

8.5.1. Överlåtelse: Den part som ingått ett 
kontrakt gör all uppdragstagarens bak-
grundsinformation, som producerats av upp-
dragstagarna och som överlåts utgående från 
kontrakt som ingåtts i enlighet med detta för-
drag, tillgänglig för övriga parter utan dröjs-
mål och kostnadsfritt. Övrig bakgrundsinfor-
mation till projektet som uppdragstagarna har 
producerat och som parten har i sin besittning 
görs på begäran utan dröjsmål och kostnads-
fritt tillgänglig för övriga parter under förut-
sättning att 
 

8.5.1.1. denna uppdragstagarens bak-
grundsinformation är nödvändig eller till nyt-
ta för projektet; härvid beslutar den part i vars 
besittning informationen är, efter att ha för-
handlat med den part som bett om informa-
tionen, huruvida informationen är nödvändig 
eller till nytta för projektet, 
 

8.5.1.2. denna uppdragstagarens bak-
grundsinformation får göras tillgänglig en-
dast, om intrång härvid inte görs i rättigheter-
na hos innehavarna av immateriella rättighe-
ter, 
  

8.5.1.3. handlingsprinciperna och bestäm-
melserna om överlåtelse av nationell informa-
tion hos den part som överlåtit informationen 
följs vid överlåtelsen av uppdragstagarens 
bakgrundsinformation, 
 

8.5.1.4. exportkontrollbestämmelserna hos 
den överlåtande parten följs vid överlåtelsen 
eller överföringen av uppdragstagarens bak-
grundsinformation. 
 

 
8.5.2 Användning: De parter som tar emot 

uppdragstagarens bakgrundsinformation, som 
uppdragstagarna överlåter utgående från kon-

applicable Contracts.  Any sale or other 
transfer to a Third Party of Contractor Project 
Foreground Information shall be subject to 
the conditions of Article XII (Third Party 
Sales and Transfers) of this Agreement. 
 
 

8.5. Contractor Project Background Infor-
mation 
 

8.5.1. Disclosure:  A Contracting Party 
shall make available to another Party 
promptly and without charge all Contractor 
Project Background Information generated 
by Contractors that is delivered under Con-
tracts awarded in accordance with this 
Agreement.  Any other Project Background 
Information that is generated by Contractors 
and that is in the possession of one Party 
shall be made available promptly and without 
charge to the other Parties, upon request, 
provided the following conditions are met: 
 

8.5.1.1. Such Contractor Project Back-
ground Information is necessary to or useful 
in the Project, with the Party in possession of 
the Information determining, after consulta-
tion with the requesting Party, whether it is 
"necessary to" or "useful in" the Project. 
 

 
8.5.1.2. Such Contractor Project Back-

ground Information may be made available 
only if the rights of holders of Intellectual 
Property rights are not infringed. 
 

 
8.5.1.3. Disclosure of such Contractor Pro-

ject Background Information is consistent 
with national disclosure policies and regula-
tions of the furnishing Party. 
 

 
8.5.1.4. Any disclosure or transfer of such 

Contractor Project Background Information 
to Contractors is consistent with the furnish-
ing Party’s export control laws and regula-
tions. 
 

8.5.2. Use:  All Contractor Project Back-
ground Information delivered by Contractors 
under Contracts awarded in accordance with 
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trakt som grundar sig på detta fördrag, får 
kostnadsfritt använda eller ge för användning 
all denna information för försvarssyften, i en-
lighet med de begränsningar som andra inne-
havare av immateriella rättigheter än parterna 
har fastställt. Annan uppdragstagarens bak-
grundsinformation, som partens uppdragsta-
gare överlåter och vilken har överlåtits på be-
gäran av en eller flera parter får de deltagare 
som bett om den använda kostnadsfritt för 
projektets syften, i enlighet med de begräns-
ningar som andra innehavare av immateriella 
rättigheter än parterna har fastställt; de parter 
som har bett om information får använda den 
för försvarssyften också när detta är nödvän-
digt för att projektets resultatinformation ska 
kunna användas, om inget annat följer av så-
dana rättvisa och rimliga villkor, om vilka 
eventuellt ska överenskommas med upp-
dragstagarna. Den part som överlåter infor-
mationen beslutar, efter att ha förhandlat med 
den eller de parter som bett om informatio-
nen, huruvida denna uppdragstagarens andra 
bakgrundsinformation är nödvändig för att 
projektets resultatinformation ska kunna an-
vändas. Den part som överlåter informationen 
behåller alla rättigheter med anknytning till 
uppdragstagarens bakgrundsinformation. 
 

8.6. Annan användning av projektinforma-
tion 
 

8.6.1 Övriga parter får använda projektets 
bakgrundsinformation, som har överlåtits av 
en part, endast för sådana syften som stäm-
mer överens med detta fördrag, om inte den 
överlåtande parten har gett ett skriftligt sam-
tycke till något annat. 

 
8.6.2 Användning av projektets resultatin-

formation för andra syften än sådana som 
stämmer överens med detta fördrag förutsät-
ter ett skriftligt samtycke på förhand av varje 
part. 
 

8.7. Projektinformation som är underkastad 
ensamrätt 
 

8.7.1. All projektinformation som är under-
kastad begränsningar i överlåtelse och an-
vändning med anknytning till immateriella 
rättigheter kartläggs och märks, och den be-

this Agreement may be used by or for the re-
ceiving Party(s), without charge, for Defense 
Purposes, subject to any restrictions by hold-
ers of Intellectual Property rights other than 
the Parties.  Any other Contractor Project 
Background Information furnished by one 
Party's Contractors and disclosed to a re-
questing Party may be used without charge 
by or for the requesting Party(s) for Project 
purposes, subject to any restrictions by hold-
ers of Intellectual Property rights other than 
the Parties; also, when necessary for the use 
of Project Foreground Information, such 
other Contractor Project Background Infor-
mation may be used by or for the requesting 
Party(s) for Defense Purposes, subject to 
such fair and reasonable terms as may be 
necessary to be arranged with the Contractor.  
The furnishing Party, in consultation with the 
requesting Party(s), shall determine whether 
such other Contractor Project Background In-
formation is necessary for the use of Project 
Foreground Information.  The furnishing 
Party shall retain all its rights with respect to 
Contractor Project Background Information. 
 

 
 
 
8.6. Alternative Uses of Project Informa-

tion 
 

8.6.1. Any Project Background Information 
provided by one Party shall be used by the 
other Parties only for the purposes set forth 
in this Agreement, unless otherwise con-
sented to in writing by the providing Party. 
 
 

8.6.2. The prior written consent of each 
Party shall be required for the use of Project 
Foreground Information for purposes other 
than those provided for in this Agreement. 
 

 
8.7. Proprietary Project Information 

 
 
8.7.1. All Project Information that is sub-

ject to disclosure and use restrictions with re-
spect to Intellectual Property rights shall be 
identified and marked, and it shall be handled 
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handlas enligt sin säkerhetsklassificering an-
tingen som övervakad icke-
säkerhetsklassificerad information eller som 
säkerhetsklassificerad information. 
 

8.7.2. Projektets säkerhetsanvisningar inne-
håller bestämmelser, som behövs för säker-
ställande av att projektinformation som är 
underkastad immateriella rättigheter förmed-
las skyddad. 
 

8.8. Patent 
 

8.8.1. I alla sina kontrakt som gäller projek-
tet inbegriper parterna en bestämmelse om 
användningen av rättigheter med anknytning 
till projektuppfinningar och patenträttigheter, 
och enligt bestämmelsen 
 

8.8.1.1. äger parten alla projektuppfinningar 
samt rätten att söka patent på dem utan att 
ifrågavarande uppdragstagare anför anspråk 
gällande dem eller 
 

 
8.8.1.2. äger uppdragstagaren både alla så-

dana projektuppfinningar (eller kan besluta 
att förbehålla sig äganderätten till dem) och 
rätten att söka patent på dem men ger samti-
digt parterna tillstånd att använda projektupp-
finningarna och de patent som grundar sig på 
dem på villkor enligt bestämmelsen i stycke 
8.8.2 i denna artikel. 
 

 
8.8.2. Om en uppdragstagare äger en pro-

jektuppfinning (eller beslutar att förbehålla 
sig äganderätten till den), ger den part som 
ingått ett kontrakt övriga parter ett icke-
exklusivt, oåterkalleligt och från upphovs-
arvoden befriat tillstånd, som gäller alla pa-
tent som grundar sig på ifrågavarande upp-
finning, att använda den patenterade projekt-
uppfinningen eller ge den för användning i 
försvarssyfte överallt i världen. 
 

8.8.3. Bestämmelserna nedan i styckena 
8.8.4 –  8.8.7. tillämpas på alla patenträttighe-
ter med anknytning till projektuppfinningar 
som gjorts av parternas militära eller civila 
personal, inklusive uppfinningar som gjorts 
vid statens anläggningar, och på alla patent-

as Controlled Unclassified Information or as 
Classified Information, depending on its se-
curity classification. 
 

 
8.7.2. The PSI shall contain such provi-

sions as are necessary to ensure the protected 
communication of Project Information that is 
subject to Intellectual Property rights. 
 

 
8.8. Patents 

 
8.8.1. Each Party shall include in all its 

Contracts for the Project a provision govern-
ing the disposition of rights in regard to Pro-
ject Inventions and Patent rights relating 
thereto that either: 

 
8.8.1.1. Provides that the Party shall hold 

title to all such Project Inventions together 
with the right to make Patent applications for 
the same, free of encumbrance from the Con-
tractor concerned; or  

 
8.8.1.2. Provides that the Contractor shall 

hold title (or may elect to retain title) for such 
Project Inventions together with the right to 
make Patent applications for the same, while 
securing for the Parties a license for the Pro-
ject Inventions, and any Patents thereto, on 
terms in compliance with the conditions of 
sub-paragraph 8.8.2. of this Article. 
 
 

8.8.2. In the event that a Contractor owns 
title (or elects to retain title) to any Project 
Invention, the Contracting Party shall secure 
for the other Parties non-exclusive, irrevoca-
ble, royalty-free licenses under all Patents se-
cured for that invention, to practice or have 
practiced the patented Project Invention 
throughout the world for Defense Purposes. 
 

 
 
8.8.3.  The conditions of subparagraphs 

8.8.4. through 8.8.7. of this Article shall ap-
ply in regard to Patent rights for all Project 
Inventions made by the Parties’ military or 
civilian employees, including those within 
Government-owned facilities, and for all Pro-
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rättigheter som anknyter till sådana av upp-
dragstagarna gjorda projektuppfinningar, som 
en part som ingått ett kontrakt äger eller som 
parten har rätt att skaffa sig äganderätten till. 
 

8.8.4. Om en part har rätt eller kan skaffa 
sig rätt att söka patent på en projektuppfin-
ning, förhandlar parten med övriga parter om 
att söka patent. En part som äger en sådan 
projektuppfinning eller får äganderätten till 
den, söker eller låter söka patent på ifrågava-
rande projektuppfinning i andra länder eller 
ger övriga parter en möjlighet att söka patent 
på denna projektuppfinning för den ägande 
partens räkning. Parten meddelar utan dröjs-
mål övriga parter, när patent har sökts. Om en 
part efter att ha sökt eller låtit söka patent av-
står från yrkanden med anknytning till pa-
tentansökan eller upphör att hålla i kraft ett 
patent som beviljats på basis av ansökan, 
meddelar parten detta beslut till övriga parter 
och tillåter övriga parter att fortgå med fallet 
antingen att driva yrkan eller att hålla patentet 
i kraft. 
 

 
 
8.8.5. Alla parter tillsänds kopior på de pa-

tentansökningar som gjorts utgående från pro-
jektuppfinningarna och på beviljade patent. 
 

 
8.8.6. Varje part ger övriga parter ett icke-

exklusivt, oåterkalleligt och från upphovs-
arvoden befriat tillstånd, som gäller de patent 
som grundar sig på projektuppfinningarna, att 
använda eller ge för användning den patente-
rade projektuppfinningen för försvarssyften 
överallt i världen. 
 

8.8.7. Patentansökningar som ska göras i 
enlighet med detta fördrag eller ikraftsättan-
det av andra immateriella rättigheter, vilka 
innehåller säkerhetsklassificerad information, 
skyddas genom iakttagande av parternas bila-
terala och multilaterala fördrag och artikel XI 
(Säkerhet). 
 

 
8.9. En part meddelar övriga parter om yr-

kanden som gäller intrång i immateriella rät-
tigheter och riktas mot parten i fråga, vilka 

ject Inventions made by Contractors for 
which the Contracting Party holds title or is 
entitled to acquire title. 
 
 

8.8.4.  When a Party has or can secure the 
right to file a Patent application with regard 
to a Project Invention, that Party shall consult 
with the other Parties regarding the filing of 
such Patent application.  The Party that has 
or receives title to such Project Invention 
shall, in other countries, file, cause to be 
filed, or provide the other Parties with the 
opportunity to file on behalf of the Party 
holding title, Patent applications covering 
that Project Invention.  A Party shall imme-
diately notify other Parties that a Patent ap-
plication has been filed.  If a Party, having 
filed or caused to be filed a Patent applica-
tion, abandons prosecution of the application 
or ceases maintaining the Patent granted or 
issued on the application, that Party shall no-
tify the other Parties of that decision and 
permit the other Parties to continue the 
prosecution or maintain the Patent as the case 
may be. 
 

8.8.5. Each Party shall be furnished with 
copies of Patent applications filed and Pa-
tents granted with regard to Project Inven-
tions. 
 

8.8.6. Each Party shall grant to the other 
Parties a non-exclusive, irrevocable, royalty-
free license under its Patents for Project In-
ventions, to practice or have practiced the 
Project Invention throughout the world for 
Defense Purposes. 
 

 
8.8.7.  Patent applications to be filed, or as-

sertions of other Intellectual Property rights, 
under this Agreement that contain Classified 
Information shall be protected and safe-
guarded in accordance with bilateral and 
multilateral treaties and agreements among 
and between the Parties, and Article XI (Se-
curity).   
 

8.9. Each Party shall notify the other Par-
ties of any Intellectual Property infringement 
claims brought against that Party arising in 
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har uppkommit när arbete som ingår i projek-
tet har gjorts för andra parters räkning. I mån 
av möjlighet överlåter övriga parter, vilka 
ärendet gäller, till denna part den information 
som de har till sitt förfogande och som kan 
vara till nytta vid försvaret mot dessa yrkan-
den. Varje part svarar för behandlingen av 
yrkanden som gäller kränkning av immateri-
ella rättigheter vilka riktas mot parten själv 
och förhandlar med övriga parter under dessa 
yrkandens behandlingstid och innan de av-
görs. När ett yrkande som gäller intrång i 
immateriella rättigheter uppkommer, förhand-
lar parterna om lämpligt sätt att fördela de 
kostnader som ett dylikt yrkande orsakar. I 
allmänhet förväntar sig parterna att dela på de 
kostnader som orsakas av att dylika yrkanden 
gällande intrång i immateriella rättigheter av-
görs i relation till deras finansiella och andra 
prestationer, vilka i artikel V (Bestämmelser 
som gäller ekonomin) fastslås att deltagarna 
ska betala för arbetet i fråga. 

the course of work performed under the Pro-
ject on behalf of the other Parties.  Insofar as 
possible, the other applicable Parties shall 
provide Information available to it that may 
assist in defending such claims.  Each Party 
shall be responsible for handling such Intel-
lectual Property infringement claims brought 
against it, and shall consult with the other 
Parties during the handling, and prior to any 
settlement, of such claims.  At the time that 
an Intellectual Property infringement claim 
arises, the Parties shall consult on the appro-
priate manner to share the cost of such claim.  
In general, the Parties expect to share the 
costs of resolving such Intellectual Property 
infringement claims in proportion to their fi-
nancial and non-financial contributions for 
that work specified in Article V (Financial 
Provisions) of this Agreement.  
 

 
 

ARTIKEL IX 
 

ÖVERVAKAD ICKE-
SÄKERHETSKLASSIFICERAD INFOR-

MATION 
 

9.1 Om inget annat bestäms i detta fördrag 
eller om inte den part som överlåter informa-
tion ger skriftligt tillstånd till något annat, 
övervakas övervakad icke-säkerhetsklassifi-
cerad information, som överlåtits eller produ-
cerats i enlighet med detta fördrag, enligt föl-
jande: 

 
9.1.1 Informationen används endast för de 

användningssyften för projektinformation 
som är tillåtna utgående från artikel VII 
(Överlåtelse och användning av projektin-
formation) i detta fördrag. 

 
9.1.2 Informationens tillgänglighet begrän-

sas till den personal som oundgängligen mås-
te få den för sådan användning som är tillåten 
enligt stycke 9.1.1. i denna artikel, och på in-
formationens tillgänglighet tillämpas be-
stämmelserna i artikel XII (Försäljning och 
överföring till tredje part) i detta fördrag. 

 

ARTICLE IX 
 

CONTROLLED UNCLASSIFIED INFOR-
MATION 

 
 

9.1. Except as otherwise provided in this 
Agreement or as authorized in writing by the 
originating Party, Controlled Unclassified In-
formation provided or generated pursuant to 
this Agreement shall be controlled as fol-
lows: 
 

 
9.1.1. Such Information shall be used only 

for the purposes authorized for use of Project 
Information as specified in Article VII (Dis-
closure and Use of Project Information) of 
this Agreement. 
 

9.1.2. Access to such Information shall be 
limited to personnel whose access is neces-
sary for the permitted use under subpara-
graph 9.1.1. of this Article, and shall be sub-
ject to the conditions of Article XII (Third 
Party Sales and Transfers) of this Agreement. 
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9.1.3 Parterna vidtar alla till buds stående 
lagliga åtgärder, inklusive nationell klassifi-
cering, för att skydda denna information från 
annan överlåtelse (inklusive begäran som ba-
serar sig på lagstiftning), med undantag av de 
fall som avses i stycke 9.1.2. i denna artikel, 
om inte den informationsöverlåtande parten 
samtycker till denna överlåtelse. Om informa-
tion överlåts utan tillstånd eller det är sanno-
likt att man kan bli tvungen att annars överlå-
ta information med stöd av lagstiftningen, 
meddelas den informationsöverlåtande parten 
om detta utan dröjsmål. 
 

9.2. För att bistå vid organiserandet av ade-
kvat övervakning försäkrar sig den informa-
tionsöverlåtande parten om att övervakad 
icke-säkerhetsklassificerad information märks 
på korrekt sätt för att dess konfidentiella art 
ska säkerställas. Parternas information som är 
underkastad exportkontroll märks i enlighet 
med deras exportkontrollmärkningar på det 
sätt som bestäms i säkerhets-klassificerings-
guiden. Dessutom kommer parterna på för-
hand skriftligen överens om de märkningar 
som ska göras i annan övervakad icke-
säkerhetsklassificerad information och förkla-
rar dessa märkningar i projektets säkerhets-
anvisningar. 
 

9.3. När övervakad icke-säkerhetsklassifi-
cerad information som överlåtits eller produ-
cerats i enlighet med detta fördrag behandlas 
ska man försäkra sig om den övervakning 
som avses i stycke 9.1. i denna artikel. 
 

9.4. Innan parterna tillåter att övervakad 
icke-säkerhetsklassificerad information över-
låts till uppdragstagarna, säkerställer de att 
uppdragstagarna har ålagts juridiskt att över-
vaka denna information i enlighet med be-
stämmelserna i denna artikel. 

9.1.3. Each Party shall take all lawful steps 
available to it, including national classifica-
tion, to keep such Information free from fur-
ther disclosure (including requests under any 
legislative provisions), except as provided in 
subparagraph 9.1.2. of this Article, unless the 
originating Party consents to such disclosure.  
In the event of unauthorized disclosure, or if 
it becomes probable that the Information may 
have to be further disclosed under any legis-
lative provision, immediate notification shall 
be given to the originating Party. 
 

 
9.2. To assist in providing the appropriate 

controls, the originating Party shall ensure 
that Controlled Unclassified Information is 
appropriately marked to ensure its “in confi-
dence” nature. The Parties’ export-controlled 
Information shall be marked in accordance 
with the applicable Party’s export control 
markings as documented in the security Clas-
sification Guide.  The Parties shall also de-
cide, in advance and in writing, on the mark-
ings to be placed on any other types of Con-
trolled Unclassified Information and describe 
such markings in the PSI.  
 

 
 
9.3. Controlled Unclassified Information 

provided or generated pursuant to this Ag-
reement shall be handled in a manner that en-
sures control as provided for in paragraph 
9.1. of this Article. 
 

9.4. Prior to authorizing the release of Con-
trolled Unclassified Information to Contrac-
tors, the Parties shall ensure the Contractors 
are legally bound to control such Information 
in accordance with the conditions of this Ar-
ticle.  

 
ARTIKEL X 

 
BESÖK I ANLÄGGNINGAR 

 
10.1. Parterna tillåter att övriga parters an-

ställda eller anställda hos övriga parters upp-
dragstagare besöker staternas anläggningar, 
ämbetsverk och laboratorier samt uppdrags-
tagarnas industriinrättningar förutsatt att par-

ARTICLE X 
 

VISITS TO ESTABLISHMENTS 
 

10.1. Each Party shall permit visits to its 
Government establishments, agencies and 
laboratories, and Contractor industrial facili-
ties by employees of the other Parties or by 
employees of the other Parties' Contractors, 
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terna i fråga tillåter dessa besök och att de an-
ställda har behövliga och adekvata intyg på 
säkerhetsutredningar samt ett behov att få in-
formation. 

 
10.2. Alla besökare ska följa säkerhetsbe-

stämmelserna hos den part som är värd. Den 
information som ska överlåtas till besökarna 
eller göras tillgänglig för dem behandlas som 
om den skulle ha överlåtits till den part som 
sände besökarna, och på denna information 
tillämpas bestämmelserna i detta fördrag. 

 
10.3. Begäran om att en parts personal ska 

få besöka en annan parts verksamhetslokaler 
koordineras längs officiella kanaler, och de 
ska följa etablerade besöksförfaranden hos 
den part som är värd. I besöksbegäran nämns 
projektets namn. 

 
10.4. Förteckningar över varje parts perso-

nal, som förutsätts göra upprepade besök i en 
annan parts verksamhetslokaler, sänds via of-
ficiella kanaler och härvid följs de förfaran-
den som gäller upprepade internationella be-
sök. 

provided that the visit is authorized by the af-
fected Parties and the employees have any 
necessary and appropriate security clearances 
and a need-to-know. 
 

10.2. All visiting personnel shall be re-
quired to comply with security regulations of 
the hosting Party.  Any Information disclosed 
or made available to visitors shall be treated 
as if supplied to the Party sponsoring the vis-
iting personnel, and shall be subject to the 
conditions of this Agreement. 
 

10.3. Requests for visits by personnel of 
one Party to a facility of another Party shall 
be coordinated through official channels, and 
shall conform with the established visit pro-
cedures of the hosting Party.  Requests for 
visits shall bear the name of the Project. 
 

10.4. Lists of personnel of each Party re-
quired to visit, on a continuing basis, facili-
ties of another Party shall be submitted 
through official channels in accordance with 
recurring international visit procedures.  
 

 
ARTIKEL XI 
SÄKERHET 

 
11.1 All säkerhetsklassificerad information 

som överlåtits eller producerats i enlighet 
med detta fördrag förvaras, hanteras, överförs 
och skyddas i enlighet med parternas bilatera-
la eller multilaterala säkerhetsfördrag. I över-
ensstämmelse med ovan nämnda bilaterala el-
ler multilaterala säkerhetsfördrag kommer 
parterna överens om följande säkerhetsföre-
skrifter: 

 
11.2 Säkerhetsklassificerad information 

överförs endast via staternas officiella kanaler 
eller kanaler som godkänts av parternas ut-
sedda säkerhetsmyndigheter. I samband med 
dylik säkerhetsklassificerad information 
nämns nivån på säkerhetsklassen och infor-
mationens ursprungsland, de bestämmelser 
som gäller överlåtelse samt att informationen 
anknyter till detta fördrag. 

 
11.3 Parterna vidtar alla till buds stående 

lagliga åtgärder för att säkerställa att säker-

ARTICLE XI 
SECURITY 

 
11.1. All Classified Information provided 

or generated pursuant to this Agreement shall 
be stored, handled, transmitted, and safe-
guarded in accordance with bilateral or mul-
tilateral security agreements between the Par-
ties.  Consistent with the above-mentioned 
bilateral and multilateral security agreements, 
the Parties agree to the following security 
provisions:  
 

11.2. Classified Information shall be trans-
ferred only through official government-to-
government channels or through channels 
approved by the Designated Security Au-
thorities (DSAs) of the Parties.  Such Classi-
fied Information shall bear the level of classi-
fication and denote the country of origin, the 
conditions of release, and the fact that the In-
formation relates to this Agreement. 
 

11.3. Each Party shall take all lawful steps 
available to it to ensure that Classified In-
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hetsklassificerad information som överlåtits 
eller producerats i enlighet med detta fördrag 
skyddas mot annan överlåtelse, med undantag 
av de fall som tillåts i denna artikel, om inte 
övriga parter samtycker till denna överlåtelse. 
Sålunda försäkrar sig parterna om att motta-
garna 

 
11.3.1 inte överlåter säkerhetsklassificerad 

information till någon statlig sammanslut-
ning, nationell sammanslutning, organisation 
eller annan tredje parts sammanslutning utan 
att den part som överlåtit informationen på 
förhand har gett sitt skriftliga samtycke till 
detta i enlighet med de förfaranden om vilka 
bestäms i artikel XII (Försäljning och överfö-
ring till tredje part) i detta fördrag. 

 
11.3.2 inte använder säkerhetsklassificerad 

information till annat än syften enligt detta 
fördrag, 

 
11.3.3 följer alla begränsningar gällande 

distribution och tillgång med anknytning till 
säkerhetsklassificerad information vilka stäm-
mer överens med detta fördrag. 

 
11.4 Parterna undersöker alla fall i fråga om 

vilka man känner till eller har orsak att miss-
tänka att säkerhetsklassificerad information 
som har överlåtits eller producerats i enlighet 
med detta fördrag har förlorats eller överlåtits 
till personer som inte har fullmakt till detta. 
Parterna meddelar också övriga parter utan 
dröjsmål och till fullo exakta uppgifter om en 
sådan händelse samt de slutliga resultaten av 
undersökningen och de korrigerande åtgärder 
som har vidtagits för att förhindra att händel-
sen upprepas. 

 
11.5  Projektledarna utarbetar säkerhetsan-

visningar och en säkerhetsklassificeringsgui-
de för projektet. I projektets säkerhetsanvis-
ningar och säkerhetsklassificeringsguide be-
skrivs de metoder enligt vilka projektinforma-
tionen klassificeras, märks och skyddas och 
enligt vilka den används och överförs, och i 
dessa förutsätts att i de märkningar som ska 
göras på säkerhetsklassificerad information 
som är underkastad exportkontroll ingår till-
lämpliga exportkontrollmärkningar om vilka 
bestäms i projektets säkerhetsanvisningar i 

formation provided or generated pursuant to 
this Agreement is protected from further dis-
closure, except as permitted by this Article, 
unless the other Party(s) consents to such 
disclosure.  Accordingly, each Party shall en-
sure that the recipient(s): 
 

 
11.3.1. Shall not release the Classified In-

formation to any government, national, or-
ganization, or other entity of a Third Party 
without the prior written consent of the origi-
nating Party in accordance with the proce-
dures set forth in Article XII (Third Party 
Sales and Transfers) of this Agreement. 
 

 
 
11.3.2. Shall not use the Classified Infor-

mation for other than the purposes provided 
for in this Agreement. 
 

11.3.3. Shall comply with any distribution 
and access restrictions on Classified Informa-
tion that are provided under this Agreement. 
 
 

11.4. The Parties shall investigate all cases 
in which it is known or when there are 
grounds for suspecting that Classified Infor-
mation provided or generated pursuant to this 
Agreement has been lost or disclosed to un-
authorized persons.  Each Party also shall 
promptly and fully inform the other Parties of 
the details of any such occurrence, and of the 
final results of the investigation and of the 
corrective action taken to preclude recur-
rence. 
 
 

11.5. The PMs shall prepare a PSI and a 
Classification Guide (CG) for the Project.  
The PSI and the CG shall describe the meth-
ods by which Project Information shall be 
classified, marked, used, transmitted, and 
safeguarded, and shall require that markings 
for all export-controlled Classified Informa-
tion shall include the applicable export con-
trol markings identified in the PSI in accor-
dance with paragraph 9.2. of Article IX 
(Controlled Unclassified Information) of this 
Agreement.  The PSI and CG shall be devel-
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enlighet med stycke 9.2 i artikel IX (Överva-
kad icke-säkerhetsklassificerad information) i 
detta fördrag. Projektledaren utarbetar projek-
tets säkerhetsanvisningar och säkerhetsklassi-
ficeringsguiden inom tre månader från det 
detta fördrag har trätt i kraft. De granskas och 
sänds vidare till de av parterna utsedda säker-
hetsmyndigheterna för godkännande och de 
gäller hela personalen hos den stat och upp-
dragstagare som deltar i projektet. Säkerhets-
klassificeringsguiden granskas regelbundet 
och i den görs ändringar, vilkas syfte är att 
enligt behov sänka klassificeringen. Den till-
lämpliga utsedda säkerhetsmyndigheten god-
känner projektets säkerhetsanvisningar och 
säkerhetsklassificeringsguide innan någon sä-
kerhetsklassificerad information eller överva-
kad icke-säkerhetsklassificerad information 
överförs. 

 
11.6  Den utsedda säkerhetsmyndigheten 

hos en part som ingår ett kontrakt som inne-
håller säkerhetsklassificerad information sva-
rar för att säkerhetsåtgärderna tillämpas på 
dess område för att säkerhetsklassificerad in-
formation ska skyddas i enlighet med lagar 
och bestämmelser. Innan någon säkerhets-
klassificerad information som erhållits utgå-
ende från detta fördrag avslöjas för uppdrags-
tagaren, en eventuell uppdragstagare eller un-
derleverantör, ska de utsedda säkerhets-
myndigheterna eller de personer dessa har 
valt 

 
11.6.1 försäkra sig om att ifrågavarande 

uppdragstagare, eventuella uppdragstagare el-
ler underleverantör (och deras verksamhets-
lokaler) kan skydda den säkerhetsklassifice-
rade informationen tillräckligt väl, 

 
11.6.2 vid behov bevilja säkerhetsutred-

ningar över verksamhetslokalerna, 
 
11.6.3 vid behov bevilja intyg över säker-

hetsutredning för personal, vars uppgifter 
förutsätter tillgång till säkerhetsklassificerad 
information, 

 
11.6.4 försäkra sig om att alla personer för 

vilka säkerhetsklassificerad information är 
tillgänglig är på det klara med sina skyldighe-
ter att skydda säkerhetsklassificerad informa-

oped by the PM within three months after 
this Agreement enters into force.  They shall 
be reviewed and forwarded to the Parties' 
DSAs for approval and shall be applicable to 
all Government and Contractor person-nel 
participating in the Project.  The CG shall be 
subject to regular review and revision with 
the aim of downgrading the classification 
whenever this is appropriate.  The PSI and 
the CG shall be approved by the appropriate 
DSA prior to the transfer of any Classified 
Information or Controlled Unclassified In-
formation. 
 

 
 
 
 
 
 
11.6. The DSA of the Party that awards a 

classified Contract shall assume responsibil-
ity for administering within its territory secu-
rity measures for the protection of the Classi-
fied Information, in accordance with its laws 
and regulations.  Prior to the release to a 
Contractor, Prospective Contractor, or sub-
contractor of any Classified Information re-
ceived under this Agreement, the DSAs or 
their designees shall: 
 
 
 
 

11.6.1. Ensure that such Contractor, Pro-
spective Contractor, or subcontractor (and 
their facilities) have the capability to protect 
the Classified Information adequately. 
 
 

11.6.2. Grant a security clearance to the fa-
cilities, if appropriate. 
 

11.6.3. Grant a security clearance for all 
personnel with duties that require access to 
Classified Information, if appropriate. 
 

 
11.6.4. Ensure that all persons having ac-

cess to the Classified Information are in-
formed of their obligations to protect the 
Classified Information in accordance with 
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tion i enlighet med de nationella lagar och be-
stämmelser som gäller säkerhet samt be-
stämmelserna i detta fördrag, 

 
11.6.5 utföra regelbundna säkerhetskontrol-

ler i de verksamhetslokaler som har fått ett in-
tyg över säkerhetsutredning för att säkerställa 
att säkerhetsklassificerad information skyddas 
på adekvat sätt, 

 
11.6.6 försäkra sig om att säkerhetsklassifi-

cerad information endast är tillgänglig för så-
dana personer som har ett behov att få infor-
mation som anknyter till syftena med fördra-
get. 
 

11.7 Uppdragstagare, eventuella uppdrags-
tagare eller underleverantörer, vilka enligt de 
utsedda säkerhetsmyndigheterna står under 
ekonomisk, administrativ, politisk eller med 
ledningen sammanhängande övervakning av 
medborgare eller sammanslutningar i en tred-
je part, kan vara delaktiga i ett kontrakt eller 
ett underleverantörskontrakt som förutsätter 
möjlighet att använda säkerhetsklassificerad 
information som överlåtits eller producerats i 
enlighet med detta fördrag endast när det 
finns verkställbara åtgärder för att säkerställa 
att den säkerhetsklassificerade informationen 
inte är tillgänglig för medborgare eller andra 
sammanslutningar i en tredje part. Om inga 
verkställbara åtgärder står till buds, med vilka 
en tredje parts medborgares eller andra sam-
manslutningars tillträde till säkerhetsklassifi-
cerad information kan förhindras, ska övriga 
parter höras för erhållande av ett godkännan-
de innan en dylik tillgänglighet tillåts. 
 

11.8 Den ansvariga parten eller uppdragsta-
garen godkänner i fråga om alla sådana verk-
samhetslokaler där avsikten är att säkerhets-
klassificerad information ska användas, att en 
eller flera sådana personer utnämns vilka har 
till uppgift att effektivt fullgöra de skyldighe-
ter som är förknippade med skyddandet av in-
formation med anknytning till detta fördrag i 
verksamhetslokalerna i fråga. Dessa personer 
ansvarar för att säkerhetsklassificerad infor-
mation som ingår i detta fördrag endast är 
tillgänglig för sådana personer som har ade-
kvat godkännande som gäller tillgång till in-
formation och ett behov att få information. 

national security laws and regulations and the 
conditions of this Agreement. 
 

 
11.6.5. Carry out periodic security inspec-

tions of cleared facilities to ensure that the 
Classified Information is properly protected. 
 

 
 
11.6.6. Ensure that access to the Classified 

Information is limited to those persons who 
have a need-to-know for purposes of the 
Agreement. 
 

 
11.7. Contractors, Prospective Contractors, 

or subcontractors that are determined by 
DSAs to be under financial, administrative, 
policy, or management control of nationals or 
entities of a Third Party, may participate in a 
Contract or subcontract requiring access to 
Classified Information provided or generated 
pursuant to this Agreement only when en-
forceable measures are in effect to ensure 
that nationals or other entities of a Third 
Party shall not have access to Classified In-
formation.  If enforceable measures are not in 
effect to preclude access by nationals or other 
entities of a Third Party, the other Party shall 
be consulted for approval prior to permitting 
such access. 
 

 
 
 
 
 
11.8. For any facility in which Classified 

Information is to be used, the responsible 
Party or Contractor shall approve the ap-
pointment of a person or persons to exercise 
effectively the obligations for safeguarding at 
such facility the Information pertaining to 
this Agreement.  These officials shall be re-
sponsible for limiting access to Classified In-
formation involved in this Agreement to 
those persons who have been properly ap-
proved for access and have a need-to-know. 
 
 
 



 Nr 56  
  

 

494 

11.9 Parterna säkerställer att säkerhetsklas-
sificerad information endast är tillgänglig för 
sådana personer som har nödvändigt intyg 
över säkerhetsutredning och ett särskilt behov 
att använda säkerhetsklassificerad informa-
tion för att delta i projektet. 
 

11.10 Information som har överlåtits eller 
producerats i enlighet med detta fördrag kan 
högst klassificeras som konfidentiell. Detta 
fördrag och dess innehåll har inte säkerhets-
klassificerats.     

11.9. Each Party shall ensure that access to 
Classified Information is limited to those per-
sons who possess requisite security clear-
ances and have a specific need for access to 
the Classified Information in order to partici-
pate in the Project. 
 

11.10. Information provided or generated 
pursuant to this Agreement may be classified 
as high as Confidential.  The existence of this 
Agreement is unclassified and the contents 
are unclassified. 

 
 

ARTIKEL XII 
 

FÖRSÄLJNING OCH ÖVERFÖRING TILL 
TREDJE PART 

 
12.1. Parterna varken säljer eller överlåter 

projektets resultatinformation eller på basis 
av den helt eller delvis producerat informa-
tionsparti och överför inte heller äganderätt 
eller besittning som gäller dessa till tredje 
part utan skriftligt samtycke på förhand av de 
övriga parternas regeringar. Parterna tillåter 
inte heller dylik försäljning, överlåtelse eller 
överföring, inte heller utförd av ägaren till in-
formationspartiet utan skriftligt samtycke på 
förhand av de övriga parternas regeringar. 
Detta samtycke ges inte, om inte den avsedda 
mottagarens regering bestyrker skriftligen för 
övriga parter att den 

 
 
12.1.1. inte överför överlåtet material eller 

överlåten information vidare och inte heller 
tillåter att de överförs vidare, 

 
12.1.2. använder eller tillåter användning av 

överlåtet material eller överlåten information 
endast för parternas specificerade syften. 
 

12.2. Parterna varken säljer eller överlåter 
projektets bakgrundsinformation eller pro-
jektmaterial, som övriga parter har överlåtit, 
och överför inte heller äganderätt eller besitt-
ning gällande dem till tredje part utan skrift-
ligt samtycke på förhand av den överlåtande 
partens regering. Den överlåtande partens re-
gering svarar ensam för tillåtandet av dylika 
överföringar och enligt fallet för fastställandet 

ARTICLE XII 
 

THIRD PARTY SALES AND TRANSFERS 
 
 
12.1. The Parties shall not sell, transfer title 

to, disclose, or transfer possession of Project 
Foreground Information, or any item pro-
duced either wholly or in part from Project 
Foreground Information, to any Third Party 
without the prior written consent of the Gov-
ernments of the other Parties.  Furthermore, 
none of the Parties shall permit any such sale, 
disclosure, or transfer, including by the 
owner of the item, without the prior written 
consent of the Governments of the other Par-
ties.  Such consent shall not be given unless 
the Government of the intended recipient 
confirms in writing with the other Parties that 
it shall: 
 

12.1.1. Not retransfer, or permit the further 
retransfer of, any equipment or Information 
provided.  
 

12.1.2. Use, or permit the use of, the equip-
ment or Information provided only for the 
purposes specified by the Parties. 
 

12.2. The Parties shall not sell, transfer title 
to, disclose, or transfer possession of Project 
Background Information or Project Equip-
ment provided by the other Parties to any 
Third Party without the prior written consent 
of the Government of the Party that provided 
such equipment or Information.  The provid-
ing Party’s Government shall be solely re-
sponsible for authorizing such transfers and, 
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av bestämmelser och metoder som gäller rea-
liserandet av dem. 

as applicable, specifying the method and 
conditions for implementing such transfers. 

 
ARTIKEL XIII 

 
ANSVAR OCH YRKANDEN 

 
13.1 Om det vid utförandet av officiella 

uppgifter som anknyter till verkställandet av 
detta fördrag uppkommer eller med denna 
verksamhet sammanhänger ansvar, tillämpas 
följande bestämmelser: 

 
13.1.1 Yrkanden som riktas mot en part el-

ler dess militära eller civila personal behand-
las med iakttagande av villkoren i parternas 
tillämpliga multilaterala eller bilaterala för-
drag. 

 
13.1.2 På yrkanden utanför de multilaterala 

eller bilaterala fördragens tillämpningsområ-
de tillämpas följande bestämmelser: 

 
13.1.2.1 Med undantag av de yrkanden som 

avses i artikel VII (Projektmaterial) och som 
gäller förlust av eller skada på projektmateri-
al, samt förlust av eller skada på robotbåten i 
Helsinki-klassen och Förenta staternas för-
svarsministeriums och Tysklands försvarsmi-
nisteriums testningsutrustning, avstår parterna 
från alla yrkanden som riktas mot övriga par-
ter och gäller deras militära eller civila perso-
nals personskador eller död eller skador på el-
ler förlust av egendom, vilka grundar sig på 
skador som orsakats av övriga parters militära 
eller civila personal. Om emellertid parterna 
anser att en dylik personskada, död eller ska-
da på eller förlust av egendom beror på par-
tens militära eller civila personals hänsynslö-
sa gärningar eller hänsynslösa försummelser, 
avsiktliga missbruk eller grova oaktsamhet, 
svarar parten i fråga ensam för ansvarskost-
naderna. 

 
13.1.2.2 Yrkanden framställda av en annan 

person, vilka gäller personskador eller död el-
ler skada på eller förlust av egendom, som or-
sakats av parternas militära eller civila perso-
nal, behandlas av den ändamålsenligaste par-
ten på det sätt som parterna beslutar. För de 
kostnader som den skadelidande anses vara 
berättigad till svarar parterna jämlikt. Om 

ARTICLE XIII 
 

LIABILITY AND CLAIMS 
 

13.1. For liability arising out of, or in con-
nection with, activities undertaken in the per-
formance of official duty in the execution of 
the Agreement, the following conditions 
shall apply: 
 

13.1.1. Claims against a Party or its mili-
tary or civilian personnel shall be dealt with 
in accordance with the terms of applicable 
multilateral or bilateral treaties and agree-
ments of the Parties.  
 

13.1.2. For those claims for which multilat-
eral or bilateral treaties or agreements do not 
apply, the following conditions shall apply:  
 

13.1.2.1. With the exception of claims for 
loss of or damage to Project Equipment and 
the Helsinki Class FMC, U.S. DoD and 
Germany MOD test equipment, which are 
addressed in Article VII (Project Equipment), 
each Party waives all claims against the other 
Parties in respect to injury to or death of its 
military or civilian personnel and for damage 
to or loss of its property caused by such per-
sonnel of another Party.  However, if the Par-
ties determine that such injury, death, dam-
age, or loss results from reckless acts or reck-
less omissions, willful misconduct or gross 
negligence of a Party’s military or civilian 
personnel, the costs of any liability shall be 
borne by that Party alone. 
 

 
 
 
 
13.1.2.2. Claims from any other persons for 

injury, death, damage, or loss of any kind 
caused by one of the Parties’ military or ci-
vilian personnel shall be processed by the 
most appropriate Party, as determined by the 
Parties.  Any costs determined to be owed the 
claimant shall be borne equally by the Par-
ties.  However, if the Parties determine that 
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emellertid parterna anser att en dylik person-
skada, död eller skada på eller förlust av 
egendom beror på partens militära eller civila 
personals hänsynslösa gärningar eller hän-
synslösa försummelser, avsiktliga missbruk 
eller grova oaktsamhet, svarar parten i fråga 
ensam för ansvarskostnaderna. 
 

13.2 Yrkanden som grundar sig på kontrakt, 
som ingåtts i enlighet med detta fördrag, av-
görs med iakttagande av bestämmelserna i 
dessa kontrakt. 
 

13.3 När denna artikel tillämpas anses upp-
dragstagarnas anställda och representanter 
inte höra till en parts civila personal. 

such injury, death, damage, or loss results 
from reckless acts or reckless omissions, 
willful misconduct, or gross negligence of a 
Party’s military or civilian personnel, the 
costs of any liability shall be borne by that 
Party alone. 
 

 
13.2. Claims arising under any Contract 

awarded under this Agreement shall be re-
solved in accordance with the conditions of 
the Contract. 
 

13.3. Employees and agents of Contractors 
are not considered civilian personnel of a 
Party for the purposes of this Article. 

 
ARTIKEL XIV 

 
TULLAR, SKATTER OCH MOTSVA-

RANDE AVGIFTER 
 

14.1 Tullar, import- och exportskatter och 
motsvarande avgifter administreras i enlighet 
med varje parts lagar och bestämmelser. Om 
gällande nationella lagar och bestämmelser 
tillåter det, försöker parterna försäkra sig om 
att i samband med arbete som utförs i enlig-
het med detta projekt inte förordnas om lätt 
identifierbara tullar, import- och exportskatter 
och motsvarande avgifter eller kvantitativa el-
ler andra begränsningar i import och export. 

 
 
14.2 Parterna försäkrar sig i mån av möjlig-

het om att när tullar, import- och exportskat-
ter och motsvarande avgifter administreras, 
främjas att arbetet enligt detta projekt utförs 
effektivt och ekonomiskt. Om tullar, import- 
och exportskatter eller motsvarande avgifter 
tas ut, svarar den part vars stat tar ut dem, för 
kostnaderna utöver sina kostnader för projek-
tet. 

 
 
14.3 Om det är nödvändigt att ta ut tullar 

för att följa Europeiska unionens (EU) regler, 
svarar den medlemsstat i EU som är den slut-
liga mottagaren av produkterna för att tullar-
na tas ut. För detta transporteras de kompo-
nentdelar till materialet som importerats från 
länder utanför EU till sin slutliga destination 

ARTICLE XIV 
 

CUSTOMS DUTIES, TAXES, AND SIMI-
LAR CHARGES 

 
14.1. Customs duties, import and export 

taxes, and similar charges shall be adminis-
tered in accordance with each Party's respec-
tive laws and regulations.  Insofar as existing 
national laws and regulations permit, the Par-
ties shall endeavor to ensure that such readily 
identifiable customs duties, import and ex-
port taxes, and similar charges, as well as 
quantitative or other restrictions on imports 
and exports, are not imposed in connection 
with work carried out under this Project. 
 

14.2. Each Party shall use its best efforts to 
ensure that customs duties, import and export 
taxes, and similar charges are administered in 
a manner favorable to the efficient and eco-
nomical conduct of the work of this Project.  
If any such customs duties, import and export 
taxes, or similar charges are levied, the Party 
in whose country they are levied shall bear 
such costs over and above that Party’s shared 
costs of the Project. 
 

14.3. If, in order to apply European Union 
(EU) regulations, it is necessary to levy du-
ties, then these shall be met by the EU mem-
ber end recipient.  To this end, parts of the 
components of the equipment coming from 
outside the EU shall proceed to their final 
destination accompanied by the relevant cus-
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försedda med adekvat tulldokument, som 
möjliggör förtullning av dem. Den EU-
medlemsstat som är ifrågavarande part betalar 
tullarna utöver sina kostnader för projektet. 

toms document enabling settlement of duties 
to take place.  The duties shall be paid as a 
cost over and above that EU Party’s shared 
cost of the Project. 

 
ARTIKEL XV 

 
AVGÖRANDE AV TVISTER 

 
15.1 Tvister som uppkommer mellan par-

terna när detta fördrag verkställs eller tvister 
som anknyter till detta avgörs enbart genom 
förhandlingar mellan parterna, de förs inte till 
någon nationell eller internationell domstol 
eller någon annan person eller sammanslut-
ning för avgörande. 

ARTICLE XV 
 

SETTLEMENT OF DISPUTES 
 

15.1. Disputes between the Parties arising 
under or relating to this Agreement shall be 
re-solved only by consultation between the 
Parties and shall not be referred to a national 
court, an international tribunal, or to any 
other person or entity for settlement. 

 
ARTIKEL XVI 

 
ÄNDRING, UPPSÄGNING, IKRAFTTRÄ-

DANDE OCH GILTIGHET 
 

16.1. I all parternas verksamhet, som base-
rar sig på detta fördrag, följs parternas natio-
nella lagar och bestämmelser, inklusive deras 
exportkontrollbestämmelser. Parternas skyl-
digheter förutsätter att nödvändiga resurser 
finns att tillgå för utförande av dem. 

 
 
16.2. Om inget annat föreskrivs, kan detta 

fördrag ändras genom en ömsesidig skriftlig 
överenskommelse mellan parterna. 
 

16.3. Detta fördrag kan när som helst sägas 
upp genom en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna. Om alla parter samtycker till 
att säga upp detta fördrag, förhandlar parterna 
sinsemellan före tidpunkten för uppsägningen 
för att säkerställa att uppsägningen görs på ett 
så ekonomiskt och jämlikt sätt som möjligt. 

 
16.4.  Ifall fördraget upphör att gälla, till-

lämpas följande bestämmelser: 
 
16.4.1 Parterna fortgår att delta finansiellt 

eller med andra prestationer till dess uppsäg-
ningen träder i kraft. 

 
16.4.2 Varje part svarar för sina egna pro-

jektkostnader med anknytning till att projek-
tets giltighet upphör. 

ARTICLE XVI 
 

AMENDMENT, TERMINATION, ENTRY 
INTO FORCE, AND DURATION 

 
16.1. All activities of the Parties under this 

Agreement shall be carried out in accordance 
with their respective national laws and regu-
lations, including their respective export con-
trol laws and regulations.  The obligations of 
the Parties shall be subject to the availability 
of funds for such purposes. 
 

16.2. Except as otherwise provided, this 
Agreement may be amended by the mutual 
written consent of the Parties.   
 

16.3. This Agreement may be terminated at 
any time upon the written consent of the Par-
ties.  In the event all Parties consent to termi-
nate this Agreement, the Parties shall consult 
prior to the date of termination to ensure ter-
mination in the most economical and equita-
ble manner. 
 

16.4. In the event that the Agreement is ter-
minated, the following rules shall apply: 
 

16.4.1. The Parties shall continue participa-
tion, financial or otherwise, up to the effec-
tive date of termination. 
 

16.4.2. Each Party shall be responsible for 
its own Project-related costs associated with 
termination of the Project. 
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16.4.3 Om inget annat följer av bestämmel-
serna i detta fördrag, förbehåller sig parterna 
all sådan projektinformation och rättigheterna 
till den, vilka har erhållits i enlighet med detta 
fördrag innan fördragets giltighet upphörde. 

 
16.5. En part kan utträda ur detta fördrag 

genom att 90 dagar på förhand skriftligen 
meddela övriga parter om sin avsikt att utträ-
da ur det. Styrkommittén diskuterar omedel-
bart meddelandet för att besluta om adekvat 
förfarande med vilket verksamheten enligt 
detta fördrag avslutas. Ifall man utträder ur 
fördraget på detta sätt, tillämpas följande be-
stämmelser: 
 

16.5.1 Den part som utträder ur detta för-
drag fortgår med att delta finansiellt eller med 
andra prestationer fram till den faktiska tid-
punkten för utträdandet. 

 
16.5.2 Den utträdande partens totala presta-

tion överstiger inte kostnadstaket enligt 
stycke 5.3 i artikel V (Bestämmelser som 
gäller ekonomin) i detta fördrag. 

 
 
16.5.3 Varje part svarar för sina egna pro-

jektkostnader som anknyter till den utträdan-
de partens utträde ur projektet. 

 
 
16.5.4 Om inget annat följer av bestämmel-

serna i detta fördrag, behåller parterna all så-
dan projektinformation och de rättigheter som 
anknyter till den, vilka har erhållits i enlighet 
med bestämmelserna i detta fördrag innan 
parten utträder ur detta fördrag. 
 

16.6. Parternas rättigheter och skyldigheter, 
som grundar sig på artikel VIII (Överlåtelse 
och användning av projektinformation), arti-
kel IX (Övervakad icke-säkerhets-
klassificerad information), artikel XI (Säker-
het), artikel XII (Försäljning och överföring 
till tredje part), artikel XIII (Ansvar och yr-
kanden), artikel XV (Avgörande av tvister) 
och denna artikel XVI (Ändring, uppsägning, 
ikraftträdande och giltighet) i detta fördrag, är 
i kraft utan hinder av att detta fördrag sägs 
upp eller slutar gälla. 
 

16.4.3. All Project Information and rights 
therein received under this Agreement prior 
to the termination of this Agreement shall be 
retained by the Parties, subject to the condi-
tions of this Agreement. 
 

16.5. Any Party may withdraw from this 
Agreement upon 90 days written notification 
to the other Parties of its intent to withdraw.  
Such notice shall be the subject of immediate 
consultation by the SC to decide upon the 
appropriate course of action to conclude the 
activities under this Agreement.  In the event 
of such withdrawal, the following rules ap-
ply: 
 

16.5.1. The Party withdrawing from this 
Agreement shall continue participation, fi-
nancial or otherwise, up to the effective date 
of the withdrawal. 
 

16.5.2. The total contribution by any with-
drawing Party shall in no event exceed the 
Cost Ceiling set out in paragraph 5.3. of Ar-
ticle V (Financial Provisions) of this Agree-
ment. 
 

16.5.3. Each Party shall be responsible for 
its own Project-related costs associated with 
the withdrawal of the withdrawing Party 
from the Project. 
 

16.5.4. All Project Information and rights 
therein received under the conditions of this 
Agreement prior to the Party withdrawing 
from this Agreement shall be retained by the 
Parties, subject to the conditions of this 
Agreement. 
 

16.6. The respective rights and obligations 
of the Parties regarding Article VIII (Disclo-
sure and Use of Project Information), Article 
IX (Controlled Unclassified Information), 
Article XI (Security), Article XII (Third 
Party Sales and Transfers), and Article XIII 
(Liability and Claims), Article XV (Settle-
ment of Disputes), and this Article XVI 
(Amendment, Termination, Entry into Force, 
and Duration) of this Agreement shall con-
tinue to apply notwithstanding termination or 
expiration of this Agreement. 
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16.7. Detta fördrag, som innehåller sexton 
(16) artiklar, träder i kraft enligt följande: 

 
 
16.7.1 Fördraget träder i kraft mellan det 

tyska försvarsministeriet och det amerikanska 
försvarsministeriet den dag då de båda har 
undertecknat fördraget. 

 
16.7.2 När det finska försvarsministeriet har 

undertecknat fördraget, meddelar det det tys-
ka försvarsministeriet och det amerikanska 
försvarsministeriet skriftligen när de nationel-
la åtgärder som förutsätts för att detta fördrag 
ska kunna träda i kraft har vidtagits vid det 
finska försvarsministeriet. Detta fördrag trä-
der i kraft för det finska försvarsministeriets 
del den dag som fastställs i ifrågavarande 
skriftliga meddelande, och det skriftliga med-
delandet fogas till detta fördrags signatärsida. 

 
16.7.3 Det tyska försvarsministeriet och det 

amerikanska försvarsministeriet, som har un-
dertecknat fördraget tidigare, har inga skyl-
digheter gentemot det finska försvarsministe-
riet, och det finska försvarsministeriet har 
inga skyldigheter på basis av detta fördrag 
och får inte heller fördelar som baserar sig på 
detta fördrag innan detta fördrag har trätt i 
kraft för Finlands del i enlighet med vad som 
sägs ovan i stycke 16.7.2. 

 
16.8 Detta fördrag är i kraft i tre år från det 

datum då det tyska försvarsministeriet och det 
amerikanska försvarsministeriet har under-
tecknat fördraget. Fördragets giltighet kan 
förlängas med skriftligt samtycke av parterna. 
 

FÖR BEKRÄFTELSE AV DETTA har un-
dertecknade, med adekvata fullmakter till det-
ta av sina regeringar, undertecknat detta för-
drag. 
 

UPPRÄTTAT i tre exemplar på engelska. 

16.7. This Agreement, which consists of 
sixteen (16) Articles, shall enter into force as 
follows: 
 

16.7.1. The Agreement shall enter into 
force between the Germany MOD and the 
U.S. DoD on the date that both have signed 
the Agreement.   

 
16.7.2. After the Finland MOD has signed 

the Agreement, it shall notify the Germany 
MOD and the U.S. DoD in writing of the 
completion of Finland MOD’s national 
measures necessary for entry into force of 
this Agreement.  This Agreement shall enter 
into force for the Finland MOD on the day 
specified in such written notification and this 
written notification shall be attached to this 
Agreement’s signature page.   
 
 

16.7.3. The Germany MOD and U.S. DoD, 
who have previously signed the Agreement, 
shall have no obligations with regard to the 
Finland MOD, and the Finland MOD shall 
have no obligations and receive no benefits 
under this Agreement until such time as this 
Agreement has entered into force for Finland 
in accordance with paragraph 16.7.2. above.  
   

 
 
16.8. This Agreement shall remain in force 

for three years from the date on which both 
Germany MOD and U.S. DoD have signed 
the Agreement.  It may be extended by writ-
ten concurrence of the Parties. 
 

IN WITNESS WHEREOF, the under-
signed, being duly authorized by their Gov-
ernments, have signed this Agreement. 
 
 

DONE, in triplicate, in the English lan-
guage. 
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FÖR REPUBLIKEN FINLANDS FÖR-
SVARSMINISTERIUM SOM AGERAR 
FÖR FINLANDS REGERINGS RÄKNING 
 
 

Eero Lavonen 
_____________________________ 
Underskrift 
 
Eero Lavonen 
_____________________________ 
Namn 
 

   den 7 oktober 2009 
_____________________________ 
Datum 
 
Arlington, Virginia 
_____________________________ 
Ort 

 

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF 
THE REPUBLIC OF FINLAND ACTING 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF 
FINLAND 

 
Eero Lavonen 
_____________________________ 
Signature 
 
Eero Lavonen 
_____________________________ 
Name 
 
October, 7, 2009 
_____________________________ 
Date 
 
Arlington, Virginia 
_____________________________ 
Location 

 
 
SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PUO-
LUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA 

 
 
Reinhard Schlütte 
_____________________________ 

   Underskrift 
 
Reinhard Schlütte 
_____________________________ 
Namn 
 
den 28 oktober 2009 
_____________________________ 
Datum 
 
Koblenz 
_____________________________ 
Ort 

FOR THE FEDERAL MINISTRY OF DE-
FENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY 

 
Reinhard Schlütte 
_____________________________ 
Signature 
 
Reinhard Schlütte 
_____________________________ 
Name 
 
28 Okt 2009 
_____________________________ 
Date 
 
Koblenz 
_____________________________ 
Location 
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FÖR AMERIKAS FÖRENTA STATERS 
FÖRSVARSMINISTERIUM 

 
S.S. Voetsch 
_____________________________ 
Underskrift 
 
S.S. Voetsch 
_____________________________ 
Namn 
 
den 1 oktober 2009 
_____________________________ 
Datum 
 
Arlington, Virginia 
_____________________________ 
Ort 

FOR THE DEPARTMENT OF DEFENSE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
S.S. Voetsch 
_____________________________ 
Signature 
 
S.S. Voetsch 
_____________________________ 
Name 
 
Oct 1, 2009 
__________________________ 
Date 
 
Arlington, Virginia 
____________________ 
Location 

 
 
 
MEDDELANDE 
 
Republiken Finlands försvarsministerium, som agerar för republiken Finlands regerings räk-
ning, meddelar Förbundsrepubliken Tysklands försvarsministerium och Amerikas förenta sta-
ters försvarsministerium att det har slutfört de nationella åtgärder som förutsätts för att detta 
fördrag ska kunna träda i kraft och att detta fördrag träder i kraft ___________ [datum som är 
30 dagar senare än de finska myndigheternas underteckningsdag nedan]. 
 
FÖR REUPBLIKEN FINLANDS FÖRSVARSMINISTERIUM SOM AGERAR FÖR RE-
PUBLIKEN FINLANDS REGERINGS RÄKNING 
 
_______________________Datum:_______________Ort:_______________________ 
 
 
 
 
NOTIFICATION 
 
The Ministry of Defence of the Republic of Finland acting on behalf of the Government of the 
Republic of Finland hereby notifies the Federal Ministry of Defense of the Federal Republic 
of Germany and the Department of Defense for the Unites States of America that it has com-
pleted its national measures necessary for this Agreement to enter into force, and that this Ag-
reement shall thereby enter into force on _________________[enter date 30 days after date of 
signature below by Finnish official]. 
 
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND ACTING ON 
BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND 
 
 
__________________________Date:_____________Place:______________________ 
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