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(Finlands författningssamlings nr 852/2010)

Lag

Nr 94

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation och

om tillämpning av fördraget

Given i Helsingfors den 1 oktober 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Washington DC den 11
september 1995 och i Helsingfors den 5 ok-
tober 1995 mellan Finlands försvarsministeri-
um och Amerikas Förenta staters försvarsmi-
nisterium ingångna fördraget om utbyte av
forsknings- och utvecklingsinformation, så-
dant det lyder ändrat genom ändring 1 som
ingåtts av Finlands försvarsministerium för
republiken Finlands regerings räkning i Hel-
singfors den 25 maj 2010 och av Amerikas
Förenta staters försvarsministerium i Arling-

ton den 7 maj 2010, gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
På sekretess, användning, utlämnande och

annan hantering samt övervakning av hante-
ringen i fråga om de handlingar som sänts till
Finland och de handlingar som upprättats i
Finland på basis av det fördrag som avses i
1 § och i fråga om de uppgifter som ingår i
dessa handlingar tillämpas lagen om interna-
tionella förpliktelser som gäller informations-
säkerhet (588/2004) också då det är fråga om

RP 112/2010
FsUB 4/2010
RSv 125/2010

31—2010



övervakad icke-säkerhetsklassificerad infor-
mation som avses i fördraget eller om hante-
ringen av sådan.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 1 oktober 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister Jyri Häkämies
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(Finlands författningssamlings nr 861/2010)

Republikens presidents förordning

Nr 95

om sättande i kraft av fördraget med Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings-
och utvecklingsinformation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av

fördraget

Utfärdad i Helsingfors den 8 oktober 2010

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

1 §
Fördraget om utbyte av forsknings- och
utvecklingsinformation, som ingicks mellan
Finlands försvarsministerium och Amerikas
Förenta staters försvarsministerium i Wash-
ington DC den 11 september 1995 och i
Helsingfors den 5 oktober 1995, sådant det
lyder ändrat genom ändring 1, som ingicks
mellan Finlands försvarsministerium, som
agerar för republiken Finlands regering, och
Amerikas Förenta staters försvarsministerium
i Helsingfors den 25 maj 2010 och i Arling-
ton den 7 maj 2010, är i kraft från och med
den 4 oktober 2010 så som om detta har
överenskommits.
Riksdagen har godkänt ändringen den 21
september 2010 och republikens president
den 1 oktober 2010. Godkännandet har med-
delats till Amerikas Förenta stater den 1 ok-
tober 2010.

2 §
Lagen av den 1 oktober 2010 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen i fördraget med Ameri-
kas Förenta stater om utbyte av forsknings-
och utvecklingsinformation och om tillämp-
ning av fördraget (852/2010) träder i kraft
den 13 oktober 2010.

3 §
De bestämmelser i fördraget, sådant det

lyder ändrat genom ändring 1, vilka inte hör
till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 13

oktober 2010.

Helsingfors den 8 oktober 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister Jyri Häkämies

(Ändring 1 och en konsoliderad kopia av fördraget, sådant det lyder ändrat genom ändring 1,
publiceras som bilaga till denna förordning. Den konsoliderade kopian är inte beviskraftig).
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ÄNDRING 1 
 

I FÖRDRAGET 
 

MELLAN FINLANDS FÖRSVARSMINI-
STERIUM 

 
OCH 

 
AMERIKAS FÖRENTA STATERS FÖR-

SVARSMINISTERIUM 
 

OM UTBYTE AV FORSKNINGS- OCH 
UTVECKLINGSINFORMATION 

 
 

(kortnamn: ramfördraget mellan Finland och 
Förenta staterna om informationsutbyte) 

AMENDMENT ONE 
 

TO THE 
 

AGREEMENT BETWEEN 
 

THE MINISTRY OF DEFENCE OF FIN-
LAND 

 
AND 

 
THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
CONCERNING 

 
EXCHANGE OF 

 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN-

FORMATION 
 

(Short Title: Finland-U.S. Master Informa-
tion Exchange Agreement) 

 
INLEDNING 

 
Finlands försvarsministerium, som agerar 

för republiken Finlands regerings räkning, 
och Amerikas Förenta staters försvarsministe-
rium, nedan ”parterna”, som 

 
beaktar det mellan Finlands försvarsmini-

sterium och Amerikas Förenta staters för-
svarsministerium ingångna fördraget om ut-
byte av forsknings- och utvecklingsinforma-
tion (nedan ”fördraget”), som trädde i kraft 
den 5 oktober 1995, 

 
 
har kommit överens om följande: 

 

PREAMBLE 
  

The Ministry of Defence of Finland acting 
on behalf of the Government of the Republic 
of Finland and the Department of Defense of 
the United States of America, hereinafter re-
ferred to as the "Parties"; 

Considering the Agreement between the 
Ministry of Defence of Finland and the De-
partment of Defense of the United States of 
America Concerning Exchange of Re-search 
and Development Information (hereinafter 
referred to as the “Agreement”), which en-
tered into force October 5, 1995; 

 
Have agreed as follows: 

 
ARTIKEL I 

SYFTE 
 

Syftet med denna ändring är att till fördra-
get foga text som gäller exportkontroll, att 
modernisera benämningarna på de nationella 
myndigheterna i Finland och Förenta staterna 
och på de nationella bilagemyndigheterna i 

ARTICLE I 
PURPOSE 

 
The purpose of this Amendment is to add 

export control text; update the titles of the 
Finland and United States national Authori-
ties for the Agreement and the Finland and 
United States national Annex Authorities; 
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Finland och Förenta staterna, vilka avses i 
fördraget, att ändra den högsta nivån på sä-
kerhetsklassificeringen av den forsknings- 
och utvecklingsinformation (FoU-informa-
tion) som ska utbytas i enlighet med de 
bilagor som gäller informationsutbyte, vilka 
utarbetats med stöd av detta fördrag, att för-
länga fördragets giltighet och att ändra det på 
andra sätt som är nödvändiga. 

change the highest classification level of Re-
search and Development (R&D) Information 
that may be exchanged pursuant to the In-
formation Exchange Annexes (IEAs) under 
this Agreement; extend the duration of the 
Agreement; and otherwise modify the 
Agreement as appropriate. 

 
 

ARTIKEL II 
ÄNDRING 

 
Fördraget ändras enligt följande: 

 
 

1. Formuleringen ”Finlands försvarsmini-
sterium” ersätts med ”Finlands försvarsmini-
sterium, som agerar för republiken Finlands 
regerings räkning” till den del som den ingår i 
texten på fördragets rubriksida, i inledningen 
och i artiklarna I-XII. 

 
 
2. I den engelska texten görs en språklig 

ändring av termen ”uppdragstagare” till den 
del som den ingår i fördragets text. Detta in-
verkar inte på den finska eller svenska ver-
sionen. 

 
3. I den engelska texten görs en språklig 

ändring av termen ”uppdragstagarens stöd-
personal” till den del som den ingår i fördra-
gets text. Detta  inverkar inte på den finska 
eller svenska versionen. 

 
4. Förkortningen ”MIEA” ersätts med ordet 

”Fördrag” till den del som den ingår i texten i 
Bilaga 1 (”Modell till bilaga som gäller in-
formationsutbyte”) till fördraget. 

 
5. Artikel I (Definitioner på termer och för-

kortningar) ändras genom att följande termer 
och definitioner fogas till den: 

 
Uppdragstaga-
re 
 

En sammanslutning som 
står utanför parternas 
statliga organisationer, 
och med vilken en parts 
kontrakterande verk har 
ingått ett kontrakt 

ARTICLE II 
AMENDMENT 

 
The Agreement is hereby amended as fol-

lows: 
 

1.  Replace the words, “the Ministry of De-
fence of Finland”, with the words, “the Min-
istry of Defence of Finland acting on behalf 
of the Government of the Repub-lic of Fin-
land”, wherever they appear in the title page, 
the Preamble, and Articles I through XII of 
the Agreement. 

 
2.  Replace the word, “contractor”, with the 

word, “Contractor”, wherever it appears in 
the Agreement. 

 
 
 
3.  Replace the words, “contractor support 

personnel”, with the words, “Contractor Sup-
port Personnel”, wherever they appear in the 
Agreement. 

 
 
4.  Replace the acronym “MIEA” with the 

word, “Agreement”, wherever it appears in 
Appendix 1 (“Model” Information Exchange 
Annex) of the Agreement. 
 

5. Change Article I, Definition of Terms 
and Abbreviations, by adding the following 
terms and definitions: 

 
Contractor Any entity outside the go-

vernmental organizations 
of the Parties that is 
awarded a contract by a 
Party’s contracting agency. 
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Uppdragstaga-
rens stödper-
sonal 
 

De personer som uttryck-
ligen har utnämnts för att 
ge parten administrativa, 
till ledningen anknutna, 
vetenskapliga eller tek-
niska stödtjänster med 
stöd av stödkontraktet. 

Part 
 

Undertecknare av detta 
fördrag, som represente-
ras av sin militära eller 
civila personal. När detta 
fördrag tillämpas, är 
uppdragstagarna och 
uppdragstagarnas stöd-
personal inte representan-
ter för parterna. 

 
 

6. Artikel II (Syfte och omfattning) ändras 
enligt följande: 

 
a. Första meningen i punkt 2.2 ersätts enligt 

följande: ”Parterna kan med stöd av detta för-
drag sinsemellan utbyta FoU-information se-
dan de har undertecknat en särskild bilaga 
som gäller informationsutbyte och som bifo-
gas detta fördrag.” 

 
b. Den första meningen i punkt 2.3 ersätts 

enligt följande: ”Varje särskild bilaga som 
gäller informationsutbyte upprättas och un-
dertecknas mellan de bilagemyndigheter som 
saken angår i enlighet med detta fördrag, och 
bestämmelserna i fördraget inbegrips i bila-
gan med hänvisningar.” 

 
c. Underpunkt 2.3.3 ersätts enligt följande: 

vid behov ska eventuella bestämmelser om en 
mera vidsträckt användning av FoU-
information preciseras i enlighet med punkt 
7.5 i detta fördrag,” 

 
7. Artikel III (Förvaltning) ändras enligt 

följande: 
 
a. Den i punkt 3.1 nämnda benämningen 

Finlands nationella myndighet ersätts med 
följande benämning: 

 
”Överdirektören vid försvarsministeriets re-

surspolitiska avdelning.” 
 

Contractor 
Support Per-
sonnel 

Persons specifically identi-
fied as providing adminis-
trative, managerial, scien-
tific, or technical support 
services to a Party under a 
support contract. 
 

Party A signatory to this Agree-
ment represented by its 
military and civilian per-
sonnel.  Contractors and 
Contractor Support Per-
sonnel shall not be repre-
sentatives of a Party under 
this Agreement. 
 

 
 

6.  Change Article II (Objective and Scope) 
as follows: 

 
a.   Replace the first sentence of paragraph 

2.2. with the following: “The Parties may ex-
change R&D Information under this Agree-
ment upon conclusion of separate Informa-
tion Exchange Annexes (IEAs) to this 
Agreement.” 

 
b.   Replace the first sentence of paragraph 

2.3. with the following: “Each separate IEA, 
upon conclusion by the relevant Annex Au-
thorities, shall be entered into pursuant to this 
Agreement, the provisions of which shall be 
incorporated by reference.” 

 
 
c.  Replace subparagraph 2.3.3. with the 

following: “specify any provisions for broad-
er use of R&D Information in accordance 
with paragraph 7.5. of this Agreement, as ap-
propriate;” 

 
7. Change Article III, Management, as fol-

lows: 
 

a.Replace the title of the Finland national 
Authority in paragraph 3.1. with the follow-
ing: 

 
“Director General, Resource Policy De-

partment, Ministry of Defence”. 
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b. Den i punkt 3.1 nämnda benämningen 
Förenta staternas nationella myndighet ersätts 
med följande benämning: 

”Director, International Cooperation 
Office of the Under Secretary of Defense 

(Acquisition, Technology and Logistics).” 
 

c. Den i punkt 3.3 nämnda benämningen 
Finlands nationella bilagemyndighet ersätts 
med följande benämning: 

”Krigsmaterielchefen vid huvudstabens ma-
terielavdelning.” 

 
d. Den i punkt 3.3 nämnda listan på beteck-

ningar på Förenta staternas nationella bilage-
myndigheter ersätts med följande lista: 

”The Deputy Assistant Secretary of the 
Navy (International Programs) (Marinen) 

 
The Deputy Under Secretary of the Air 

Force (International Affairs) (Flygvapnet) 
 
The Director, Missile Defense Agency 

(Missile Defense Agency) 
The Office of the Assistant Secretary of the 

Army for Acquisition, Logistics and Tech-
nology (Deputy Director, Armaments Coop-
eration, Office of the Deputy Assistant Secre-
tary for Defense Exports and Cooperation) 
(Armén).” 
 

e. I underpunkt 3.4.3 ersätts ordalydelsen 
“för parterna” med ordalydelsen “för Finlands 
försvarsministerium och för Amerikas Fören-
ta staters försvarsministerium”. 
 
 

8. Artikel VII (Överlåtelse och användning 
av FoU-information) ändras enligt följande: 

 
a. Efter punkt 7.10 fogas följande nya punkt 

till: 
 
”7.11 Vid genomförandet av alla överfö-

ringar av FoU-information följs de lagar och 
bestämmelser om exportkontroll som är till-
lämpliga hos den informationslevererande 
parten. Den part som levererar informationen 
bör försäkra sig om att tillämpliga märkning-
ar för exportkontroll har gjorts på FoU-
informationen innan den överförs till den part 
som tar emot informationen.” 

b.Replace the title of the United States na-
tional Authority in paragraph 3.1. with the 
following:  

“Director, International Cooperation 
Office of the Under Secretary of Defense 

(Acquisition, Technology and   Lo-gistics)”. 
 

c.Replace the title of the Finland national 
Annex Authority in paragraph 3.3. with the 
following: 

“Chief Armaments, Armaments Division, 
Defence Command Finland”. 
 

d. Replace the list of titles of the United 
States national Annex Authorities in para-
graph 3.3. with the following:  

  “The Deputy Assistant Secretary of the 
Navy (International Programs) (for Navy 
matters) 

The Deputy Under Secretary of the Air 
Force (International Affairs) (for Air Force 
matters) 

The Director, Missile Defense Agency (for 
Missile Defense Agency matters)  

The Office of the Assistant Secretary of the 
Army for Acquisition, Logistics, and Tech-
nology (through the Deputy Director, Arma-
ments Cooperation, Of-fice of the Deputy 
Assistant Secretary for Defense Exports and 
Cooperation) (for Army matters)”. 

 
e. In subparagraph 3.4.3., replace the 

words, “on behalf of the Parties”, with the 
words, “on behalf of the Ministry of Defence 
of Finland and the Department of Defense of 
the United States of America”. 
 

8. Change Article VII, Disclosure and Use 
of R&D Information, as follows: 
 

a. Insert the following new paragraph after 
paragraph 7.10.: 
 

“7.11. All transfers of R&D Information 
shall be consistent with the furnishing Party’s 
applicable export control laws and regula-
tions.  The furnishing Party shall ensure that 
the applicable export control markings are 
placed on its R&D Information before trans-
ferring it to the receiving Party.” 
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9. Artikel IX (Säkerhet) ändras enligt föl-
jande: 
 

a. Punkt 9.7 ersätts enligt följande: 
 
”9.7 Den högsta nivån på klassificeringen 

av information som utbytts med stöd av en bi-
laga som gäller informationsutbyte, vilken 
hänför sig till detta fördrag, är SEKRETESS-
BELAGD. Detta fördrag och dess innehåll 
har inte säkerhetsklassificerats.” 
 

10. Artikel XII (Ändring, uppsägning, 
ikraftträdande och giltighet) ändras enligt föl-
jande: 

9.  Change Article IX, Security, as follows: 
 
 
a. Replace paragraph 9.7. with the follow-

ing: 
“9.7. Information exchanged in accordance 

with the IEAs of this Agreement may be 
classified up to and including SECRET.  The 
existence of this Agreement is unclassified 
and the contents are unclassified.” 
 
 

10. Change Article XII, Amendment, Ter-
mination, Entry into Force, and Duration, as 
follows: 

 
a. Punkt 12.1 (inklusive underpunkterna 

12.1.1 och 12.1.2) ersätts enligt följande: 
”Detta fördrag och en bilaga till det kan änd-
ras genom en skriftlig överenskommelse mel-
lan parterna. De bilagor som gäller informa-
tionsutbyte kan ändras genom skriftligt sam-
tycke av bilagemyndigheterna, men bilage-
myndigheterna kan göra ändringar i de tek-
niska projektledarnas uppgifter och de teknis-
ka projektledarna kan göra ändringar i för-
teckningarna över de inrättningar som ingår i 
bilagorna också genom brevväxling.” 

 
b. Orden ”femton (15) år” som ingår i första 

meningen i punkt 12.5 ersätts med orden ”till 
och med den 5 oktober 2025”. 
 

11. Bilaga 1 (Modell till bilaga som gäller 
informationsutbyte) ändras enligt följande: 
 

a. Första meningen ersätts enligt följande: 
”I enlighet med det mellan Finlands för-
svarsministerium, som agerar för republiken 
Finlands räkning, och Amerikas Förenta sta-
ters försvarsministerium ingångna fördraget 
om utbyte av forsknings- och utvecklingsin-
formation, vilket trädde i kraft den 5 oktober 
1995, sådant det lyder ändrat (nedan ”fördra-
get”), har mellan Finlands försvarsministeri-
um och Amerikas Förenta staters försvarsmi-
nisterium (nedan ”parterna”) härmed upprät-
tats följande bilaga som gäller informations-
utbyte.” 

 
 
 

a. Replace paragraph 12.1. (including sub-
paragraphs 12.1.1. and 12.1.2.) with the fol-
lowing: “This Agreement, including its Ap-
pendix, may be amended upon the written 
consent of the Parties.  The IEAs may be 
amended upon the written consent of the An-
nex Authorities, except that Annex Authori-
ties may change the TPO assignments, and 
TPOs may change the list of Establishments 
in their IEAs, through exchange of corre-
spondence.” 
 
 

b. In the first sentence of paragraph 12.5., 
replace the words, “for fifteen years” with 
the words, “until October 5, 2025”. 
 

11. Change Appendix 1, “Model” Informa-
tion Exchange Annex, as follows: 
 

a. Replace the first sentence with the fol-
lowing: “In accordance with the Agree-ment 
between the Ministry of Defence of Finland 
acting on behalf of the Gov-ernment of the 
Republic of Finland and the Department of 
Defense of the United States of America 
Concerning Exchange of Research and De-
velopment Information, which entered into 
force on October 5, 1995, as amended (here-
inafter referred to as the “Agreement”), the 
following Information Exchange Annex 
(IEA) is hereby established between the Min-
istry of Defence of Finland and the Depart-
ment of Defense of the United States of 
America (hereinafter referred to as the “Par-
ties”).” 
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b. Punkt 1.f ersätts enligt följande: ”Parter-
na följer de krav som nämns i punkt 7.3 i för-
draget, enligt vilka bl.a. ”Den part som tar 
emot FoU-information får inte använda in-
formationen för annat syfte än det som den 
har levererats för utan skriftligt samtycke till 
detta på förhand av den part som levererat in-
formationen.” Parterna följer också punkt 7.2 
i fördraget, enligt vilken ”Med undantag av 
bestämmelserna i punkt 7.5 i denna artikel får 
en part (inklusive dess uppdragstagares stöd-
personal) använda FoU-information som har 
utbytts med stöd av detta fördrag endast i syf-
te att skaffa och bedöma information.” Utöver 
detta följer parterna punkt 7.5 i fördraget: 
”Parterna kan i en enskild bilaga som gäller 
informationsutbyte bestämma att FoU-
information som utbytts med stöd av den kan 
användas också för andra försvarssyften än 
informationsanskaffning och bedömning. En 
bilaga som gäller informationsutbyte bör in-
nehålla särskilda bestämmelser om sådan an-
vändning som ska begränsas till endast de 
försvarssyften som preciseras i bilagan.” Vad 
gäller iakttagandet av punkt 7.5 i fördraget, 
ingår särskilda bestämmelser om användning 
av FoU-information för andra försvarssyften 
än anskaffning och bedömning av informa-
tion i punkt 4 i denna bilaga som gäller in-
formationsutbyte.” 

c. Punkt 3.a ersätts enligt följande: 
 
 
”a. Den högsta nivån på säkerhetsklassen 

för den information som ska utbytas med stöd 
av denna bilaga som gäller informationsutby-
te är ______. (Obs: adekvat nivå på säker-
hetsklassen, som kan vara högst SEKRE-
TESSBELAGD, fogas till.)” 

b. Replace paragraph 1.f. with the follow-
ing: “The Parties shall comply with the re-
quirements of paragraph 7.3. of the Agree-
ment, which states, in part, that “R&D In-
formation shall not be used by the receiving 
Party for any purpose other than the purpose 
for which it was furnished without the prior 
written consent of the furnishing Party.”  The 
Parties shall also comply with the re-
quirements of paragraph 7.2. of the Agree-
ment, which states, “Except as pro-vided in 
paragraph 7.5., a Party (including its Con-
tractor Support Personnel) may use the R&D 
Information exchanged under the Agreement 
solely for in-formation and evaluation pur-
poses.”  The Parties shall further comply 
with paragraph 7.5. of the Agreement, which 
states, “The Parties may determine in a spe-
cific IEA that R&D Information exchanged 
therein may be used for defense purposes 
other than information and evaluation.  The 
IEA shall contain specific provisions for such 
use, which may not extend beyond the de-
fense purposes specified therein.”  As to 
compliance with paragraph 7.5. of the 
Agreement, any specific provisions for use of 
R&D Information for defense purposes other 
than information and evaluation are in para-
graph 4. of this IEA.” 

 
c. Replace paragraph 3.a. with the follow-

ing: 
 

“a. The highest classification of R&D In-
formation to be exchanged under this IEA is 
_________. (Note: Insert the level of classi-
fication, up to SECRET, as appropriate.)” 

 
 

ARTIKEL III 
IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET 

 
Sedan båda parterna har undertecknat denna 

ändring meddelar Finlands försvarsministeri-
um, som agerar för republiken Finlands räk-
ning, Amerikas Förenta staters försvarsmini-
sterium när de nationella åtgärder har slut-
förts som förutsätts för att denna ändring ska 
kunna träda i kraft. Denna ändring träder i 
kraft den dag som fastslås i meddelandet. 

ARTICLE III 
ENTRY INTO FORCE AND DURATION 

 
After signature of this Amendment by both 

Parties, the Ministry of Defence of Finland 
acting on behalf of the Government of the 
Republic of Finland shall notify the Depart-
ment of Defense of the United States of 
America of the completion of its national 
measures necessary for the entry into force of 
this Amendment.  This Amendment shall en-
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Alla bestämmelser i fördraget förblir oför-

ändrade, om de inte har ändrats i denna änd-
ring. 

Denna ändring är i kraft lika länge som det 
fördrag som ska ändras genom den.  

 
 
SOM SÄKERHET FÖR DETTA har par-

ternas på adekvat sätt befullmäktigade repre-
sentanter undertecknat denna ändring i två ur-
sprungsexemplar på engelska. 

ter into force on the day specified in such no-
tification. 

Unless specifically amended herein, all 
provisions of the Agreement remain un-
changed. 

This Amendment shall remain in force for 
the same period as the Agreement that it 
amends. 

 
IN WITNESS WHEREOF, the duly au-

thorized representatives of the Parties have 
signed this amendment, in two originals in 
the English language. 

 
FÖR FINLANDS FÖRSVARSMINISTERI-
UM SOM AGERAR FÖR REPUBLIKEN 
FINLANDS REGERINGS RÄKNING 
 
 
Eero Lavonen 
Namnteckning 
 
Eero Lavonen  
Namn 
 
Överdirektör 
Ställning 
 
25 maj 2010 
Datum 
 
Helsingfors  
Ort 

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF 
FINLAND ACTING ON BEHALF OF THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
FINLAND 
 
Eero Lavonen 
Signature 
 
Eero Lavonen 
Name 
 
Director General 
Title 
 
May 25, 2010 
Date 
 
Helsinki 
Location 

 
FÖR AMERIKAS FÖRENTA STATERS 
FÖRSVARSMINISTERIUM 
 
A. Volkman 
Namnteckning 
 
A. Volkman 
Namn 
 
Director, International Cooperation, USD 
(AT&L) 
Ställning 
 
7 maj 2010 
Datum 
 
Arlington, VA 
Ort 

FOR THE DEPARTMENT OF DEFENSE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
 
A. Volkman 
Signature 
 
A. Volkman 
Name 
 
Director, International Cooperation, 
USD(AT&L) 
Title 
 
May 7, 2010 
Päiväys 
 
Arlington, VA 
Location 



 Nr 95  
  

 

1287

MEDDELANDE 
 

Finlands försvarsministerium, som agerar 
för republiken Finlands regerings räkning, 
meddelar Amerikas Förenta staters försvars-
ministerium att det har slutfört de nationella 
åtgärder som förutsätts för att denna ändring 
ska kunna träda i kraft och att ändringen trä-
der i kraft _______. 
 
 
FÖR FINLANDS FÖRSVARSMINISTERI-
UM, SOM AGERAR FÖR REPUBLIKEN 
FINLANDS REGERINGS RÄKNING 
 
 
Datum: ___________ Ort: ______________ 

NOTIFICATION 
 

The Ministry of Defence of Finland acting 
on behalf of the Government of the Republic 
of Finland hereby notifies the Department of 
Defense of the United States of America that 
it has completed its national measures neces-
sary for this Amendment to enter into force, 
and that this Amendment shall thereby enter 
into force on________. 
 
FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF 
FINLAND ACTING ON BEHALF OF THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
FINLAND 
 
  Date:_________Place:_______________ 

 
Konsoliderad kopia av fördraget mellan 

Finlands försvarsministerium, som agerar för 
republiken Finlands regerings räkning, och 
Amerikas Förenta Staters försvarsministerium 
om utbyte av forsknings- och utvecklingsin-
formation, sådant detta fördrag lyder ändrat 
genom Ändring 1 i fördraget mellan Finlands 
försvarsministerium och Förenta Staternas 
försvarsministerium om utbyte av forsknings- 
och utvecklingsinformation. 
 
 

Consolidated version of the Agreement be-
tween the Ministry of Defence of Finland 
acting on behalf of the Government of the 
Republic of  Finland  and the Department of 
Defense of the United States of America 
Concerning Exchange of Research and De-
velopment Information, as amended by 
Amendment One to the Agreement between 
the Ministry of Defence of Finland and the 
Department of Defense of the United States 
Concerning Exchange of Research and De-
velopment Information 

 
FÖRDRAG 

 
MELLAN FINLANDS FÖRSVARSMINI-
STERIUM SOM AGERAR FÖR REPU-

BLIKEN FINLANDS REGERINGS RÄK-
NING 

 
OCH 

 
AMERIKAS FÖRENTA STATERS FÖR-

SVARSMINISTERIUM 
 
 
 
 
 

OM UTBYTE AV FORSKNINGS- OCH 
UTVECKLINGSINFORMATION 

 
(kortnamn: ramfördraget mellan Finland och 
Förenta staterna om informationsutbyte) 

AGREEMENT BETWEEN 
 

THE MINISTRY OF DEFENCE OF FIN-
LAND ACTING ON BEHALF OF THE 

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
FINLAND 

 
AND 

 
THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
CONCERNING 

 
EXCHANGE OF 

 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN-

FORMATION 
 

(Short Title: Finland-U.S. Master Informa-
tion Exchange Agreement 
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INLEDNING 
 

Finlands försvarsministerium, som agerar 
för republiken Finlands regerings räkning, 
och Amerikas Förenta staters försvarsministe-
rium, nedan ”parterna”, som 

 
 
delar ett gemensamt intresse för försvars-

materiel, 
 
erkänner de fördelar kompatibilitet i fråga 

om försvarsmateriel medför, 
 

PREAMBLE 
 

The Ministry of Defence of Finland acting 
on behalf of the Government of the Republic 
of Finland and the Department of Defense of 
the United States of America, hereinafter re-
ferred to as the ”Parties”: 
 

having a common interest in defense mate-
riel; 

 
recognizing the benefits to be obtained 

from interoperability of military equipments; 
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anser att rättigheterna för innehavare av en-
samrätt till information måste skyddas, 

 
 
självständigt har utfört forsknings- och ut-

vecklingsarbete (FoU) på tillämpningar av 
olika teknologier och erkänner de fördelar 
som samarbete med anknytning till ömsesi-
digt utbyte av FoU-information medför, 
 

har kommit överens om följande: 

recognizing the importance of protecting 
the rights of owners of proprietary  informa-
tion; and, 

 
having independently conducted research 

and development (R&D) of the applications 
of various technologies, recognize the bene-
fits of cooperation in the mutual exchange of 
R&D Information; 

 
Have agreed as follows: 

 
ARTIKEL I 

DEFINITIONER PÅ TERMER OCH FÖR-
KORTNINGAR 

 
Myndigheter  

De statliga myndigheter som nämns i detta 
fördrag och som har fullmakt att agera för 
parternas räkning i frågor som har samband 
med fördraget. 
 
Bilagemyndigheter 

De statliga myndigheter som nämns i en bi-
laga som gäller informationsutbyte och som 
har fullmakt att agera för parternas räkning i 
frågor som har samband med en bilaga som 
gäller informationsutbyte. 
 
Säkerhetsklassificerad information 

Officiell information, som ska skyddas med 
anledning av den nationella säkerheten och 
som har påvisats vara sådan genom märkning 
av säkerhetsklass. 
 
Uppdragstagare 

En sammanslutning som står utanför par-
ternas statliga organisationer och med vilken 
en parts kontrakterande verk har ingått ett 
kontrakt. 
 
Uppdragstagarens stödpersonal 

De personer som uttryckligen har utnämnts 
för att ge parten administrativa, till ledningen 
anknutna, vetenskapliga eller tekniska stöd-
tjänster med stöd av stödkontraktet. 
 
Övervakad icke-säkerhetsklassificerad in-
formation 

Icke-säkerhetsklassificerad information, 
vars tillgång eller distribution begränsas i en-
lighet med tillämpliga nationella författningar 

ARTICLE I 
DEFINITION OF TERMS AND ABBRE-

VIATIONS 
 
Authorities 

Government officials listed in this Agree-
ment that are authorized to act on behalf of 
the parties in matters pertinent to this 
Agreement. 
 
Annex Authorities 

Government officials listed in an Informa-
tion Exchange Annex that are authorized to 
act on behalf of the Parties in matters perti-
nent to that     Information Exchange Annex. 
 
 
Classified Information 

Official information that requires protec-
tion in the interests of national security and is 
so designated by the application of a security 
classification marking. 
 
Contractor 

Any entity outside the governmental or-
ganizations of the Parties that is 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  limitations have been applied 
in accordance with applicable national laws 
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eller bestämmelser. Övervakad icke-säker-
hetsklassificerad information som har överlå-
tits med stöd av detta fördrag märks på ade-
kvat sätt för att visa att den är konfidentiell. 
Sådan information kan vara information, vars 
säkerhetsklass har avlägsnats men som fort-
sättningsvis övervakas. 
 
Utsedd säkerhetsmyndighet (Designated 
Security Authority, DSA) 

En säkerhetsenhet som godkänts av myn-
digheterna och som svarar för säkerhets-
aspekterna enligt detta fördrag. 
 
Inrättningar 

De statliga organisationer som räknas upp i 
en bilaga som gäller informationsutbyte och 
vilka producerar sådan FoU-information som 
ska utbytas eller vilka är intresserade av den. 
 
Bilaga som gäller informationsutbyte 

En bilaga som utarbetats med stöd av be-
stämmelserna i detta fördrag och som gäller 
utbyte av FoU-information av gemensamt in-
tresse för parterna inom nämnda teknologiska 
sektorer eller vapenklasser. 

 
Kontaktpersoner 

Parternas representanter som i allmänhet 
hör till personalen vid ambassader eller repre-
sentationer och vilka kan bistå bilagemyndig-
heterna, tekniska projektledare och inrätt-
ningar i åtgärder med anknytning till de 
bilagor som gäller informationsutbyte. Till 
kontaktpersonerna hör inte de representanter 
för parterna som på en tillfällig kommender-
ing arbetar hos den andra partens organisatio-
ner, om de inte har utnämnts till denna upp-
gift i en enskild bilaga som gäller informa-
tionsutbyte. 
 
Part 

Undertecknare av detta fördrag, som repre-
senteras av sin militära eller civila personal. 
När detta fördrag tillämpas, är uppdragsta-
garna och uppdragstagarnas stödpersonal inte 
representanter för parterna. 
 
Produktionsinformation 

Modellplaner, ritningar, kemiska och ma-
tematiska ekvationer, specifikationer, model-
ler, tillverkningstekniker, källkod till pro-

or regulations. Such Information provided 
under this Agreement shall be marked to 
identify its “in confidence” nature. It could 
include Information which has been declassi-
fied, but remains controlled. 
 
 
 
Designated Security Authority (DSA) 

 
The security office approved by Authorities 

to be responsible for the security aspects of 
this Agreement. 
 
Establishments 

Government organizations listed in an In-
formation Exchange Annex that provide, or 
have an interest in, R&D Information to be 
exchanged. 
 
Information Exchange Annex 

An Annex established under the provisions 
of this Agreement to exchange R&D Infor-
mation of mutual interest concerning speci-
fied technology areas or categories of weap-
ons. 
 
Liaison Officers (Los) 

Representatives of the Parties, normally 
personnel accredited to embassies or mis-
sions, who may assist Annex Authorities, 
Technical Project Officers (TPOs) and Estab-
lishments in IEA-related efforts. This does 
not include representatives of one Party who 
are assigned on a temporary basis to work in 
organizations of the other Party except where 
such representatives have been assigned for 
the purposes of a specific IEA. 
 
 
 
Party 

A signatory to this Agreement represented 
by its military or civilian personnel. Contrac-
tors and Contractor Support Personnel shall 
not be representatives of a Party under this 
Agreement.  
 
Production Information 

Designs, drawings, chemical and mathe-
matical equations, specifications, models, 
manufacturing techniques, software source 
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gramvara och information med anknytning 
till dem (exklusive FoU-information), som 
behövs för att tillverka eller betydligt förbätt-
ra försvarsmateriel och försvarsförnödenhe-
ter. 
 
FoU-information 

FoU-information, förmedlad på vilket sätt 
som helst, oberoende av dess form eller slag, 
inklusive men inte enbart vetenskaplig, tek-
nisk eller med affärsverksamhet eller ekono-
mi sammanhängande FoU-information, obe-
roende av om den omfattas av immateriell 
rätt, patent eller något annat rättsligt skydd. 
 
Tekniska projektledare 

Representanter för statliga organisationer, 
vilka har särskilda fullmakter att utbyta FoU-
information med stöd av en bilaga som gäller 
informationsutbyte. 
 
Tredje part 

En person eller sammanslutning, vars stats 
regering inte är part i detta fördrag. 

code and related    information (excluding 
R&D Information) necessary to manufacture 
or substantially upgrade military materiel and 
munitions. 
 
 
R&D Information 

Any R&D knowledge which can be com-
municated by any means, regardless of form 
or type, including, but not limited to, that of a 
scientific, technical, business, or financial na-
ture whether or not subject to copyright, pat-
ent, or other legal protection. 
 
 
Technical Project Officers (TPOs) 

Representatives of government organiza-
tions who are specifically authorized to ex-
change R&D Information under an IEA. 
 
 
Third Party 

Any person or other entity whose govern-
ment is not a Party to this Agreement. 

 
 

ARTIKEL II 
SYFTE OCH OMFATTNING 

 
2.1 Syftet med detta fördrag är att genomfö-

ra ömsesidigt och jämlikt utbyte av FoU-
information av gemensamt intresse för par-
terna. 

 
2.2 Parterna kan med stöd av detta fördrag 

sinsemellan utbyta FoU-information sedan de 
har undertecknat en särskild bilaga som gäller 
informationsutbyte och som bifogas detta 
fördrag. I varje bilaga som gäller informa-
tionsutbyte preciseras sektorn för den FoU-
information som ska utbytas. Det FoU-
informationsutbyte som sker med stöd av en 
bilaga som gäller informationsutbyte bör ske 
ömsesidigt och jämlikt på så sätt att den FoU-
information som utbytts med stöd av varje 
särskild bilaga som upprättats i enlighet med 
detta fördrag mellan parterna ungefärligen har 
samma värde kvantitativt och kvalitativt. 

 
2.3 Varje särskild bilaga som gäller infor-

mationsutbyte upprättas och undertecknas 
mellan de bilagemyndigheter som saken an-

ARTICLE II 
OBJECTIVE AND SCOPE 

 
2.1. The objective of this Agreement is to 

conduct reciprocal, balanced exchanges of 
R&D Information of mutual interest to the 
Parties. 

 
2.2. The Parties may exchange R&D In-

formation under this Agreement upon con-
clusion of  separate Information Exchange 
Annexes (IEAs) to this Agreement.  Each 
IEA shall specify the scope of R&D Informa-
tion which may be exchanged. Exchanges of 
R&D Information under each IEA shall be on 
a reciprocal, balanced basis such that the 
R&D Information exchanged between the 
Parties shall be of approximately equivalent 
value, quantitatively and qualitatively, within 
each IEA to this Agreement. 

 
 
 
2.3. Each separate IEA, upon conclusion by 

the relevant Annex Authorities, shall be en-
tered into pursuant to this Agreement, the 
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går i enlighet med detta fördrag, och bestäm-
melserna i fördraget inbegrips i bilagan med 
hänvisningar. Varje bilaga som gäller infor-
mationsutbyte bör huvudsakligen följa den 
modell som presenteras i Bilaga 1. I varje bi-
laga som gäller informationsutbyte ska 
 

2.3.1 sektorn för den FoU-information som 
utbyts preciseras, 
 

2.3.2 bilagemyndigheter, tekniska projekt-
ledare och inrättningar utses, 

 
2.3.3 vid behov eventuella bestämmelser 

om en mera vidsträckt användning av FoU-
information preciseras i enlighet med punkt 
7.5, 

 
2.3.4 den högsta nivån för säkerhetsklassi-

ficeringen av säkerhetsklassificerad informa-
tion som ska utbytas med stöd av bilagan 
fastslås, och 

 
2.3.5 den sista giltighetsdagen för bilagan 

fastställas, och den ska infalla senast fem år 
efter det bilagan trädde i kraft. 

 
2.4 Vardera parten kan komma med förslag 

om bilagor som gäller informationsutbyte och 
som ska utarbetas i enlighet med bestämmel-
serna i detta fördrag. Den part som föreslår en 
bilaga kan upprätta ett skriftligt referat, där 
för den andra parten beskrivs den föreslagna 
bilaga som gäller informationsutbyte, och be 
parten delta i bilagan i fråga. 

 
2.5 Detta fördrag tillåter utbyte av dator-

programvaror i enlighet med bestämmelserna 
i punkt 2.2 och de begränsningar som ställts i 
den särskilda bilaga som gäller informations-
utbyte, men det tillåter inte utbyte av dator-
programvaror i vapensystem eller datorpro-
gramvaror som hänför sig till vapensystem 
och inte heller av dokumentation som hänför 
sig till dessa programvaror. 

 
2.6 Med stöd av detta fördrag får produk-

tionsinformation inte utbytas. 
 
2.7 Med stöd av detta fördrag får försvars-

materiel eller försvarstjänster inte utbytas el-
ler levereras. 

provisions of which shall be incorporated by 
reference. Each IEA shall generally conform 
to the format outline provided in Appendix 1. 
Each IEA shall: 
 

 
 
2.3.1. specify the scope of R&D Informa-

tion exchange; 
 
2.3.2. identify the Annex Authorities, TPOs 

and Establishments; 
 
2.3.3. specify any provisions for broader 

use R&D Information in accordance with pa-
ragraph 7.5. of the Agreement, as appropri-
ate;  

 
2.3.4. identify the highest level of classifi-

cation of Classified Informa-tion which may 
be exchanged under the IEA; and 

 
 
2.3.5. establish a termination date for the 

IEA not more than five years after the IEA 
enters into force. 

 
2.4. Either Party may propose potential 

IEAs to be conducted under the provisions of 
this Agreement. The proposing Party may 
provide a written synopsis describing the 
proposed IEA to the other Party, and solicit 
its participation in concluding an IEA. 

 
 
 
2.5. This Agreement permits the exchange 

of computer software subject to paragraph 
2.2. and the restrictions established in an in-
dividual IEA, but does not permit the ex-
change of weapon system computer software, 
weapon system-related computer soft-ware, 
or weapon system computer software docu-
mentation. 

 
 
2.6. Production Information shall not be 

exchanged under this Agreement. 
 
2.7. No defense equipment or services may 

be exchanged or provided under this Agree-
ment. 
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2.8 Parterna i detta fördrag bör handla så att 
de följer nationella lagar, och för att de upp-
gifter som ankommer på parterna ska kunna 
utföras förutsätts att de medel som behövs för 
ändamålet står till förfogande. 

 
2.9 Om bestämmelserna i detta fördrag och 

fördragets bilaga eller en bilaga som gäller in-
formationsutbyte är motstridiga, tillämpas i 
första hand fördraget. 
 

2.8. The activities of the Parties under this 
Agreement shall be carried out consistent 
with their national laws and the obligations 
of the Parties shall be subject to the availabil-
ity of appropriated funds for such purposes. 

 
2.9. In the event of a conflict between the 

provisions of this Agreement and any Ap-
pendix or IEA to this Agreement, the 
Agreement shall take precedence. 
 

 
ARTIKEL III 

FÖRVALTNING 
 

3.1 Parterna fastslår för detta fördrag föl-
jande myndigheter (eller myndigheter som 
motsvarar dem för händelse av omorganise-
ring): 
 
Finland: Överdirektören vid försvarsministe-
riets resurspolitiska avdelning 
 
Förenta staterna: Director, International Co-
operation 
Office of the Under Secretary of Defense 
(Acquisition, Technology and Logistics) 
 

3.2 Myndigheterna har till uppgift att 
 
 
3.2.1 gå igenom och godkänna rekommen-

derade förslag till ändring av detta fördrag i 
enlighet med artikel XII (Ändring, uppsäg-
ning, ikraftträdande och giltighet), 

 
 
3.2.2 ändra Bilaga 1 (Modell till bilaga som 

gäller informationsutbyte) till detta fördrag i 
enlighet med artikel XII (Ändring, uppsäg-
ning, ikraftträdande och giltighet), 

 
 
3.2.3 avgöra ärenden som bilagemyndighe-

terna tagit upp. 
 
3.3 Parterna definierar följande bilagemyn-

digheter (eller myndigheter som motsvarar 
dem för händelse av omorganisering), vilka 
har till uppgift att samordna åtgärder med an-
knytning till bilagor som gäller informations-
utbyte inom ramen för detta fördrag: 

ARTICLE III 
MANAGEMENT 

 
3.1. The Parties hereby establish the fol-

lowing Authorities for this Agreement (or 
their equivalents in the event of reorganiza-
tion): 
 
Finland: Director General, Resource Policy 
Department, Ministry of Defence 
 
United States: Director, International Coop-
eration 
Office of the Under Secretary of Defense 
(Acquisition, Technology and Logistics) 
 

3.2. The Authorities shall be responsible 
for: 
 

3.2.1 reviewing and approving recom-
mended amendments to this Agreement in 
accordance with Article XII (Amend-ment, 
Termination, Entry Into Force, and Dura-
tion); 

 
3.2.2 amending Appendix 1 (“Model” In-

formation Exchange Annex) to this Agree-
ment in accordance with Article XII 
(Amendment, Termination, Entry Into Force, 
and Duration); and 

 
3.2.3 resolving issues brought forth by the 

Annex Authorities. 
 
3.3 The Parties hereby establish the follow-

ing Annex Authorities to coordinate their re-
spective IEA efforts under this Agreement 
(or their equivalents in the event of reorgani-
zation): 
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Finland: Krigsmaterielchefen vid huvudsta-
bens materielavdelning 
 
Förenta staterna:  The Deputy Assistant Sec-
retary of the Navy 
(International Programs) 
(Marinen) 
 
The Deputy Under Secretary of the Air Force 
(International Affairs) 
(Flygvapnet) 
 
The Director, Missile Defense Agency 
(Missile Defense Agency) 
 
The Office of the Assistant Secretary of the 
Army for Acquisition, Logistics and Tech-
nology (Deputy Director, Armaments Coop-
eration, Office of the Deputy Assistant Secre-
tary for Defense Exports and Cooperation) 
(Armén) 
 
 

3.4 Bilagemyndigheterna har till uppgift att 
 
 
3.4.1 på ledningsnivå övervaka de åtgärder 

som hänför sig till de bilagor som gäller in-
formationsutbyte, 

 
3.4.2 avgöra de ärenden som de tekniska 

projektledarna tar upp, 
 
3.4.3 ingå nya bilagor som gäller informa-

tionsutbyte för Finlands försvarsministerium 
och Amerikas Förenta staters försvarsministe-
rium, 

 
3.4.4 godkänna ändring och uppsägning av 

bilagor som gäller informationsutbyte i enlig-
het med artikel XII (Ändring, uppsägning, 
ikraftträdande och giltighet), 

 
3.4.5 samordna begäran som gäller överfö-

ringar till tredje part för parternas räkning i 
enlighet med artikel X (Överföringar till tred-
je part). 

 
3.5 I varje bilaga som gäller informations-

utbyte utnämns för vardera parten en teknisk 
projektledare som representerar denna part. 
Om inget annat bestäms i en särskild bilaga 

Finland: Chief Armaments, Armaments Divi-
sion, Defence Command Finland  
 
United States: The Deputy Assistant Secre-
tary of the Navy 
(International Programs)  
(for Navy matters) 
 
The Deputy Under Secretary of the Air Force 
(International Affairs) 
(for Air Force matters) 
 
The Director, Missile Defense Agency 
(for Missile Defense Agency matters) 
 
The Office of the Assistant Secretary of the 
Army for Acquisition, Logistics, and Tech-
nology (through the Deputy Director, Arma-
ments Cooperation, Office of the Deputy As-
sistant Secretary for Defense Exports and 
Cooperation) 
(for Army matters) 
 

3.4. The Annex Authorities shall be re-
sponsible for: 

 
3.4.1. exercising executive-level oversight 

of IEA efforts; 
 
 
3.4.2. resolving issues brought forth by the 

TPOs; 
 
3.4.3. concluding new IEAs on behalf of 

the Ministry of Defence of Finland and the 
Department of Defense of the United States 
of America; 

 
3.4.4. approving the amendment and termi-

nation of IEAs in accordance with Article 
XII (Amendment, Termination, Entry Into 
Force, and Duration); and 

 
3.4.5. coordinating requests for Third Party 

transfers on behalf of the Parties in       ac-
cordance with Article X (Third Party Trans-
fers). 

 
3.5. Each IEA shall identify a single TPO 

to represent each Party. Unless otherwise set 
forth in an individual IEA, TPOs shall be re-
sponsible for: 
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som gäller informationsutbyte, har de teknis-
ka projektledarna till uppgift att 
 

3.5.1 svara för den dagliga administreringen 
av de åtgärder som hänför sig till de bilagor 
som gäller informationsutbyte, 

 
3.5.2 avgöra de frågor och problem som in-

rättningarna tar upp och som hänför sig till de 
bilagor som gäller informationsutbyte, 

 
3.5.3 för behandling till bilagemyndighe-

terna lämna in de ärenden som de tekniska 
projektledarna inte klarar av att avgöra sins-
emellan, 
 

3.5.4 rekommendera för bilagemyndighe-
terna att nya bilagor som gäller informations-
utbyte upprättas, 

 
3.5.5 rekommendera för bilagemyndighe-

terna att bilagor som gäller informationsutby-
te ändras eller sägs upp, 

 
3.5.6 ändra den förteckning över inrättning-

ar som ingår i de bilagor som gäller informa-
tionsutbyte, 

 
3.5.7 vid behov upprätta och upprätthålla 

årliga mål för utbytet av FoU-information för 
varje bilaga som gäller informationsutbyte, 

 
3.5.8 sörja för övervakningen av säkerhets-

aspekterna i fråga om en bilaga som gäller in-
formationsutbyte i enlighet med artikel VIII 
(Övervakad icke-säkerhetsklassificerad in-
formation) och artikel IX (Säkerhet), 

 
3.5.9 verka som nationellt center för det ut-

byte av FoU-information som sker med stöd 
av en bilaga som gäller informationsutbyte 
och upprätthålla förteckningar över utbytt 
FoU-information, 
 

3.5.10 sköta andra särskilda ansvarsuppgif-
ter med anknytning till administreringen av 
den bilaga som gäller informationsutbyte. 

 
3.6 I varje bilaga som gäller informations-

utbyte ska utnämnas inrättningar, som med 
fullmakt av den tekniska projektledaren och i 
enlighet med bestämmelserna i artikel IV 

 
 

3.5.1. exercising day-to-day management 
of IEA efforts; 
 
 

3.5.2. resolving IEA issues and problems 
brought forth by Establishments; 
 

 
3.5.3. referring issues to the Annex Au-

thorities that cannot be mutually resolved by 
the TPOs; 

 
 
3.5.4. recommending the development of 

new IEAs to the Annex Authorities; 
 
 
3.5.5. recommending the amendment or 

termination of IEAs to the Annex   Authori-
ties; 
 

3.5.6. amending the list of Establishments 
in IEAs; 

 
 
3.5.7. establishing and maintaining annual 

R&D Information exchange objectives for 
each IEA, as appropriate; 

 
3.5.8. maintaining oversight of the security 

aspects of the IEA in accordance with Article 
VIII (Controlled Unclassified In-formation) 
and Article IX (Security); 

 
 
3.5.9. acting as the national focal point for 

exchange of R&D In-formation    under the 
IEA, and maintaining lists of R&D Informa-
tion exchanged; and 

 
 
3.5.10. any other unique responsibilities 

required for management of the IEA. 
 

 
3.6. Each IEA shall identify Establishments 

that may, subject to TPO authorization and 
the provisions of Article IV (Channels of 
Communication and Visits), exchange In-
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(Kommunikationskanaler och besök) kan ut-
byta information och stöda de besök som görs 
i enlighet med en bilaga som gäller informa-
tionsutbyte. 

formation and sponsor visits under the IEA. 

 
ARTIKEL IV 

KOMMUNIKATIONSKANALER OCH 
BESÖK 

 
4.1 Endast de tekniska projektledare som 

utnämnts i en bilaga som gäller informations-
utbyte har fullmakt att utbyta information 
med anknytning till den bilagan för bilage-
myndigheternas räkning. De tekniska projekt-
ledarna ska sända den FoU-information som 
utbytts mellan parterna till motsvarande myn-
digheter hos den andra parten via statens offi-
ciella kanaler för att distribueras på adekvat 
sätt. Också kontaktpersonerna kan vid behov 
bistå de tekniska projektledarna vid utbytet av 
FoU-information i enlighet med artikel IX 
(Säkerhet). 
 

4.2 Vardera parten ska i enlighet med den 
bilaga som gäller informationsutbyte tillåta 
besök av den andra partens personal i sina 
tekniska projektledares lokaler och inrätt-
ningar under förutsättning att båda parterna 
har gett officiellt tillstånd till besöket och den 
besökande personalen har genomgått adekva-
ta säkerhetsutredningar; dessutom får endast 
de som verkligen behöver informationen be-
kanta sig med den. 
 

4.3 Alla besökare ska följa säkerhetsbe-
stämmelserna hos den part som är värd. Den 
FoU-information som ska överlåtas till besö-
karna eller göras tillgänglig för dem behand-
las som om den hade sänts till den part som 
sänt besökarna, och på denna information till-
lämpas bestämmelserna i detta fördrag. 

 
4.4 Begäran som gäller besök av en parts 

personal med anknytning till en bilaga som 
gäller informationsutbyte i en annan parts 
tekniska projektledares lokaler eller inrätt-
ningar samordnas via officiella kanaler, och i 
dem ska etablerade besöksförfaranden hos det 
land som är värd följas. I besöksbegäran 
nämns namnet på ifrågavarande bilaga som 
gäller informationsutbyte. 

 

ARTICLE IV 
CHANNELS OF COMMUNICATION 

AND VISITS 
 

4.1. Only those TPOs specified in individ-
ual IEAs to this Agreement are authorized to 
exchange Information related to that IEA on 
behalf of the Annex Authorities. R&D In-
formation exchanged between the Parties 
shall be forwarded by TPOs to their counter-
parts via government channels for appropri-
ate dissemination. Liaison Officers may also 
assist TPOs in the exchange of R&D Infor-
mation, as appropriate, in accordance with 
Article IX (Security). 
 

 
 
4.2. Each Party shall permit IEA visits to 

its TPOs and Establishments by personnel of 
another Party, provided that the visit is au-
thorized by both Parties and visiting person-
nel have appropriate security clearances and 
a need-to-know. 
 

 
 
 
 
4.3. All visiting personnel shall be required 

to comply with security regulations of the 
host Party. Any R&D Information disclosed 
or made available to visitors shall be treated 
as if supplied to the Party sponsoring the vis-
iting personnel, and shall be sub-ject to the 
provisions of this Agreement. 

 
4.4. Requests for IEA visits by personnel of 

one Party to TPOs or Establishments of the 
other Party shall be coordinated through offi-
cial channels, and shall conform with the es-
tablished visit procedures of the host country. 
Requests for visits shall bear the name of the 
IEA. 
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4.5 Förteckningar över vardera partens per-
sonal, som förutsätts upprepade gånger besö-
ka lokalerna eller inrättningarna hos den 
andra partens tekniska projektledare som 
nämns i den bilaga som gäller informations-
utbyte, sänds via officiella kanaler i enlighet 
med de förfaranden som gäller för upprepade 
internationella besök. 

4.5. Lists of personnel of each Party re-
quired to visit, on a continuing basis, IEA 
TPOs or  Establishments of the other Party 
shall be submitted through official channels 
in accordance with recurring international 
visit procedures. 

 
 

 
 

ARTIKEL V 
FINANSIELLA ARRANGEMANG 

 
Vardera parten svarar till fullt belopp för de 

kostnader den förorsakas av genomförandet, 
ledningen och administreringen av utbytet av 
FoU-information i enlighet med detta fördrag. 
Några medel överförs inte mellan parterna. 
En part meddelar utan dröjsmål den andra 
parten, om de medel som står till buds inte 
räcker till för att utföra partens uppgifter en-
ligt detta fördrag. Om en part meddelar den 
andra parten att den slutar finansiera eller 
minskar finansieringen av utbytet av FoU-
information i enlighet med detta fördrag, för-
handlar parterna omedelbart om uppsägning 
av bilagan eller om att fortgå med den i änd-
rad eller inskränkt form. 

ARTICLE V 
FINANCIAL ARRANGEMENTS 

 
Each Party shall bear the full costs it incurs 

in making, managing and administering any 
R&D Information exchanges under this 
Agreement. No funds shall be transferred be-
tween Parties. A Party shall promptly notify 
the other Party if available funds are not ade-
quate to fulfill its responsibilities under this 
Agreement. If a Party notifies the other Party 
that it is terminating or reducing its funding 
for any R&D Information exchange under 
this Agreement, the Parties shall immediately 
consult with a view toward termination or 
continuation on a changed or reduced basis. 

 
ARTIKEL VI 

KONTRAKTSARRANGEMANG 
 

Detta fördrag ger inga fullmakter att ingå 
kontrakt med anknytning till utbyte av FoU-
information enligt detta fördrag. 

ARTICLE VI 
CONTRACTUAL ARRANGEMENTS 

 
This Agreement provides no authority for 

placing contracts in connection with any 
R&D Information exchanges under this 
Agreement. 

 
ARTIKEL VII 

ÖVERLÅTELSE OCH ANVÄNDNING 
AV FoU-INFORMATION 

 
7.1 Utbyte av FoU-information i enlighet 

med en bilaga som gäller informationsutbyte 
beskrivs i detalj i den bilaga som gäller in-
formationsutbytet. Utgående från detta för-
drag utbyts bara FoU-information. Med stöd 
av detta fördrag får produktionsinformation 
inte utbytas. 

 
7.2 Med undantag av bestämmelserna i ar-

tikel 7.5 får en part (inklusive dess uppdrags-
tagares stödpersonal) använda FoU-

ARTICLE VII 
DISCLOSURE AND USE OF R&D IN-

FORMATION 
 

7.1. R&D Information exchanged pursuant 
to an IEA shall be specifically described 
therein. Only R&D Information shall be ex-
changed under this Agreement. Production 
Information shall not be exchanged under 
this Agreement. 
 
 

7.2. Except as provided in paragraph 7.5., a 
Party (including its Contractor Support Per-
sonnel) may use the R&D Information ex-
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information som utbytts med stöd av detta 
fördrag endast i syfte att skaffa och bedöma 
information. 

 
7.3 Den part som mottagit informationen 

får inte använda FoU-informationen för annat 
syfte än det som informationen har levererats 
för, utan skriftligt samtycke på förhand av 
den part som levererat informationen. Den 
mottagande parten får inte överlåta FoU-
information som utbytts på basis av detta för-
drag till uppdragstagare eller andra personer, 
med undantag av uppdragstagarens stödper-
sonal, utan uttryckligt skriftligt samtycke på 
förhand till detta av den part som levererat in-
formationen. 
 

7.4 Den part som mottar information bör 
försäkra sig om att stödpersonalen hos dess 
uppdragstagare, dess uppdragstagare och alla 
andra personer som parten överlåter sådan 
FoU-information till som erhållits med stöd 
av detta fördrag, åläggs juridiskt bindande att 
följa bestämmelserna om användning, över-
vakning och skyddande av FoU-
informationen i fråga i detta fördrag och i den 
bilaga som gäller informationsutbytet. 
 

7.5 Parterna kan i en enskild bilaga som 
gäller informationsutbyte besluta att FoU-
information som utbytts med stöd av den kan 
användas också för andra försvarssyften än 
sådana som anknyter till anskaffning och be-
dömning av information. En bilaga som gäller 
informationsutbyte bör innehålla särskilda 
bestämmelser om sådan användning, och den 
ska begränsa sig till de försvarsändamål som 
har preciserats i den bilaga som gäller infor-
mationsutbytet. 
 

7.6 Detta fördrag överför inte äganderätten 
till FoU-information. FoU-informationen för-
blir den informationslevererande partens eller 
dennes uppdragstagares egendom. 
 
 

7.7 FoU-information utbyts endast, om det-
ta kan göras 

 
7.7.1 utan att det medför skyldigheter för 

innehavarna av ensamrätt och 
 

changed under this Agreement solely for in-
formation and evaluation purposes. 

 
 
7.3. R&D Information shall not be used by 

the receiving Party for any purpose other 
than the     purpose for which it was fur-
nished without the prior written consent of 
the furnishing Party. The  receiving Party 
shall not disclose R&D Information ex-
changed under this Agreement to Contractors 
or any other persons, other than its Contrac-
tor Support Personnel, without the specific 
prior written consent of the furnishing Party. 

 
 
 
7.4. The receiving Party shall ensure that 

Contractor Support Personnel, Contractors, 
or any other persons to whom it discloses 
R&D Information received under this 
Agreement, are placed under a legally bind-
ing obligation to comply with the provisions 
of this Agreement and the relevant IEA con-
cerning the use, control, and protection of 
such information. 
 
 

7.5. The Parties may determine in a spe-
cific IEA that R&D Information exchanged 
therein may be used for defense purposes 
other than information and evaluation. The 
IEA shall contain specific provisions for such 
use, which may not extend beyond the de-
fense purposes specified therein. 

 
 
 
 
 
7.6. No transfer of ownership of R&D In-

formation shall take place under this Agree-
ment. R&D Information shall remain the 
property of the originating Party or its Con-
tractors. 

 
7.7. R&D Information shall be exchanged 

only where it may be done: 
 

7.7.1. without incurring liability to holders 
of proprietary rights; and, 
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7.7.2 så att informationen överlåts i enlighet 
med de nationella handlingsanvisningar och 
bestämmelser som gäller överlåtelse hos den 
part som levererar informationen. 

 
7.8 All FoU-information som omfattas av 

ensamrätt bör identifieras, märkas och be-
handlas i enlighet med artikel VIII (Överva-
kad icke-säkerhetsklassificerad information) 
och artikel IX (Säkerhet). 
 

7.9 Den part som tar emot information får 
inte överlåta FoU-information som överlåtits i 
enlighet med detta fördrag till tredje part 
utom i enlighet med artikel X (Överföringar 
till tredje part). 
 

7.10 Den part som tar emot information er-
sätter innehavaren av ensamrätt till FoU-
informationen för skador som denna kan or-
sakas av att den part som tagit emot informa-
tionen utan tillstånd överlåter eller använder 
informationen i fråga. 

 
7.11 Vid genomförande av alla överföringar 

av FoU-information följs de lagar och be-
stämmelser om exportövervakning som är 
tillämpliga hos den informationslevererande 
parten. Den part som levererar informationen 
bör försäkra sig om att tillämpliga märkning-
ar för exportkontroll har gjorts på FoU-
informationen innan den överförs till den part 
som tar emot informationen. 

7.7.2. where disclosure is consistent with 
national disclosure policies and regulations 
of the furnishing Party. 

 
 
7.8. All R&D Information subject to pro-

prietary interests shall be identified, marked, 
and handled in accordance with Article VIII 
(Controlled Unclassified Information) or Ar-
ticle IX (Security). 

 
7.9. R&D Information that is exchanged 

under this Agreement shall only be disclosed 
to Third   Parties by the receiving Party in 
accordance with Article X (Third Party 
Transfers). 

 
7.10. The receiving Party shall compensate 

the owner of proprietary rights in R&D In-
formation for any damage suffered by that 
owner due to the receiving Party’s unauthor-
ized disclosure or use of such Information. 

 
 
7.11. All transfers of R&D Information 

shall be consistent with the furnishing Party´s 
applicable export laws and regulations. The 
furnishing Party shall ensure that the appli-
cable export control markings are placed on 
its R&D Information before transferring it to 
the receiving Party.  
 

 
ARTIKEL VIII 

ÖVERVAKAD ICKE-
SÄKERHETSKLASSIFICERAD IN-

FORMATION 
 
8.1 Om inget annat bestäms i detta fördrag 

eller om inte den part som levererar informa-
tionen ger skriftligt tillstånd till något annat, 
övervakas övervakad icke-
säkerhetsklassificerad information som mot-
tagits i enlighet med detta fördrag enligt föl-
jande: 

 
8.1.1 informationen används endast för så-

dana användningsändamål för FoU-
information som tillåts på basis av artikel VII 
(överlåtelse och användning av FoU-
information), 

ARTICLE VIII 
CONTROLLED UNCLASSIFIED IN-

FORMATION 
 
 

8.1. Except as otherwise provided in this 
Agreement or authorized in writing by the 
originating Party, Controlled Unclassified In-
formation received under this Agreement 
shall be controlled as follows: 

 
 
 
8.1.1. such information shall be used only 

for the purposes authorized for use of R&D 
Information as specified in Article VII (Dis-
closure and Use of R&D Information); 

 



 Nr 95  
  

 

1300

8.1.2 tillgången till informationen begrän-
sas till den personal som nödvändigtvis måste 
få informationen för sådan användning som 
nämns i 8.1.1, och på informationstillgången 
tillämpas bestämmelserna i artikel X (Överfö-
ringar till tredje part), 

 
8.1.3 parterna genomför alla de lagliga åt-

gärder de har till sitt förfogande, inklusive na-
tionell klassificering, för att skydda sådan in-
formation mot annan överlåtelse (inklusive 
begäran som baserar sig på lagstiftning), med 
undantag av de fall som avses i artikel 8.1.2, 
om inte den part som levererar informationen 
samtycker till dylik överlåtelse. Om informa-
tion överlåts utan tillstånd eller om det är 
sannolikt att man kan bli tvungen att överlåta 
övervakad icke-säkerhetsklassificerad infor-
mation med stöd av lagstiftning, ska den part 
som levererar informationen utan dröjsmål 
underrättas om saken. 
 

8.2 För att bistå vid ordnandet av adekvat 
övervakning försäkrar sig den part som leve-
rerar informationen om att den övervakade 
icke-säkerhetsklassificerade informationen 
märks på korrekt sätt för påvisande av att den 
är konfidentiell. 

8.1.2. access to such information shall be 
limited to personnel whose access is neces-
sary for the permitted use under sub-
paragraph 8.1.1. above, and shall be subject 
to the provisions of Article X (Third Party 
Transfers); and 
 

8.1.3. each Party shall take all lawful steps, 
which may include national classification, 
available to it to keep such information free 
from further disclosure ( including requests 
under any legislative provisions), except as 
provided in sub-paragraph 8.1.2. above, un-
less the originating Party consents to such 
disclosure. In the event of         unauthorized 
disclosure, or if it becomes probable that the 
Controlled Unclassified   Information may 
have to be further disclosed under any legis-
lative provision, immediate notification shall 
be given to the originating Party. 

 
 
8.2. To assist in providing the appropriate 

controls, the originating Party shall ensure 
that Controlled Unclassified Information is 
appropriately marked to indicate its “in con-
fidence” nature. 
 

 
ARTIKEL IX 
SÄKERHET 

 
9.1 All information eller allt material som 

tagits emot med stöd av detta fördrag bör för-
varas, hanteras, överföras och skyddas i en-
lighet med överenskommelsen av den 11 ok-
tober 1991 mellan Finland och Amerikas 
Förenta stater om sekretesskydd av militär in-
formation (General Security of Military In-
formation Agreement) samt den bilaga till 
denna som upprättats den 31 december 1991 
om företagssäkerhet (Industrial Security An-
nex). 

 
9.2 Information och material som har sä-

kerhetsklassificerats överförs endast via offi-
ciella kanaler mellan staterna eller kanaler 
som godkänts av parternas utsedda säker-
hetsmyndigheter. I samband med dylik säker-
hetsklassificerad information och material 
nämns säkerhetsklassificeringsnivån, infor-
mationens och materialets ursprungsland, de 

ARTICLE IX 
SECURITY 

 
9.1. All Classified Information or material 

received under this Agreement shall be 
stored, handled, transmitted, and safeguarded 
in accordance with the General Security of 
Military Information Agreement between 
Finland and the United States of America of 
October 11, 1991, including the Industrial 
Security Annex thereto of December 31, 
1991. 

 
 
 
9.2. Classified Information and material 

shall be transferred only through official 
government-to-government channels or 
through channels approved by the Designated 
Security Authorities (DSAs) of the Parties. 
Such Classified Information and material 
shall bear the level of classification, denote 
the country of origin, the conditions of re-
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bestämmelser som gäller överlåtelse samt att 
den säkerhetsklassificerade informationen 
anknyter till detta fördrag. 

 
9.3 Parterna vidtar alla till buds stående lag-

liga åtgärder för att försäkra sig om att infor-
mation som tagits emot med stöd av detta 
fördrag skyddas mot annan överlåtelse, med 
undantag av de fall som är tillåtna nedan i 
punkt 9.6, om inte den andra parten samtyck-
er till dylik överlåtelse. Således försäkrar sig 
vardera parten om att 
 

9.3.1 mottagaren inte överlåter säkerhets-
klassificerad information till någon tredje 
parts statliga sammanslutning, nationella 
sammanslutning, organisation eller annan 
sammanslutning utan att den part som levere-
rat informationen på förhand har gett skrift-
ligt samtycke till detta i enlighet med de för-
faranden som fastställs i artikel X (Överfö-
ringar till tredje part), 
 

9.3.2 mottagaren inte använder säkerhets-
klassificerad information för andra ändamål 
än sådana som är förenliga med detta fördrag, 

 
9.3.3 mottagaren följer alla begränsningar i 

distributionen av och tillgången på informa-
tion enligt detta fördrag. 

 
 
9.4 Parterna undersöker alla fall där man 

vet eller det finns skäl att misstänka att säker-
hetsklassificerad information eller material 
som mottagits med stöd av detta fördrag har 
gått förlorade eller överlåtits till personer som 
inte hade fullmakt att ta emot dem. Vardera 
parten meddelar också den andra parten utan 
dröjsmål och fullt ut exakta uppgifter om en 
dylik händelse samt de slutliga resultaten av 
undersökningen och de korrigerande åtgärder 
som har vidtagits för att förhindra att det in-
träffade upprepas. 

 
9.5 En ansvarstagande part godkänner i frå-

ga om alla sådana lokaler där syftet är att an-
vända säkerhetsklassificerad information eller 
material, utnämningen av en eller flera sådana 
personer med tillräckligt hög tjänsteställning, 
vilkas uppgift det är att effektivt sköta de för-
pliktelser som hänför sig till skyddandet av 

lease, and the fact that the Classified Infor-
mation relates to this Agreement. 

 
 

9.3. Each Party shall take all lawful steps 
available to it to ensure that Information re-
ceived under this Agreement is protected 
from further disclosure, except as permitted 
by paragraph 9.6. below, unless the other 
Party consents to such disclosure. Accord-
ingly, each Party shall ensure that: 
 
 

9.3.1. The recipient shall not release the 
Classified Information to any government, 
national, organization, or other entity of a 
Third Party without the prior written      con-
sent of the originating Party in accordance 
with the procedures set forth in Article X 
(Third Party Transfers). 

 
 
 
9.3.2. The recipient shall not use the Clas-

sified Information for other than the purposes 
provided for in this Agreement. 

 
9.3.3. The recipient shall comply with any 

distribution and access restrictions on  In-
formation that is provided under this Agree-
ment. 

 
9.4. The Parties shall investigate all cases 

in which it is known or where there are 
grounds for    suspecting that Classified In-
formation or material received under this 
Agreement has been lost or disclosed to un-
authorized persons. Each Party shall also 
promptly and fully inform the other Party of 
the details of any such occurrences, and of 
the final results of the investigation and of 
the corrective action taken to preclude recur-
rences. 

 
 
9.5. For any facility wherein Classified In-

formation or material is to be used, the res-
ponsible Party shall approve the appointment 
of a person or persons of sufficient rank to 
exercise effectively the responsibilities for 
safeguarding at such facility the Information 
or material pertaining to this Agreement. 
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information och material i lokalerna i fråga 
med anknytning till detta fördrag. Dessa per-
soner svarar för att säkerhetsklassificerad in-
formation eller material som ingår i detta för-
drag är tillgänglig endast för sådana personer 
som har adekvat godkännande vad gäller er-
hållandet av information och ett behov att få 
information. 
 

9.6 Parterna försäkrar sig om att säkerhets-
klassificerad information endast finns till-
gänglig för sådana personer som har det intyg 
över säkerhetsutredning som behövs och ett 
särskilt behov att använda informationen. 
 

9.7 Den högsta nivån på klassificeringen av 
information som utbytts med stöd av en bila-
ga som gäller informationsutbyte, vilken hän-
för sig till detta fördrag, är SEKRETESSBE-
LAGD. Detta fördrag och dess innehåll har 
inte säkerhetsklassificerats. 

These officials shall be responsible for limit-
ing access to Classified Information or   ma-
terial involved in this Agreement to those 
persons who have been properly approved 
for access and have a need-to-know. 

 
 
 
 
9.6. Each Party shall ensure that access to 

the Classified Information is limited to those 
persons who possess requisite security clear-
ances and have a specific need for access to 
the Information. 

 
9.7. Information exchanged in accordance 

with the IEAs of this Agreement may be 
classified up to and including SECRET. The 
existence of this Agreement is unclassified 
and the contents are unclassified. 
 

 
 

ARTIKEL X 
ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE PART 
 

I enlighet med artikel VII (Överlåtelse och 
användning av FoU-information) varken säl-
jer eller annars överlåter en part FoU-
information eller överför äganderätt eller be-
sittning som gäller den till tredje part utan 
skriftligt samtycke på förhand av den part 
som har levererat FoU-informationen i fråga. 
Den part som levererar informationen svarar 
ensam för att försäljning eller överföring till-
låts och, om så behövs, för definierandet av 
de bestämmelser och metoder som gäller ge-
nomförandet av försäljning eller överföring. 
 

ARTICLE X 
THIRD PARTY TRANSFERS 

 
In accordance with Article VII (Disclosure 

and Use of R&D Information) a Party shall 
not sell, transfer title to, transfer possession 
of, or otherwise disclose R&D Information to 
any Third Party without the prior written 
consent of the Party which provided such in-
formation. The providing Party shall be sole-
ly responsible for authorizing any sales or 
transfers and, as applicable, specifying the 
method and conditions for implementing any 
sales or transfers. 

 

 
ARTIKEL XI 

AVGÖRANDET AV TVISTER 
 

De tvister mellan parterna som uppkommer 
i samband med eller anknyter till verkställan-
det av detta fördrag avgörs enbart genom för-
handlingar mellan parterna, de förs inte över 
till någon person eller nationell eller interna-
tionell domstol eller annan sammanslutning 
för avgörande. 

ARTICLE XI 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

 
Any disputes between the Parties arising un-
der or relating to this Agreement shall be re-
solved only by consultation between the Par-
ties and shall not be referred to an individual, 
to any national or international tribunal, or to 
any other forum for settlement. 
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ARTIKEL XII 
ÄNDRING, UPPSÄGNING, IKRAFT-

TRÄDANDE OCH GILTIGHET 
 

12.1 Detta fördrag och en bilaga till det kan 
ändras genom en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna. De bilagor som gäller infor-
mationsutbyte kan ändras genom skriftligt 
samtycke av bilagemyndigheterna, men bila-
gemyndigheterna kan göra ändringar i de tek-
niska projektledarnas uppgifter och de teknis-
ka projektledarna kan göra ändringar i för-
teckningarna över de inrättningar som ingår i 
bilagorna också genom brevväxling. 

 
12.2 Detta fördrag kan sägas upp när som 

helst genom en skriftlig överenskommelse 
mellan parterna. De bilagor som gäller infor-
mationsutbyte kan sägas upp när som helst ge-
nom skriftligt samtycke av de bilagemyndig-
heter som saken gäller. Om parterna beslutar 
säga upp detta fördrag eller om bilagemyndig-
heterna beslutar säga upp en bilaga som gäller 
informationsutbyte och som upprättats med 
stöd av fördraget, förhandlar parterna sins-
emellan på adekvat nivå före tidpunkten för 
uppsägningen för att försäkra sig om att upp-
sägningen görs på så lika villkor som möjligt. 
 

12.3 Om en part anser det nödvändigt att 
ensidigt säga upp sitt deltagande i detta för-
drag eller om partens bilagemyndighet anser 
det nödvändigt att säga upp sitt deltagande i 
en bilaga som gäller informationsutbyte och 
som stämmer överens med fördraget, tilläm-
pas bestämmelserna i detta fördrag på upp-
sägningen. Den part som säger upp fördraget 
fortsätter att delta till den dag då uppsägning-
en träder i kraft. 
 

12.3.1 En part kan säga upp sitt deltagande 
i detta fördrag genom att skriftligen  meddela 
den andra parten om saken 120 dagar på för-
hand. 

ARTICLE XII 
AMENDMENT, TERMINATION, EN-
TRY INTO FORCE, AND DURATION 

 
12.1. This Agreement, including its Ap-

pendix, may be amended upon the written 
consent of the Parties. The IEAs may be 
amended upon the written consent of the An-
nex Authorities, except that Annex Authori-
ties may change the TPO assignments, and 
TPOs may change the list of Establishments 
in their IEAs, through exchange of corre-
spondence. 

 
 

12.2. This Agreement may be terminated at 
any time by the written consent of the Par-
ties. The IEAs may be terminated at any time 
by the written consent of their respective An-
nex Authorities. In the event the Parties de-
cide to terminate the Agreement, or the An-
nex Authorities decide to terminate any of 
the IEAs hereto, they shall consult at the ap-
propriate level prior to the date of its termi-
nation to ensure termination on the most eq-
uitable terms. 

 
 

 
12.3. In the event that a Party finds it nec-

essary to unilaterally terminate its participa-
tion in this Agreement, or a Party’s Annex 
Authority finds it necessary to unilaterally 
terminate its participation in any of the IEAs 
hereto, such termination shall be subject to 
the provisions of this Agreement. The termi-
nating Party shall continue participation until 
the effective date of termination. 

 
 
12.3.1. A Party may terminate its participa-

tion in this Agreement upon 120 days written 
notification to the other Party. 

 

                                                 
1 I artikel 12.5 I detta fördrag hänvisas det till den punkt som gäller det ursprungliga fördragets ikraft-
trädande, sådan den lyder ändrad genom Ändring 1. De ändringar som gjorts i det ursprungliga fördra-
get, vilka ingår i Ändring 1, träder i kraft i enlighet med artikel III i Ändring 1. I den konstateras följan-
de: Sedan båda parterna har undertecknat denna Ändring meddelar Finlands försvarsministerium, som 
agerar för republiken Finlands räkning, Amerikas Förenta staters försvarsministerium när de nationella 
åtgärder har slutförts som förutsätts för att denna Ändring ska kunna träda i kraft. Denna Ändring träder 
i kraft den dag som fastslås i meddelandet. 
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12.3.2 En parts bilagemyndighet kan säga 
upp sitt deltagande i en bilaga som gäller in-
formationsutbyte genom att meddela den 
andra partens bilagemyndighet om saken 60 
dagar på förhand. 

 
12.4 Parternas rättigheter och skyldigheter 

som grundar sig på artikel VII (Överlåtelse 
och användning av FoU-information), artikel 
VIII (Övervakad icke-säkerhetsklassificerad 
information) artikel IX (Säkerhet) och artikel 
X (Överföringar till tredje part) är fortsätt-
ningsvis i kraft också om detta fördrag eller 
en bilaga som gäller informationsutbyte sägs 
upp eller dess giltighet har gått ut. 
 

12.5 1Detta fördrag, som består av en inled-
ning, tolv artiklar och en bilaga, träder i kraft 
sedan parterna har undertecknat det och det 
gäller till och med den 5 oktober 2025. Par-
terna förhandlar senast sex (6) år innan detta 
fördrags giltighet upphör och beslutar om hu-
ruvida dess giltighet ska förlängas. Fördragets 
giltighet kan efter detta förlängas genom 
skriftligt samtycke av parterna. 
 

FÖR BEKRÄFTELSE AV DETTA har 
signatärerna, med adekvata fullmakter till 
detta, undertecknat detta fördrag.  
 

Upprättat i två exemplar på engelska. 

12.3.2. A Party’s Annex Authority may 
terminate its participation in an IEA upon 60 
days written notification to the other Party’s 
Annex Authority. 

 
 
12.4. The respective rights and responsi-

bilities of the Parties regarding Article VII 
(Disclosure and Use of R&D Information), 
Article VIII (Controlled Unclassified In-
formation), Article IX (Security), and Article 
X (Third Party Transfers) shall continue 
notwithstanding termination or expiration of 
this Agreement or its IEAs. 

 
 
12.5.2 This Agreement, which consists of 

the Preamble, twelve Articles, and one Ap-
pendix, shall enter into force upon signature 
by the Parties and shall remain in force until 
October 5, 2025.  The Parties shall consult no 
later than six years prior to the expiration of 
this Agreement and decide whether or not to 
extend its duration. It may then be extended 
by written consent of the Parties. 
 

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

 
Signed in duplicate, in the English lan-

guage. 
 
 
FÖR REPUBLIKEN FINLANDS FÖR-
SVARSMINISTERIUM    
 
Pertti E. Nykänen 
Namnteckning 
 
PERTTI E. NYKÄNEN, generallöjtnant 
Namn 
 
 

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF 
FINLAND 
 
Pertti E. Nykänen 
Signature 
 
PERTTI E. NYKÄNEN, Lieutenant General 
Name 
 
 

                                                                                                                                             
2 Article 12.5 reflects the entry into force section of the original Agreement, as amended by the 
Amendment One. The amendments to the original Agreement contained in the Amendment One shall 
enter into force in accordance with Article III of the Amendment One, which reads as follows:”After 
signature of this Amendment by both Parties, the Ministry of Defence of Finland acting on behalf of the 
Government of the Republic of Finland shall notify the Department of Defense of the United States of 
America of the completion of its national measures necessary for the entry into force of this Amend-
ment . This Amendment shall enter into force on the day specified in such notification.” 
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Kanslichef    
Ställning 
 
 
5 oktober 1995 
Datum 
 
Helsingfors 
Ort 

Permanent Under-secretary  
of State for Defence 
Title 
 
5 October 1995 
Date 
 
Helsinki 
Location 

 
 
FÖR AMERIKAS FÖRENTA STATERS 
FÖRSVARSMINISTERIUM 
 
J.W. Snyder 
Namnteckning 
 
J.W.SNYDER, Rear Admiral, USN 
Namn 
 
Acting Director, Navy 
International Program Office  
Ställning 
 
11 september 1995 
Datum 
 
Washington, DC 
Ort  

FOR THE DEPARTMENTOF DEFENSE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
 
J.W. Snyder 
Signature 
 
J.W.SNYDER, Rear Admiral, USN 
Name 
 
Acting Director, Navy   
International Program Office 
Title 
 
11 päivänä syyskuuta 1995 
Date 
 
Washington, DC 
Location 
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BILAGA 1 
 

MODELL TILL BILAGA SOM GÄLLER 
INFORMATIONSUTBYTE 

 
RAMAVTAL MELLAN FINLAND OCH 
FÖRENTA STATERNA OM INFORMA-

TIONSUTBYTE 
 

BILAGA 
 
(namnet fogas till) 
 

A/N/AF/D-YR-XX-#### 
 
*** ANVISNINGAR 
 
Bilagans namn och nummer ska medde-

las. Numren bildas på följande sätt: 
 
 
 
”A/N/AF/D” avser ifrågavarande enhet i 

Förenta staterna (dvs. Army (Armén), 
Navy (Marinen), Air Force (Flygvapnet) 
eller Försvarsministeriet, ”YR” avser det 
år då bilagan upprättades, ”XX” hänvisar 
till den finska koden med två bokstäver 
och ”####” hänvisar till ordningsnumret 
på den bilaga som upprättats med Finland. 
Också ordningsnumret bildas utgående 
från den enhet inom försvarsmakten som 
upprättar bilagan (dvs. Armén: 1000-3999, 
Marinen: 4000-6999, Flygvapnet: 7000-
9999 och Försvarsministeriet: 1-999). 
 

I enlighet med det mellan Finlands för-
svarsministerium, som agerar för republiken 
Finlands räkning, och Amerikas Förenta sta-
ters försvarsministerium ingångna fördraget 
om utbyte av forsknings- och utvecklingsin-
formation, vilket trädde i kraft den 5 oktober 
1995, sådant det lyder ändrat (nedan ”fördra-
get”) har mellan Finlands försvarsministeri-
um och Amerikas Förenta staters försvarsmi-
nisterium (nedan ”parterna”) härmed upprät-
tats följande bilaga som gäller informations-
utbyte. 
 
 
 
 

APPENDIX 1 
 
“MODEL” INFORMATION EXCHANGE 

ANNEX 
 

FINLAND-U.S. MASTER INFORMATION 
EXCHANGE 

AGREEMENT 
 

ANNEX CONCERNING 
 
(Provide Title) 
 
A/N/AF/D-YR-XX-#### 
 
           *** GUIDANCE 
  

Indicate the title of the Annex and its 
corresponding number. Note that such 
numbers are generated using the following 
convention: 

 
 “A/N/AF/D” specifies the appropriate 

U.S. Department (i.e., Army, Navy, Air 
Force, or OSD), “YR” specifies the year 
the Annex is con-cluded, “XX” specifies 
the two letter Finland identifier, and 
“####” indicates the most recent serial 
number of an Annex concluded with Fin-
land. The serial number is also based on 
the Defense Component creating the An-
nex (i.e., Army: 1000-3999, Navy: 4000-
6999, Air Force: 7000-9999, and OSD: 1-
999). 
 

 
In accordance with the Agreement between 

the Ministry of Defence of Finland acting on 
behalf of the Government of the Republic of 
Finland and the Department of Defense of 
the United States of America Concerning 
Exchange of Research and Development In-
formation, which entered into force on Octo-
ber 5, 1995, as amended (hereinafter referred 
to as the “Agreement”), the following Infor-
mation Exchange Annex (IEA) is hereby es-
tablished between the Ministry of Defence of 
Finland and the Department of Defense of 
the United States of America (hereinafter re-
ferred to as the “Parties”) . 
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1. BESKRIVNING: (Obs: beskrivning av 
bilagans omfattning fogas till.) 

 
a. Bilagan som gäller informationsutbyte 

omfattar följande FoU-teknologisektorer: 
 
(1) (Obs: detaljerad beskrivning av omfatt-

ningen av den bilaga som gäller informa-
tionsutbyte ska fogas till genom att de tekno-
logisektorer räknas upp på vilka syftet är att 
utbyta information.) 

 
(2) (Obs: vid behov ska föreslaget utbyte av 

datorprogramvaror som hör till uppgiften 
fastslås.) 

 
b. Utbyte av FoU-information med stöd av 

denna bilaga som gäller informationsutbyte 
bör ske ömsesidigt och jämlikt så att den 
FoU-information som utbytts mellan parterna 
ungefärligen är av samma värde kvantitativt 
och kvalitativt, i enlighet med artikel II i detta 
fördrag (Syfte och omfattning). 

 
c. I allt utbyte av FoU-information i enlig-

het med denna bilaga ska bestämmelserna i 
fördraget följas, inklusive det förbud mot ut-
byte av vapensystems datorprogramvaror, da-
torprogramvaror som hänför sig till vapensy-
stem, dokumentation eller produktionsinfor-
mation som hänför sig till dessa programva-
ror och det förbud mot utbyte eller leverans 
av försvarsmateriel och försvarstjänster som 
ingår i artikel II (Syfte och omfattning) i detta 
fördrag. 

 
d. Korrespondens och begäran om informa-

tion som gäller FoU-information behandlas i 
enlighet med artikel IV (Kommunikationska-
naler och besök) och artikel IX (Säkerhet) i 
fördraget. 

 
e. Denna bilaga som gäller informationsut-

byte ger inga fullmakter att ingå kontrakt, 
vilket konstateras i artikel VI (Kontraktsar-
rangemang) i fördraget. 

 
f. Parterna följer de krav som nämns i punkt 

7.3 i fördraget, enligt vilka bl.a. ”Den part 
som tar emot FoU-information får inte an-
vända informationen för annat syfte än det 
som den har levererats för utan skriftligt sam-

1. DESCRIPTION: (Note: Provide a de-
scription of the scope.) 
 

a. The scope of the IEA comprises the fol-
lowing R&D technology areas: 
 

(1) (Note: Provide more a specific de-
scription of the IEA’s scope by listing per-
tinent technical areas where R&D In-
formation is to be exchanged.) 
 
 

(2) (Note: Specifically identify any pro-
posed exchange of computer software 
within the scope tasks, if envisioned.) 
 

b. Exchanges of R&D Information under 
this IEA shall be on a reciprocal,      balanced 
basis such that the R&D Information ex-
changed between the Parties shall be of ap-
proximately equivalent value, quantitatively 
and qualitatively, in accordance with Article 
II (Objective and Scope) of the Agreement. 

 
c. All R&D Information exchanges under 

this IEA shall conform with the provisions of 
the Agreement, including the prohibition 
against exchange of weapon system com-
puter software, weapon system-related com-
puter software, weapon system computer 
software documentation, or Production In-
formation and the prohibition against the ex-
change or provision of defense equipment or 
services contained in Article II (Objective 
and Scope) of the Agreement. 
 

d. Correspondence and requests for R&D 
Information shall be handled in accordance 
with Article IV (Channels of Communication 
and Vis-its) and Article IX (Security) of the 
Agreement. 
 

e. This IEA provides no authority for plac-
ing contracts in accordance with Article VI 
(Contractual Arrangements) of the Agree-
ment. 
 

f. The Parties shall comply with the re-
quirements of paragraph 7.3. of the Agree-
ment, which states, in part, that “R&D In-
formation shall not be used by the receiving 
Party for any purpose other than the purpose 
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tycke till detta på förhand av den part som le-
vererat informationen.” Parterna följer också 
punkt 7.2 i fördraget, enligt vilken ”Med un-
dantag av bestämmelserna i punkt 7.5 i denna 
artikel, får en part (inklusive dess uppdrags-
tagares stödpersonal) använda FoU-informa-
tion som har utbytts med stöd av detta fördrag 
endast i syfte att skaffa och bedöma informa-
tion.” Utöver detta följer parterna punkt 7.5 i 
fördraget: ”Parterna kan i en enskild bilaga 
som gäller informationsutbyte bestämma att 
FoU-information som utbytts med stöd av 
den kan användas också för andra försvars-
syften än informationsanskaffning och be-
dömning. En bilaga som gäller informations-
utbyte bör innehålla särskilda bestämmelser 
om sådan användning som ska begränsas till 
endast de försvarssyften som preciseras i bi-
lagan.” Vad gäller iakttagandet av punkt 7.5 i 
fördraget, ingår särskilda bestämmelser om 
användning av FoU-information för andra 
försvarssyften än för anskaffning och bedöm-
ning av information i punkt 4 i denna bilaga 
som gäller informationsutbyte. 

 
 

for which it was furnished without the prior 
written consent of the furnishing Party.” The 
Parties shall also comply with the re-
quirements of paragraph 7.2. of the Agree-
ment, which states, “Except as provided in 
paragraph 7.5., a Party (including its Con-
tractor Support Personnel) may use the R&D 
Information ex-changed under the Agree-
ment solely for information and evaluation 
purposes.”  The Parties shall further comply 
with paragraph 7.5. of the Agreement, which 
states, “The Parties may determine in a spe-
cific IEA that R&D Information exchanged 
therein may be used for defense purposes 
other than information and evaluation.  The 
IEA shall contain specific provisions for such 
use, which may not extend beyond the de-
fense purposes specified therein.” As to 
compliance with paragraph 7.5. of the 
Agreement, any specific provisions for use of 
R&D Information for defense purposes other 
than information and evaluation are in para-
graph 4 of this IEA.  
 

2. BILAGEMYNDIGHETER, TEK-
NISKA PROJEKTLEDARE, KON-
TAKTPERSONER OCH INRÄTTNING-
AR: (Obs: här ska meddelas de bilage-
myndigheter, tekniska projektledare, kon-
taktpersoner och inrättningar hos båda 
parterna som bilagan gäller. Här kan vid 
behov också beskrivas andra ansvarsupp-
gifter som de tekniska projektledarna har 
än de som definieras i fördraget.) 
 
a. För Finland: 
 
(1) Bilagemyndighet: 
 
(2) Teknisk projektledare: 
 
(3) Kontaktperson(er) (vid behov): 
a. 
 
(4) Inrättningar: 
a. 
 
b. För Förenta staterna: 
 
(1) Bilagemyndighet: 

2. ANNEX AUTHORITIES, TECHNI-
CAL PROJECT OFFICERS, LIAISON 
OFFICERS, AND ESTABLISHMENTS,: 
(Note: Identify both IEA Annex Authori-
ties, TPOs, Liaison Officers, and all Estab-
lishments here. Unique TPO responsibili-
ties beyond the pro-visions of the Agree-
ment, if applicable, may also be outlined 
here.) 
 
 
a. For Finland: 
 
(1) Annex Authority: 
 
(2) Technical Project Officer: 
 
(3) Liaison Officer(s) (where appropriate): 
(a) 
 
(4) Establishments: 
(a) 
 
b. For the U.S. : 
 
(1) Annex Authority: 
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(2) Teknisk projektledare: 
 
(3) Kontaktperson(er) (vid behov): 
a. 
 
(4) Inrättningar: 
a. 

(2) Technical Project Officer: 
 
(3) Liaison Officer(s) (where appropriate): 
(a) 
 
(4) Establishments: 
(a) 

 
 

3. SÄKERHET OCH ÖVERVAKNING 
AV INFORMATIONEN 
 

a. Den högsta nivån på säkerhetsklassen för 
den information som ska utbytas med stöd av 
denna bilaga som gäller informationsutbyte är 
______. (Obs: adekvat nivå på säkerhetsklas-
sen, som kan vara högst SEKRETESSBE-
LAGD, fogas till.) 

 
b. I allt utbyte av FoU-information som 

görs med stöd av denna bilaga som gäller in-
formationsutbyte följs de bestämmelser i för-
draget som gäller övervakning av informa-
tion, till vilka hör artikel VII (Överlåtelse och 
användning av FoU-information), artikel VIII 
(Övervakad icke-säkerhetsklassificerad in-
formation), artikel IX (Säkerhet) och artikel 
X  (Överföringar till tredje part). 

 
c. Vid behov kan de årliga målen som gäller 

FoU-information preciseras. Målen kan stäl-
las i brevväxling mellan de tekniska projekt-
ledarna, och de tekniska projektledarna juste-
rar dem årligen så att de motsvarar den tekno-
logiska utvecklingen just då. (Obs: Bilage-
myndigheterna kan förutsätta att gemensam-
ma årliga mål som gäller informationsutbytet 
ställs.) 

3. SECURITY AND INFORMATION 
CONTROL: 
 

a. The highest classification of Information 
to be exchanged under this IEA is ______. 
(Note: Insert the level of classification, up to 
SE-CRET, as appropriate.)  
 
 
 

b. All R&D Information exchanges under 
this IEA will conform with the security and 
Information control provisions of the Agree-
ment including Articles VII (Disclosure and 
Use of R&D Information), VIII (Controlled 
Unclassified Information), IX (Security), and 
X (Third Party Transfers). 
 
 
 

c. Annual R&D Information objectives 
may be specified, if appropriate. These ob-
jectives may be established through exchange 
of correspondence by the TPOs and will be 
revised annually by the TPOs to reflect cur-
rent technology considerations. (Note: The 
Annex Authorities have the option to require 
the mutual establishment of Annual Informa-
tion Exchange Objectives.) 

 
 
 

4. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
SOM GÄLLER ÖVERLÅTELSE OCH 
ANVÄNDNING AV INFORMATION: 
 

(OBS: I de flesta bilagor som gäller infor-
mationsutbyte är det inte nödvändigt att lägga 
till några särskilda bestämmelser gällande 
denna sektor. Om parterna dock vill förstärka 
de särskilda bestämmelser som gäller överlå-
telse och användning i enlighet med artikel 
VII (Överlåtelse och användning av FoU-

4. SPECIAL DISCLOSURE AND USE 
OF INFORMATION PROVISIONS: 
 
 

(NOTE: Most IEAs will not require the ad-
dition of any special provisions in this area. 
However, if the Parties desire to establish 
particular disclosure and use provisions in 
accordance with Article VII (Disclosure and 
Use of R&D Information) such text should 
be inserted here. For example, R&D Infor-
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information), fogas dessa bestämmelser till 
här. Användningen av FoU-information kan 
t.ex. tillåtas i de försvarsprogram som har 
namngetts av parterna.) 

mation may be authorized for use in desig-
nated defense programs of the Parties.) 

 
 

5. FINANSIERINGSANSVAR: 
 
Vardera parten svarar för de kostnader som 

den orsakas av att denna bilaga som gäller in-
formationsutbyte realiseras i enlighet med ar-
tikel V (Finansiella arrangemang) i fördraget. 

5. FINANCIAL RESPONSIBILITIES: 
 
Each Party shall be responsible for its own 

costs in the performance of this IEA in ac-
cordance with Article V (Financial Arrange-
ments) of the Agreement. 

 
 

6. UPPSÄGNING OCH GILTIGHET I 
FRÅGA OM DENNA BILAGA SOM 
GÄLLER INFORMATIONSUTBYTE: 
 

a. Denna bilaga som gäller informationsut-
byte kan sägas upp när som helst med skrift-
ligt samtycke av vardera bilagemyndigheten; 
bilagemyndigheterna förhandlar sinsemellan 
på adekvat nivå före tidpunkten för uppsäg-
ningen för att försäkra sig om att uppsägning-
en sker på ett så jämlikt sätt som möjligt. Om 
en parts bilagemyndighet anser det nödvän-
digt att ensidigt säga upp sitt deltagande i 
denna bilaga som gäller informationsutbyte, 
kan den göra så genom att meddela den andra 
partens bilagemyndighet om saken 60 dagar 
på förhand. På uppsägningen av denna bilaga 
som gäller informationsutbyte tillämpas be-
stämmelserna i artikel XII (Ändring, uppsäg-
ning, ikraftträdande och giltighet) i fördraget. 
 

b. Denna bilaga som gäller informationsut-
byte är i kraft _________ år* räknat från da-
tum för den sista underskriften, om den inte 
har ändrats eller dess giltighet förlängts ge-
nom en ömsesidig skriftlig överenskommelse. 
Bilagemyndigheterna justerar bilagan som 
gäller informationsutbyte innan dess giltighet 
går ut, och de kan förlänga giltighetstiden för 
bilagan som gäller informationsutbyte med 
högst fem år genom en ömsesidig skriftlig 
överenskommelse. 
 
*(Högst fem (5) år.) 

6. TERMINATION AND DURATION 
OF THIS IEA: 
 
 

a. This IEA may be terminated at any time 
by the written consent of both Annex Au-
thorities, who shall consult at the appropriate 
level prior to the date of termination to en-
sure termination on the most equitable terms. 
In the event a Party’s Annex Authority finds 
it necessary to unilaterally terminate its par-
ticipation in this IEA, it may terminate upon 
60 days written notification to the other Par-
ty’s Annex Authority. Termination of this 
IEA will be subject to the provisions of Arti-
cle XII (Amendment, Termination, Entry into 
Force, and Duration) of the Agreement. 

 
 
 

 
b. This IEA shall remain in force for a pe-

riod of years* from the date of the last signa-
ture unless amended or extended by mutual 
written consent.     Before the expiration of 
this IEA, the Annex Authorities shall review 
the IEA and may, by mutual written consent, 
extend the IEA for additional periods of up to 
five years. 
 
 
 
 
*(Period not to exceed five years.) 
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FÖR FINLANDS FÖRSVARSMINISTERI-
RUM: 
 
 
Namnteckning 
 
Namn                         Ort 
 
Ställning                     Datum 
 
(Namnet på partens bilagemyndighet fogas 
till) 
 

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE OF 
FINLAND: 
 
 
Signature 
 
Name       Location 
 
Title       Date 
 
(Identify the name of the Party’s Annex Au-
thority) 

 
FÖR AMERIKAS FÖRENTA STATERS 
FÖRSVARSMINISTERIUM  
 
 
Namnteckning 
 
Namn                         Ort 
 
Ställning                     Datum 
 
(Namnet på partens bilagemyndighet fogas 
till) 

FOR THE DEPARTMENT OF DEFENSE 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA: 
 
 
Signature 
 
Name       Location 
 
Title        Date 
 
(Identify the name of the Party’s Annex Au-
thority) 

 
 



   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nr 94—95, 4 ½ ark 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2010                        EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA                         ISSN 0787-3239 

 
 


