
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 15 mars 2011

(Finlands författningssamlings nr 156/2011)

L a g
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om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det
fördrag som ingåtts mellan Finland, Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Sverige och
Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinformation som gäller

teknologi för SSDR-mjukvarudefinierad radio och om tillämpning av fördraget

Utfärdad i Helsingfors den 18 februari 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Helsingfors den 1 okto-
ber 2010 av Finlands försvarsministerium för
Finlands regerings räkning, i Bagneux den 23
augusti 2010 av republiken Frankrikes för-
svarsminister, i Rom den 8 september 2010
av republiken Italiens försvarsministerium, i
Warszawa den 20 september 2010 av republi-
ken Polens försvarsminister, i Madrid den 6
september 2010 av konungariket Spaniens
försvarsministerium, i Stockholm den 15 sep-
tember 2010 av Försvarets Materielverk i
konungariket Sverige och i Washington den
17 augusti 2010 av Amerikas Förenta staters
försvarsministerium ingångna fördraget om
utbyte av forsknings- och utvecklingsinfor-
mation som gäller teknologi för SSDR-mjuk-

varudefinierad radio gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

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

ska de handlingar som getts en finsk myndig-
het och de handlingar som den har utarbetat
för det informationsutbyte som avses i för-
draget hållas hemliga och de får inte överlå-
tas eller användas för annat än det syfte för
vilket de har getts, om inte överlåtaren av
handlingen har gett sitt samtycke till detta.

En finsk myndighet har trots sekretesskyl-
digheten rätt att ge handlingar och informa-
tion till fördragsparterna för sådan verksam-
het som avses i fördraget.

På en myndighets rätt och en näringsidka-
res skyldighet att tillåta sådana besök som
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avses i fördraget tillämpas på motsvarande
sätt det som i 18 § i lagen om internationella
förpliktelser som gäller informationssäkerhet
(588/2004) föreskrivs om besök för att upp-
fylla en internationell förpliktelse som gäller
informationssäkerhet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 18 februari 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Försvarsminister Jyri Häkämies
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