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Statrådets förordning

9/2013

om sättande i kraft av ändringarna i artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och
användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
De i Madrid den 28 november 2003 an-
tagna ändringarna i artiklarna 25 och 26 i
konventionen om skydd och användning av
gränsöverskridande vattendrag och interna-
tionella sjöar (FördrS 71/1996) träder i kraft
den 6 februari 2013 så som därom har över-
enskommits.
Ändringarna har godkänts av republikens
president den 23 november 2007. Godkän-
nandeinstrumentet har deponerats hos För-

enta Nationernas generalsekreterare den 11
december 2007.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 6 feb-

ruari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Miljöminister Ville Niinistö

Regeringssekreterare Taru Kuosmanen
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Bilaga 

(Översättning)  
 

a) I artikel 25 införs efter stycke 2 ett nytt 
stycke med följande lydelse 

 
”3. Andra stater än de som avses i stycke 2 

i artikeln, som är medlemmar i Förenta Na-
tionerna, får ansluta sig till konventionen ef-
ter godkännande av mötet mellan parterna. 
Staterna ska i sitt anslutningsinstrument avge 
en förklaring i vilken anges att mötet mellan 
parterna har gett sitt godkännande till ans-
lutningen samt datum då godkännandet har 
getts. Mötet mellan parterna får inte behand-
la en begäran om anslutning av medlemmar i 
Förenta Nationerna förrän detta stycke har 
trätt i kraft för alla de stater och organisatio-
ner som var parter i konventionen den 28 no-
vember 2003”. 

 
 
 
de följande styckena i artikel 25 omnumre-

ras; 
 
b) Efter ”i artikel 23” i artikel 26 stycke 3 

fogas ”eller i artikel 25 stycke 3”. 

(a) In article 25, after paragraph 2, insert a 
new paragraph reading 
 

“3. Any other State, not referred to in 
paragraph 2, that is a Member of the United 
Nations may accede to the Convention upon 
approval by the Meeting of the Parties. In its 
instrument of accession, such a State shall 
make a declaration stating that approval for 
its accession to the Convention had been 
 obtained from the Meeting of the Parties and 
shall specify the date on which approval was 
received. Any such request for accession by 
Members of the United Nations shall not be 
considered for approval by the Meeting of 
the Parties until this paragraph has entered 
into force for all the States and organizations 
that were Parties to the Convention on 28 
November 2003”. 
 

and renumber the remaining paragraphs 
accordingly; 
 

(b) In article 26, paragraph 3, after “re-
ferred to in article 23” insert “or in para-
graph 3 of article 25”. 
 

 
 
 
 
 
 


