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Muu asiaMnrovvvvom uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och SlovakienUtgiven i Helsingfors den 9 november 2020

98/2020
(Finlands författningssamlings nr 755/2020)

Statsrådets förordning
om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska 
Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna 

mellan Finland och Slovakien

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den genom notväxling den 22 september 2020 ingångna överenskommelsen om upp-

sägning av den i Prag den 6 november 1990 mellan Republiken Finlands regering och
Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering ingångna överenskommelsen
om främjande av och skydd för investeringar (FördrS 72–73/1991 och 37/1996) i relatio-
nerna mellan Republiken Finlands regering och Republiken Slovakiens regering träder i
kraft den 1 december 2020 enligt vad som har avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Helsingfors den 5 november 2020

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Handelsrådet Maria Pohjanpalo
U 3/2020 rd
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NOTVÄXLINGENS TEXT (Översättning från engelska) 

 

Finlands utrikesministerium framför sin hälsning till Republiken Slovakiens utrikes- och 

Europaministerium och har med hänvisning till EU-domstolens dom i mål C-284/16, 
Republiken Slovakien mot Achmea BV, av den 6 mars 2018 äran att föreslå att  

den i Prag den 6 november 1990 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands 

regering och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering om främjande av och 

skydd för investeringar (nedan kallad ”överenskommelsen”) sägs upp i förbindelserna mellan 
Finlands regering och Republiken Slovakiens regering. 

För tydlighetens skull enas parterna i överenskommelsen om att även stycke 3 i artikel 11 i 

överenskommelsen, enligt vilket skyddet av investeringar som gjorts före tidpunkten för 

uppsägningen ska förbli i kraft, ska sägas upp och följaktligen inte ge upphov till några 
rättsverkningar. 

Finlands utrikesministerium föreslår ytterligare att, om Republiken Slovakiens regering 

godkänner ovanstående förslag, denna verbalnot och den verbalnot Republiken Slovakiens 

regering ger som svar tillsammans ska utgöra en överenskommelse om uppsägning som ska 

träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den verbalnot som getts som 

svar har tagits emot. I enlighet med detta ska även tillämpningen av stycke 3 i artikel 11 upphöra 
den dag överenskommelsen upphör att gälla.  

Finlands utrikesministerium begagnar detta tillfälle att ånyo betyga Republiken Slovakiens 

utrikes- och Europaministerium sin mest utmärkta högaktning. 

 

 Helsingfors den 25 augusti 2020 

 

--- 

Republiken Slovakiens utrikes- och Europaministerium framför sin hälsning till Finlands 

utrikesministerium och har äran att meddela att det har tagit emot verbalnot nr PC0TQ4CA-7 

av den 25 augusti 2020 som lyder som följer: 

”Finlands utrikesministerium framför sin hälsning till Republiken Slovakiens utrikes- och 

Europaministerium och har med hänvisning till EU-domstolens dom i mål C-284/16, 

Republiken Slovakien mot Achmea BV, av den 6 mars 2018 äran att föreslå att den i Prag den 

6 november 1990 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och 

Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering om främjande av och skydd för 
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investeringar (nedan kallad ”överenskommelsen”) sägs upp i förbindelserna mellan Finlands 
regering och Republiken Slovakiens regering. 

För tydlighetens skull enas parterna i överenskommelsen om att även stycke 3 i artikel 11 i 

överenskommelsen, enligt vilket skyddet av investeringar som gjorts före tidpunkten för 

uppsägningen ska förbli i kraft, ska sägas upp och följaktligen inte ge upphov till några 

rättsverkningar. 

Finlands utrikesministerium föreslår ytterligare att, om Republiken Slovakiens regering 

godkänner ovanstående förslag, denna verbalnot och den verbalnot  Republiken Slovakiens 

regering ger som svar tillsammans ska utgöra en överenskommelse om uppsägning som ska 

träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den verbalnot som getts som 

svar har tagits emot. I enlighet med detta ska även tillämpningen av stycke 3 i artikel 11 upphöra 
den dag överenskommelsen upphör att gälla. 

Finlands utrikesministerium begagnar detta tillfälle att ånyo betyga Republiken Slovakiens 
utrikes- och Europaministerium sin mest utmärkta högaktning.” 

Som svar har Republiken Slovakiens utrikes- och Europaministerium äran att bekräfta att 

Republiken Slovakiens regering godkänner Finlands regerings förslag och enas om att 

ministeriets not och detta svar tillsammans bildar en överenskommelse om uppsägning som 

träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att den verbalnot som getts som 

svar har tagits emot. I enlighet med detta ska även tillämpningen av stycke 3 i artikel 11 upphöra 
den dag överenskommelsen upphör att gälla.  

Republiken Slovakiens utrikes- och Europaministerium begagnar detta tillfälle att ånyo betyga 
Finlands utrikesministerium sin mest utmärkta högaktning. 

 

Bratislava den 22 september 2020 
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EXCHANGE OF NOTES 

 

The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign 

and European Affairs of the Slovak Republic, and with reference to the Judgment of the Court 

of Justice of the European Union in Case C-284/16 Slovak Republic v. Achmea BV dated 6 
March 2018,  has the honour to propose that  

The Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of 

the Czech and Slovak Federal Republic for the Promotion and Protection of Investments, signed 

on 6 November 1990 in Prague (hereinafter referred to as the “Agreement”) shall be terminated 
in relations between the Government of Finland and the Government of the Slovak Republic. 

For greater certainty, the Parties to the Agreement agree that Article 11.3 of the Agreement, 

which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall  also 
be terminated and thus shall not produce any legal effects.  

The Ministry for Foreign Affairs of Finland further proposes that in case the Government of the 

Slovak Republic accepts the above mentioned proposal, this Note Verbale together with the 

reply Note Verbale from the Government of the Slovak Republic shall constitute a termination 

agreement, which shall enter into force on the first day of the second month after the date of 

receipt of the reply Note Verbale. Accordingly, Article 11.3  of the Agreement shall cease to 
be applicable on the date of the termination of the Agreement. 

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the 

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic the assurances of its highest 
consideration. 

 

Helsinki, 25 August 2020 

 
--- 
 

The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic presents its compliments 

to the Ministry for Foreign Affairs of Finland and has the honour to ackowledge receipt of the 
Note Verbal n. PC0TQ4CA-7 dated 25 August which reads as follows: 

”The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of 

Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, and with reference to the Judgment of 

the Court of Justice of the European Union in Case C-284/16 Slovak Republic v. Achmea BV 

dated 6 March 2018,  has the honour to propose that  
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The Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of 

the Czech and Slovak Federal Republic for the Promotion and Protection of Investments, signed 

on 6 November 1990 in Prague (hereinafter referred to as the “Agreement”) shall be terminated 

in relations between the Government of Finland and the Government of the Slovak Republic. 

For greater certainty, the Parties to the Agreement agree that Article 11.3 of the Agreement, 

which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall  also 
be terminated and thus shall not produce any legal effects.  

The Ministry for Foreign Affairs of Finland further proposes that in case the Government of the 

Slovak Republic accepts the above mentioned proposal, this Note Verbale together with the 

reply Note Verbale from the Government of the Slovak Republic shall constitute a termination 

agreement, which shall enter into force on the first day of the second month after the date of 

receipt of the reply Note Verbale. Accordingly, Article 11.3  of the Agreement shall cease to 
be applicable on the date of the termination of the Agreement. 

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the  

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic the assurances of its highest 
consideration.” 

In reply, the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic has the honour 

to confirm that the Government of the Slovak Republic accepts the proposal of the Government 

of Finland and agrees that the Ministry´s Note and the present reply Note Verbal constitute a 

termination agreement, which shall enter into force on the first day of the second month after 

the date of receipt of the reply Note Verbale. Accordingly, Article 11.3  of the Agreement shall 

cease to be applicable on the date of the termination of the Agreement.  

The Ministry of Foreign and European Affaitrs of the Slovak Republic avails itself of this 

opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Finland the assurances of its highest 
consideration. 

 

Bratislava, 22 September 2020 
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