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Nr 13
(Finlands författningssamlings nr 922/2005)

Lag
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
europeiska landskapskonventionen
Given i Helsingfors den 25 november 2005

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den i Florens den 20 oktober
2000 ingångna europeiska landskapskonventionen gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2§
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 25 november 2005
Republikens President
TARJA HALONEN

Minister Hannes Manninen
RP 73/2005
MiUB 11/2005
RSv 110/2005
6—2006

899106
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Nr 14
(Finlands författningssamlings nr 173/2006)

Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av den europeiska landskapskonventionen och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
konventionen
Given i Helsingfors den 10 mars 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern,
föreskrivs:
1§
Den i Florens den 20 oktober 2000
ingångna europeiska landskapskonventionen,
vilken riksdagen godkänt den 4 oktober 2005
och vilken republikens president godkänt den
25 november 2005 och beträffande vilken
godkännandeinstrumentet har deponerats hos
Europarådets generalsekreterare den 16 december 2005, träder i kraft den 1 april 2006
så som därom har överenskommits.
2§
Lagen av den 25 november 2005 om

sättande i kraft av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i den europeiska landskapskonventionen (922/2005)
träder i kraft den 1 april 2006.
3§
De bestämmelser i konventionen som inte
hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 1 april
2006.

Helsingfors den 10 mars 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Minister Hannes Manninen

183

Nr 14
(Översättning)

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION

EUROPEAN LANDSCAPE
CONVENTION

Inledning

Preamble

Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,
som beaktar att Europarådets mål är att
uppnå en ökad sammanhållning mellan dess
medlemmar, för att värna om och förverkliga de ideal och principer som utgör deras
gemensamma arv, och att detta mål fullföljs
i synnerhet genom överenskommelser på
det ekonomiska och sociala området,

The member States of the Council of
Europe signatory hereto,
Considering that the aim of the Council
of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage,
and that this aim is pursued in particular
through agreements in the economic and
social fields;
Concerned to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious relation-ship between social needs,
economic activity and the environment;
Noting that the landscape has an important public interest role in the cultural, ecological, environmental and social fields, and
constitutes a resource favourable to economic activity and whose protection, management and planning can contribute to job
creation;
Aware that the landscape contributes to
the formation of local cultures and that it is
a basic component of the European natural
and cultural heritage, contributing to human
well-being and consolidation of the European identity;
Acknowledging that the landscape is an
important part of the quality of life for people every-where: in urban areas and in the
countryside, in degraded areas as well as in
areas of high quality, in areas recognised as
being of outstanding beauty as well as everyday areas;
Noting that developments in agriculture,
forestry, industrial and mineral production
techniques and in regional planning, town
planning, transport, infrastructure, tourism
and recreation and, at a more general level,
changes in the world economy are in many

som är angelägna om att uppnå en hållbar
utveckling grundad på ett balanserat och
harmoniskt förhållande mellan sociala behov, ekonomisk verksamhet och miljön,
som konstaterar att landskapet spelar en
viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala
planet, och utgör en resurs som är gynnsam
för ekonomisk verksamhet och att skydd,
förvaltning och planering av landskap kan
bidra till att skapa arbetstillfällen,
som är medvetna om att landskapet bidrar
till att skapa lokala kulturer och att det är en
grundläggande beståndsdel i det europeiska
natur- och kulturarvet, som bidrar till människornas välbefinnande och till att stärka
den europeiska identiteten,
som erkänner att landskapet är en viktig
del av människornas livskvalitet överallt: i
stadsområden och på landsbygden, i såväl
degraderade områden som områden med av
hög kvalitet, i såväl vardagliga områden
som områden som anses vara särskilt vackra,
som konstaterar att utvecklingen av produktionsteknikerna inom jordbruk, skogsbruk, industri och gruvdrift samt inom regional planering, stadsplanering, transport,
infrastruktur, turism och fritidsliv samt, mer
generellt, förändringar i världsekonomin i
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många fall påskyndar omvandlingen av
landskapen,
som önskar uppfylla allmänhetens önskan
att kunna glädja sig åt landskap av hög kvalitet och att spela en aktiv roll i utvecklingen av landskapen,
som tror att landskapet är en viktig beståndsdel i det enskilda och sociala välbefinnandet och att skydd, förvaltning och
planering av landskap medför rättigheter
och skyldigheter för alla,
som beaktar befintliga internationella
rättsakter om skydd och förvaltning av natur- och kulturarv, region- och markanvändningsplanering, kommunal självstyrelse och samarbete över gränserna, i synnerhet konventionen om skydd av europeiska
vilda djur och växter samt deras naturliga
miljö (Bern den 19 september 1979), konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa (Granada den 3 oktober 1985),
den europeiska konventionen om skydd för
det arkeologiska kulturarvet (reviderad)
(Valletta den 16 januari 1992), den europeiska ramkonventionen om samarbete över
riksgränser mellan lokala och regionala
samhällsorgan (Madrid den 21 maj 1980)
och tilläggsprotokollen till denna, den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse (Strasbourg den 15 oktober 1985),
konventionen om biologisk mångfald (Rio
den 5 juni 1992), konventionen om skydd
för världens kultur- och naturarv (Paris den
16 november 1972) och konventionen om
tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till prövning i miljöfrågor (Århus den 25 juni 1998),
som erkänner att de europeiska landskapens kvalitet och mångfald utgör en gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta om skydd, förvaltning och planering av
denna resurs,
som önskar erbjuda ett nytt instrument
som uteslutande avser skydd, förvaltning
och planering av all landskap i Europa,
har kommit överens om följande:

cases accelerating the transformation of
landscapes;
Wishing to respond to the public’s wish to
enjoy high quality landscapes and to play
an active part in the development of landscapes;
Believing that the landscape is a key element of individual and social well-being
and that its protection, management and
planning entail rights and responsibilities
for everyone;
Having regard to the legal texts existing
at international level in the field of protection and management of the natural and cultural heritage, regional and spatial planning,
local self-government and transfrontier cooperation, in particular the Convention on
the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats (Bern, 19 September
1979), the Convention for the Protection of
the Architectural Heritage of Europe (Granada, 3 October 1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised) (Valletta, 16
January 1992), the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (Madrid, 21 May 1980) and its additional protocols, the European Charter of
Local Self-government (Strasbourg, 15 October 1985), the Convention on Biological
Diversity (Rio, 5 June 1992), the Convention concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (Paris, 16
November 1972), and the Convention on
Access to In-formation, Public Participation
in Decision-making and Access to Justice
on Environmental Matters (Aarhus, 25 June
1998);
Acknowledging that the quality and diversity of European landscapes constitute a
common re-source, and that it is important
to co-operate towards its protection, management and planning;
Wishing to provide a new instrument devoted exclusively to the protection, management and planning of all landscapes in
Europe,
Have agreed as follows:
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Kapitel 1

Chapter 1

Allmänna bestämmelser

General provisions

Artikel 1

Article 1

Definitioner

Definitions

I denna konvention avses med
a) landskap: ett område sådant som det
uppfattas av människor och vars karaktär är
resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer,
b) landskapspolitik: berörda myndigheters utformning av generella principer, strategier och riktlinjer som gör det möjligt att
vidta särskilda åtgärder i syfte att skydda,
förvalta och planera landskap,
c) mål för landskapskvalitet: berörda
myndigheters formulering, för ett särskilt
landskap, av allmänhetens önskemål med
avseende på landskapskaraktären i deras
livsmiljö,
d) landskapsskydd: åtgärder för att bevara
och upprätthålla ett landskaps utmärkande
eller karaktäristiska drag, när det är berättigat på grund av dess natur- och kulturmiljövärde som en följd av dess naturliga utformning och/eller av mänsklig verksamhet,
e) landskapsförvaltning: åtgärder för att
säkerställa en regelbunden skötsel av ett
landskap, så att förändringar som orsakas
av sociala, ekonomiska och miljömässiga
processer styrs och samordnas, med sikte på
en hållbar utveckling,
f) landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade åtgärder för att förbättra, återställa eller skapa landskap.

For the purposes of the Convention:
a) “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural
and/or human factors;
b) “Landscape policy” means an expression by the competent public authorities of
general principles, strategies and guidelines
that permit the taking of specific measures
aimed at the protection, management and
planning of landscapes;
c) “Landscape quality objective” means,
for a specific landscape, the formulation by
the competent public authorities of the aspirations of the public with regard to the landscape features of their surroundings;
d) “Landscape protection” means actions
to conserve and maintain the significant or
characteristic features of a landscape, justified by its heritage value derived from its
natural configuration and/or from human
activity;
e) “Landscape management” means action, from a perspective of sustainable development, to ensure the regular upkeep of
a landscape, so as to guide and harmonise
changes which are brought about by social,
economic and environmental processes;
f) “Landscape planning” means strong
forward-looking action to enhance, restore
or create landscapes.

Artikel 2

Article 2

Tillämpningsområde

Scope

Om inte annat följer av bestämmelserna i
artikel 15 är denna konvention tillämplig på
parternas hela territorium och omfattar natur-, landsbygds-, stads- och förortsområden. Den inbegriper landområden, inlandsvatten och havsområden. Den avser landskap som kan anses som särskilt värdefulla

Subject to the provisions contained in
Article 15, this Convention applies to the
entire territory of the Parties and covers
natural, rural, urban and peri-urban areas.
It includes land, inland water and marine
areas. It concerns landscapes that might be
considered outstanding as well as everyday
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såväl som vardagliga landskap och degraderade landskap.

or degraded landscapes.

Artikel 3

Article 3

Mål

Aims

Konventionens mål är att främja skydd,
förvaltning och planering av landskap samt
att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor.

The aims of this Convention are to promote landscape protection, management
and planning, and to organise European cooperation on landscape issues.

Kapitel 2

Chapter 2

Nationella åtgarder

National measures

Artikel 4

Article 4

Ansvarsfördelning

Division of responsibilities

Varje part skall genomföra denna konvention, i synnerhet artiklarna 5 och 6, enligt
sin egen kompetensfördelning, i enlighet
med sina grundlagsenliga principer och
administrativa ordningar, och i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen,
samtidigt som hänsyn tas till den europeiska
konventionen om kommunal självstyrelse.
Utan att göra avsteg från bestämmelserna i
denna konvention skall varje part harmonisera genomförandet av denna konvention
med sin egen politik.

Each Party shall implement this Convention, in particular Articles 5 and 6, according to its own division of powers, in conformity with its constitutional principles
and administrative arrangements, and respecting the principle of subsidiarity, taking
into account the European Charter of Local
Self-government. Without derogating from
the provisions of this Convention, each Party shall harmonise the implementation of
this Convention with its own policies.

Artikel 5

Article 5

Allmänna åtgärder

General measures

Varje part förbinder sig:
a) att i lag erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i människornas omgivningar, ett uttryck för mångfalden i deras
gemensamma kultur- och naturarv samt en
grund för deras identitet,
b) att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och planering av landskap genom att
vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6,
c) att införa förfaranden för medverkan
från allmänheten, lokala och regionala
myndigheter och andra parter med intresse
för att utforma och genomföra den land-

Each Party undertakes:
a) to recognise landscapes in law as an essential component of people’s surroundings, an expression of the diversity of their
shared cultural and natural heritage, and a
foundation of their identity;
b) to establish and implement landscape
policies aimed at landscape protection,
management and planning through the
adoption of the specific measures set out in
Article 6;
c) to establish procedures for the participation of the general public, local and regional authorities, and other parties with an
interest in the definition and implementa-
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skapspolitik som anges i punkt b ovan,
d) att integrera landskap i sin regionaloch stadsplaneringspolitik och i sin politik
inom kultur, miljö, jordbruk och ekonomi
samt på det sociala området samt i alla andra politikområden som kan ha direkt eller
indirekt inverkan på landskap.

tion of the landscape policies mentioned in
paragraph b above;
d) to integrate landscape into its regional
and town planning policies and in its cultural, environmental, agricultural, social
and economic policies, as well as in any
other policies with possible direct or indirect impact on landscape.

Artikel 6

Article 6

Särskilda åtgärder

Specific measures

A. Ökad medvetenhet
Varje part förbinder sig att öka medvetenheten i det civila samhället, privata
organisationer och hos offentliga myndigheter om landskapens värde, deras roll och
om förändringar i landskapen.
B. Utbildning
Varje part förbinder sig att främja
a) utbildning för specialister i landskapsvärdering och landskapsförvaltning,
b) tvärvetenskapliga utbildningsprogram i
landskapspolitik, skydd, förvaltning och
planering av landskap, för yrkesmän i den
privata och offentliga sektorn och för berörda organisationer,
c) kurser på skolor och universitet som,
inom de berörda ämnesområdena, tar upp
landskapets värden och frågor som uppkommer i samband med skydd, förvaltning
och planering av landskap.
C. Kartläggning och värdering
1. Varje part förbinder sig att, med aktiv
medverkan av berörda parter, i enlighet
med artikel 5 c, och i syfte att förbättra kunskapen om sina landskap
a. i) att kartlägga sina egna landskap över
hela sitt territorium,
ii) att analysera landskapens särdrag och
de krafter och påtryckningar som omvandlar dem,
iii) att lägga märke till förändringar,
b. att värdera de landskap som har kartlagts på detta sätt, och ta hänsyn till de särskilda värden som berörda parter och den
berörda befolkningen tillskriver dem.
2. Detta kartläggnings- och värderingsarbete skall vägledas av den utväxling av erfarenheter och metoder som organiseras
mellan parterna på europeisk nivå i enlighet

A. Awareness-raising
Each Party undertakes to increase awareness among the civil society, private organisations, and public authorities of the
value of landscapes, their role and changes
to them.
B. Training and education
Each Party undertakes to promote:
a) training for specialists in landscape appraisal and operations;
b) multidisciplinary training programmes
in landscape policy, protection, management and planning, for professionals in the
private and public sectors and for associations concerned;
c) school and university courses which, in
the relevant subject areas, address the values attaching to landscapes and the issues
raised by their protection, management and
planning.
C. Identification and assessment
1. With the active participation of the interested parties, as stipulated in Article 5.c,
and with a view to improving knowledge of
its landscapes, each Party undertakes:
a. i) to identify its own landscapes
throughout its territory;
ii) to analyse their characteristics and the
forces and pressures transforming them;
iii) to take note of changes;
b. to assess the landscapes thus identified,
taking into account the particular values assigned to them by the interested parties and
the population concerned.
2. These identification and assessment
procedures shall be guided by the exchanges of experience and methodology,
organised between the Parties at European
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med artikel 8.
D. Mål för landskapskvalitet
Varje part förbinder sig att utarbeta mål
för landskapskvalitet för de landskap som
har kartlagts och värderats i enlighet med
artikel 5 c.
E. Genomförande
För att genomföra landskapspolitiken förbinder sig varje part att inrätta instrument
som syftar till att skydda, förvalta och/eller
planera landskapet.

level pursuant to Article 8.
D. Landscape quality objectives
Each Party undertakes to define landscape
quality objectives for the landscapes identified and assessed, after public consultation
in accordance with Article 5.c.
E. Implementation
To put landscape policies into effect, each
Party undertakes to introduce instruments
aimed at protecting, managing and/or planning the landscape.

Kapitel 3

Chapter 3

Europeiskt samarbete

European co-operation

Artikel 7

Article 7

Internationella riktlinjer och program

International policies and programmes

Parterna förbinder sig att samarbeta om
beaktandet av landskapsdimensionen i internationella riktlinjer och program och att,
när det är relevant, rekommendera att landskapshänsyn tas med i dessa.

Parties undertake to co-operate in the
consideration of the landscape dimension of
international policies and programmes, and
to recommend, where relevant, the inclusion in them of landscape considerations.

Artikel 8

Article 8

Ömsesidigt bistånd och informationsutväxling

Mutual assistance and exchange of information

Parterna förbinder sig att samarbeta för att
ge de åtgärder som vidtas enligt artiklarna i
denna konvention ökad effektivitet och i
synnerhet
a) ge varandra tekniskt och vetenskapligt
bistånd i landskapsfrågor genom att samla
och utväxla erfarenheter och resultat av
forskningsprojekt,
b) främja utväxling av landskapsspecialister, i synnerhet för utbildning och information,
c) utväxla information om alla frågor som
omfattas av bestämmelserna i konventionen.

The Parties undertake to co-operate in order to enhance the effectiveness of measures taken under other articles of this Convention, and in particular:
a) to render each other technical and scientific assistance in landscape matters
through the pooling and exchange of experience, and the results of research projects;
b) to promote the exchange of landscape
specialists in particular for training and information purposes;
c) to exchange information on all matters
covered by the provisions of the Convention.

Artikel 9

Article 9

Landskap som går över riksgränser

Transfrontier landscapes

Parterna skall uppmuntra samarbete över

The Parties shall encourage transfrontier
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riksgränser på lokal och regional nivå och,
om nödvändigt, utarbeta och genomföra
gemensamma landskapsprogram.

co-operation on local and regional level
and, wherever necessary, prepare and implement joint landscape programmes.

Artikel 10

Article 10

Uppföljning av genomförandet av konventionen

Monitoring of the implementation of the
Convention

1. Europarådets ministerkommitté skall
ge de befintliga berörda expertkommittéer
som tillsatts enligt artikel 17 i Europarådets
stadga i uppdrag att ansvara för uppföljningen av genomförandet av konventionen.

1. Existing competent Committees of Experts set up under Article 17 of the Statute
of the Council of Europe shall be designated by the Committee of Ministers of the
Council of Europe to be responsible for
monitoring the implementation of the Convention.
2. Following each meeting of the Committees of Experts, the Secretary General of
the Council of Europe shall transmit a report on the work carried out and on the operation of the Convention to the Committee
of Ministers.
3. The Committees of Experts shall propose to the Committee of Ministers the criteria for conferring and the rules governing
the Landscape award of the Council of Europe.

2. Efter varje möte i expertkommittéerna
skall Europarådets generalsekreterare översända en rapport till ministerkommittén om
det arbete som har utförts och om hur konventionen fungerar.
3. Expertkommittéerna skall föreslå ministerkommittén kriterierna för tilldelning
av och reglerna för Europarådets landskapspris.
Artikel 11

Article 11

Europarådets landskapspris

Landscape award of the Council of Europe

1. Europarådets landskapspris är en utmärkelse som kan tilldelas lokala och regionala myndigheter och grupperingar av sådana myndigheter som, inom ramen för en
konventionsparts landskapspolitik, har infört en politik eller åtgärder för att skydda,
förvalta och/eller planera sitt landskap som
har visat sig vara hållbara och därför kan
tjäna som ett exempel för andra lokala
myndigheter i Europa. Utmärkelsen kan
även tilldelas icke-statliga organisationer
som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har bidragit till skydd, förvaltning eller planering
av landskap.
2. Ansökningar om Europarådets landskapspris skall inges av parterna till de expertkommittéer som avses i artikel 10. Lokala och regionala myndigheter på ömse sidor om en nationsgräns och grupperingar av
berörda lokala och regionala myndigheter

1. The Landscape award of the Council of
Europe is a distinction which may be conferred on local and regional authorities and
their groupings that have instituted, as part
of the landscape policy of a Party to this
Convention, a policy or measures to protect,
manage and/or plan their landscape, which
have proved lastingly effective and can thus
serve as an example to other territorial authorities in Europe. The distinction may be
also conferred on non-governmental organisations having made particularly remarkable contributions to landscape protection,
management or planning.
2. Applications for the Landscape award
of the Council of Europe shall be submitted
to the Committees of Experts mentioned in
Article 10 by the Parties. Transfrontier local
and regional authorities and groupings of
local and regional authorities concerned,
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kan ansöka, om de förvaltar det ifrågavarande landskapet gemensamt.
3. Ministerkommittén skall, på förslag av
de expertkommittéer som avses i artikel 10,
fastställa och offentliggöra kriterierna för
tilldelning av Europarådets landskapspris,
anta regler för detta och tilldela priset.
4. Tilldelningen av Europarådets landskapspris skall uppmuntra dem som får priset att på ett hållbart sätt säkerställa skydd,
förvaltning och/eller planering av de berörda landskapsområdena.

may apply provided that they jointly manage the landscape in question.
3. On proposals from the Committees of
Experts mentioned in Article 10 the Committee of Ministers shall define and publish
the criteria for conferring the Landscape
award of the Council of Europe, adopt the
relevant rules and confer the Award.
4. The granting of the Landscape award
of the Council of Europe is to encourage
those receiving the award to ensure the sustainable protection, management and/or
planning of the landscape areas concerned.

Kapitel 4

Chapter 4

Slutbestammelser

Final clauses

Artikel 12

Article 12

Förhållande till andra regelverk

Relationship with other instruments

Bestämmelserna i denna konvention skall
inte påverka strängare bestämmelser om
skydd, förvaltning och planering av landskap i andra befintliga eller framtida bindande nationella eller internationella regelverk.

The provisions of this Convention shall
not prejudice stricter provisions concerning
landscape protection, management and
planning contained in other existing or future binding national or international instruments.

Artikel 13

Article 13

Undertecknande, ratificering och ikraftträdande

Signature, ratification and entry into force

1. Denna konvention skall stå öppen för
undertecknande av Europarådets medlemsstater. Den skall ratificeras, godtas eller
godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument skall deponeras
hos Europarådets generalsekreterare.

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council
of Europe. It shall be subject to ratification,
acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.
2. The Convention shall enter into force
on the first day of the month following the
expiry of a period of three months after the
date on which ten member States of the
Council of Europe have expressed their
consent to be bound by the Convention in
accordance with the provisions of the preceding paragraph.
3. In respect of any signatory State which
subsequently expresses its consent to be
bound by it, the Convention shall enter into

2. Denna konvention träder i kraft den
första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period om tre månader från
den dag då tio medlemsstater i Europarådet
har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av konventionen i enlighet med bestämmelserna i föregående punkt.
3. I förhållande till en medlemsstat som
senare uttrycker sitt samtycke till att vara
bunden av konventionen träder denna i kraft
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den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader
från den dag då ratifikations-, godtagandeeller godkännandeinstrumentet deponerades.

force on the first day of the month following the expiry of a period of three months
after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Artikel 14

Article 14

Anslutning

Accession

1. Efter det att denna konvention har trätt
i kraft kan Europarådets ministerkommitté
inbjuda Europeiska gemenskapen och varje
stat som inte är medlem av Europarådet att
ansluta sig till konventionen genom ett beslut som fattas med det majoritetsbeslut
som anges i artikel 20 d i Europarådets
stadga samt enhälligt av de anslutna stater
som är berättigade att sitta i ministerkommittén.
2. I förhållande till en stat som ansluter
sig eller till Europeiska gemenskapen, om
den ansluter sig, träder konventionen i kraft
den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader
från den dag då anslutningsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare.

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the
Council of Europe may invite the European
Community and any European State which
is not a member of the Council of Europe,
to accede to the Convention by a majority
decision as provided in Article 20.d of the
Council of Europe Statute, and by the
unanimous vote of the States parties entitled
to hold seats in the Committee of Ministers.
2. In respect of any acceding State, or the
European Community in the event of its accession, this Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiry of a period of three months
after the date of deposit of the instrument of
accession with the Secretary General of the
Council of Europe.

Artikel 15

Article 15

Territoriell tillämpning

Territorial application

1. En stat eller Europeiska gemenskapen
kan vid tidpunkten för undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-,
godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ange på vilket territorium
eller vilka territorier denna konvention skall
vara tillämplig.
2. En part kan vid en senare tidpunkt, genom förklaring ställd till Europarådets generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av
denna konvention till ett annat territorium
som anges i förklaringen. Konventionen
träder i kraft med avseende på ett sådant
territorium den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en period om
tre månader från den dag då generalsekreteraren mottog förklaringen.
3. En förklaring som avgetts i enlighet

1. Any State or the European Community
may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the
territory or territories to which the Convention shall apply.
2. Any Party may, at any later date, by
declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the
application of this Convention to any other
territory specified in the declaration. The
Convention shall take effect in respect of
such territory on the first day of the month
following the expiry of a period of three
months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two
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med de båda föregående punkterna kan,
med avseende på ett territorium som har
angetts i förklaringen, återtas genom en notifikation ställd till generalsekreteraren. Ett
sådant återtagande träder i kraft den första
dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den
dag då generalsekreteraren mottog notifikationen.

paragraphs above may, in respect of any
territory mentioned in such declaration, be
withdrawn by notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe.
Such withdrawal shall become effective on
the first day of the month following the expiry of a period of three months after the
date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Artikel 16

Article 16

Uppsägning

Denunciation

1. En part kan när som helst säga upp
denna konvention genom notifikation till
Europarådets generalsekreterare.
2. Uppsägningen träder i kraft den första
dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den
dag då generalsekreteraren mottog notifikationen.

1. Any Party may, at any time, denounce
this Convention by means of a notification
addressed to the Secretary General of the
Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following
the expiry of a period of three months after
the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Artikel 17

Article 17

Ändringar

Amendments

1. En part eller de expertkommittéer som
avses i artikel 10 kan föreslå ändringar i
denna konvention.
2. Ett ändringsförslag skall notifieras till
Europarådets generalsekreterare som skall
översända det till Europarådets medlemsstater, de andra parterna och till varje europeisk stat som inte är medlem och som har inbjudits att ansluta sig till denna konvention
i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.

1. Any Party or the Committees of Experts mentioned in Article 10 may propose
amendments to this Convention.
2. Any proposal for amendment shall be
notified to the Secretary General of the
Council of Europe who shall communicate
it to the member States of the Council of
Europe, to the others Parties, and to any
European non-member State which has
been invited to accede to this Convention in
accordance with the provisions of Article
14.
3. The Committees of Experts mentioned
in Article 10 shall examine any amendment
proposed and submit the text adopted by a
majority of three-quarters of the Parties’
representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by
the Committee of Ministers by the majority
provided for in Article 20.d of the Statute of
the Council of Europe and by the unanimous vote of the States parties entitled to

3. De expertkommittéer som avses i artikel 10 skall behandla varje ändringsförslag
och framlägga den text som har antagits
med tre fjärdedelars majoritet av parternas
företrädare för antagande av ministerkommittén. Sedan förslaget har antagits av ministerkommittén med den majoritet som anges i artikel 20 d i Europarådets stadga och
enhälligt av de anslutna stater som är berättigade att sitta i ministerkommittén, skall
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texten översändas till parterna för godtagande.
4. En ändring skall träda i kraft för de parter som har godtagit den på den första dagen i den månad som följer efter utgången
av en period om tre månader från den dag
då Europarådets medlemsstater informerade
generalsekreteraren om sitt godtagande. För
en part som godtar ändringen senare skall
en sådan ändring träda i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången
av en period om tre månader från den dag
då denna part informerade generalsekreteraren om sitt godtagande.

hold seats in the Committee of Ministers,
the text shall be forwarded to the Parties for
acceptance.
4. Any amendment shall enter into force
in respect of the Parties which have accepted it on the first day of the month following the expiry of a period of three
months after the date on which three Council of Europe member States have informed
the Secretary General of their acceptance.
In respect of any Party which subsequently
accepts it, such amendment shall enter into
force on the first day of the month following the expiry of a period of three months
after the date on which the said Party has
informed the Secretary General of its acceptance.

Artikel 18

Article 18

Notifikationer

Notifications

Europarådets generalsekreterare skall notifiera Europarådets medlemsstater, varje
stat eller Europeiska gemenskapen som har
anslutit sig till denna konvention om

The Secretary General of the Council of
Europe shall notify the member States of
the Council of Europe, any State or the
European Community having acceded to
this Convention, of:
a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

a) undertecknande,
b) deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument,
c) dag för konventionens ikraftträdande
enligt artiklarna 13, 14 och 15,

f) förslag till ändring, varje ändring som
antagits enligt artikel 17 och den dag då den
träder i kraft,
g) andra åtgärder, notifikationer, upplysningar eller meddelanden som rör denna
konvention.

c) any date of entry into force of this
Convention in accordance with Articles 13,
14 and 15;
d) any declaration made under Article 15;
e) any denunciation made under Article
16;
f) any proposal for amendment, any
amendment adopted pursuant to Article 17
and the date on which it comes into force;
g) any other act, notification, information
or communication relating to this Convention.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention.

In witness whereof the undersigned, being
duly authorised thereto, have signed this
Convention.

Upprättad i Florens den 20 oktober 2000
på engelska och franska, vilka båda texter
äger lika giltighet, i ett enda exemplar, som

Done at Florence, this 20th day of October 2000, in English and in French, both
texts being equally authentic, in a single

d) deklaration enligt artikel 15,
e) uppsägning enligt artikel 16,
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skall deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall översända
bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet och till varje stat eller Europeiska
gemenskapen som har inbjudits att ansluta
sig till denna konvention.

copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall
transmit certified copies to each member
State of the Council of Europe and to any
State or to the European Community invited
to accede to this Convention.
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(Finlands författningssamlings nr 174/2006)

Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien och Hercegovina om finskt bistånd
till utvecklandet av handikappolitiken
Given i Helsingfors den 10 mars 2006

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern, föreskrivs:
1§
Den i Sarajevo den 16 februari 2006
ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Bosnien och
Hercegovinas ministerråd om finskt bistånd
till utvecklandet av handikappolitiken, som
godkänts av republikens president den 27
januari 2006, träder i kraft den 18 mars 2006
så som därom har avtalats.

2§
Bestämmelserna i överenskommelsen är i
kraft som förordning.
3§
Denna förordning träder i kraft den 18 mars
2006.

Helsingfors den 10 mars 2006
Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även
lämnar uppgifter om den på finska och svenska)
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