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(Finlands författningssamlings nr 662/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 98

om partiellt sättande i kraft av konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges
anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och
det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den
konventionen och om partiellt ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa

bestämmelser i konventionen

Given i Nådendal den 9 juli 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Bryssel den 29 november 1996

ingångna konventionen om Österrikes, Fin-
lands och Sveriges anslutning till konventio-
nen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,
öppnad i Rom den 19 juni 1980, samt till det
första och det andra protokollet angående
Europeiska gemenskapernas domstols tolk-
ning av den konventionen (tolkningsproto-

kollen), i vilken vissa bestämmelser godkänts
av riksdagen den 24 november 1998 och
vilken godkänts av republikens president den
18 december 1998 och beträffande vilken
godkännandeinstrumentet har deponerats hos
generalsekretariatet vid Europeiska gemen-
skapernas råd den 22 januari 1999, träder med
avseende på tolkningsprotokollen i kraft den
1 augusti 2004 så som därom har avtalats.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 30/1999)

36—2004 440036



2 §
Lagen av den 18 december 1998 om

godkännande av vissa bestämmelser i kon-
ventionen om Österrikes, Finlands och Sve-
riges anslutning till konventionen om till-
lämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det
första och det andra protokollet angående
Europeiska gemenskapernas domstols tolk-
ning av den konventionen (398/1999) träder
med avseende på tolkningsprotokollen i kraft
den 1 augusti 2004.

3 §
De bestämmelser i tolkningsprotokollen

som inte hör till området för lagstiftningen är
i kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

augusti 2004.

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tuula Haatainen
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(Finlands författningssamlings nr 544/2004)

L a g

Nr 99

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1980 och
1984 års protokoll om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart

Given i Nådendal den 24 juni 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i de i Montreal den 6 oktober
1980 och den 10 maj 1984 upprättade
protokollen om ändring av konventionen
angående internationell civil luftfart (FördrS
11/1949) gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
De uppgifter som avses i artikel 83 bis i

1980 års protokoll kan överföras på en annan

stat så som föreskrivs i 81 § luftfartslagen
(281/1995).

3 §
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
Genom denna lag upphävs lagen den 5

december 1991 om godkännande av vissa
bestämmelser i 1980 och 1984 års protokoll
om ändring av konventionen angående inter-
nationell civil luftfart samt om tillämpande av
protokollen.

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

RP 48/2004
KoUB 9/2004
RSv 53/2004
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(Finlands författningssamlings nr 663/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 100

om sättande i kraft av 1980 och 1984 års protokoll om ändring av konventionen angående
internationell civil luftfart

Given i Nådendal den 9 juli 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De i Montreal den 6 oktober 1980 och den

10 maj 1984 upprättade protokollen om
ändring av konventionen angående interna-
tionell civil luftfart (FördrS 11/1949), vilka
riksdagen godkänt den 8 november 1991 och
vilka republikens president godkänt den 24
juni 2004, träder i kraft den 1 augusti 2004
så som därom har överenskommits.

2 §
De bestämmelser i protokollen som inte hör

till området för lagstiftningen gäller som
förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1

augusti 2004.

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tuula Haatainen
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(Översättning)

PROTOKOLL

om en ändring av konventionen
angående internationell civil luftfart

undertecknat i Montreal den 6 oktober
1980

Internationella civila luftfartsorganisa-
tionens församling,

som sammanträtt till sin tjugotredje session
i Montreal den 6 oktober 1980,

som noterat resolutionerna A 21—22 och
A 22—28 om hyres-, charter- och ömsesidigt
bytesavtal gällande luftfartyg i internationell
trafik,

som noterat det ändringsutkast till konven-
tionen angående internationell civil luftfart
som uppgjorts av juridiska kommittén vid
dess 23 session,

som konstaterat att det är ett allmänt
önskemål hos de fördragsslutande staterna att
uppgöra en bestämmelse om överföring av
vissa funktioner och förpliktelser från regi-
streringsstaten till den stat där brukaren av
luftfartyget driver verksamhet, då fråga är om
hyres-, charter- eller ömsesidigt bytesavtal
eller om någon liknande reglering avseende
sådant luftfartyg,

som ansett att det är nödvändigt att i detta
syfte ändra konventionen angående interna-
tionell civil luftfart, som ingicks i Chicago
den 7 december 1944,

1. godkänner i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 94 punkt a i ovan nämnda
konvention följande föreslagna ändring av
konventionen:

Efter artikel 83 införs följande nya artikel
83 bis:

’’Artikel 83 bis

Överföring av vissa funktioner och
förpliktelser

a) Oaktat bestämmelserna i artiklarna 12,
30 och 31 och artikel 32 punkt a, då ett i en
fördragsslutande stat registrerat luftfartyg på

PROTOCOL

relating to an amendment to the Conven-
tion on International Civil Aviation

signed at Montreal on 6 October 1980

The assembly of the International Civil
Aviation Organization

having met in its Twenty-third Session at
Montreal on 6 October 1980,

having noted Resolutions A 21—22 and A
22—28 on lease, charter and interchange of
aircraft in international operations,

having noted the draft amendment to the
convention on International Civil Aviation
prepared by the 23rd Session of the Legal
Committee,

having noted that it is the general desire of
Contracting States to make a provision for the
transfer of certain functions and duties from
the State of registry to the State of the
operator of the aircraft in the case of lease,
charter or interchange or any similar arrange-
ments with respect to such aircraft,

having considered it necessary to amend,
for the purpose aforesaid, the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago
on the seventh day of December 1944,

1. approves, in accordance with the pro-
visions of Article 94 (a) of the Convention
aforesaid, the following proposed amendment
to the said Convention:

Insert after Article 83 the following new
Article 83 bis:

’’Article 83 bis

Transfer of certain functions and duties

(a) Notwithstanding the provisions of Art-
icles 12, 30, 31 and 32 (a), when an aircraft
registered in a contracting State is operated
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grundval av hyres-, charter- eller ömsesidigt
bytesavtal gällande luftfartyget eller på
grundval av någon liknande reglering an-
vänds av en brukare som driver näringsverk-
samhet med huvudkontor eller, om verksam-
heten saknar huvudkontor, är stadigvarande
bosatt i annan fördragsslutande stat, kan
registreringsstaten genom överenskommelse
med sådan annan stat överföra till denna
samtliga eller en del av sina funktioner eller
förpliktelser såsom registreringsstat i fråga
om detta luftfartyg i enlighet med artiklarna
12, 30 och 31 och artikel 32 punkt a.
Registreringsstaten befrias från ansvar i fråga
om de överlåtna funktionerna och förpliktel-
serna.

b) Överföringen har inte verkan gentemot
andra fördragsslutande stater innan antingen
den staterna emellan ingången överenskom-
melsen om överföring har registrerats hos
rådet och offentliggjorts i enlighet med artikel
83 eller en stat som är part i överenskom-
melsen direkt har meddelat myndigheterna i
en eller flera andra fördragsslutande stater om
förekomsten och omfattningen av överens-
kommelsen.

c) Bestämmelserna i punkterna a och b
ovan tillämpas även på de fall som avses i
artikel 77.’’,

2. fastställer i enlighet med bestämmelser-
na i artikel 94 punkt a i konventionen att den
ovan nämnda föreslagna ändringen träder i
kraft då nittioåtta fördragsslutande stater har
ratificerat den, och

3. beslutar att generalsekreteraren i Inter-
nationella civila luftfartsorganisationen skall
upprätta ett protokoll på engelska, franska,
ryska och spanska språken, vilka alla har
samma giltighet. Protokollet skall innehålla
ovan nämnda ändringsförslag samt nedan-
stående bestämmelser:

a) Protokollet undertecknas av församling-
ens ordförande och dess generalsekreterare.

b) Protokollet är öppet för ratificering av
varje stat som har ratificerat eller anslutit sig
till konventionen angående internationell civil
luftfart.

c) Ratifikationsinstrumenten skall de-
poneras hos Internationella civila luftfartsor-
ganisationen.

pursuant to an agreement for the lease, charter
or interchange of the aircraft or any similar
arrangement by an operator who has his
principal place of business or, if he has no
such place of business, his permanent res-
idence in another contracting State, the State
of registry may, by agreement with such other
State, transfer to it all or part of its functions
and duties as State of registry in respect of
that aircraft under Articles 12, 30, 31 and
32(a). The State of registry shall be relieved
of responsibility in respect of the functions
and duties transferred.

(b) The transfer shall not have effect in
respect of other contracting States before
either the agreement between States in which
it is embodied has been registered with the
Council and made public pursuant to Article
83 or the existence and scope of the
agreement have been directly communicated
to the authorities of the other contracting State
or States concerned by a State party to the
agreement.

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b)
above shall also be applicable to cases
covered by Article 77.’’,

2. specifies, pursuant to the provisions of
the said Article 94(a) of the said Convention,
ninety-eight as the number of contracting
States upon whose ratification the proposed
amendment aforesaid shall come into force,
and

3. resolves that the Secretary General of the
International Civil Aviation Organization
draw up a Protocol, in the English, French,
Russian and Spanish languages, each of
which shall be of equal authenticity, embody-
ing the proposed amendment above men-
tioned and the matter hereinafter, appearing:

a) The Protocol shall be signed by the
President of the Assembly and its Secretary
General.

b) The Protocol shall be open to ratification
by any State which has ratified or adhered to
the said Convention on International Civil
Aviation.

c) The instruments of ratification shall be
deposited with the International Civil Avi-
ation Organization.

1484 Nr 100



d) Protokollet träder i kraft i förhållande till
stater som har ratificerat det den dag då det
nittioåttonde ratifikationsinstrumentet har de-
ponerats.

e) Generalsekreteraren skall omedelbart
underrätta samtliga fördragsslutande stater
om dagen för deponering av varje ratifika-
tionsinstrument till protokollet.

f) Generalsekreteraren skall omedelbart
underrätta samtliga stater som är parter i
konvention om dagen för protokollets ikraft-
trädande.

g) I förhållande till en fördragsslutande stat
som ratificerar protokollet efter ovan nämnda
dag, träder protokollet i kraft då den de-
ponerat sitt ratifikationsinstrument hos Inter-
nationella civila luftfartsorganisationen.

På grund härav och i enlighet med ovan
nämnda beslut av församlingen,

har detta protokoll upprättats av or-
ganisationens generalsekreterare.

Till bekräftelse härav undertecknar ordfö-
randen och generalsekreteraren vid den ovan
nämnda tjugotredje sessionen med Interna-
tionella civila luftfartsorganisationens för-
samling, därtill vederbörligen befullmäktiga-
de av församlingen, detta protokoll.

Som skedde i Montreal den 6 oktober 1980
i ett enda exemplar på engelska, franska,
ryska och spanska språken, vilka alla texter
har samma giltighet. Detta protokoll skall
förbli deponerat i Internationella civila luft-
fartsorganisationens arkiv och organisa-
tionens generalsekreterare skall sända be-
styrkta kopior därav till samtliga stater som
är parter i den i Chicago den 7 december 1944
ingångna konventionen angående interna-
tionell civil luftfart.

R.S. Nyaga

Ordföranden vid den tjugotredje
sessionen med församlingen

Yves Lambert

Generalsekreterare

d) The Protocol shall come into force in
respect of the States which have ratified it on
the date on which the ninety-eighth instru-
ment of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately
notify all contracting States of the date of
deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall immediately
notify all States parties to the said Convention
of the date on which the Protocol comes into
force.

g) With respect to any Contracting State
ratifying the Protocol after the date aforesaid,
the Protocol shall come into force upon
deposit of its instrument of ratification with
the International Civil Aviation Organization.

Consequently, pursuant to the aforesaid
action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the
Secretary General of the Organization.

In witness whereof, the President and the
Secretary General of the aforesaid Twenty-
third Session of the Assembly of the Inter-
national Civil Aviation Organization, being
authorized thereto by the Assembly, sign this
Protocol.

Done at Montreal on the sixth day of
October of the year one thousand nine
hundred and eighty, in a single document in
the English, French, Russian, and Spanish
languages, each of which shall be of equal
authenticity. This Protocol shall remain de-
posited in the archives of the International
Civil Aviation Organization, and certified
copies thereof shall be transmitted by the
Secretary General of the Organization to all
States parties to the Convention on Interna-
tional Civil Aviation done at Chicago on the
seventh day of December 1944.

R.S. Nyaga

President of the 23rd Session
of the Assembly

Yves Lambert

Secretary General
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(Översättning)

PROTOKOLL

om en ändring av konventionen
angående internationell civil luftfart

undertecknat i Montreal den 10 maj 1984

Internationella civila luftfartsorganisa-
tionens församling,

som sammanträtt till sin tjugofemte (ex-
traordinarie) session i Montreal den 10 maj
1984,

som konstaterat att internationell civil
luftfart i hög grad kan bidra till att skapa och
bevara vänskap och förståelse mellan värld-
ens nationer och folk, medan missbruk därav
kan bli ett hot mot den allmänna säkerheten,

som konstaterat att det är önskvärt att
undvika motsättningar och att främja det
samarbete mellan nationer och folk, på vilket
världsfreden beror,

som konstaterat att det är nödvändigt att
internationell civil luftfart kan utvecklas på ett
säkert och välordnat sätt,

som konstaterat att i enlighet med grund-
läggande mänskliga hänsyn säkerheten och
livet för de personer som befinner sig ombord
på civila luftfartyg måste garanteras,

som konstaterat att de fördragsslutande
staterna i konventionen angående interna-
tionell civil luftfart, som ingicks i Chicago
den 7 december 1944,

— erkänner att varje stat har fullständig
och uteslutande suveränitet i luftrummet över
sitt territorium,

— förbinder sig att vid meddelandet av
föreskrifter för sina statliga luftfartyg ta
vederbörlig hänsyn till kravet på säkerhet för
trafiken med civila luftfartyg, och

— samtycker till att inte utnyttja civil
luftfart för något ändamål, som är oförenligt
med konventionens syftemål,

som konstaterat att de fördragsslutande
staterna beslutat att vidta lämpliga åtgärder i
syfte att förhindra att andra staters luftrum
kränks och att civil luftfart utnyttjas för
ändamål som är oförenliga med konven-
tionens syftemål samt att ytterligare öka
säkerheten för internationell civil luftfart,

PROTOCOL

relating to an amendment to the Conven-
tion on International Civil Aviation

signed at Montreal on 10 May 1984

The assembly of the International Civil
Aviation Organization

having met in its Twenty-fifth Session
(Extraordinary) at Montreal on 10 May 1984,

having noted that international civil avi-
ation can greatly help to create and preserve
friendship and understanding among the
nations and peoples of the world, yet its abuse
can become a threat to general security,

having noted that it is desirable to avoid
friction and to promote that co-operation
between nations and peoples upon which the
peace of the world depends,

having noted that it is necessary that
international civil aviation may be developed
in a safe and orderly manner,

having noted that in keeping with ele-
mentary considerations of humanity the safety
and the lives of persons on board civil aircraft
must be assured,

having noted that in the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago
on the seventh day of December 1944 the
contracting States

— recognize that every State has complete
and exclusive sovereignty over the airspace
above its territory,

— undertake, when issuing regulations for
their state aircraft, that they will have due
regard for the safety of navigation of civil
aircraft, and

— agree, not to use civil aviation for any
purpose inconsistent with the aims of the
Convention,

having noted the resolve of the contracting
States to take appropriate measures designed
to prevent the violation of other States’
airspace and the use of civil aviation for
purposes inconsistent with the aims of the
Convention and to enhance further the safety
of international civil aviation,
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som konstaterat att det är de fördragsslu-
tande staternas allmänna önskan att på nytt
bekräfta principen om icke-användning av
vapen mot civila luftfartyg under flygning,

1. beslutar att det därför är önskvärt att
ändra konventionen angående internationell
civil luftfart, som ingicks i Chicago den 7
december 1944,

2. godkänner i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 94 punkt a i ovan nämnda
konvention följande föreslagna ändring av
konventionen:

Efter artikel 3 införs en ny artikel 3 bis:

’’Artikel 3 bis

a) De fördragsslutande staterna erkänner att
varje stat måste avstå från att använda vapen
mot civila luftfartyg under flygning och att i
händelse av ingripande de ombordvarandes
liv och luftfartygets säkerhet inte får utsättas
för fara. Denna bestämmelse skall inte tolkas
så att den på något sätt ändrar staters
rättigheter och skyldigheter enligt Förenta
Nationernas stadga.

b) De fördragsslutande staterna erkänner att
varje stat vid utövandet av sin suveränitet har
rätt att kräva att ett civilt luftfartyg landar på
en anvisad flygplats om luftfartyget flyger
över dess territorium utan tillstånd eller om
det finns sannolika skäl att anta att det
utnyttjas för något ändamål, som är oförenligt
med syftet för denna konvention; den kan
även ge sådant luftfartyg andra instruktioner
i syfte att stoppa sådana kränkningar. I detta
syfte kan de fördragsslutande staterna tillgripa
varje lämpligt medel som är förenligt med
tillämpliga folkrättsregler, innefattande till-
lämpliga bestämmelser i denna konvention,
särskilt punkt a i denna artikel. Varje för-
dragsslutande stat samtycker till att offent-
liggöra sina gällande bestämmelser om in-
gripande mot civila luftfartyg.

c) Varje civilt luftfartyg skall lyda order
som givits i enlighet med punkt b i denna
artikel. För att uppnå detta skall varje
fördragsslutande stat i sina nationella lagar
och föreskrifter införa de bestämmelser som
krävs för att det skall bli obligatoriskt för
civila luftfartyg, som är registrerade i den
staten eller används av en brukare som driver
näringsverksamhet med huvudkontor i eller är

having noted the general desire of con-
tracting States to reaffirm the principle of
non-use of weapons against civil aircraft in
flight,

1. decides that it is desirable therefore to
amend the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day
of December 1944,

2. approves, in accordance with the pro-
vision of Article 94 (a) of the Convention
aforesaid, the following proposed amendment
to the said Convention:

Insert, after Article 3, a new Article 3 bis:

’’Article 3 bis

(a) The contracting States recognize that
every State must refrain from resorting to the
use of weapons against civil aircraft in flight
and that, in case of interception, the lives of
persons on board and the safety of aircraft
must not be endangered. This provision shall
not be interpreted as modifying in any way
the rights and obligations of States set forth
in the Charter of the United Nations.

(b) The contracting States recognize that
every State in the exercise of its sovereignty,
is entitled to require the landing at some
designated airport of a civil aircraft flying
above its territory without authority or if there
are reasonable grounds to conclude that it is
being used for any purpose inconsistent with
the aims of this Convention; it may also give
such aircraft any other instructions to put an
end to such violations. For this purpose, the
contracting States may resort to any appro-
priate means consistent with relevant rules of
international law, including the relevant pro-
visions of this Convention, specifically
paragraph (a) of this Article. Each contracting
State agrees to publish its regulations in force
regarding the interception of civil aircraft.

(c) Every civil aircraft shall comply with an
order given in conformity with paragraph (b)
of this Article. To this end each contracting
State shall establish all necessary provisions
in its national laws or regulations to make
such compliance mandatory for any civil
aircraft registered in that State or operated by
an operator who has his principal place of
business or permanent residence in that State.
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stadigvarande bosatt i den staten, att efter-
komma sådan order. Varje fördragsslutande
stat skall belägga brott mot sådana tillämpliga
lagar och föreskrifter med stränga påföljder
och skall överlämna fallet till sina behöriga
myndigheter i enlighet med sin interna
lagstiftning.

d) Varje fördragsslutande stat skall vidta
lämpliga åtgärder för att förhindra att civila
luftfartyg, som är registrerade i den staten
eller används av en brukare som driver
näringsverksamhet med huvudkontor i eller är
stadigvarande bosatt i den staten, avsiktligt
utnyttjas för något ändamål som är oförenligt
med syftet för denna konvention. Denna
bestämmelse skall inte inverka på punkt a
eller inskränka bestämmelserna i punkterna b
och c i denna artikel.’’,

3. fastställer i enlighet med bestämmelser-
na i artikel 94 punkt a i konventionen att den
ovan nämnda föreslagna ändringen träder i
kraft då nittioåtta fördragsslutande stater har
ratificerat den, och

4. beslutar att generalsekreteraren i Inter-
nationella civila luftfartsorganisationen skall
upprätta ett protokoll på engelska, franska,
ryska och spanska språken, vilka alla har
samma giltighet. Protokollet skall innehålla
ovan nämnda ändringsförslag samt nedan-
stående bestämmelser:

a) Protokollet undertecknas av församling-
ens ordförande och dess generalsekreterare.

b) Protokollet är öppet för ratificering av
varje stat som har ratificerat eller anslutit sig
till konventionen angående internationell civil
luftfart.

c) Ratifikationsinstrumenten skull de-
poneras hos Internationella civila luftfartsor-
ganisationen.

d)’’För de stater som har ratificerat pro-
tokollet träder det i kraft den dag då hundratvå
ratifikationsinstrumentet har deponerats.’’

e) Generalsekreteraren skall omedelbart
underrätta samtliga fördragsslutande stater
om dagen för deponering av varje ratifika-
tionsinstrument till protokollet.

f) Generalsekreteraren skall underrätta
samtliga stater som är parter i konventionen
om dagen för protokollets ikraftträdande.

Each contracting State shall make any viola-
tion of such applicable laws or regulations
punishable by severe penalties and shall
submit the case to its competent authorities in
accordance with its laws or regulations.

(d) Each contracting State shall take
appropriate measures to prohibit the delib-
erate use of any civil aircraft registered in that
State or operated by an operator who has his
principal place of business or permanent
residence in that State for any purpose
inconsistent with the aims of this Convention.
This provision shall not affect paragraph (a)
or derogate from paragraphs (b) and (c) of this
Article’’,

3. specifies, pursuant to the provision of the
said Article; 94 (a) of the said Convention,
one hundred and two as the number of
contracting States upon whose ratification the
proposed amendment aforesaid shall come
into force, and

4. resolves that the Secretary General of the
International Civil Aviation Organization
draw up a Protocol, in the English, French,
Russian and Spanish languages, each of
which shall be of equal authenticity, embody-
ing the proposed amendment above-men-
tioned and the matter hereinafter appearing:

a) The Protocol shall be signed by the
President of the Assembly and its Secretary
General.

b) The Protocol shall be open to ratification
by any State which has ratified or adhered to
the said Convention on International Civil
Aviation.

c) The instruments of ratification shall be
deposited with the International Civil Avi-
ation Organization.

d) The Protocol shall come into force in
respect of the States which have ratified it on
the date on which the one hundred and second
instrument of ratification is so deposited.

e) The Secretary General shall immediately
notify all contracting States of the date of
deposit of each ratification of the Protocol.

f) The Secretary General shall notify all
States parties to the said Convention of the
date on which the Protocol comes into force.
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g) I förhållande till en fördragsslutande stat
som ratificerar protokollet efter ovan nämnda
dag, träder protokollet i kraft då den de-
ponerat sitt ratifikationsinstrument hos Inter-
nationella civila luftfartsorganisationen.

På grund härav och i enlighet med ovan
nämnda beslut av församlingen,

har detta protokoll upprättats av or-
ganisationens generalsekreterare.

Till bekräftelse härav undertecknar ordfö-
randen och generalsekreteraren vid den ovan
nämnda tjugofemte (extraordinarie) sessionen
med Internationella civila luftfartsor-
ganisationens församling, därtill vederbörli-
gen befullmäktigade av församlingen, detta
protokoll.

Som skedde i Montreal den 10 maj 1984
i ett enda exemplar på engelska, franska,
ryska och spanska språken, vilka alla texter
har samma giltighet. Detta protokoll skall
förbli deponerat i Internationella civila luft-
fartsorganisationens arkiv och organisa-
tionens generalsekreterare skall sända be-
styrkta kopior därav till samtliga stater som
är parter i den i Chicago den 7 december 1944
ingånga konventionen angående interna-
tionell civil luftfart.

Assad Kotaite

Ordföranden vid den tjugofemte
(extraordinarie) sessionen med

församlingen

Yves Lambert

Generalsekreterare

g) With respect to any contracting State
ratifying the Protocol after the date aforesaid,
the Protocol shall come into force upon
deposit of its instrument of ratification with
the International Civil Aviation Organization.

Consequently, pursuant to the aforesaid
action of the Assembly,

This Protocol has been drawn up by the
Secretary General of the Organization.

In witness whereof, the President and the
Secretary General of the aforesaid Twenty-
fifth Session (Extraordinary) of the Assembly
of the International Civil Aviation Organiza-
tion, being authorized thereto by the Assem-
bly, sign this Protocol.

Done at Montreal on the 10th day of May
of the year one thousand nine hundred and
eighty-four, in a single document in the
English, French, Russian and Spanish lan-
guages, each text being equally authentic.
This Protocol shall remain deposited in the
archives of the International Civil Aviation
Organization, and certified copies thereof
shall be transmitted by the Secretary General
of the Organization to all States parties to the
Convention on International Civil Aviation
done at Chicago on the seventh day of
December 1944.

Assad Kotaite

President of the 25th Session
(Extraordinary) of the Assembly

Yves Lambert

Secretary General
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Miljöministeriets meddelande

Nr 101

om ikraftträdande i landskapet Åland av Stockholmkonventionen om långlivade organiska
föroreningar

Givet i Helsingfors den 2 juli 2004

Miljöministeriet meddelar att sedan Ålands
lagting för sin del godkänt republikens
presidents förordning av den 16 april 2004
(268/2004) om ikraftträdande av Stockholm-

konventionen om långlivade organiska för-
oreningar är konventionen i kraft också i
landskapet Åland från den 31 maj 2004.

Helsingfors den 2 juli 2004

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Överinspektör Maria Pohjanpalo
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