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Republikens presidents förordning

Nr 46

om sättande i kraft av en ändring i konventionen angående Meterologiska världsorgani-
sationen

Given i Helsingfors den 1 juni 2007

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

1 §
Den i Genève den 24 maj 2007 gjorda

ändringen i konventionen angående Meteoro-
logiska världsorganisationen (FördrS
8/1950), som republikens president har god-
känt den 1 juni 2007, träder i kraft den 1 juni
2007 så som därom har överenskommits.

2 §
Ändringen i konventionen är i kraft som

förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juni

2007.

Helsingfors den 1 juni 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen

20—2007 899170
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(Översättning) 
 

 
 
 

UTGÅNG 
Res. 11.2/2 (Cg-XV) – ÄNDRING AV 

KONVENTIONENS INGRESS 
 

KONGRESSEN 

 
 
 

RESOLUTION 
Res. 11.2/2 (Cg-XV) – AMENDMENT TO 

THE PREAMBLE OF THE CONVENTION 
 

THE CONGRESS: 
 

som beaktar Meteorologiska världsorgani-
sationens framgångar och resultat sedan den 
inrättades 1950, 

som även beaktar behovet av ett grund-
läggande dokument som återspeglar och klar-
gör Organisationens verksamhetsområde och 
ansvar samt medlemmarnas uppfattning om 
Organisationen, 

som beaktar att Meteorologiska världsorga-
nisationen är ett fackorgan för meteorologi 
inom Förenta nationerna, 

som ytterligare beaktar att Meteorologiska 
världsorganisationen samt övriga organ och 
program inom Förenta nationerna och andra 
internationella organisationer, inom sina re-
spektive kompetensområden, är ansvariga för 
relevanta hydrologi-, klimat- och miljöaspek-
ter, 

som noterar Genève-deklarationen som de 
medlemmar som deltog i den trettonde kon-
gressen den 4-26 maj 1999 godkände (bilagan 
till punkt 7.2.14 i det allmänna sammandraget 
av det dokument som innehåller en förkortad 
slutrapport och beslut från den trettonde me-
teorologiska världskongressen), 

Considering the success and the achieve-
ments of WMO in its existence since it was 
established in 1950; 

Considering further the need to have a ba-
sic document which reflects and makes clear 
the scope and responsibilities of the Organ-
ization and the understanding which the 
Members have of their Organization; 

Considering the fact that WMO is the 
United Nations Specialized Agency res- 
ponsible for meteorology; 

Considering further that WMO, along with 
other agencies and programmes of the United 
Nations and other international organizations, 
each within the framework of its own man-
date, is responsible for relevant aspects of 
hydrology, climate and environment; 
 

Noting the Geneva Declaration adopted by 
the Members participating in the Thirteenth 
Congress, 4 to 26 May 1999, (annex to para-
graph 7.2.14 of the general summary of the 
Abridged Final Report with Resolutions of 
the Thirteenth World Meteorological Con-
gress); 

 
Beslutar 
att texten i konventionens inledning  
 
”I syfte att förenhetliga, standardisera och 

utveckla meteorologisk verksamhet i världen 
och befrämja effektivt utbyte av meteorolo-
gisk information mellan länderna med beak-
tande av olika sidor av mänsklig verksamhet, 
hava de fördragsslutande staterna överens-
kommit om avslutande av följande konven-
tion:” 
 

ersätts med följande nya ingress: 
 

Decides: 
That the text of the CONSIDERATA of the 

Convention  
"With a view to coordinating, standardizing 

and improving world meteorological and re-
lated activities, and to encouraging an effi-
cient exchange of meteorological and related 
information between countries in the aid of 
human activities, the contracting States agree 
to the present Convention, as follows" 

 
 
shall be replaced by the following new pre-

amble: 
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”De fördragsslutande parterna som beaktar 
behovet av hållbar utveckling och behovet av 
att minska antalet dödsfall och förlusten av 
egendom till följd av naturkatastrofer och 
andra katastrofer i anslutning till väder, kli-
mat och vatten, samt som värnar om miljön 
och det globala klimatet för mänsklighetens 
nuvarande och kommande generationer, 

som inser vikten av ett enhetligt internatio-
nellt system för observation, insamling, be-
handling och spridning av meteorologiska, 
hydrologiska och andra därtill anslutna data 
och produkter, 

som bekräftar den avgörande betydelsen 
hos nationella meteorologiska, hydrometeoro-
logiska och hydrologiska tjänster vid observa-
tion och förståelse av väder och klimat och 
vid tillhandahållandet av meteorologiska,
hydrologiska och därtill anslutna tjänster till 
stöd för nationella behov, inklusive följande 
områden: 

(a) skydd av liv och egendom, 
(b) värnande om miljön, 
(c) främjande av hållbar utveckling, 

 
(d) främjande av långvarig observation och 

insamling av meteorologiska, hydrologiska 
och klimatologiska data och andra därtill an-
slutna miljödata, 

(e) främjande av ökad egen beredskap, 
 

(f) fullgörande av internationella åtaganden, 
och 

(g) främjande av internationellt samarbete, 

"Considering the need for sustainable de-
velopment, the reduction of loss of life and 
property caused by natural disasters and 
other catastrophic events related to weather, 
climate and water, as well as safeguarding 
the environment and the global climate for 
present and future generations of humankind; 

 

Recognizing the importance of an in-
tegrated international system for the observa-
tion, collection, processing and dissemination 
of meteorological, hydrological and related 
data and products; 

Reaffirming the vital importance of the 
mission of the National Meteorological, Hy-
drometeorological and Hydrological Services 
in observing and understanding weather and 
climate and in providing meteorological, hy-
drological and related services in support of 
relevant national needs which should include 
the following areas: 

(a) Protection of life and property; 
(b) Safeguarding the environment; 
(c) Contributing to sustainable develop-

ment; 
(d) Promoting long term observation and 

collection of meteorological, hydrological 
and climatological data, including related en-
vironmental data; 

(e) Promotion of endogenous capacity 
building; 

(f) Meeting international commitments; 
and 

(g) Contributing to international coopera-
tion; 

 
som även erkänner att medlemmarna måste 

arbeta tillsammans för att förenhetliga, stan-
dardisera, förbättra och främja ett effektivt 
utbyte av meteorologiska, klimatologiska, 
hydrologiska och därtill anslutna data med 
beaktande av olika aspekter av mänsklig 
verksamhet, 

som anser att det är bäst att ansvaret för 
samordningen av meteorologi på internatio-
nell nivå ligger på en internationell organisa-
tion, 

som även beaktar behovet av nära samarbe-
te med andra internationella hydrologi-, kli-
mat- och miljöorganisationer, 

 

Recognizing also that Members need to 
work together to coordinate, standardize, im-
prove and encourage efficiencies in the ex-
change of meteorological, climatological, 
hydrological and related information between 
them, in the aid of human activities; 
 

Considering that meteorology is best coor-
dinated  at  the  international  level  by one 
responsible international organization; 

 

Considering further the need for a close 
cooperation with other international organ-
izations also working in the areas of hydro-
logy, climate and environment; 
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har kommit överens om att sluta följande 
konvention:” 

BESLUTAR vidare att dessa ändringar som 
inte medför några nya förpliktelser och som 
har antagits i enlighet med artikel 28 (c) i 
konventionen träder i kraft den 1 juni 2007. 

 

The contracting States agree to the present 
Convention, as follows:” 

Further decides that these amendments, 
which do not create new obligations and 
which are adopted in accordance with article 
28 (c) of the Convention, shall come into 
force on 1 June 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET 

 

Nr 46, ½ ark 
 

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2007                        EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA                         ISSN 0787-3239 

 


