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Republikens presidents förordning

47/2011

om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Indien om ekonomiskt samarbete och
om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa
bestämmelser i handelsavtalet mellan Republiken Finland och Indien samt om upphä-

vande av förordningar om sättande i kraft av vissa avtal ingångna med Indien

Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhets-
område, föreskrivs:

1 §
Den i Helsingfors den 26 mars 2010 in-
gångna överenskommelsen mellan Finland
och Indien om ekonomiskt samarbete träder i
kraft den 21 april 2011 så som därom har
överenskommits.
Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 25 januari 2011 och av republik-
ens president den 11 februari 2011. Noterna
om dess godkännande har utväxlats den 21
mars 2011.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i
kraft som förordning.

3 §
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen om bringande i kraft av handelsavtalet
med Indien (668/1968) och förordningen om
bringande i kraft av avtalet med Indien om
upprättandet av en finsk-indisk blandad kom-
mission (290/1979).

4 §
Denna förordning och lagen om upphä-

vande av lagen angående godkännande av
vissa bestämmelser i handelsavtalet mellan
Republiken Finland och Indien (135/2011)
träder i kraft den 21 april 2011.

Helsingfors den 8 april 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen
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AVTAL  

 
MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING  

OCH  

REPUBLIKEN INDIENS REGERING  

OM EKONOMISKT SAMARBETE 

 
Republiken Finlands regering och Republiken Indiens regering, nedan ”avtalsparterna”, som  
inspirerade av de traditionella vänskapsbanden och varma relationerna mellan Republiken 

Finland och Republiken Indien och förbundna principen om fri marknadsekonomi, 
vill utveckla och stärka sitt ekonomiska samarbete utifrån reciprocitet och ett ömsesidigt in-

tresse, 
är medvetna om behovet av en lämplig rättslig ram för relationerna mellan Finland och Indi-

en i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser i de två länderna, och 
beaktar de internationella avtal om ekonomiskt samarbete som avtalsparterna har ingått samt 

Finlands medlemskap i Europeiska unionen,  
har kommit överens om följande: 
 

Artikel I 

Syfte 

Avtalsparterna har kommit överens om att 
avtalets syfte är att i enlighet med gällande 
lagar och bestämmelser i respektive land  

• främja aktiviteter som avser att utveckla 
det bilaterala ekonomiska samarbetet,  

• stödja och utveckla kontakter inom när-
ingslivet, 

• underlätta utvidgad bilateral handel och 
investeringar samt främja ekonomiska och 
investeringsmässiga möjligheter i respektive 
land, 

• stärka samarbetet för att förbättra avtals-
parternas ekonomiska förbindelser. 

 
Artikel II 

Ekonomiskt samarbete 

Avtalsparterna främjar gynnsamma förut-
sättningar för samarbete inom handel och 
ekonomi i enlighet med gällande lagar och 
bestämmelser i båda länderna. För detta än-
damål har de kommit överens om att 

(i) utbyta information om den ekonomiska 
utvecklingen och bilaterala handeln, ekono-
miska planer, prognoser och strategier, 

(ii) utbyta information om lagar och be-
stämmelser som gäller handel och ekono-
miskt samarbete, 

(iii) informera varandra om existerande 
möjligheter som hänför sig till kommersiella 
mässor, utställningar, besök av handelsdele-
gationer och annan promotionsverksamhet,  

(iv) underlätta utbyte av tekniska och andra 
experter, investerare och företrädare för när-
ingslivet från den offentliga och privata sek-
torn,  

(v) utreda och främja möjligheter till sam-
arbete i tredjeländer utifrån partnerskap mel-
lan finländska och indiska företag och  

(vi) behandla eventuella andra frågor som 
är viktiga med tanke på upprätthållande och 
stärkande av handeln och de ekonomiska 
förbindelserna mellan avtalsparterna. 

Avtalsparterna kan sinsemellan avtala om 
andra former för samarbete.  

 
Artikel III 

Organ 

1. Genom detta avtal inrättas en bland-
kommission för att främja, övervaka och 
samordna samarbetet mellan avtalsparterna 
enligt detta avtal. 

2. Blandkommissionens uppgift är att 
• föra diskussioner kring utvecklingen av 

de bilaterala ekonomiska relationerna, 
• utforska nya möjligheter att vidareutveck-

la det ekonomiska samarbetet, 
• utarbeta förslag till förbättrade villkor för 

det ekonomiska samarbetet mellan avtalspar-
ternas företag,  
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• diskutera problem som kan utgöra hinder 
för en utveckling av handeln och det ekono-
miska samarbetet och andra frågor som 
kommer fram vid verkställandet av detta av-
tal och 

• utfärda rekommendationer för verkstäl-
landet av detta avtal. 

3. Blandkommissionen består av sakkunni-
ga från avtalsparterna samt av företrädare för 
relevanta finländska och indiska organisatio-
ner och organ. 

4. Avtalsparterna ska utse en tjänsteman 
från respektive regering för samordningen av 
blandkommissionens arbete. 

5. Gemensamma arbetsgrupper kan tillsät-
tas i anknytning till blandkommissionen ge-
nom arrangemang mellan avtalsparterna. 

6. Blandkommissionen sammanträder vart-
annat år eller vid behov oftare, turvis i Fin-
land och i Indien, och företrädarna för av-
talsparterna ska sinsemellan komma överens 
om tid och plats. 

7. När ett sammanträde avslutas godkänner 
och undertecknar ordförandena för avtalspar-
ternas delegationer gemensamt sammanträ-
dets gemensamt antagna protokoll som upp-
rättats av värddelegationen. 

8. Arbetsspråket i blandkommissionen är 
engelska. 

 
Artikel IV 

Slutbestämmelser 

1. Detta avtal får inte tolkas så att det in-
verkar på rättigheter och skyldigheter som 
utgår från avtal eller arrangemang som in-
gåtts eller ingås mellan Europeiska unionen 
eller Europeiska unionen och dess medlems-
stater, å ena sidan, och Indien, å andra sidan, 
eller på rättigheter och skyldigheter som ut-
går från republiken Finlands medlemskap i 
Europeiska unionen. 

2. Detta avtal träder i kraft den trettionde 
dagen efter den dag den sista diplomatiska 
noten har tagits emot, med vilken avtalspar-
terna meddelar varandra att de nationella 

rättsliga krav som ikraftträdandet av detta av-
tal förutsätter har uppfyllts. Den dag detta av-
tal träder i kraft upphävs det i Helsingfors 
den 29 juni 1967 uppgjorda handelsavtalet 
mellan Republiken Finlands regering och 
Republiken Indiens regering såväl som det 
genom notväxling 1974 ingångna avtalet om 
upprättandet av en finsk-indisk blandad 
kommission. 

3. Detta avtal ska gälla i sex månader efter 
att någondera avtalsparten har tagit emot den 
andra avtalspartens skriftliga meddelande om 
att den har för avsikt att säga upp avtalet. 
Sägs avtalet upp, ska relevanta bestämmelser 
fortsätta att tillämpas på icke uppfyllda skyl-
digheter utifrån handels- och samarbetsavtal 
som upprättats medan avtalet var i kraft samt 
utifrån avtal som upprättats medan det i Hel-
singfors den 29 juni 1967 uppgjorda handels-
avtalet mellan Republiken Finlands regering 
och Republiken Indiens regering var i kraft. 

4. Detta avtal kan när som helst ändras ge-
nom skriftlig överenskommelse mellan av-
talsparterna. Ändringarna träder i kraft i en-
lighet med avtalets ikraftträdandebestämmel-
ser. 

 
Till bevis på detta har följande, av sina re-

geringar därtill vederbörligen befullmäktiga-
de, företrädare undertecknat avtalet.  

 
Upprättat i Helsingfors den 26 mars 2010 i 

tre originalexemplar på finska, hindi och 
engelska, vilka texter är lika giltiga. I fall av 
tolkningsskiljaktigheter ska den engelska tex-
ten ha företräde.  

 
 

För republiken Finlands regering 
 
Dr Paavo Väyrynen 
Utrikeshandels- och utvecklingsminister 
 
För republiken Indiens regering 
 
Anand Sharma 
Handels- och industriminister 
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