
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 15 mars 2011

Republikens presidents förordning

215/2011

om sättande i kraft av fördraget mellan Finland, Frankrike, Italien, Polen, Spanien,
Sverige och Amerikas Förenta stater om utbyte av forsknings- och utvecklingsinforma-
tion som gäller teknologi för SSDR-mjukvarudefinierad radio och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för

lagstiftningen och om tillämpning av fördraget

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av försvarsministern,
föreskrivs:

1 §
Fördraget om utbyte av forsknings- och

utvecklingsinformation som gäller teknologi
för SSDR-mjukvarudefinierad radio, vilket
ingicks av Finlands försvarsministerium för
Finlands regerings räkning i Helsingfors den
1 oktober 2010, av republiken Frankrikes
försvarsminister i Bagneux den 23 augusti
2010, av republiken Italiens försvarsministe-
rium i Rom den 8 september 2010, av repu-
bliken Polens försvarsminister i Warszawa
den 20 september 2010, av konungadömet
Spaniens försvarsministerium i Madrid den 6
september 2010, av konungadömet Sveriges
Försvars Materielverk i Stockholm den 15
september 2010 och av Amerikas Förenta
staters försvarsministerium i Washington den
17 augusti 2010, träder för Finlands del i
kraft den 16 mars 2011 så som om detta har
överenskommits.

Riksdagen har godkänt fördraget den 25
januari 2011 och republikens president den

18 februari 2011. De övriga parterna i fördra-
get har meddelats om godkännandet den 21
februari 2011.

2 §
Lagen av den 18 februari 2011 om sät-

tande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftning i det fördrag som
ingåtts mellan Finland, Frankrike, Italien, Po-
len, Spanien, Sverige och Amerikas Förenta
stater om utbyte av forsknings- och utveck-
lingsinformation som gäller teknologi för
SSDR-mjukvarudefinierad radio och om til-
lämpning av fördraget (156/2011) träder i
kraft den 16 mars 2011.

3 §
De bestämmelser i fördraget som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 16

mars 2011.

Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President

TARJA HALONEN
Minister Anne Holmlund
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