
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 4 november 2014

(Finlands författningssamlings nr 853/2014)

Statsrådets förordning

96/2014

om sättande i kraft av överenskommelsen med Rysslands transportministerium om
genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av

farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland

Utfärdad i Helsingfors den 30 oktober 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den i Taipale den 8 oktober 2014 in-
gångna överenskommelsen mellan Republi-
ken Finlands kommunikationsministerium
och Ryska federationens transportministe-
rium om genomförandet av överenskommel-
sen mellan Republiken Finlands regering och
Ryska federationens regering om transport av
farligt gods i direkt internationell järnvägstra-
fik mellan Finland och Ryssland (FördrS

77/2014) träder i kraft den 8 november 2014
så som därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen gäl-

ler som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 8 no-

vember 2014.

I Helsingfors den 30 oktober 2014

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Regeringsrådet Tiina Ranne

(Bilagan till överenskommelsen finns till påseende och finns tillgänglig på Trafiksäkerhetsver-
kets hemsidor på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar

uppgifter om dem på finska och svenska.)
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Fördragstext 

 
Ö V E R E N S K O M M E L S E  

 
mellan Republiken Finlands kommunika-
tionsministerium och Ryska federationens 

transportministerium om genomförandet av 
överenskommelsen om transport av farligt 
gods i direkt internationell järnvägstrafik 

mellan Finland och Ryssland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Republiken Finlands kommunikationsmini-
sterium och Ryska federationens transport-
ministerium, nedan kallade "parterna", som    
 

med stöd av artikel 4.1 i överenskommelsen 
mellan Republiken Finlands regering och 
Ryska federationens regering om transport av 
farligt gods i direkt internationell järnvägstra-
fik mellan Finland och Ryssland som ingicks 
den 25 juni 2013 är behöriga myndigheter 
och handlar i enlighet med artikel 5.1,  
 
 
 

utgår från ömsesidig fördel och respekt,  
anser det vara viktigt att främja och utveck-

la samarbetet i fråga om transport av farligt 
gods i direkt internationell järnvägstrafik mel-
lan Finland och Ryssland,  

har kommit överens om följande: 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
 

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ПЕРЕВОЗКАХ 
ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

В ФИНЛЯНДСКО-РОССИЙСКОМ 
ПРЯМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ 
 
Министерство транспорта и связи 

Финляндской Республики и 
Министерство транспорта Российской 
Федерации,  именуемые в дальнейшем 
Сторонами,  
являясь компетентными органами 

согласно пункту 1 статьи 4 и действуя в 
соответствии с пунктом 1 статьи 5 
Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
перевозках опасных грузов в финляндско-
российском прямом международном 
железнодорожном сообщении от 25 июня 
2013 года, 
исходя из взаимной заинтересованности 

и уважения,  
придавая большое значение содействию 

и развитию сотрудничества в области 
организации перевозок опасных грузов в 
финляндско-российском прямом 
международном железнодорожном 
сообщении,  
согласились о нижеследующем: 

 
Artikel 1 

 
Parterna godkänner transportbestämmelser-

na för transport av farliga ämnen i direkt in-
ternationell järnvägstrafik mellan Republiken 
Finland och Ryska federationen (nedan 
"transportbestämmelserna"), vilka finns som 

Статья 1 
 
Стороны принимают Правила перевозок 

опасных грузов в прямом международном 
железнодорожном сообщении между 
Финляндской Республикой и Российской 
Федерацией (далее – Правила), которые 
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bilaga till denna överenskommelse och utgör 
en integrerad del av den. 

 
 
 

являются Приложением к настоящему 
Соглашению и его неотъемлемой частью.  
 

Artikel 2 
 

1. I denna överenskommelse och i trans-
portbestämmelserna får ändringar och tillägg 
göras enligt gemensam överenskommelse 
mellan parterna, och separata protokoll upp-
rättas om dem. 

2. För förberedelse av ändringar och tillägg 
i transportbestämmelserna inrättar parterna en 
arbetsgrupp som sammanträder vid behov, 
minst en gång per år. 

Статья 2 
 

1. По взаимному согласию Сторон в 
настоящее Соглашение и Правила  могут 
вноситься изменения и дополнения, 
которые оформляются отдельными 
протоколами.  
2. Для подготовки изменений и 
дополнений в Правила Стороны 
создают Рабочую группу, которая 
собирается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

 
Artikel 3 

 
1. Parterna har kommit överens om att till-

lämpningen av transportbestämmelserna ska 
inledas efter att sex månader löpt från ikraft-
trädandet av denna överenskommelse. 

2. Vid införande av ändringar eller tillägg i 
transportbestämmelserna fastställs över-
gångsperioden för tillämpningen av ändring-
arna i de protokoll som avses i artikel 2 i 
överenskommelsen. 

Статья 3 
 

1. Стороны согласовали период до 
начала применения Правил, который 
составляет шесть месяцев с момента 
вступления в силу настоящего 
Соглашения.  

2. При внесении изменений в Правила 
переходный период до начала применения 
изменений определяется Протоколами, 
предусмотренными статьей 2 настоящего 
Соглашения.  
 

 
Artikel 4 

 
1. Eventuella meningsskiljaktigheter som 

uppstår vid tolkningen och tillämpningen av 
denna överenskommelse och av transportbe-
stämmelserna ska avgöras genom förhand-
lingar mellan parterna.  

 
2. Om parterna inte uppnår samförstånd i 

saken, ska meningsskiljaktigheterna avgöras 
på diplomatisk väg. 
 

Статья 4 
 

1. Возможные разногласия между 
Сторонами, возникающие в связи с 
толкованием или применением  
настоящего Соглашения и Правил, 
подлежат урегулированию путем 
переговоров между Сторонами.  

2. Разногласия, не урегулированные 
таким способом, разрешаются по 
дипломатическим каналам.   
 

 
Artikel 5  

 
1. Överenskommelsen träder i kraft trettio 

dagar efter undertecknandet.  
 
2. Överenskommelsen gäller tills vidare och 

den är i kraft tills sex månader har löpt från 

Статья 5 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу через тридцать дней с даты 
подписания. 

2. Настоящее Соглашение заключено на 
неопределенный срок и действует до 
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den dag då den ena av parterna tagit emot av 
den andra parten en skriftlig underrättelse om 
dess avsikt att upphäva överenskommelsens 
giltighet.  

3. Om överenskommelsen mellan Republi-
ken Finlands regering och Ryska federatio-
nens regering om transport av farligt gods i 
direkt internationell järnvägstrafik mellan 
Finland och Ryssland upphör att gälla, ska 
giltigheten för denna överenskommelse upp-
höra samtidigt. 

истечения шести месяцев с даты 
получения одной Стороной письменного 
уведомления другой Стороны о своем 
намерении прекратить его действие.  

3. В случае прекращения действия 
Соглашения между Правительством 
Финляндской Республики и 
Правительством Российской Федерации о 
перевозках опасных грузов в финляндско-
российском прямом международном 
железнодорожном сообщении, действие 
настоящего Соглашения прекращается 
одновременно. 
 

 
Upprättad i Taipale den 8 oktober 2014 i 

två exemplar på finska och ryska, vilka båda 
texter är lika giltiga. 

Совершено в г. Тайпале  8 октября 2014 
г. в двух экземплярах, каждый на финском 
и русском языках, причем оба текста 
имеют одинаковую силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET                        EDITA PRIMA AB  /  EDITA PUBLISHING AB                        ISSN 1457-067X  /  0787-3239 (tryckt) 


