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Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Litauens regering om skydd av sekretessbelagd information

General Security Agreement between
the Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the
Republic of Lithuania concerning the
protection of classified information

Ingress
Konungariket Sveriges regering och Republiken Litauens regering, nedan kallade
parterna,
som önskar utvidga samarbetet i försvarsfrågor,
som inser att det därav följande samarbetet
kan fordra utbyte av sekretessbelagd information mellan de behöriga myndigheterna,
som önskar tillgodose sådant skydd för all
sekretessbelagd information,
har ingått följande säkerhetsskyddsavtal.

Preamble
The Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of
Sweden, hereinafter referred to as the Parties;
– whishing to enhance the defence co-operation;
– realising that resulting co operation may
require exchange of classified information
between competent authorities;
– willing to ensure such protection of all
classifled information;
have established the following General Security Agreement.

Artikel 1
Definitioner
Följande definitioner införs härmed för tydlighetens skull:
– sekretessbelagd information: all information, oavsett dess form, som betecknats
som sådan av någon av parterna och som i
den nationella säkerhetens intresse måste vara
undantagen från röjande och skyddas mot att
sättas i fara.
– handling: varje informationsbärare som
innehåller sekretessbelagd information.
– material: omfattar alla enheter av maskineri, utrustning eller vapen, såväl redan
tillverkade som under tillverkning eller i form
av handling.
– leverantör: en fysisk eller juridisk person
som är behörig att ingå avtal med rättsligt bindande verkan.
– sekretessbelagt kontrakt: ett kontrakt som
innehåller eller föranleder sekretessbelagd
information.
– ursprungspart: den part som är upphovsman till den sekretessbelagda information för
vilken den behöriga säkerhetsskyddsmyndigheten (BSM) är ansvarig.
– mottagarpart: den part till vilken den

Article 1
Definitions
The following terms are defined in the interests of clarity:
“Classified Information” means any information classified as such regardless of its form
by one of the Parties and which must for the
sake of national security be exempted from
disclosure and must enjoy protection against
compromise.
“Document” means any medium containing
classified information.
“Material” includes any item of machinery
or equipment or weapons either manufactured
or in the process of manufacture or document.

2

“Contractor” means an individual or legal
entity possessing the legal capacity to undertake contracts.
“Classifled Contract” means a contract
which contains or involves classifled info
ation.
“Originating Party” means the Party initiating the classified information as represented
by the Competent Security Authority (CSA).
"Recipient Party” means the Party to which
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sekretessbelagda information förmedlas för
vilken BSM är ansvarig.

the classified information is transmitted as represented by CSA.

Artikel 2
Allmänna bestämmelser
1. Detta avtal skall tillämpas i enlighet med
parternas nationella lagstiftning. Om motsättning uppstår, skall den andra parten underrättas.
2. Parterna skall på diplomatisk väg meddela
varandra namnen på de BSM, som skall vara
ansvariga för tillämpningen av detta avtal.
3. De båda ländernas sekretessbeteckningar
är följande:

Article, 2
General provisions
(1) This Agreement will be implemented in
accordance with the national law of the Parties. If conflicts arise the other Party shall be
informed.
(2) Competent Security Authorities (CSA’s),
responsible for the implementation of this
agreement, will be indicated by the Parties
through diplomatic channels.
(3) The Security Classifications (protective
markings) in the two countries are:

Litauen
Sverige
VISIŠKAI SLAPTAI KVALIFICERAT
HEMLIG
(TOP SECRET)
SLAPTAI
HEMLIG
(SECRET)
KONFIDENCIALIAI HEMLIG
(CONFIDENTIAL)

In Lithuania
In Sweden
VISIŠKAI SLAPTAI KVALIFICERAT
HEMLIG
(TOP SECRET)
SLAPTAI
HEMLIG
(SECRET)
KONFIDENCIALIAI HEMLIG
(CONFIDENTIAL)

Sådan sekretessbelagd information som
skall förmedlas skall, om möjligt, märkas med
ursprungspartens sekretessbeteckningar och,
för information, med mottagarpartens motsvarande sekretessbeteckning.

Classified information to be transmitted
shall, were possible, be marked with the Originating Party security classification and for information purpose the corresponding Recipient
Party classification.

Artikel 3
Inskränkningar i fråga om utnyttjande och
röjande
1. Mottagarna får inte utan föregående samråd röja eller utnyttja eller tillåta röjande eller
utnyttjande av sekretessbelagd information
utom för de ändamål och med de begränsningar som angivits av ursprungsparten eller
på dennas vägnar.
2. Mottagarparten får inte till en offentlig
tjänsteman, en leverantör, dennas anställda
eller någon annan person som är medborgare i
tredje land, eller till internationell organisation
förmedla eller röja sekretessbelagd information som den mottagit i enlighet med bestämmelserna i detta avtal eller offentligen röja

Article 3
Restrictions on use and disclosure
(1) Without prior written consultation, recipients shall not disclose or use, or permit the
disclosure or use of, any classified information
except for purposes and within any limitations
stated by or on behalf of the originating Party.
(2) The recipient Party shall not pass or
disclose to a government official, contractor,
contractors employee or to any other person
holding the nationality of any third country, or
to any international organisation, an classified
information, supplied under the provisions of
this Agreement, nor shall it publicly disclose
3

SÖ 2007: 36
sekretessbelagd information utan föregående
skriftligt tillstånd av ursprungsparten.
3. Ingen bestämmelse i detta avtal skall tolkas som ett bemyndigande att tillkännage, utnyttja, utväxla eller röja immateriell äganderätt
förrän särskilt skriftligt tillstånd har erhållits av
rättsinnehavaren, oberoende av om denna är en
av parterna eller tredje man.

any classified information without the prior
written consultation of the originating Party.
(3) Nothing in this Agreement shall be taken
as an authority for, or govern the release, use,
exchange or disclosure of intellectual property
rights until the specific written authorisation of
the owner of these rights has first been obtained, whether the owner is one of the Parties or
a third party.

Artikel 4
Skydd av sekretessbelagd information
1. Ursprungsparten skall tillse att mottagarparten underrättas om
a ) informationens sekretessgrad och eventuella förbehåll för dess tillkännagivande eller
begränsningar i fråga om dess utnyttjande och
att informationen är märkt på detta sätt i förekommande fall, samt
b) eventuella senare ändringar av sekretessgrad.
2. Mottagarparten skall,
a) i enlighet med sin nationella lag, vidta alla
åtgärder som erfordras för att trygga skyddet
av sekretessbelagd information som skall förmedlas i enlighet med detta avtal,
b) upprätthålla förfaranden för registrering
och kontroll för delgivning av och tillträde till
förmedlad information, och
c) tillse att sekretessbeteckningar inte ändras
utan ursprungspartens skriftliga tillstånd.

Article 4
Protection of classified information
(1) The originating Party shall ensure that
the recipient Party is informed of:
(a) the security classification of the information and of an conditions release or limitations
on its use, and are so marked where appropriate; and
(b) any subsequent change in security classification.
(2) The recipient Party shall:
(a) take all lawful steps available to ensure
the protection of classified information which
is to be transferred pursuant to this Agreement.

3. För att uppnå och bibehålla likvärdigt
säkerhetsskydd, skall vardera partens BSM
på begäran lämna varandra upplysningar om
sina normer och förfaranden och sin praxis avseende skydd av sekretessbelagd information
och skall i detta syfte underlätta besök från den
andra parten.

(b) maintain accountability and control procedures to manage the dissemination of, and
access to, transmitted information.
(c) ensure that classifications are not altered,
except as authorised in writing by or on behalf
of the originating Party.
(3) In order to achieve and maintain comparable standards of security, each CSA shall, on
request, provide to the other information about
its security standards, procedures and practices
for safeguarding classified information, and
shall for this purpose facilitate visits by representatives of the other Party.

Artikel 5
Rätt att ta del av sekretessbelagd information
Rätt att ta del av sekretessbelagd information skall vara förbehållen personer som har
behov av den i tjänsten och som har genomgått
säkerhetsklarering av BSM i mottagarparten i
enlighet med dennas nationella normer för den

Article 5
Access to classified information
Access to classifled information shall be
limited to those persons who have a “need to
know” and who have been security cleared by
the recipient CSA, in accordance with their national standards, to the level appropriate to the
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sekretessgrad som motsvarar sekretessgraden
för den information varav del skall tagas.

classification of the info ation to be accessed.

Artikel 6
Förmedling av sekretessbelagd information
Sekretessbelagd information skall förmedlas
mellan parterna i enlighet med ursprungspartens nationella säkerhetsskyddsföreskrifter på
diplomatisk väg, men andra arrangemang får
upprättas, om de är godtagbara för båda parter.
Mottagarparten skall skriftligen bekräfta mottagandet.

ARTICLE 6
Transmission of classified information
Classified information shall be transmitted
between the Parties in accordance with the
national security regulations of the originating
Party through diplomatic channels, but other
arrangements may be established, if mutually
acceptable by the Parties. The Party receiving
transmitted information shall acknowledge its
receipt in writing.

Artikel 7
Översättning, kopiering och förstöring
1. För översättning och kopiering av handlingar som innehåller kvalificerat hemlig information fordras ursprungspartens skriftliga
tillstånd.
2. Sekretessbelagd information får endast
översättas av personer som har genomgått
säkerhetsklarering enligt artikel 5 i detta avtal.
Översatta handlingar skall förses med vederbörlig sekretessbeteckning och notering på det
språk till vilket de har översatts om att handlingen innehåller sekretessbelagd information
från ursprungsparten.
3. När sekretessbelagda handlingar kopieras,
skall alla ursprungliga sekretessbeteckningar
underkastas samma kontroll som originalhandlingen. Kopior skall begränsas till det antal
som krävs för officiella ändamål.
4. Sekretessbelagda handlingar som innehåller sekretessbelagd information skall förstöras
genom bränning eller andra säkra metoder för
att förhindra rekonstruktion av däri ingående
sekretessbelagd information. Ursprungsparten
skall underrättas om vilka handlingar som har
förstörts.
5. Sekretessbelagd utrustning skall förstöras
så att den inte kan kännas igen eller förvanskas
så att rekonstruktion av sekretessbelagd information förhindras helt eller delvis.
6. Kvalificerat hemliga handlingar och utrustning skall inte förstöras utan återlämnas till
ursprungsparten efter erkännande av att de inte

Article 7
Translation, reproduction and destruction
(1) Documents containing top secret information shall be allowed for translation and
copying only on the written permission of the
originating Party.
(2) All translation of classified information
shall be made by individuals with security
clearance pursuant to Article 5 of this Agreement. Such translation should bear appropriate
security classification markings and a suitable
notation in the language into which it is translated, indicating that the documents contain
classified information of the originating Party.
(3) When classified documents are reproduced, all original security markings shall be
placed under the same control as the original
document. The number of copies shall be limited to that required for official purposes.
(4) Classified documents containing classified information shall be destroyed by burning,
shredding or pulping so as to prevent reconstruction of classified information therein. The
originating Party shall be notified of which
documents that has been destroyed.
(5) Classified equipment shall be destroyed
beyond recognition or modified so as to prevent reconstruction of classified information in
whole or in part.
(6) The top secret documents and equipment shall not be destroyed instead it shall be
returned to the originating Party after they are
5
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längre är nödvändiga eller efter det att deras
giltighetstid har löpt ut.

recognised as no longer necessary or upon the
expiry of their validity.

Artikel 8
Besök
1. Mottagarlandets förhandstillstånd fordras
för besökare – även för besökare som är avdelade från det andra landet – när tillgång till
sekretessbelagd information är nödvändig.
Framställning om besökstillstånd skall
normalt göras genom respektive ambassader.
Besök med kort varsel kan i brådskande fall
anordnas genom särskilda avtalade arrangemang mellan parterna.
2. En framställning skall innehålla följande
upplysningar:
a) Besökarens namn, födelsetid, födelseort,
medborgarskap och passnummer.
b) Besökarens officiella ställning och namnet på anläggningen, företaget eller organisationen.
c) Besökarens säkerhetsklarering.

Article 8
Visits
(1) The prior approval of the host country
shall be required in respect of visitors, including those on detached duty from the other
country, where access to classified information
is necessary. Requests for such visits shall normally be submitted through the respective Embassies. Short notice visits can be arranged in
urgent cases by special, mutually determined,
arrangements.
(2) Requests shall include the following
information:
(a) name of proposed visitor, date and place
of birth, nationality and passport number;
(b) official status of the visitor together with
the name of the establish company or organisation;
(c) the level of security clearance of the
visitor;
(d) name of the establishment, company or
organisation to be visited;
(e) name and status of the person(s) to be
visited, if known;

d) Namn på den anläggning, det företag eller
den organisation som skall besökas.
e) Namn på den eller de personer som skall
besökas och deras ställning, om dessa uppgifter är kända.
f) Besökets ändamål.
g) Datum för besöket. Vid återkommande
besök skall hela besöksperioden uppges.
3. Besökare är skyldiga att följa värdlandets
säkerhetsskyddsbestämmelser.
4. I fråga om ett visst projekt eller kontrakt
får det vara möjligt att, med båda parters
godkännande, göra upp förteckningar över
personer som skall göra återkommande besök.
Sådana förteckningar skall gälla för en första period om högst tolv månader, som efter
förhandsgodkännande får förlängas, dock ej
längre än tolv månader. När en förteckning
har godkänts, får besöksarrangemangen för
förtecknade personer avtalas direkt mellan de
berörda anläggningarna eller företagen.
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(f) purpose of the visit; and
(g) date of the visit. In cases of recurring visits the total period covered by the visits should
be stated.
(3) All visitors shall comply with the security regulations of the host country.
(4) In cases involving a specific project or a
particular contract it may, subject to the approval of both Parties be possible to establish Recurring Visitors Lists. These Lists shall be valid
for an initial period not exceeding twelve (12)
months and may be extended for a further period of time (not to exceed twelve (12) months)
subject to prior approval. Once a list has been
approved, visit arrangements may be made direct between the establishments or companies
involved in respect of listed individuals.
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Artikel 9
Läcka, förlust eller fara
1. Om det uppstår en läcka som innebär
förlust av sekretessbelagd information eller
vid misstanke om att sådan information har
röjts till obehöriga, skall mottagarpartens BSM
omedelbart skriftligen underrätta ursprungspartens BSM.
2. Mottagarparten skall omedelbart genomföra en undersökning, om så erfordras med
biträde av ursprungsparten, i enlighet med sina
gällande lagar och bestämmelser om skydd av
sekretessbelagd information. Mottagarparten
skall, så snart det är praktiskt möjligt, underrätta ursprungsparten om omständigheterna,
om vilka åtgärder som vidtagits och om resultatet av undersökningen.

Article 9
Breach, loss or compromise
(1) In the event of a security breach involving loss of classified information or suspicion
that classified information has been disclosed
to unauthorised persons the CSA of the recipient Party shall immediately inform the CSA
of the originating Party in writing.
(2) An immediate investigation shall be carried out by the recipient Party, with assistance
from the originating Party if required, in accordance with the laws and regulations in force
in that country for the protection of classified
information. The recipient Party shall inform
the originating Party about the circumstances,
measures adopted and outcome of the investigations as soon as practicable.

Artikel 10
Kontrakt
1. När ursprungsparten avser att göra en
sekretessbelagd beställning, eller bemyndigar
en leverantör i sitt land att göra en sådan beställning av en leverantör i det andra landet,
skall den i förväg begära en försäkran från
mottagarparten att den avsedda leverantören
är säkerhetsklarerad ända till den erforderliga sekretessgraden och har tillräckliga säkerhetsanordningar för att ge sekretessbelagd
information erforderligt skydd. Mottagarparten
skall ansvara för att den säkerhetsklarerade
leverantörens sekretessbeteendé står i överensstämmelse med nationella säkerhetsskyddsregler och -bestämmelser och övervakas av dess
BSM.
2. Parten skall tillse att leverantörer som får
beställningar till följd av förkontraktsundersökningar är vederbörligen informerade om
följande:
a) Definitionen av termen sekretessbelagd
information och likvärdiga nivåer för sekretessbeteckningar i de båda parterna enligt detta
avtal.
b) Namnet på de båda ländernas myndigheter som är behöriga att ge tillstånd till röjande
av och samordning av skyddet av sekretessbelagd information som rör ett sekretessbelagt
kontrakt.

Article 10
Contracts
(1) When proposing to place, or authorising
a contractor in its country to place a classified
contract with a contractor in the other country,
the originating Party shall obtain prior assurance from the recipient Party that the proposed
contractor is security cleared to the appropriate
level and also has appropriate security safeguards to provide adequate protection for classifled information. The recipient Party shall
carry a responsibility that the security conduct
by the cleared contractor shall be in accordance
with national security rules and regulations and
monitored by its CSA.
(2) The Party shall ensure that contractors
receiving classified contracts placed as a consequence of pre-contract enquiries are aware of
the following provisions:
(a) the definition of the term “classified
information” and of the equivalent levels of security classification of the two Parties in accordance with the provisions of this Agreement;
(b) the names of the government authority
of each of the two countries empowered to
authorise the release and to co-ordinate the
safeguarding of classified information related
to the classified contract;
7
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c) Kanaler som skall användas för förmedling av sekretessbelagd information mellan
de berörda myndigheterna och/eller leverantörerna.
d) Förfaranden och mekanismer för att meddela eventuella förändringar gällande sekretessbelagd information, antingen när det gäller
sekretessbeteckning eller att skydd inte längre
behövs.
e) Formaliteter för beviljande av besökstillstånd, tillträde eller inspektion för personer
från det ena landet avseende företag i det andra
landet som omfattas av ett sekretessbelagt
kontrakt.
f) Att leverantören förbinder sig att inte
röja sekretessbelagd information till annat än
personer som har säkerhetsklarerats med avseende på rätt att ta del av informationen, som
har behov av informationen i tjänsten och som
är anställda eller anlitade för att genomföra ett
sekretessbelagt kontrakt.
g) Att leverantören förbinder sig att inte röja
sekretessbelagd information eller tillåta att den
röjs för personer som saknar skriftligt tillstånd
att ta del av den, utfärdat av personens BSM.
h) Att leverantören är skyldig att omedelbart
meddela sin BSM om verklig eller befarad förlust eller läcka av sekretessbelagd information
som hör till ett sekretessbelagt kontrakt eller
om informationen har utsatts för fara.
3. Ursprungspartens BSM skall överlämna
en kopia av det sekretessbelaga kontraktet till
mottagarlandets BSM för att möjliggöra erforderlig säkerhetsövervakning.
4. Varje sekretessbelagt kontrakt skall innehålla anvisningar om sekretessbestämmelserna
och sekretessbeteckningarna för varje aspekt
eller del av ett kontrakt.
Artikel 11
Kostnader
Ersättning skall inte betalas mellan de båda
parterna för kostnader som uppstått i samband
med åtagandena och tillämpningen av detta
avtal.
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(c) the channels to be used for the transfer of
the classified information between the government authorities and/or contractors involved;
(d) the procedures and mechanisms for
communicating the changes that may arise in
respect of classified information either because
of changes in its security classification or because protection is no longer necessary;
(e) the procedures for approval of visits, access or inspection by personnel of one country
to companies of the other country are covered
by the classified contract;
(f) an obligation that the contractor shall
disclose the classified information only to
a person who has been cleared for access,
who “needs to know," and is employed on or
engaged in, the carrying out of the classified
contract;
(g) an obligation that the contractor shall not
disclose the classified information or permit
it to be disclosed to any person not expressly
cleared in writing by his CSA to have such access; and
(h) an obligation that the contractor shall
immediately notify his CSA on any actual or
suspected loss, leak or compromise of the classified information of this classified contract.
(3) The CSA of the originating Party shall
pass a copy of the classified contract to the
CSA of the recipient country, to allow adequate
security monitoring.
(4) Each classified contract shall contain
guidance on the security requirements and on
the classification of each aspect/element of the
contract.
Article 11
Costs
No compensation shall be paid between the
two Parties for expenses incurred in connection
with obligations and implementation of this
Agreement.
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Artikel 12
Tvister
Tvister om tolkningen eller tillämpningen
av detta avtal skall lösas genom samråd mellan parterna och inte hänskjutas till nationell
eller internationell domstol eller tredje man för
lösning.

Article 12
Disputes
Any dispute regarding the interpretation or
application of this Agreement shall be resolved
by consultation between the Parties and shall
not be referred to any national or international
tribunal or third party for settlement.

Artikel 13
Slutbestämmelser
1. Detta avtal träder i kraft dagen för utväxling av meddelanden om att formaliteterna i
den nationella lagstiftningen för avtalets ikraftträdande har uppfyllts.

4. Avtalet kan ändras med parternas skriftliga samtycke.
5. Parternas behöriga myndigheter får ingå
tilläggsavtal eller tilläggsarrangemang med
stöd av avtalet.
6. Avtalet skall underkastas gemensam översyn på begäran av någon av parterna.

Article 13
Final provisions
(1) This Agreement shall enter into force on
the date on which the notes were exchanged
notifying about the completion of the procedure, required by national law, necessary for
the Agreement to enter into force.
(2) This Agreement shall remain in force,
until terminated by either Party giving the
other Party six (6) months written notice of
termination. Both Parties shall remain responsible after termination for the safeguarding of
all classifled information exchanged under the
provisions of this Agreement.
(3) Classified info ation which is exchanged
under the cover of this Agreement shall be
safeguarded, even though its transfer may
occur following notice by either of the Parties
to terminate.
(4) This Agreement may be amended after
consent, in writing, from the Parties.
(5) Competent authorities of the Parties may
conclude supplemental agreements or arrangements under this Agreement.
(6) This Agreement shall be reviewed jointly
on request of one of the Parties.

Detta avtal är undertecknat i två original på
svenska, litauiska och engelska språken, vilka
alla tre texter är lika giltiga. I fall av skiljaktighet i fråga om tolkningen av detta avtal, skall
den engelska texten ha företräde.

This Agreement is signed in two originals in
the Lithuanian, Swedish and English language, all three texts equally authentic. In case of
different interpretation of this Agreement the
English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering:

For the Government of the Kingdom of
Sweden
Jan Palmstierna
For the Government of the Republic of
Lithuania
Gintautas Surgailis

2. Detta avtal skall förbli i kraft tills det
skriftligen sägs upp av någon av parterna med
sex månaders varsel. När avtalet har upphört
att gälla, skall båda parter vara ansvariga för
skyddet av all sekretessbelagd information
som har utväxlats i enlighet med dess bestämmelser.
3. Sekretessbelagd information som utväxlats med stöd av avtalet skall skyddas, även om
förmedlingen har skett efter det att någon av
parterna har sagt upp detsamma.

Jan Palmstierna
För Republiken Litauens regering:
Gintautas Surgailis
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Edita Stockholm 2008
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