
Andra protokollet, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om 
Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen 

 

ANDRA PROTOKOLLET, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om 
Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen  

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA till detta protokoll, medlemsstater i 
Europeiska unionen, 

SOM HÄNVISAR TILL Europeiska unionens råds akt av den 

SOM ÖNSKAR uppnå att deras strafflagstiftning på ett effektivt sätt bidrar till att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, 

SOM INSER vikten av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen av den 26 juli 1995 för att bekämpa bedrägerier som skadar gemenskapens 
inkomster och utgifter, 

SOM INSER vikten av protokollet av den 27 september 1996 till nämnda konvention i 
kampen mot korruption som skadar eller kan skada Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen, 

SOM ÄR MEDVETNA OM att Europeiska gemenskapernas finansiella intressen kan skadas 
eller hotas av gärningar som begås på juridiska personers vägnar och gärningar som innebär 
penningtvätt, 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att vid behov anpassa den nationella 
lagstiftningen i den mån den inte ger möjlighet att ställa juridiska personer till ansvar vid fall 
av bedrägeri eller aktiv korruption och penningtvätt som begås till fördel för dem och som 
skadar eller kan skada Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att nationell lagstiftning kan behöva anpassas för att 
straffbelägga penningtvätt av vinning av bedrägeri eller korruption som skadar eller kan skada 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och göra det möjligt att förverka vinning av 
sådant bedrägeri och sådan korruption, 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att vid behov anpassa den nationella 
lagstiftningen för att förhindra att någon vägras inbördes rättshjälp endast därför att de 
förseelser som omfattas av detta protokoll gäller eller anses vara skatte- eller tullförseelser, 

SOM NOTERAR att samarbetet mellan medlemsstaterna redan omfattas av konventionen om 
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995, men att det 
föreligger behov av att se till att medlemsstaterna och kommissionen, utan att det påverkar 
förpliktelserna enligt gemenskapslagstiftningen, samarbetar för att säkerställa effektiva 
åtgärder mot bedrägeri, aktiv och passiv korruption och därmed sammanhängande 
penningtvätt som skadar eller kan skada Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, 
inklusive utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen, 
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SOM BEAKTAR att det för att uppmuntra och underlätta utbytet av information är 
nödvändigt att säkerställa ett lämpligt dataskydd, 

SOM BEAKTAR att utbyte av information inte bör hindra pågående undersökningar och att 
det därför är nödvändigt att se till att förundersökningssekretessen skyddas, 

SOM BEAKTAR att lämpliga bestämmelser måste fastställas om behörighet för Europeiska 
gemenskapernas domstol, 

SOM SLUTLIGEN BEAKTAR att relevanta bestämmelser i konventionen om skydd av 
Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995 bör göras tillämpliga på 
vissa gärningar som omfattas av detta protokoll, 

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER. 

 

Artikel 1 Definitioner 

I detta protokoll avses med 

a) konventionen: den konvention som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om 
Europeiska unionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 
juli 1995 (1), 

b) bedrägeri: sådana gärningar som avses i artikel 1 i konventionen, 

c) - passiv korruption: sådana gärningar som avses i artikel 2 i protokollet av den 27 
september 1996 som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen 
till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (2), 

- aktiv korruption: sådana gärningar som avses i artikel 3 i samma protokoll, 

d) juridisk person: varje enhet som har denna ställning enligt tillämplig nationell lagstiftning, 
med undantag av stater eller andra offentliga organ vid utövandet av de befogenheter som de 
har i egenskap av statsmakter samt internationella offentliga organisationer, 

e) penningtvätt: en gärning enligt definitionen i den tredje strecksatsen i artikel 1 i rådets 
direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för tvättning av pengar (3) som rör vinning av bedrägeri, åtminstone i 
allvarliga fall, samt vinning av aktiv och passiv korruption. 

 

Artikel 2 Penningtvätt  

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att penningtvätt skall vara en 
straffbar gärning. 

 

1301 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schwedischer Vertragstext (Normativer Teil)2 von 11



Artikel 3 Juridiska personers ansvar  

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att juridiska 
personer kan ställas till ansvar för bedrägeri, aktiv korruption och penningtvätt som till deras 
förmån begås av varje person som agerar antingen enskilt eller som en del av den juridiska 
personens organisation och har en ledande ställning inom den juridiska personens 
organisation grundad på 

- befogenhet att företräda den juridiska personen, eller 

- befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller 

- befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen, 

samt för medhjälp eller anstiftan till sådant bedrägeri, aktiv korruption eller penningtvätt eller 
försök till sådant bedrägeri. 

2. Utom i de fall som redan avses i punkt 1 skall varje medlemsstat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att en juridisk person kan ställas till ansvar när brister i 
övervakning eller kontroll som skall utföras av en sådan person som avses i punkt 1 har gjort 
det möjligt för en person, som är underställd den juridiska personen, att begå bedrägeri eller 
aktiv korruption eller penningtvätt till förmån för den juridiska personen. 

3. Den juridiska personens ansvar enligt punkterna 1 och 2 utesluter inte lagföring av fysiska 
personer som är gärningsmän, anstiftare eller medhjälpare till bedrägeri, aktiv korruption eller 
penningtvätt. 

 

Artikel 4 Påföljder för juridiska personer  

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en 
juridisk person som har fällts till ansvar i enlighet med artikel 3.1 kan bli föremål för effektiva, 
väl avvägda och avskräckande påföljder, som skall innefatta bötesstraff eller administrativa 
avgifter och som kan innefatta andra påföljder, såsom 

a) fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd, 

b) tillfälligt eller permanent näringsförbud, 

c) rättslig övervakning, 

d) rättsligt beslut om upplösning av verksamheten. 

2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en 
juridisk person som har fällts till ansvar i enlighet med artikel 3.2 kan bli föremål för effektiva, 
väl avvägda och avskräckande påföljder eller åtgärder. 

 

Artikel 5 Förverkande  
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Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna beslagta och, utan 
att det påverkar rättigheterna för tredje man i god tro, förklara förverkat eller avlägsna 
hjälpmedel för och vinningen av bedrägeri, aktiv och passiv korruption och penningtvätt, eller 
av egendom till samma värde som sådan vinning. Alla hjälpmedel, all vinning eller annan 
egendom som beslagtagits eller förverkats skall av medlemsstaten hanteras enligt dess 
nationella lagstiftning. 

 

Artikel 6 Skatte- och tullförseelser  

En medlemsstat får inte vägra att ge inbördes rättshjälp vid bedrägeri, aktiv och passiv 
korruption och penningtvätt enbart av det skälet att det gäller eller anses vara en skatte- eller 
tullförseelse. 

 

Artikel 7 Samarbete med Europeiska gemenskapernas kommission  

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall samarbeta med varandra i kampen mot bedrägeri, 
aktiv och passiv korruption och penningtvätt. 

Kommissionen skall i detta syfte lämna sådan teknisk och operativ hjälp som de behöriga 
nationella myndigheterna kan behöva för att underlätta samordningen av sina undersökningar. 

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får utbyta information med kommissionen i 
syfte att underlätta fastställande av fakta och att säkerställa effektiva rättsliga åtgärder mot 
bedrägeri, aktiv och passiv korruption och penningtvätt. Kommissionen och de behöriga 
nationella myndigheterna skall i varje enskilt fall beakta kraven på förundersökningssekretess 
och dataskydd. I detta syfte får en medlemsstat, när den lämnar information till kommissionen, 
fastställa särskilda villkor för hur uppgifterna skall användas av kommissionen eller av en 
annan medlemsstat som uppgifterna kan lämnas till. 

 

Artikel 8 Kommissionens ansvar för dataskydd  

Kommissionen skall, i samband med utbyte av information enligt artikel 7.2, säkerställa att 
den vid behandling av personuppgifter iakttar en skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå 
som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (4). 

 

Artikel 9 Offentliggörande av regler för dataskydd  

De regler som har antagits om skyldigheterna enligt artikel 8 skall offentliggöras i Europeiska 
gemenskapernas officiella tidning. 
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Artikel 10 Överföring av uppgifter till andra medlemsstater och tredje länder  

1. Om inte annat följer av sådana villkor som det hänvisas till i artikel 7.2, får kommissionen 
överlämna personuppgifter som den har erhållit från en medlemsstat under fullgörandet av 
sina uppgifter enligt artikel 7 till varje annan medlemsstat. Kommissionen skall underrätta den 
medlemsstat som har tillhandahållit informationen om sin avsikt att göra en sådan överföring. 

2. Kommissionen får, under samma betingelser, till varje tredje land överlämna 
personuppgifter som den under fullgörandet av sina uppgifter enligt artikel 7 har erhållit från 
en medlemsstat, under förutsättning att denna medlemsstat har gett sitt tillstånd till ett sådant 
överlämnande. 

 

Artikel 11 Tillsynsmyndighet  

Varje myndighet som utses eller inrättas i syfte att utföra uppdraget att självständigt övervaka 
skyddet av personuppgifter som kommissionen innehar i enlighet med de arbetsuppgifter den 
har enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall vara behörig att utöva 
detta uppdrag också när det gäller personuppgifter som kommissionen innehar i kraft av detta 
protokoll. 

 

Artikel 12 Samband med konventionen  

1. Bestämmelserna i artiklarna 3, 5 och 6 i konventionen skall tillämpas även på sådana 
gärningar som avses i artikel 2 i detta protokoll. 

2. Följande bestämmelser i konventionen skall tillämpas även på detta protokoll: 

- Artikel 4, varvid förklaringar enligt artikel 4.2 i konventionen skall gälla även för detta 
protokoll om inget annat har uppgivits vid den anmälan som avses i artikel 16.2 i detta 
protokoll. 

- Artikel 7, varvid principen ne bis in idem skall gälla även för juridiska personer och - om 
inget annat har uppgivits vid den anmälan som avses i artikel 16.2 i detta protokoll - 
förklaringar enligt artikel 7.2 i konventionen skall gälla även för detta protokoll. 

- Artikel 9. 

- Artikel 10. 

 

Artikel 13 Domstolen  

1. Alla tvister mellan medlemsstater om tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll skall 
först behandlas i rådet, enligt det förfarande som föreskrivs i avdelning VI i Fördraget om 
Europeiska unionen, i avsikt att nå en lösning. 
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Om ingen lösning har uppnåtts inom sex månader kan någon av parterna i tvisten överlämna 
frågan till domstolen. 

2. Alla tvister mellan en eller flera medlemsstater och kommissionen om tillämpningen av 
artikel 2 jämförd med artikel 1 e och artiklarna 7, 8, 10 och 12.2 fjärde strecksatsen i detta 
protokoll, som inte har kunnat lösas genom förhandling, kan hänskjutas till domstolen efter 
utgången av en sexmånadersperiod, räknat från den dag då en av parterna underrättat den 
andra parten om att det förelåg en tvist. 

3. Protokollet av den 29 november 1996, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget 
om Europeiska unionen om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol 
angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen (5) skall tillämpas på det här protokollet, varvid gäller att en förklaring som gjorts av 
en medlemsstat enligt artikel 2 i det protokollet också skall gälla beträffande det här 
protokollet, om inte medlemsstaten i fråga avger förklaring om annat vid den anmälan som 
avses i artikel 16.2 i det här protokollet. 

 

Artikel 14 Utomobligatoriskt ansvar  

För tillämpningen av detta protokoll regleras gemenskapens utomobligatoriska ansvar av 
artikel 215 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Artikel 
178 i samma fördrag är tillämplig. 

 

Artikel 15 Rättslig kontroll  

1. Domstolen skall ha behörighet i fall där en fysisk eller juridisk person väcker talan mot ett 
beslut som kommissionen meddelat den personen eller som berör personen direkt och enskilt, 
samt talan avser överträdelse av artikel 8, någon annan regel som antagits i enlighet med den 
artikeln eller maktmissbruk. 

2. Artiklarna 168a.1, 168a.2, 173 femte stycket, 174 första stycket, 176 första och andra 
stycket, 185 och 186 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt stadgan 
för Europeiska gemenskapens domstol skall gälla i tillämpliga delar. 

 

Artikel 16 Ikraftträdande  

1. Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser. 

2. Medlemsstaterna skall till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd anmäla att de 
har avslutat de förfaranden som krävs enligt deras respektive konstitutionella bestämmelser 
för att detta protokoll skall kunna antas. 

3. Detta protokoll träder i kraft nittio dagar efter det att den anmälan som avses i punkt 2 
gjorts av den stat som, såsom medlem i Europeiska unionen dagen för rådets antagande av 
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den akt som utarbetar protokollet, är den sista som fullgör denna formalitet. Om konventionen 
inte har trätt i kraft vid den tidpunkten träder protokollet i kraft samtidigt med konventionen. 

4. Tillämpningen av artikel 7.2 skall emellertid skjutas upp om, och så länge som, 
vederbörande institution inom Europeiska gemenskaperna inte har fullgjort sina skyldigheter 
enligt artikel 9 att offentliggöra reglerna för dataskydd eller villkoren i artikel 11 gällande 
tillsynsmyndighet inte uppfyllts. 

 

Artikel 17 Anslutning av nya medlemsstater  

1. Detta protokoll står öppet för anslutning av varje stat som blir medlem i Europeiska 
unionen. 

2. Texten till detta protokoll, avfattad på den anslutande statens språk och utarbetad av 
Europeiska unionens råd, skall vara giltig. 

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien. 

4. För varje stat som ansluter sig till protokollet träder detta i kraft nittio dagar efter det att den 
staten har deponerat sitt anslutningsinstrument eller, om det ännu inte trätt i kraft när perioden 
om nittio dagar löpt ut, samma dag som detta protokoll träder i kraft. 

 

Artikel 18 Reservationer  

1. En medlemsstat kan förklara att penningtvätt av vinning av aktiv och passiv korruption 
endast skall vara straffbelagt vid allvarliga fall av aktiv och passiv korruption. Varje 
medlemsstat som gör en sådan begränsning skall underrätta depositarien härom och ge 
uppgifter om begränsningens räckvidd i samband med anmälan enligt artikel 16.2. En sådan 
begränsning skall gälla för en period av fem år räknat från anmälan. Begränsningen kan 
förnyas för ytterligare en period på fem år. 

2. Republiken Österrike får, när den gör anmälan enligt artikel 16.2, förklara att den inte är 
bunden av artiklarna 3 och 4. En sådan förklaring skall upphöra att gälla fem år räknat från 
den dag då akten om att utarbeta detta protokoll antas. 

3. Inga andra reservationer skall vara tillåtna med undantag av dem som avses i artikel 12.2 
första och andra strecksatserna. 

 

Artikel 19 Depositarie  

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall vara depositarie för detta protokoll. 

2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra antaganden 
och anslutningar, förklaringar och reservationer liksom alla övriga underrättelser som rör 
detta protokoll. 
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EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. 

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne 
protokol. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses 
Protokoll gesetzt. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή 
τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereto set their hands. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du 
présent protocole. 

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo. 

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al 
presente protocollo. 

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit 
protocol hebben gesteld. 

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no 
presente protocolo. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

TILL BEVIS HÄRPÅ har de befullmäktigade undertecknat detta protokoll. 

 

Hecho en Bruselas, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar 
único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, 
italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente 
auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la 
Unión Europea. 

Udfærdiget i Bruxelles, den nittende juni nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på 
dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk 
og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i 
Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. 

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer 
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, 
italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei 
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jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des 
Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. 

¸γινε στις Βρυξέλλες, στις δέκαεννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα 
μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, 
ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε 
τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ¸νωσης. 

Done at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and 
ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, 
Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally 
authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the 
Council of the European Union. 

Fait à Bruxelles, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un exemplaire unique, 
en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, 
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, 
exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union 
européenne. 

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad 
nócha a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa 
Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa 
Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach 
ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann 
Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. 

Fatto a Bruxelles, il diciannove giugno millenovecentonovantasette, in un unico esemplare in 
lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, 
spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli 
archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 

Gedaan te Brussel, de negentiende juni negentienhonderd zevenennegentig, opgesteld in één 
exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de 
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten 
gelijkelijk authentiek, dat wordt nedergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van 
de Raad van de Europese Unie. 

Feito em Bruxelas, em dezanove de Junho de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar 
único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, 
irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, 
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. 

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, 
espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja 
tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan 
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. 
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Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska, 
engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, 
svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, och detta original skall 
deponeras i arkiven hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. 

 

Pour le gouvernement du royaume de Belgique 

Voor de regering van het Koninkrijk België 

Für die Regierung des Königreichs Belgien 

For regeringen for Kongeriget Danmark 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Por el Gobierno del Reino de España 

Pour le gouvernement de la République française 

Thar ceann Rialtas na hÉireann 

For the Government of Ireland 

Per il governo della Repubblica italiana 

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg 

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Regierung der Republik Österreich 

Pelo Governo da República Portuguesa 

Suomen hallituksen puolesta 

På finska regeringens vägnar 

På svenska regeringens vägnar 

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

 

(1) EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 49. 

(2) EGT nr C 313, 23.10.1996, s. 2. 
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(3) EGT nr L 166, 28.6.1991, s. 77. 

(4) EGT nr L 281, 23.11.1995, s. 31. 

(5) EGT nr C 151, 20.5.1997, s. 1. 

 

Gemensam förklaring om Artikel 13.2  

Medlemsstaterna förklarar att hänvisningen i artikel 13.2 till artikel 7 i protokollet endast skall 
tillämpas på samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna och inte påverka 
medlemsstaternas beslutanderätt att lämna information under brottsutredningar. 

 

Kommissionens förklaring om artikel 7  

Kommissionen åtar sig de uppgifter som den anförtros enligt artikel 7 i andra 
tilläggsprotokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen. 
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