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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON SÄÄDÖS,
annettu 26 päivänä toukokuuta 1997,
sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin
jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla
( 97/C 195/01 )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan
c alakohdan,

sekä katsoo, että

jäsenvaltiot pitävät oikeudellisen yhteistyön kehtittämistä yhteistä etua koskevana asiana, joka
kuuluu perustamissopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan, ja
tästä syystä on tarpeen tehdä yleissopimus, jolla pyritään torjumaan sellaista lahjontaa, jossa on
osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä,
ottaen huomioon Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopi
mukseen liittyvän pöytäkirjan (') määräykset,
PÄÄTTÄÄ, että tehdään yleissopimus, jonka teksti on oheisena ja jonka Euroopan unionin
jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja
SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän yleissopimuksen hyväksymistä valtiosääntönsä asettamien
vaatimusten mukaisesti .

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1997.
Neuvoston puolesta
W. SORGDRAGER

Puheenjohtaja

(') EYVL N:o C 313 , 23.10.1996 , s . 2 .
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Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehty
sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin
jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva
YLEISSOPIMUS

Tämän yleissopimuksen KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja
jotka
VIITTAAVAT 26 päivänä toukokuuta 1997 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädök
seen ,

KATSOVAT, että jäsenvaltiot pitävät oikeudellisen yhteistyön kehittämistä lahjonnan torjumi
sessa yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu perustamissopimuksen VI osastossa määrätyn
yhteistyön alaan,
KATSOVAT, että neuvosto on 27 päivänä syyskuuta 1996 antamallaan säädöksellä laatinut
pöytäkirjan, jonka tavoitteena on erityisesti sellaisen lahjonnan torjuminen, jossa on osallisina
kansallisia tai yhteisöjen virkamiehiä ja joka vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan
Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja, ja
KATSOVAT, että jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseksi rikosoikeuden
alalla on tarpeen mainitun pöytäkirjan lisäksi tehdä sellaista lahjontaa yleisesti koskeva
yleissopimus, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen tai jäsenvaltioiden virkamiehiä,

HALUAVAT varmistaa tämän yleissopimuksen yhtenäisen ja tehokkaan soveltamisen koko
Euroopan unionin alueella,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ :

1 artikla

kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehet tai muuhun
henkilökuntaan kuuluvat .

Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan :
a ) 'virkamiehellä ' yhteisöjen tai kansallista virkamiestä
tai toisen jäsenvaltion kansallista virkamiestä;

b ) 'yhteisöjen virkamiehellä ':
— henkilöä, joka on Euroopan yhteisöjen virkamie
hiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tai Euroo
pan yhteisöjen muuhun henkilökuntaan kuuluvia
henkilöitä koskevien palvelussuhteen ehtojen mu
kaisesti virkaan nimitetty tai sopimuksella palve
lukseen otettu,

Yhteisöjen virkamiehiin rinnastetaan Euroopan yhtei
söjen perustamissopimusten mukaisesti perustettujen
elinten jäsenet sekä näiden henkilökuntaan kuuluvat,
sikäli kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovel
lettavat henkilöstösäännöt tai Euroopan yhteisöjen
muuhun henkilökuntaan kuuluvia koskevat palvelus
suhteen ehdot eivät koske heitä;
c ) ilmaisu ' kansallinen virkamies' määritellään viitaa
maila 'virkamiehen' tai 'julkisen viranomaisen' määri

telmään sen jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa,
jossa henkilö täyttää tämän tunnusmerkin kyseisen
jäsenvaltion rikosoikeuden soveltamisessa tarkoite
tulla tavalla .

Kun on kyse jäsenvaltion toisen jäsenvaltion virka
miestä koskevista oikeudellisista toimenpiteistä, en
siksi mainitun on kuitenkin sovellettava mainittua

— henkilöä , jonka jäsenvaltiot taikka julkinen tai
yksityinen elin on asettanut Euroopan yhteisöjen
käyttöön ja joka hoitaa vastaavia tehtäviä

kansallisen virkamiehen määritelmää ainoastaan, jos
se on sovitettavissa yhteeen sen oman kansallisen
oikeuden kanssa .
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2 artikla

Lahjuksen ottaminen

1 . Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan lahjuksen otta
misella virkamiehen tahallista tekoa, jolla hän vaatii tai
ottaa vastaan suoraan tai kolmannen välityksellä mitä
tahansa etuja itselleen tai kolmannelle tai hyväksyy
lupauksen sellaisista eduista korvaukseksi siitä, että hän
toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai jättää virka
velvollisuuksiensa vastaisesti toimimatta virkatehtävissään

tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä suorittaes
saan .

2.
Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitetut menette
lyt määritellään rikoksiksi .

N:o C 195/3

valtio takaa, että rikoslait, joilla 2 ja 3 artikla pannaan
täytäntöön, koskevat myös Euroopan yhteisöjen komis
sion jäseniä .

3.
Mitä edellä 1 ja 2 kohdassa määrätään, ei rajoita
rikosoikeudellista menettelyä ja toimivaltaisten tuomiois
tuinten määrittelyä koskevien kunkin jäsenvaltion sään
nösten soveltamista .

4 . Tätä yleissopimusta sovelletaan noudattaen täysi
määräisesti Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten
asiaa koskevia säännöksiä , Euroopan yhteisöjen erioi
keuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa, Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöä sekä niiden
soveltamiseksi annettuja tekstejä koskemattomuuden
poistamisen osalta .

5 artikla

Seuraamukset

3 artikla

Lahjuksen antaminen

1 . Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan lahjuksen an
tamisella tahallista tekoa, jolla luvataan tai annetaan
suoraan taikka kolmannen välityksellä virkamiehelle itsel
leen tai kolmannelle minkä tahansa laatuinen etu siitä ,
että hän toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai jät
tää virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimimatta virka

tehtävissään tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtä
viä suorittaessaan .

2.
Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitetut menette
lyt määritellään rikokseksi .

1.

1.
Kukin jäsenvaltio toteutta tarpeelliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi , että 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut teot
sekä näihin tekoihin liittyvä avunanto ja yllytys säädetään
tehokkain, suhteellisin ja vakuuttavin seuraamuksin
rikoksina rangaistaviksi käsittäen ainakin törkeissä
tapauksissa vankeusrangaistukset, joista voi seurata teki
jän luovuttaminen .
2.
Mitä edellä kohdassa määrätään , ei kuitenkaan
rajoita kansallisin tai yhteisöjen virkamiehiin kohdistet
tavien, toimivaltaisten viranomaisten suorittamien kurin
pidollisten toimenpiteiden soveltamista . Kansalliset tuo
mioistuimet voivat päättäessään määrättävästä rikosoi
keudellisesta rangaistuksesta ottaa kansallisen lainsäädän
tönsä periaatteiden mukaisesti huomioon samalle henki
lölle samoista teoista jo määrätyt kurinpitorangaistukset.

4 artikla

6 artikla

Rinnastaminen

Yritysjohtajien rikosoikeudellinen vastuu

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet

sen varmistamiseksi, että sen rikosoikeudellisia tunnus
merkistöjä, jotka koskevat jäsenvaltion hallituksen minis
terien, kansanedustuslaitoksen jäsenten, ylimpien tuo
mioistuinten jäsenten tai tilintarkastustuomioistuinten
jäsenten tehtäviään suorittaessaan tekemiä tai heihin koh
distettuja 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia, sovelle

taan myös Euroopan yhteisöjen komission, Euroopan
parlamentin, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai
Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen jäsen

Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen mah
dollistamiseksi, että yritysjohtajat tai muut henkilöt, joilla
on yrityksessä päätös- tai valvontavaltaani voitaisiin saat
taa rikosoikeudellisesti vastuuseen jäsenvaltioiden kansal
lisessa lainsäädännössä määriteltyjen periaatteiden mukai
sesti tapauksissa , joissa joku heidän käskyvaltaansa kuu
luva henkilö on tehnyt 3 artiklassa tarkoitetut lahjuksen
antamiseen liittyvät toimet yrityksen lukuun .

ten tehtäviään suorittaessaan tekemiin tai heihin kohdis
tettuihin rikoksiin .

7 artikla
Toimivalta

2 . Jos jäsenvaltio on antanut erityisiä lakeja teoista tai
laiminlyönneistä , joista sen hallituksen ministerien on
vastattava heillä tässä valtiossa olevan poliittisen erityis
asemansa vuoksi, tämän artiklan 1 kohtaa voidaan olla
soveltamatta näihin lakeihin edellyttäen, että jäsen

1.
Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
ulottaakseen toimivaltansa rikoksiin, joista se on säätänyt
2 , 3 ja 4 artiklaan perustuvien velvoitteiden mukaisesti,
kun :

N:o C 195/4
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9 artikla

a ) rikos on tapahtunut kokonaan tai osittain sen
alueella,

Yhteistyö

b ) rikoksentekijä on sen kansalainen tai virkamies ,
c ) rikos on kohdistunut johonkin 1 artiklassa tarkoite
tuista henkilöistä tai jonkin 4 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun Euroopan yhteisöjen toimielimen jäse
neen, joka on samalla sen kansalainen,
d ) rikoksentekijä on yhteisöjen virkamies, joka on
Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaisen Euroo
pan yhteisöjen perustamissopimusten mukaisesti pe
rustetun elimen palveluksessa, jonka kotipaikka on
kyseisessä jäsenvaltiossa .
2.

Antaessaan

13

artiklan 2

kohdassa tarkoitetun

ilmoituksen jäsenvaltio voi julistaa , että se ei sovella yhtä
tai useampaa 1 kohdan b, c ja d alakohdassa ilmaistua
toimivaltaa koskevaa sääntöä tai soveltaa niitä vain mää

1 . Jos rikoksiin , joista on säädetty 2 , 3 ja 4 artiklaan
perustuvien velvoitteiden mukaisesti, liittyvä oikeudelli
nen menettely koskee vähintään kahta jäsenvaltiota,
nämä valtiot toimivat tehokkaasti yhdessä esitutkinnassa ,
syyttämisessä ja rikoksesta tuomitun seuraamuksen täy
täntöönpanossa , esimerkiksi keskinäistä oikeusapua anta
malla, luovuttamalla rikoksen johdosta taikka siirtämällä
asian käsittelyn tai toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuo
mioiden täytäntöönpanon .
2 . Jos rikos kuuluu useamman jäsenvaltion toimival
taan ja nämä voivat ryhtyä pätevästi syytetoimiin samo
jen tosiseikkojen perusteella, kyseiset jäsenvaltiot toimivat
yhteistyössä päättääkseen, mikä niistä ryhtyy syytetoimiin
rikoksentekijää tai -tekijöitä vastaan, pyrkien keskittä
mään syytetoimet mikäli mahdollista yhteen jäsenval
tioon .

rätyissä tapauksissa tai olosuhteissa .
10 artikla

8 artikla

Ne bis in idem

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen ja syytteen

nössään " ne bis in idem " -periaatetta, jonka mukaan
henkilöä , jota koskeva oikeudenkäynti on saatettu lop
puun yhdessä jäsenvaltiossa, ei voida asettaa syytteeseen
samojen tosiseikkojen perusteella toisessa jäsenvaltiossa,
mikäli rangaistus, jos sellainen oli määrätty, on pantu
täytäntöön tai sitä ollaan panemassa täytäntöön taikka
sitä ei enää voida panna täytäntöön sen valtion lainsää

1.
nostaminen

1 . Jäsenvaltio, joka lainsäädäntönsä mukaan ei luovuta
omia kansalaisiaan, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
ulottaakseen toimivaltansa rikoksiin, joista se on säätänyt
2, 3 ja 4 artiklaan perustuvien velvoitteiden mukaisesti,
kun rikoksen on tehnyt kyseisen valtion kansalainen
tämän valtion alueen ulkopuolella .
2.
Kun jonkin jäsenvaltion kansalaisen epäillään teh
neen toisessa jäsenvaltiossa rikoksen , josta on säädetty 2,
3 tai 4 artiklaan perustuvien velvoitteiden mukaisesti ,
eikä tämä jäsenvaltio luovuta häntä toiseen jäsenvaltioon
yksinomaan henkilön kansalaisuuden perusteella, tämän
jäsenvaltion on saatettava asia omien toimivaltaisten vi
ranomaistensa käsiteltäväksi syytteen nostamista varten,
jos siihen katsotaan olevan aihetta . Syytetoimia varten
rikokseen liittyvät asiakirjat, tiedot ja todisteet toimite
taan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koske
van 13 päivänä joulukuuta 1957 tehdyn eurooppalaisen
yleissopimuksen 6 artiklassa määrättyjä menettelyjä nou
dattaen. Pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ilmoitetaan ,
mihin syytetoimiin on ryhdytty ja mihin ne ovat johta
neet .

3.

Jäsenvaltiot soveltavat kansallisessa rikoslainsäädän

dännön mukaan, jossa tuomio annettiin .
2.

Antaessaan

13

artiklan

2

kohdassa

tarkoitetun

ilmoituksen jäsenvaltio voi julistaa , ettei tämän artiklan
1 kohta sido sitä yhdessä tai useammassa seuraavista
tapauksista :
a ) jos seikat, joihin ulkomailla annettu tuomio perustuu,
tapahtuivat kokonaan tai osittain sen omalla alueella ;
jälkimmäisessä tapauksessa tätä poikkeusta ei sovel
leta, jos teot tapahtuivat osittain sen jäsenvaltion
alueella , jossa tuomio annettiin,

b ) jos teot, joihin ulkomailla annettu tuomio perustuu ,
muodostavat rikoksen tämän jäsenvaltion turvalli
suutta tai muuta yhtä keskeistä etua vastaan,
c ) jos teot, joihin ulkomailla annettu tuomio perustuu,
teki tämän jäsenvaltion virkamies toimiessaan virka
velvollisuuksiensa vastaisesti .

Tässä artiklassa jäsenvaltion omilla kansalaisilla tar

koitetaan samaa kuin mitä asianomainen valtio on rikok

sen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan euroop
palaisen yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakoh
dan ja saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti
antamassaan julistuksessa ilmoittanut.

3 . Jos henkilö, jota koskeva oikeudenkäynti on saa
tettu loppuun toisessa jäsenvaltiossa, asetetaan jäsenval
tiossa uudelleen syytteeseen samojen tosiseikkojen perus
teella, näiden tosiseikkojen perusteella viimeksi maini
tussa jäsenvaltiossa kärsitty vapaudenmenetys tulee
vähentää mahdollisesti langetettavasta seuraamuksesta .
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N:o C 195/5

Kansallisten lainsäädäntöjen sallimissa rajoissa otetaan
huomioon henkilön myös muutoin kuin vapauden mene
tyksenä jo kärsimät seuraamukset.

elinten virkatehtävissään toimivia jäseniä tai virkamiehiä,
kun tuomioistuin katsoo, että kysymys on ratkaistava ,
jotta se voi antaa päätöksensä .

4.
Poikkeuksia, joista on ilmoitettu julistuksella 2 koh
dan mukaisesti, ei sovelleta, kun kyseinen jäsenvaltio on
samojen tosiseikkojen osalta pyytänyt toista jäsenvaltiota
ryhtymään syytetoimiin tai on suostunut kyseisen henki

4.
Edellä 3 kohdassa määrätty yhteisöjen tuomioistui
men toimivalta edellyttää, että kyseinen jäsenvaltio on sen
hyväksynyt tätä tarkoittavalla julistuksella joko 13 artik
lan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä tai sen
jälkeen .

lön luovuttamiseen .

5.

Tämä artikla ei vaikuta voimassa oleviin jäsenval

tioiden välisiin asiaa koskeviin kahden - tai monenvälisiin

sopimuksiin ja julistuksiin .

5 . Jäsenvaltio, joka antaa 4 kohdan mukaisen julistuk
sen, voi rajoittaa mahdollisuuden pyytää Euroopan yhtei
söjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua niihin tuomiois
tuimiin, joiden päätöksiin ei kansallisen lainsäädännön
mukaan saa hakea muutosta .

1 1 artikla

Kansalliset säännökset

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä jäsenval
tioita antamasta kansallisia säännöksiä , jotka sisältävät
laajempia velvoitteita kuin tästä yleissopimuksesta johtu

6.
Euroopan yhteisön tuomioistuimen perussääntöä ja
työjärjestystä noudetetaan . Tämän perussäännön mukai
sesti jäsenvaltiolla , riippumatta siitä , onko se antanut
edellä 4 kohdassa tarkoitetun julistuksen, sekä komis
siolla on oikeus toimittaa Euroopan yhteisöjen tuomiois
tuimelle kirjelmä tai kirjallisia huomautuksia niissä
asioissa, jotka on 3 kohdan nojalla saatettu tämän käsi
teltäviksi .

vat .

13 artikla
12 artikla
Voimaantulo

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

1.
Tämän yleissopimuksen tulkintaa ja soveltamista
koskevat jäsenvaltioiden väliset riidat, joita ei ole voitu
ratkaista kahdenvälisessä menettelyssä , on ratkaisun löy
tämiseksi ensi vaiheessa tutkittava neuvostossa Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
menettelyä noudattaen. Ellei ratkaisua ole saavutettu
kuuden kuukauden kuluessa, joku riidan osapuolista voi
saattaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen rat

1 . Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä yleissopimus
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti .
2 . Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvos
ton pääsihteerille kunkin valtion valtiosäännön asetta
mien vaatimusten mukaisten, tämän yleissopimuksen
hyväksymiseksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta
päätökseen .

kaistavaksi .

2 . Joku riidan osapuolista voi saattaa Euroopan yhtei
söjen tuomioistuimen käsiteltäväksi yleissopimuksen 1 ar
tiklaa, lukuun ottamatta sen c kohtaa, sekä 2 , 3 ja
4 artiklaa koskevat yhden tai useamman jäsenvaltion ja
Euroopan yhteisöjen komission väliset riidat, joita ei ole
voitu ratkaista neuvotteluteitse, sikäli kuin niissä on kyse
yhteisön oikeuteen kuuluvasta kysymyksestä tai yhteisö
jen taloudellisista eduista , tai joihin liittyy Euroopan
yhteisöjen tai niiden perustamissopimusten mukaisesti
perustettujen laitosten tai elinten jäseniä tai näiden virka
miehiä .

3 . Jäsenvaltion tuomioistuin voi pyytää Euroopan
yhteisöjen tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisun
ratkaistavanaan olevan asian yhteydessä esille tulleesta
tämän yleissopimuksen 1 —4 sekä 12— 16 artiklan tulkin
taa koskevasta kysymyksestä , jos ratkaistavana olevaan
asiaan liittyy Euroopan yhteisöjen taikka niiden perusta
missopimusten mukaisesti perustettujen laitosten tai

3.
Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymme
nen päivän kuluttua siitä , kun viimeisenä tämän muodol
lisuuden suorittava jäsenvaltio on tehnyt 2 kohdan
mukaisen ilmoituksen .

4.
Tämän yleissopimuksen voimaantuloon asti kukin
jäsenvaltio voi 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen yhtey
dessä tai sen jäkeen ilmoittaa , että yleissopimusta, sen
12 artiklaa lukuun ottamatta, sovelletaan jäsenvaltion
suhteisiin niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat tehneet saman
ilmoituksen . Tätä yleissopimusta sovelletaan tällaisen
ilmoituksen tehneen jäsenvaltion suhteen sen kuukauden
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa ilmoituksen talletta
mispäivästä alkavan yhdeksänkymmenen päivän ajanjak
son päättymistä .

5 . Jäsenvaltio, joka ei ole tehnyt 4 kohdassa tarkoitet
tua ilmoitusta , voi kahdenvälisten sopimusten perusteella
soveltaa tätä yleissopimusta muiden sopimuspuolina ole
vien valtioiden suhteen .

N:o C 195/6
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14 artikla

15 artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

Varaumat

1 . Tähän yleissopimukseen voi liittyä jokainen valtio,
josta tulee Euroopan unionin jäsen.
2 . Tämän yleissopimuksen teksti, joka on laadittu
siihen liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neu
vostossa , on todistusvoimainen .

1.

Muun kuin 7 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan

2 kohdassa tarkoitetun varauman teko ei ole sallittua .

2 . Varauman tehnyt jäsenvaltio voi milloin hyvänsä
peruuttaa sen kokonaan tai osaksi toimittamalla tätä
koskevan ilmoituksen tallettajalle . Peruuttaminen tulee
voimaan sinä päivänä , jona tallettaja vastaanottaa ilmoi
tuksen .

3.

Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan .

4.
Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaisen siihen
liittyvän valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kulut
tua siitä päivästä , jona valtio on tallettanut liittymiskir
jansa, tai tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä , jos
se ei ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymme

16 artikla

Tallettaja

nen päivän määräajan päättyessä .

1.
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän
yleissopimuksen tallettaja .

5 . Jos tämä yleissopimus ei ole vielä tullut voimaan
liittymiskirjan tallettamishetkellä , tähän yleissopimukseen
liittyviin valtioihin sovelletaan 13 artiklan 4 kohdan
määräyksiä .

2.
Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä tiedot tämän yleissopimuksen hyväksymisistä ja
liittymisistä, julistuksista ja varaumista sekä kaikista mui
sta tähän yleissopimukseen liittyvistä ilmoituksista .
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de mayo 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 .
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk , nederlandsk , portugisisk, spansk, svensk
og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union .

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen
gesetzt .

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

Σε πίστωση των ανωτέρω , οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι εθεσαν την υπογραφή τους χάτω από
την παρούσα σύμβαση .

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, σε ένα μόνο αντίτυπο,
στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ολλανδική , πορτογαλική ,
σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά- κατατίθεται στα
αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hand .
Done at Brussels, on the twenty-sixth day of May 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 .
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai 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, tous ces textes faisant également foi, exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoibhinsiún seo .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, ar an séú lá is fiche de Bhealtaine 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 on
Aontais Eorpaigh .

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente conven
zione .

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle
lingue danese , finlandese, francese, greca , inglese, irlandese, italiana , olandese, portoghese,
spagnola, svedese e tedesca , ciascuna di esse facente ugualmente fede , che è depositato negli
archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea .
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Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeen
komst hebben gesteld .
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei 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 .
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete , em exemplar
único, nas línguas alemã , dinamarquesa, espanhola , finlandesa , francesa, grega, inglesa, irlan
desa, italiana , neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos,
depositado nos arquivos do secretariado-geral do Conselho da União Europeia .
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän
yleissopimuksen .
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin,
espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja
tanskan kielellä , ja jokainen näistä teksteistä on yhtä todistusvoimainen; tämä kappale
talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon .

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna konvention .

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte maj nittonhundranittiosju i ett enda original på danska ,
engelska, finländska , franska , grekiska , irländska , italienska , nederländska, portugisiska ,
spanska, svenska och tyska , vilka samtliga texter är lika giltiga . Originalen 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
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland
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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 Republica Portuguesa

25.6.97

25.6.97

Fi

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

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