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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska
unionen)

RÅDETS AKT
av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen av
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i
97/C 195/01 )

EUROPEISKA UNIONENS RAD

som beaktar Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 3.2 c i detta ,
som beaktar att medlemsstaterna anser förbättringen av det rättsliga samarbetet som en fråga av
gemensamt intresse som omfattas av det samarbete om vilket föreskrifter meddelas i avdel
ning VI i fördraget, och
som beaktar att det för att uppnå det målet är nödvändigt att utarbeta en konvention om kamp
mot korruption som Europeiska gemenskapernas tjänstemän eller Europeiska unionens med
lemsstaters tjänstemän är delaktiga i, mot bakgrund av bestämmelserna i protokollet till
konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen ('),

BESLUTAR att den konvention vars text bifogas och som denna dag har undertecknats av
företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, är utarbetad,
REKOMMENDERAR att konventionen antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive
konstitutionella bestämmelser .

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1997 .
På rådets vägnar
W. SORGDRAGER

Ordförande

(') EGT nr C 313 , 23.10.1996 , s . 2 .
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KONVENTION

utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen om kamp mot
korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemssta
ter är delaktiga i

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA i denna konvention, som är medlemsstater i

Europeiska unionen,
SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den 26 maj 1997,

SOM BEAKTAR ATT medlemsstaterna anser att förbättringen av det rättsliga samarbetet i
kampen mot korruptionen är en fråga av gemensamt intresse som omfattas av det samarbete om
vilket föreskrifter meddelas i avdelning VI i fördraget,
SOM BEAKTAR ATT rådet i en akt av den 27 september 1996 har utarbetat ett protokoll som
särskilt avser korruptiva handlingar som såväl nationella tjänstemän som gemenskapstjänstemän
är delaktiga i och som skadar eller skulle kunna skada Europeiska gemenskapernas finansiella
intressen,

SOM BEAKTAR nödvändigheten av att för att förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan
medlemsstaterna gå längre än enligt nämnda protokoll och utarbeta en konvention som avser
korruptiva handlingar i vilka Europeiska gemenskapernas tjänstemän eller tjänstemän i med
lemsstaterna i allmänhet är delaktiga, och
SOM ÄR ANGELÄGNA om att säkerställa en enhetlig och effektiv tillämpning av denna
konvention inom hela Europeiska unionen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER .

Artikel 1

Definitioner

I denna konvention avses med

a ) tjänsteman: alla gemenskapstjänstemän och alla natio
nella tjänstemän, inklusive alla nationella tjänstemän

gifter som motsvarar dem som Europeiska gemen
skapernas tjänstemän eller övriga anställda utför.
Medlemmar i de organ som bildats enligt fördragen
om upprättandet av Europeiska gemenskaperna samt
dessa organs personal likställs med gemenskapstjän
stemän, om de inte omfattas av tjänsteföreskrifterna
för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska
gemenskaperna ,

från en annan medlemsstat,

b ) gemenskapstjänsteman :

— varje person som är tjänsteman eller kontraktsan
ställd i den mening som avses i tjänsteföreskrif
terna för tjänstemännen i Europeiska gemenska
perna eller i anställningsvillkoren för övriga
anställda i Europeiska gemenskaperna ,

— varje person som har ställts till Europeiska gemen
skapernas förfogande av medlemsstaterna eller av
något offentligt eller privat organ som utför upp

c ) nationell tjänsteman : ett begrepp som skall tolkas
med hänvisning till den definition tjänsteman eller
ämbetsman har i den nationella rätten i den medlems

stat där personen i fråga innehar denna egenskap vid
tillämpning av dess straffrätt .

När det gäller rättsliga åtgärder beträffande en tjän
steman från en medlemsstat, vilka vidtas av en annan
medlemsstat, behöver den sistnämnda staten tillämpa
definitionen på nationell tjänsteman endast i den mån
den definitionen överensstämmer med dess nationella

lagstiftning.
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Artikel 2
Mutbrott

1.
I denna konvention avses med mutbrott varje
avsiktlig handling som utförs av en tjänsteman för att,
direkt eller genom tredje man, för egen räkning eller för
tredje mans räkning, begära eller ta emot förmåner,
oavsett art, eller att acceptera löften härom för att på ett
sätt som strider mot hans officiella förpliktelser utföra
eller underlåta att utföra en handling i tjänsten eller vid
utövandet av tjänsten .
2.
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som
behövs för att säkra att en sådan gärning som avses i
punkt 1 straffbeläggs .

Nr C 195/3

lagstiftning som genomför artilarna 2 och 3 även omfat
tar ledamöterna i Europeiska gemenskapernas kommis
sion .

3.
Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen
av de bestämmelser om straffprocessrätt och om faststäl
lande av laga domstol som är tillämpliga i varje medlems
stat .

4.
Denna konvention skall tillämpas i full överens
stämmelse med de relevanta bestämmelserna i fördragen
om upprättandet av Europeiska gemenskaperna , proto
kollet om immunitet och privilegier för Europeiska
gemenskaperna , domstolens stadga samt med de texter
som har antagits för att tillämpa dem vad beträffar
upphävande av immunitet.

Artikel 5
Artikel 3

Påföljder
Bestickning

1.

I denna konvention avses med bestickning varje

avsiktlig handling som utförs av en person för att direkt
eller genom tredje man utlova eller bevilja en förmån,
oavsett art, till en tjänsteman, för egen räkning eller för
tredje mans räkning, för att denne på ett sätt som strider
mot hans officiella förpliktelser skall utföra eller under
låta att utföra en handling i tjänsten eller vid utövandet
av tjänsten .

2.
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som
behövs för att säkra att en sådan gärning som avses i
stycke 1 straffbeläggs .

1 . Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som
behövs för att säkra att de gärningar som avses i arti
klarna 2 och 3 samt medverkan till och anstiftan av dessa

gärningar kan medföra effektiva , proportionella och
avskräckande påföljder, däribland, åtminstone i allvarliga
fall, frihetsberövande påföljder vilka kan leda till utläm
ning.

2 . Punkt 1 skall inte påverka behöriga myndigheters
utövande av sina disciplinära befogenheter i förhållande
till nationella tjänstemän eller gemenskapstjänstemän . Vid
bestämmandet av vilken straffrättslig påföljd som skall
ådömas kan de nationella domstolarna, i enlighet med
principerna i sin egen lagstiftning, beakta eventuella disci
plinpåföljder som redan har drabbat samma person för
samma uppträdande .

Artikel 4

Likabehandling

Artikel 6

1.
Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som
behövs för att säkra att bestämmelserna i dess strafflag
stiftning som är tillämpliga på de gärningar som avses i
artiklarna 2 och 3 när de begås av eller gentemot
ministrarna i dess regering, de valda ledamöterna i dess
parlamentariska församlingar eller ledamöterna av lan
dets högsta domstolar eller revisionsdomstol vid tjänste
utövning, tillämpas på samma sätt när gärningarna begås
av eller gentemot ledamöterna av Europeiska gemenska
pernas kommission, av Europaparlamentet, domarna i
Europeiska gemenskapernas domstol eller ledamöterna av
Europeiska gemenskapernas revisionsrätt vid tjänsteutöv

Straffrättsligt ansvar för företagsledare

ning.

2.
Om en medlemsstat har antagit speciella lagar om
handlingar eller underlåtenhet för vilka ministrarna i dess
regering bör stå till svars, på grund av den särskilda

politiska ställning de har i den staten, behöver punkt 1 i
denna artikel inte tillämpas på dessa lagar , under förut
sättning att medlemsstaten garanterar att den straff

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att
företagsledare eller andra personer med befogenhet att
fatta beslut eller utöva kontroll inom ett företag skall
kunna hållas straffrättsligt ansvariga enligt de principer
som anges i den nationella rätten, i fråga om korruption
enligt artikel 3 , om gärningen har begåtts för företagets
räkning av en person som är underställd dem .

Artikel 7

Behörighet

1 . Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder
för att etablera sin behörighet vad gäller de gärningar
som den har straffbelagt i enlighet med de skyldigheter
som följer av artiklarna 2, 3 och 4 när
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Artikel 9

a ) gärningen helt eller delvis begåtts på dess territo
rium,

Samarbete

b ) gärningsmannen är medborgare eller tjänsteman i den
berörda staten,

1.
Om ett förfarande, som gäller en gärning som har
straffbelagts i enlighet med de skyldigheter som följer av

c ) gärningen har begåtts gentemot någon av de personer
som avses i artikel 1 eller gentemot ledamöter av de
institutioner inom Europeiska gemenskapen som
avses i artikel 4.1 och som dessutom är medborgare i
den berörda staten,

artiklarna 2 , 3 och 4, rör minst två medlemsstater, skall
dessa stater samarbeta effektivt vid förundersökning, lag
föring och straffverkställighet, t.ex . genom - inbördes rätts
hjälp, utlämning, överförande av lagföring eller verkstäl
lighet av domar som har meddelats i en annan medlems
stat .

d ) gärningsmannen är gemenskapstjänsteman som tjänst
gör vid någon av Europeiska gemenskapernas insti
tutioner eller vid ett organ som har bildats enligt
fördragen om upprättandet av Europeiska gemenska
perna och har sitt säte i den berörda medlemsstaten .

2.
När fler än en medlemsstat har jurisdiktion och
möjlighet att väcka åtal för samma gärning, skall de
berörda medlemsstaterna samarbeta för att avgöra vem
av dem som skall lagfora gärningsmannen eller gärnings
männen så att lagföringen, där det är möjligt, kan ske i
en och samma medlemsstat .

2.
Varje medlemsstat kan vid anmälan enligt arti
kel 13.2, förklara att den inte kommer att tillämpa, eller
endast i särskilda fall eller under särskilda omständighe
ter kommer att tillämpa, en eller flera av bestämmelserna
om behörighet i punkt 1 b, c och d .

Artikel 10

Ne bis in idem
Medlemsstaterna skall i sin nationella straffrätt till

1.
Artikel 8

Utlämning och åtal
1.
Varje medlemsstat som enligt sin nationella lagstift
ning inte utlämnar sina egna medborgare skall vidta
nödvändiga åtgärder för att kunna utöva jurisdiktion i
fråga om gärningar som staten har straffbelagt i enlighet
med de skyldigheter som följer av artiklarna 2, 3 och 4
och som begåtts av dess egna medborgare utanför dess
territorium .

lämpa principen att en person som slutligt dömts i en
medlemsstat inte får lagforas för samma gärning i en
annan medlemsstat ( ne bis in idem ), om påföljden vid
fällande dom har verkställts, håller på att verkställas eller
inte längre kan verkställas enligt det dömande landets
lag.
2.
Varje medlemsstat får, i samband med anmälan
enligt artikel 13.2 , förklara att den inte skall vara bunden
av punkt 1 i denna artikel i ett eller flera av följande
fall :

a ) om den gärning som har legat till grund för den dom
som har meddelats i en annan stat begåtts inom
medlemsstatens territorium, helt eller delvis ; i det

2.
När en medborgare i en medlemsstat anklagas för
att i en annan medlemsstat ha begått en gärning som har
straffbelagts i enlighet med de skyldigheter som följer av
artiklarna 2, 3 och 4, och medlemsstaten inte utlämnar
denna person till den andra medlemsstaten enbart på

grund av dennes medborgarskap, skall den överlämna
ärendet till sina behöriga myndigheter för åtal , om det
finns anledning till detta . För att möjliggöra lagföring
skall akter, upplysningar och föremål som rör gärningen
överlämnas i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i
Europeiska utlämningskonventionen av den 13 december
1957 . Den ansökande medlemsstaten skall underrättas

om vilka rättsliga åtgärder som har vidtagits och resulta

senare fallet skall detta undantag inte gälla om gär
ningen delvis har begåtts inom den medlemsstats
territorium där domen har meddelats,

b ) om den gärning som har legat till grund för den dom
som har meddelats i en annan stat har riktats mot
den medlemsstatens säkerhet eller andra för den

staten lika viktiga intressen,

c ) om den gärning som har legat till grund för den dom
som har meddelats i en annan stat har begåtts av en
tjänsteman i medlemsstaten i fråga i strid med dennes
tjänsteåligganden .

tet av dessa .

3.
Vad som avses med en medlemsstats egna " medbor
gare " skall i denna artikel tolkas i enlighet med varje
förklaring som den staten har lämnat enligt artikel 6.1 b
och 6.1 c i Europeiska utlämningskonventionen .

3.
Om ytterligare lagföring inleds i en medlemsstat
mot en person som slutgiltigt har dömts för samma
gärningar i en annan medlemsstat skall varje sådant
frihetsberövande som avtjänats i den sistnämnda staten
på grund av dessa gärningar räknas av från den påföljd
som

eventuellt

ådöms .

I

den

mån

de

nationella
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lagstiftningarna medger detta, skall hänsyn också tas till
andra påföljder än frihetsberövande påföljder vilka redan

gemenskapsorgan, och som handlar i tjänsten , så snart
domstolarna anser att ett beslut i frågan är nödvändigt

har verkställts .

för att de skall kunna döma i målet .

4.
De undantag som har gjorts till föremål för en
förklaring enligt punkt 2 skall inte vara tillämpliga om
den berörda medlemsstaten på grund av samma gärning
har begärt att en annan medlemsstat skall lagfora perso
nen i fråga eller har beviljat utlämning av denne .

4.

5.
Tillämpliga bilaterala eller multilaterala överens
kommelser som har ingåtts mellan medlemsstater och
därtill hörande förklaringar påverkas inte av denna arti

5.
En medlemsstat som avger en förklaring enligt
punkt 4 får begränsa möjligheten att begära ett förhands
avgörande från domstolen till att avse de domstolar i
medlemsstaten vilkas beslut inte kan överklagas enligt
statens egen lagstiftning.

kel .

Artikel 1 1

Nationella bestämmelser

Bestämmelserna i denna konvention hindrar inte med
lemsstaterna från att besluta om nationella föreskrifter

Domstolens behörighet enligt artikel 3 förutsätter

att den berörda medlemsstaten i samband med den
anmälan som avses i artikel 13.2 eller senare förklarar att

den godkänner denna behörighet.

6.
Europeiska gemenskapens domstols stadga och dess
rättegångsregler skall gälla . I enlighet med den stadgan
har alla medlemsstater och kommissionen, oavsett om de
har avgivit en förklaring enligt punkt 4 eller inte, rätt att
till domstolen överlämna ett yttrande eller skriftliga iakt
tagelser som rör de mål som är anhängiga vid den till
följd av punkt 3 .

som går utöver de skyldigheter som följer av denna
konvention .
Artikel 13
Artikel 12

Ikraftträdande
Domstolen

1.

1.
Alla tvister mellan medlemsstater om tolkningen
eller tillämpningen av denna konvention som inte har
kunnat lösas bilateralt skall först behandlas inom rådet

enligt det förfarande som föreskrivs i avdelning VI i
Fördraget om Europeiska unionen, i avsikt att uppnå en
lösning. Om ingen lösning har uppnåtts inom sex måna
der kan en av parterna i tvisten hänskjuta tvisten till
Europeiska gemenskapernas domstol .
2.

Alla tvister mellan en eller flera medlemsstater och

Europeiska gemenskapernas kommission om tillämp
ningen av artikel 1 , med undantag för punkt c ), och
artiklarna 2 , 3 och 4, kan, i den utsträckning som de
avser gemenskapsrättsliga frågor eller frågor om gemen
skapernas finansiella intressen eller rör medlemmar eller
tjänstemän i gemenskapernas institutioner eller i organ
som har inrättats med tillämpning av fördragen om
upprättandet av Europeiska gemenskaperna och som inte
har kunnat lösas genom förhandlingar, kan av någon av
parterna i tvisten hänskjutas till domstolen .
3.
Alla domstolar i en medlemsstat kan begära att
domstolen skall meddela förhandsavgörande i frågor som
avser tolkningen av artiklarna 1-4 och 12-16 och som
uppkommer i mål som är anhängiga vid dem och rör
personer, som är medlemmar eller tjänstemän i gemen

skapsinstitutioner eller i med tillämpning av fördragen
om upprättandet av Europeiska gemenskaperna inrättade

Denna konvention skall antas av medlemsstaterna i

enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.
2.
Medlemsstaterna skall till generalsekreteraren för
Europeiska unionens råd anmäla att de har genomfört de
förfaranden som deras konstitutionella bestämmelser krä
ver för att denna konvention skall kunna antas .

3.
Denna konvention träder i kraft nittio dagar efter
det att den sista medlemsstaten har gjort en sådan
anmälan som avses i punkt 2 .
4.
Till och med den tidpunkt då denna konvention
träder i kraft kan varje medlemsstat i samband med en
sådan anmälan som avses i punkt 2 eller när som helst
därefter förklara att denna konvention med undantag av
sin artikel 12 skall vara tillämplig på den i dess förbindel
ser med den medlemsstater som har gjort samma förkla
ring. För en medlemsstat som har gjort en sådan förkla
ring skall denna konvention tillämpas från och med den
första dagen i den månad som följer efter det att nittio
dagar har gått från det att dess förklaring deponerades .
5.
En medlemsstat som inte har avgivit en förklaring i
enlighet med punkt 4 får tillämpa denna konvention mot
andra fördragsslutande medlemsstater på grundval av
bilaterala överenskommelser .
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Artikel 14

Artikel 15

Anslutning av nya medlemsstater

Reservationer

1.
Denna konvention står öppen för anslutning för
varje stat som blir medlem i Europeiska unionen .

2.

Den på den anslutande statens språk avfattade

texten till denna konvention, som skall utarbetas av

Europeiska unionens råd, skall ha giltighet.
3.

25.6.97

Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depo

1.

Med undantag för sådana reservationer som avses i

artikel 7.2
tillåtna .

och i artikel

10.2

är reservationer inte

2.
Varje medlemsstat som har gjort en reservation får
när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka den genom en
anmälan till depositarien . Tillbakadragandet får verkan
den dag depositarien tar emot anmälan .

sitarien .

Artikel 16

4.
För en stat som ansluter sig till konventionen träder
denna i kraft nittio dagar efter depositionen av dess
anslutningsinstrument, eller, om den ännu inte har trätt i
kraft då denna period av nittio dagar löper ut, den dag
då konventionen träder i kraft .

5.

Om denna konvention ännu inte har trätt i kraft

när anslutningsinstrumentet deponeras, skall bestämmel
serna i artikel 13.4 vara tillämpliga på de stater som
ansluter sig till denna .

Depositarie

1.
Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd är
depositarie för denna konvention .

2 . Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning offentliggöra antaganden och anslut
ningar, förklaringar och reservationer samt alla andra
anmälningar som rör denna konvention .
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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 Ubereinkommen
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 έθεσαν την υπογραφή τους κάτω απο
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
yleissopimuksen .

alla

mainitut täysivaltaiset edustajat

ovat allekirjoittaneet tämän

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 hÉireann
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
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25.6.97
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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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