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Офіційний вісник Європейських співтовариств

№ C 221/11

АКТ РАДИ
від 19 червня 1997 року
про укладення Другого протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських
співтовариств
(97/C 221/02)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про Європейський Союз, зокрема його статтю K.3 (2) (c),
Оскільки для досягнення цілей Союзу держави-члени вважають боротьбу зі злочинами, що завдають
шкоди фінансовим інтересам Європейських співтовариств, питанням спільного інтересу в рамках
передбаченої розділом VI Договору співпраці;
Оскільки своїм Актом від 26 липня 1995 року (1) Рада уклала, як першу угоду, Конвенцію про захист
фінансових інтересів Європейських співтовариств, що безпосередньо спрямована на боротьбу з
шахрайством, яке завдає шкоди таким інтересам;
Оскільки своїм Актом від 27 вересня 1996 року (2) Рада уклала, як другий етап, протокол до Конвенції,
спрямований, зокрема, на боротьбу з корупційними діяннями, що вчиняються за участю національних
посадових осіб і посадових осіб Співтовариства та завдають або можуть завдати шкоди фінансовим
інтересам Європейських співтовариств;
Оскільки Конвенцію необхідно доповнити другим протоколом, спрямованим, зокрема, на
відповідальність юридичних осіб, конфіскацію, відмивання грошей та співпрацю між державамичленами та Комісією задля захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств та захисту
пов’язаних із ними персональних даних;
УХВАЛЮЄ РІШЕННЯ укласти Другий протокол, текст якого викладений у додатку до цього Акта і
який підписаний сьогодні представниками урядів держав-членів Союзу;
РЕКОМЕНДУЄ державам-членам ухвалити його згідно з їхніми відповідними конституційними
вимогами.
Вчинено у Люксембурзі 19 червня 1997 року.
За Раду
Президент
M. DE BOER

(1) ОВ № C 316, 27.11.1995, с. 48.
(2) ОВ № C 313, 23.10.1996, с. 1.

ДОДАТОК
ДРУГИЙ ПРОТОКОЛ
до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств, укладений на основі
статті K.3 Договору про Європейський Союз
ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ цього Протоколу, держави-члени Європейського
ПОСИЛАЮЧИСЬ на Акт Ради Європейського Союзу від 19 червня 1997 року;

Союзу,

БАЖАЮЧИ забезпечити, щоб їхнє кримінальне законодавство дієво сприяло захисту фінансових
інтересів Європейських співтовариств;
ВИЗНАЮЧИ важливість Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств від 26
липня 1995 року у боротьбі з шахрайством, яке впливає на доходи і видатки Співтовариства;
ВИЗНАЮЧИ важливість Протоколу від 27 вересня 1996 року до згаданої Конвенції у боротьбі з
корупцією, яка завдає або може завдати шкоди фінансовим інтересам Європейських співтовариств;
УСВІДОМЛЮЮЧИ, що фінансовим інтересам Європейських співтовариств можуть зашкодити або
загрожувати діяння, вчинені від імені юридичних осіб, та діяння, пов’язані з відмиванням грошей;
ПЕРЕКОНАНІ у необхідності адаптувати за потреби національне законодавство для забезпечення
можливості притягнення юридичних осіб до відповідальності за вчинені задля власної вигоди випадки
шахрайства або активної корупції та відмивання грошей, які завдають або можуть завдати шкоди
фінансовим інтересам Європейських співтовариств;
ПЕРЕКОНАНІ у необхідності адаптувати за потреби національне законодавство, щоб встановити
покарання за злочини відмивання доходів від шахрайства або корупції, які завдають або можуть завдати
шкоди фінансовим інтересам Європейських співтовариств, і щоб уможливити конфіскацію доходів від
такого шахрайства та корупції;
ПЕРЕКОНАНІ у необхідності адаптувати за потреби національне законодавство, щоб запобігти відмові
у взаємній допомозі лише на тій підставі, що передбачені цим Протоколом злочини пов’язані з
податковими або митними злочинами або розглядаються як такі.
ВІДЗНАЧАЮЧИ, що співпраця між державами-членами вже регулюється Конвенцією про захист
фінансових інтересів Європейських співтовариств від 26 липня 1995 року, але існує потреба викласти,
без порушення передбачених правом Співтовариства зобов’язань, також відповідні положення щодо
співпраці між державами-членами та Комісією, щоб забезпечити дієву протидію шахрайству, активній і
пасивній корупції та пов’язаному з ними відмиванню грошей, які завдають або можуть завдати шкоди
фінансовим інтересам Європейських співтовариств, у тому числі щодо обміну інформацією між
державами-членами та Комісією;
ВРАХОВУЮЧИ, що задля сприяння та полегшення обміну інформацією необхідно забезпечити
належний захист персональних даних;
ВРАХОВУЮЧИ, що обмін інформацією не повинен перешкоджати веденню розслідувань, а отже,
необхідно забезпечити захист таємниці розслідування;
ВРАХОВУЮЧИ, що необхідно розробити відповідні положення щодо компетенції Суду Європейських
співтовариств;
ВРАХОВУЮЧИ, зрештою, що відповідні положення Конвенції про захист фінансових інтересів
Європейських співтовариств від 26 липня 1995 року повинні застосовуватися до окремих діянь,
передбачених цим Протоколом,
ПОГОДИЛИ ТАКІ ПОЛОЖЕННЯ:
Стаття 1
Терміни та означення
Для цілей цього Протоколу:
(a)

«Конвенція» означає Конвенцію про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств від

26 липня 1995 року (3), укладену на основі статті K.3 Договору про Європейський Союз;
«шахрайство» означає діяння, зазначені у статті 1 Конвенції;

(b)

(c) — «пасивна корупція» означає діяння, зазначені у статті 2 Протоколу від 27 вересня 1996 року ( 4)
до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств, укладеного на основі статті
K.3 Договору про Європейський Союз;
— «активна корупція» означає діяння, зазначені у статті 3 того самого Протоколу;
(d) «юридична особа» означає будь-яку особу, яка має такий статус відповідно до чинного
національного законодавства, крім держав або інших державних органів, що здійснюють повноваження
держави, та крім публічних міжнародних організацій;
(e) «відмивання грошей» означає діяння, визначені у третьому абзаці статті 1 Директиви Ради
91/308/ЄЕС від 10 червня 1991 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання
грошей (5), пов’язані з доходами від шахрайства, принаймні у серйозних випадках, і від активної та
пасивної корупції.
Стаття 2
Відмивання грошей
Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для визнання відмивання грошей кримінальним
злочином.
Стаття 3
Відповідальність юридичних осіб
1.
Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення можливості
притягнення юридичних осіб до відповідальності за злочини шахрайства, активної корупції та
відмивання грошей, вчинені задля власної вигоди будь-якою особою, яка діє самостійно або у складі
органу юридичної особи, яка займає керівну посаду в органі юридичної особи на підставі
—

повноваження представляти юридичну особу, або

—

повноваження ухвалювати рішення від імені юридичної особи, або

—

повноваження здійснювати контроль в органі юридичної особи,

а також залучення до співучасті або підбурення до такого шахрайства, активної корупції або відмивання
грошей, або спроби скоєння такого шахрайства.
2.
Окрім передбачених параграфом 1 випадків, кожна держава-член повинна вжити необхідних
заходів для забезпечення можливості притягнення юридичної особи до відповідальності, якщо
відсутність нагляду або контролю з боку зазначеної у параграфі 1 особи уможливила вчинення
підконтрольною їй особою шахрайства, або акту активної корупції, або відмивання грошей задля вигоди
такої юридичної особи.
3.
Відповідальність юридичної особи згідно з параграфами 1 і 2 не виключає ведення кримінального
провадження проти фізичних осіб, які є виконавцями, підбурювачами або співучасниками злочинів
шахрайства, активної корупції або відмивання грошей.
Стаття 4
Санкції проти юридичних осіб
1.
Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення можливості
застосування до юридичної особи, визнаної відповідальною згідно зі статтею 3 (1), дієвих, пропорційних
і стримувальних санкцій, які повинні включати кримінальні або некримінальні штрафи та можуть
включати інші санкції, зокрема:
(a)

позбавлення права на державні пільги або допомогу;

(b)

тимчасове або постійне позбавлення права вести комерційну діяльність;

(c)

встановлення судового нагляду;

(3) ОВ № C 316, 27.11.1995, с. 49.
(4) ОВ № C 313, 23.10.1996, с. 2.
(5) ОВ № L 166, 28.06.1991, с. 77.

(d)

судове рішення про ліквідацію.

2.
Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення можливості
застосування до юридичної особи, визнаної відповідальною згідно зі статтею 3 (2), дієвих, пропорційних
і стримувальних санкцій або заходів.
Стаття 5
Конфіскація
Кожна держава-член повинна вжити необхідних заходів для забезпечення арешту та, без обмеження
прав bona fide третіх осіб, конфіскації або вилучення інструментів злочинів шахрайства, активної та
пасивної корупції і відмивання грошей та одержаних від них доходів або майна, вартість якого
відповідає таким доходам. Держава-член розпоряджається будь-якими арештованими або
конфіскованими інструментами, доходами або іншим майном відповідно до її національного
законодавства.
Стаття 6
Співпраця з Комісією Європейських співтовариств
Держава-член не може відмовити у наданні взаємної допомоги стосовно переслідування злочинів
шахрайства, активної і пасивної корупції та відмивання грошей лише на тій підставі, що вони пов’язані з
податковими або митними злочинами або розглядаються як такі.
Стаття 7
Співпраця з Комісією Європейських співтовариств
1.
Держави-члени і Комісія повинні співпрацювати одна з одною у боротьбі з шахрайством,
активною і пасивною корупцією та відмиванням грошей.
Задля цього Комісія повинна надавати таку технічну й оперативну допомогу, якої можуть потребувати
компетентні національні органи для сприяння координації їхніх розслідувань.
2.
Компетентні органи держав-членів можуть обмінюватися інформацією з Комісією для полегшення
встановлення фактів та забезпечення дієвої протидії шахрайству, активній і пасивній корупції та
відмиванню грошей. У кожному окремому випадку Комісія та компетентні національні органи повинні
враховувати вимоги до таємниці розслідування та захисту даних. Задля цього, надаючи інформацію
Комісії, держава-член може встановлювати особливі умови використання інформації Комісією або
іншою державою-членом, якій така інформація може бути передана.
Стаття 8
Відповідальність Комісії за захист даних
Комісія повинна забезпечити, щоб у зв’язку з обміном інформацією згідно зі статтею 7 (2), стосовно
обробки персональних даних, вона дотримувалася такого рівня захисту, що відповідає рівню захисту,
передбаченому у Директиві Європейського Парламенту і Ради 95/46/ЄС від 24 жовтня 1995 року про
захист фізичних осіб стосовно опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних (6).
Стаття 9
Публікація правил про захист даних
Правила, ухвалені стосовно передбачених статтею 8 зобов’язань, публікуються в Офіційному віснику
Європейських співтовариств.
Стаття 10
Передача даних іншим державам-членам і третім країнам
1.
З урахуванням будь-яких зазначених у статті 7 (2) умов, Комісія може передавати персональні
дані, отримані від держави-члена у зв’язку з виконанням її функцій відповідно до статті 7, будь-якій
іншій державі-члену. Комісія повинна поінформувати державу-члена, яка надала інформацію, про свій
намір здійснити таку передачу.
2.
На таких же умовах Комісія може передавати будь-якій третій країні персональні дані, отримані
від держави-члена у зв’язку з виконанням її функцій відповідно до статті 7, за умови що держава-член,
(6) ОВ № L 281, 23.11.1995, с. 31.

яка надала інформацію, погодилася на таку передачу.
Стаття 11
Наглядовий орган
Будь-який орган, призначений або створений з метою здійснення функції незалежного нагляду за
захистом персональних даних, що ними володіє Комісія відповідно до її функцій згідно з Договором про
Європейське Співтовариство, повноважний здійснювати таку саму функцію щодо персональних даних,
що ними володіє Комісія на підставі цього Протоколу.
Стаття 12
Зв’язок із Конвенцією
1.
Положення статей 3, 5 і 6 Конвенції також застосовуються до передбачених статтею 2 цього
Протоколу діянь.
До цього Протоколу також застосовуються такі положення Конвенції:

2.

—
стаття 4, за умови що, якщо інше не зазначено на момент надання повідомлення відповідно до
статті 16 (2) цього Протоколу, до цього Протоколу застосовується також будь-яка заява у значенні
статті 4 (2) Конвенції,
—
стаття 7, за умови що принцип ne bis in idem також застосовується до юридичних осіб, і що,
якщо інше не зазначено на момент надання повідомлення відповідно до статті 16 (2) цього
Протоколу, до цього Протоколу застосовується також будь-яка заява у значенні статті 7 (2)
Конвенції,
—

стаття 9;

—

стаття 10.
Стаття 13
Суд

1.
Будь-який спір між державами-членами щодо тлумачення або застосування цього Протоколу
розглядається Радою на початковій стадії відповідно до встановленої розділом VI Договору про
Європейський Союз процедури задля його вирішення.
Якщо протягом шести місяців рішення не знайдено, питання може бути передане до Суду будь-якою
стороною спору.
2.
Будь-який спір між однією або більше державами-членами та Комісією щодо застосування статті 2
стосовно статті 1 (с) і статей 7, 8, 10 та четвертого абзацу статті 12 (2) цього Протоколу, який виявилось
неможливим вирішити шляхом переговорів, може бути переданий до Суду після закінчення
шестимісячного періоду з дати, у яку одна зі сторін повідомила іншій стороні про існування такого
спору.
3.
Протокол від 29 листопада 1996 року про тлумачення, шляхом ухвалення попередніх рішень,
Судом Європейських співтовариств Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських
співтовариств, укладений на основі статті К.3 Договору про Європейський Союз (7), застосовується до
цього Протоколу, за умови що заява, зроблена державою-членом відповідно до статті 2 згаданого
Протоколу, є також чинною стосовно цього Протоколу, якщо тільки відповідна держава-член не зробить
заяви про інше під час надання повідомлення, передбаченого статтею 16 (2) цього Протоколу.
Стаття 14
Позадоговірна відповідальність
Для цілей цього Протоколу позадоговірна відповідальність Співтовариства регулюється другим
параграфом статті 215 Договору про Європейське Співтовариство. Застосовується стаття 178 згаданого
Договору.
Стаття 15
Судовий контроль
1.

Суд має юрисдикцію у провадженнях, порушених будь-якою фізичною або юридичною особою

(7) ОВ № C 151, 20.05.1997, с. 1.

для оскарження рішення Комісії, що адресоване такій особі або що безпосередньо та особисто
стосується такої особи, на підставі порушення статті 8, або будь-якого ухваленого відповідно до неї
правила, або зловживання повноваженнями.
2.
Статті 168 a (1) і (2), п’ятий параграф статті 173, перший параграф статті 174, перший і другий
параграфи статті 176, статті 185 і 186 Договору про Європейське Співтовариство, а також Статут Суду
Європейського Співтовариства застосовуються mutatis mutandis.
Стаття 16
Набуття чинності
1.
Держави-члени повинні ухвалити цей Протокол згідно з їхніми відповідними конституційними
вимогами.
2.
Держави-члени повинні повідомити Генерального секретаря Ради Європейського Союзу про
завершення процедур, що їх вимагають їхні відповідні конституційні норми для ухвалення цього
Протоколу.
3.
Цей Протокол набуває чинності через дев’яносто днів після надання повідомлення, передбаченого
параграфом 2, державою, яка є членом Європейського Союзу на дату ухвалення Радою Акта про
укладення цього Протоколу, і яка виконала такі формальні вимоги останньою. Однак якщо на таку дату
Конвенція ще не набула чинності, цей Протокол набуває чинності у дату набуття чинності Конвенцією.
4.
Проте застосування статті 7 (2) призупиняється, якщо відповідна інституція Європейських
співтовариств не виконала свого зобов’язання опублікувати правила про захист даних відповідно до
статті 9, або якщо не були виконані умови статті 11 стосовно наглядового органу, та на весь період
такого невиконання.
Стаття 17
Приєднання нових держав-членів
1.

Будь-яка держава, що стає членом Європейського Союзу, може приєднатися до цього Протоколу.

2.
Текст цього Протоколу, складений Радою Європейського Союзу мовою держави, що
приєднується, є автентичним.
3.

Документи про приєднання передаються на зберігання депозитарію.

4.
Цей Протокол набуває чинності для будь-якої держави, яка приєдналась до нього, через
дев’яносто днів після передачі документа про її приєднання на зберігання або з дати набуття чинності
цим Протоколом, якщо він ще не набув чинності на момент закінчення цього дев’яностоденного строку.
Стаття 18
Застереження
1.
Кожна держава-член може залишити за собою право визнати відмивання грошей, пов’язаних з
актами активної та пасивної корупції, кримінальним злочином лише у серйозних випадках активної та
пасивної корупції. Будь-яка держава-член, яка зробила таке застереження, повинна повідомити про це
депозитарію під час надання передбаченого статтею 16 (2) повідомлення із зазначенням подробиць щодо
обсягу застереження. Таке застереження є дійсним протягом п’яти років після надання зазначеного
повідомлення. Строк дії застереження може бути продовжений на наступні п’ять років один раз.
2. Під час надання передбаченого статтею 16 (2) повідомлення Республіка Австрія може заявити про
відмову від викладених у статтях 3 і 4 зобов’язань. Така заява втрачає чинність через п’ять років після
дати ухвалення Акта про цей Протокол.
3. Заборонені будь-які застереження, окрім тих, що передбачені першим і другим абзацом статті 12 (2).
Стаття 19
Депозитарій
1.
Функції депозитарію цього Протоколу здійснює Генеральний секретар Ради Європейського
Союзу.
2.
Депозитарій публікує в Офіційному віснику Європейських співтовариств інформацію про процес
ухвалення та приєднання, заяви та застереження, а також будь-які інші повідомлення стосовно цього
Протоколу.

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.
На засвідчення чого Повноважні представники, що підписалися нижче, власноручно підписали цей
Протокол.
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 jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die
Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα 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 Ένωσης.
Вчинено у Брюсселі дев’ятнадцятого червня одна тисяча дев’ятсот дев’яносто сьомого року в єдиному
оригінальному примірнику датською, голландською, англійською, фінською, французькою, німецькою,
грецькою, ірландською, італійською, португальською, іспанською та шведською мовами, причому
кожен текст є однаково автентичним, і такий оригінальний примірник зберігається в архівах
Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу.
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 aile 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.
Utfärdat i Bryssel den nittonde juni nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska, engelska, fińska,
franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka
samtliga texter är lika giltiga, och detta original skali 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 fińska regeringens vägnar

På svenska regeringens vägnar

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

Спільна заява щодо статті 13 (2)
Держави-члени заявляють, що покликання у статті 13 (2) на статтю 7 Протоколу застосовується лише до
співпраці між Комісією, з одного боку, та державами-членами, з іншого боку, і не обмежує свободу дій
держав-членів у наданні інформації у процесі кримінальних розслідувань.

Заява Комісії щодо статті 7
Комісія погоджується виконувати завдання, покладені на неї відповідно до статті 7 Другого додаткового
протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств.

