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(Finlands författningssamlings nr 148/2004)

Lag

Nr 87

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens

medlemsstater och tillämpning av konventionen

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftsättande av konventionen

Bestämmelserna i den i Bryssel den 29 maj
2000 ingångna konventionen om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska
unionens medlemsstater gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Delgivning per post

Den behöriga finska myndigheten skall
delge personer som vistas på en annan av

Europeiska unionens medlemsstaters territo-
rium eller på isländskt eller norskt territorium
rättegångshandlingar per post så som bestäms
i artikel 5 i konventionen och med iakttagande
i tillämpliga delar av 11 kap. rättegångsbal-
ken.
På ett förfarande enligt artikel 5 i konven-

tionen tillämpas 17 kap. 26 a och 51 §
rättegångsbalken, 15 § 3 mom. och 28 § lagen
om internationell rättshjälp i straffrättsliga
ärenden (4/1994) och lagen om immunitet i
vissa fall för personer som deltar i rättegång
och förundersökning (11/1994).
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3 §

Rätt för en tjänsteman i en annan medlemsstat
att genomföra täckoperationer och bevispro-

vokationer genom köp i Finland

Med stöd av en framställning om rättslig
hjälp som en behörig myndighet i Finland har
godkänt enligt lagen om internationell rätts-
hjälp i straffrättsliga ärenden kan en behörig
tjänsteman i en annan av Europeiska unionens
medlemsstater för utredning av brott ges rätt
att genomföra täckoperationer och bevispro-
vokationer genom köp på finskt territorium i
enlighet med 6 kap. 7 § tvångsmedelslagen
(450/1987) och 28 §, 31 a § 1 mom., 31 b §
1 mom. och 32 a § polislagen (493/1995). En
tjänsteman i en annan av Europeiska unionens
medlemsstater kan ges motsvarande rätt också
på grundval av en framställning om rättslig
hjälp som en behörig myndighet i Finland har
gjort hos medlemsstaten i fråga.
En sådan tjänsteman från en annan av
Europeiska unionens medlemsstater som i
enlighet med 1 mom. är verksam på finskt
territorium kan ges rätt att bära vapen, om
detta är nödvändigt på grund av verksamhe-
tens karaktär. Vapnet får endast användas i
sådana nödvärnssituationer som avses i 4 kap.
4 § strafflagen (39/1889). Beslut om rätten att
bära vapen fattas av en polisman som hör till
befälet.

4 §

Verkställande av framställningar om tekniskt
genomförande av teleavlyssning eller tele-
övervakning när den som skall avlyssnas inte

är i Finland

Beslut om verkställandet av sådana fram-
ställningar om tekniskt genomförande av
teleavlyssning eller teleövervakning som av-
ses i artikel 18.2 a eller c i konventionen fattas
av en anhållningsberättigad tjänsteman.
Den anhållningsberättigade tjänstemannen
skall ge sitt samtycke till att framställningen
verkställs när den ansökande medlemsstaten
har lämnat de uppgifter som avses i artikel
18.3 i konventionen och när en tredje
medlemsstat i vilken den som teleavlyssning-
en eller teleövervakningen avser eventuellt

befinner sig har informerats enligt artikel
20.2 a.
Vid förfarandet iakttas 5 a kap. 8 och

9 §, 11 § 1 mom. samt 14 och 15 § tvångs-
medelslagen i tillämpliga delar.

5 §

I beslut om teleavlyssning ingående villkor
som gäller avlyssningsförbud

När en domstol i enlighet med 5 a kap.
5 § tvångsmedelslagen fattar beslut om att
bevilja tillstånd till teleavlyssning med an-
ledning av en sådan framställning som avses
i artikel 18.2 b eller artikel 20 i konventionen,
skall domstolen ställa som villkor att den
ansökande medlemsstatens myndighet iakttar
bestämmelserna i 5 a kap. 10 § 1 mom.
tvångsmedelslagen. Dessutom skall domsto-
len ställa de villkor som föranleds av rätts-
säkerheten för den person som är föremål för
teleavlyssning.

6 §

Underrättelse om att en annan medlemsstat
utför teleavlyssning eller teleövervakning i

Finland

Centralkriminalpolisen tar emot och lämnar
de underrättelser som avses i artikel 20 i
konventionen. Efter att ha tagit emot en
underrättelse skall centralkriminalpolisen
utan dröjsmål föra saken till domstol för
avgörande.

7 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

8 §

Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet.
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Genom förordning av statsrådet kan föres-
krivas att lagen innan konventionen träder i
kraft internationellt skall tillämpas mellan

Finland och en medlemsstat som har lämnat
en sådan förklaring som avses i artikel 27.5
i konventionen.

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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(Finlands författningssamlings nr 624/2005)

Statsrådets förordning

Nr 88

om sättande i kraft av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan
Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft
av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning

av konventionen

Given i Helsingfors den 4 augusti 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Den i Bryssel den 29 maj 2000 ingångna
konventionen, upprättad av rådet på grundval
av artikel 34 i Fördraget om Europeiska
unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brott-
mål mellan Europeiska unionens medlems-
stater träder i kraft den 23 augusti 2005, så
som därom har avtalats. Konventionen har
godkänts av riksdagen den 9 december 2003
och av statsrådet den 19 februari 2004.
Godkännandet har anmälts till generalsekre-
teraren för Europeiska unionens råd den 25
februari 2004.

2 §
Lagen av den 20 februari 2004 om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i konventionen om
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan
Europeiska unionens medlemsstater och till-
lämpning av konventionen (148/2004) träder
i kraft den 23 augusti 2005.

3 §
Finland har lämnat följande förklaringar
gällande konventionen:
1) Artikel 9.6 i konventionen

En överenskommelse enligt artikel 9.1
kräver samtycke enligt artikel 9.3 om den
person som skall överföras är finsk medbor-
gare.
2) Artikel 24 i konventionen
Justitieministeriet är central myndighet för

tillämpningen av artikel 6, inbegripet artikel
6.8.
Behöriga polis- och tullmyndigheter i fråga

om artikel 6.5 är polisen, tullen och gräns-
bevakningsväsendets tjänstemän när de med
stöd av förundersökningslagen är förunder-
sökningsmyndighet i brottmål.
Behöriga myndigheter i fråga om artiklarna

18—20 är polisen och, inom ramen för sin
behörighet, tullen när de med stöd av förun-
dersökningslagen är förundersökningsmyn-
dighet i brottmål. För polisens del mottas och
sänds framställningar enligt artiklarna 18—
20 genom centralkriminalpolisen. Centralkri-
minalpolisen är även kontaktpunkt enligt
artikel 20.4 d.

4 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.
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5 §
Denna förordning träder i kraft den 23
augusti 2005.
Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning av den 6 maj 2004 om
tillämpning av konventionen om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska

unionens medlemsstater och av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i konventionen
och tillämpning av konventionen innan kon-
ventionen trätt i kraft internationellt
(372/2004).

Helsingfors den 4 augusti 2005

Minister Kari Rajamäki

Lagstiftningsdirektör Jan Törnqvist
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Konventionstexter 
 
 

RÅDETS AKT 

av den 29 maj 2000 
 
 
om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprätta konventionen 

om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater 

 
(2000/C 197/01) 

 
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA AKT 

 
med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31 a och artikel 34.2 d i 

detta, 
 

med beaktande av medlemsstaternas initiativ, 
 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och 
 

av följande skäl: 
 

(1) I syfte att förverkliga unionens mål bör reglerna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål 
mellan Europeiska unionens medlemsstater förbättras och en konvention enligt bilagan bör 
därför upprättas. 
 

(2) Några av konventionens bestämmelser ligger inom tilllämpningsområdet för artikel 1 i 
rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal 
som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket 
Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen 
av Schengenregelverket(2). 
 

(3) Detta gäller artiklarna 3, 5, 6, 7, 12 och 23 och, i den mån de berör artikel 12, artiklarna 
15 och 16 och, i den mån den berör de artiklar som det hänvisas till, artikel 1. 
 

(4) De förfaranden som anges i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Is-
land och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämp-
ningen och utvecklingen av Schengenregelverket(3) har iakttagits när det gäller dessa be-
stämmelser. 
 
 
 
______________ 
 
(1) Yttrande avgett den 17 februari 2000. 
(2) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31. 
(3) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
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(5) När antagandet av föreliggande akt anmäls till Republiken Island och Konungariket 

Norge i enlighet med artikel 8.2 a i ovannämnda avtal, kommer dessa båda stater att underrät-
tas särskilt om innehållet i artikel 29 om ikraftträdandet för Island och Norge och de kommer 
att uppmanas att, när de underrättar rådet och kommissionen om att alla konstitutionella krav 
har uppfyllts, lägga fram de relevanta förklaringarna enligt artikel 24 i konventionen. 
 

RÅDET HAR BESLUTAT att upprätta den konvention vars text bifogas och som denna dag 
har undertecknats av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, 
 

RÅDET REKOMMENDERAR att den antas av medlemsstaterna i enligt med deras respek-
tive konstitutionella bestämmelser, 
 

RÅDET UPPMANAR medlemsstaterna att inleda de förfaranden som skall tillämpas här-
vidlag före den 1 januari 2001. 
 

Utfärdad i Bryssel den 29 maj 2000. 

 
 

På rådets vägnar 
Ordförande 
A. Costa 

 
 

————— 
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KONVENTION, 

upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömse-
sidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater 

 
DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA till denna konvention, Europeiska unionens 

medlemsstater, 
 

SOM HÄNVISAR till rådets akt om att upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
(tidigare inbördes rättshjälp) i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, 
 

SOM ÖNSKAR förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan unionens medlemsstater, utan 
att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om skydd av individens frihet, 
 

SOM UNDERSTRYKER medlemsstaternas gemensamma intresse av att säkerställa att den 
ömsesidiga rättsliga hjälpen mellan medlemsstaterna ges på ett snabbt och effektivt sätt som är 
förenligt med de grundläggande principerna i deras nationella lagstiftning och som iakttar de 
individens rättigheter och principer som innesluts i Europakonventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 
1950, 
 

SOM UTTRYCKER sitt förtroende för sina rättssystems uppbyggnad och tillämpning och 
för alla medlemsstaters förmåga att garantera en opartisk rättegång, 
 

SOM ÄR FAST BESLUTNA att komplettera den europeiska konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål av den 20 april 1959 och andra gällande konventioner på detta område 
med en Europeiska unionens konvention, 
 

SOM ERKÄNNER att bestämmelserna i dessa konventioner förblir tillämpliga på alla frå-
gor som inte omfattas av den här konventionen, 
 

SOM BEAKTAR att medlemsstaterna fäster vikt vid att stärka det rättsliga samarbetet, sam-
tidigt som de fortsätter att tillämpa proportionalitetsprincipen, 
 

SOM ERINRAR OM att i denna konvention regleras ömsesidig rättslig hjälp i brottmål på 
grundval av principerna i 1959 års konvention, 
 

SOM KONSTATERAR att artikel 20 i den här konventionen omfattar vissa särskilda situa-
tioner som rör avlyssning av telemeddelanden, utan att ha någon inverkan på andra sådana si-
tuationer utanför konventionens räckvidd, 
 

SOM KONSTATERAR att de allmänna principerna i internationell rätt är tillämpliga i si-
tuationer som inte omfattas av denna konvention, 
 

SOM ERKÄNNER att denna konvention inte påverkar medlemsstaternas ansvar för att upp-
rätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten, och att det åligger varje medlemsstat 
att i enlighet med artikel 33 i Fördraget om Europeiska unionen bestämma på vilka villkor den 
kommer att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten, 
 

HAR ENATS OM FÖLJANDE 
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AVDELNING I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Sambandet med andra konventioner om 
ömsesidig rättslig hjälp 

1. Syftet med denna konvention är att 
komplettera bestämmelserna samt underlätta 
tillämpningen i Europeiska unionens med-
lemsstater av 
 

a) den europeiska konventionen om ömse-
sidig rättslig hjälp (tidigare inbördes rätts-
hjälp) i brottmål av den 20 april 1959, nedan 
kallad Europeiska konventionen om ömsesi-
dig rättslig hjälp, 
 

b) tilläggsprotokollet av den 17 mars 
1978 till Europeiska konventionen om ömse-
sidig rättslig hjälp, 
 

c) de bestämmelser om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål i konventionen av den 
19 juni 1990 om tillämpning av Schengenav-
talet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaf-
fande av kontroller vid de gemensamma 
gränserna (nedan kallad tillämpningskonven-
tionen till Schengenavtalet) som inte upphävs 
enligt artikel 2.2, 
 

d) kapitel 2 i fördraget om utlämning och 
ömsesidig rättslig hjälp (tidigare inbördes 
rättshjälp) i brottmål mellan Konungariket 
Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och 
Konungariket Nederländerna av den 27 juni 
1962, ändrat genom protokollet av den 
11 maj 1974 (nedan kallat Beneluxfördraget) 
inom ramen för förbindelserna mellan med-
lemsstaterna i den ekonomiska unionen Be-
nelux. 
 

2. Den här konventionen påverkar inte till-
lämpligheten av mer förmånliga bestämmel-
ser i bilaterala eller multilaterala avtal mellan 
medlemsstater och inte heller, enligt artikel 
26.4 i Europeiska konventionen om ömsesi-
dig rättslig hjälp, sådana överenskommelser 
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål som 

träffats på grundval av enhetlig lagstiftning 
eller enligt en särskild ordning som medger 
ömsesidigt verkställande av åtgärder för 
rättslig hjälp på deras respektive territorium. 
 

Artikel 2 

Bestämmelser som berör Schengenregelver-
ket 

1. Bestämmelserna i artiklarna 3, 5, 6, 7, 
12 och artikel 23, i den mån de berör artikel 
12, artiklarna 15 och 16 och, i den mån den 
berör de artiklar som det hänvisas till, artikel 
1, utgör åtgärder som ändrar eller bygger på 
de bestämmelser som avses i bilaga A till det 
avtal som ingåtts mellan Europeiska unio-
nens råd och Republiken Island och Ko-
nungariket Norge angående dessa båda sta-
ters associering till genomförandet, tillämp-
ningen och utvecklingen av Schengenregel-
verket(1). 
 

2. Bestämmelserna i artikel 49 a samt artik-
larna 52, 53 och 73 i tillämpningskonventio-
nen till Schengenavtalet skall upphöra att 
gälla. 
 

Artikel 3 

Förfaranden i samband med vilka rättslig 
hjälp också skall ges 

1. Ömsesidig rättslig hjälp skall också ges i 
förfaranden som inletts av administrativa 
myndigheter för sådana gärningar som är 
straffbara enligt den nationella lagstiftningen 
i den ansökande eller anmodade medlemssta-
ten, eller i båda, såsom överträdelser av rätts-
regler och då beslutet kan leda till förfaran-
den inför en domstol som är behörig att 
handlägga brottmål. 
 

2. Ömsesidig rättslig hjälp skall också ges i 
samband med straffrättsliga förfaranden och 
de förfaranden som avses i punkt 1, som hän-
för sig till gärningar eller överträdelser för 
vilka en juridisk person kan ställas till ansvar 
i den ansökande medlemsstaten. 
 
–––––––––––––– 
(1) EGT nr L 176, 10.7.1999, s. 36 
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Artikel 4 

Formaliteter och förfaranden för verkstäl-
landet av framställningar om ömsesidig 

rättslig hjälp 

1. När ömsesidig rättslig hjälp beviljas 
skall den anmodade medlemsstaten iaktta de 
formaliteter och förfaranden som uttryckli-
gen anges av den ansökande medlemsstaten, 
om inte annat föreskrivs i denna konvention 
och under förutsättning att dessa formaliteter 
och förfaranden inte strider mot de grundläg-
gande rättsprinciperna i den anmodade med-
lemsstaten. 
 

2. Den anmodade medlemsstaten skall 
verkställa framställningen om rättslig hjälp 
så snart som möjligt och skall ta största möj-
liga hänsyn till de rättegångsfrister och andra 
frister som anges av den ansökande med-
lemsstaten. Den ansökande medlemsstaten 
skall ange skälen till dessa frister. 
 

3. Om en framställningen inte alls eller en-
dast delvis kan verkställas i enlighet med den 
ansökande medlemsstatens krav, skall den 
anmodade medlemsstatens myndigheter utan 
dröjsmål underrätta den ansökande medlems-
statens myndigheter och ange på vilka villkor 
framställningen skulle kunna verkställas. 
Den ansökande och den anmodade medlems-
statens myndigheter kan därefter enas om att 
vidta ytterligare åtgärder som rör framställ-
ningarna, vid behov genom att göra åtgärder-
na avhängiga av dessa villkor. 
 

4. Om man kan förutse att den av den an-
sökande medlemsstaten fastställda tidsfristen 
för att framställningen skall kunna verkstäl-
las inte kan hållas, och om de skäl som avses 
i punkt 2, andra meningen, tydligt visar att 
varje försening kommer att leda till väsentli-
ga störningar av förfarandet i den ansökande 
medlemsstaten, skall den anmodade med-
lemsstatens myndigheter omgående meddela 
den beräknade tid som behövs för att verk-
ställa framställningen. Den ansökande med-
lemsstatens myndigheter skall omgående 
meddela om de ändå håller fast vid sin fram-
ställning. Den ansökande och den anmodade 
medlemsstatens myndigheter kan därefter 

komma överens om vilka ytterligare åtgärder 
som skall vidtas i fråga om framställningen. 
 
 

Artikel 5 

Översändande och delgivning av rätte-
gångshandlingar 

1. Varje medlemsstat skall översända rätte-
gångshandlingar som rör personer som vistas 
på en annan medlemsstats territorium direkt 
till dessa personer med post. 
 

2. Rättegångshandlingar får översändas ge-
nom den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndigheter endast om 
 

a) adressen till den person för vilken hand-
lingarna är avsedd är okänd eller osäker, eller 
 

b) det enligt de rättegångsregler som är till-
lämpliga i den ansökande medlemsstaten 
krävs ett annat bevis för delgivning av hand-
lingen med adressaten än det bevis som kan 
erhållas med post, eller 
 

c) det inte har varit möjligt att delge hand-
lingen med post, eller 
 

d) den ansökande medlemsstaten har väl-
grundade skäl att anse att sändande med post 
inte skulle ge resultat eller är olämpligt. 
 

3. När det finns anledning att anta att 
adressaten inte förstår det språk som hand-
lingen är avfattad på, skall handlingen, eller 
åtminstone de viktigaste delarna av den, 
översättas till språket (något av språken) i 
den medlemsstat på vars territorium adressa-
ten vistas. Om den myndighet som har utfär-
dat rättegångshandlingen känner till att 
adressaten endast förstår ett annat språk, 
skall handlingen, eller åtminstone de vikti-
gaste delarna av den, översättas till detta and-
ra språk. 
 

4. Alla rättegångshandlingar skall åtföljas 
av ett meddelande om att adressaten hos den 
myndighet som har utfärdat handlingen eller 
hos andra myndigheter i den medlemsstaten 
kan få upplysningar om sina rättigheter och 



 Nr 88 
  

   

999

skyldigheter när det gäller handlingen. Punkt 
3 skall också vara tillämplig på detta medde-
lande. 
 

5. Denna artikel skall inte påverka tillämp-
ningen av artiklarna 8, 9 och 12 i Europeiska 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
samt artiklarna 32, 34 och 35 i Beneluxför-
draget. 
 
 

Artikel 6 

Översändande av framställningar om ömse-
sidig rättslig hjälp 

1. Framställningar om ömsesidig rättslig 
hjälp och sådant informationsutbyte på eget 
initiativ som avses i artikel 7 skall göras 
skriftligen, eller på annat sätt som gör det 
möjligt att få en skriftlig uppteckning, så att 
den mottagande medlemsstaten kan fastställa 
äktheten. Sådana framställningar skall göras 
direkt mellan de rättsliga myndigheter som 
har behörighet att inleda och verkställa dem 
på ett visst territorium, och skall besvaras 
genom samma kanaler om inte annat före-
skrivs i den här artikeln. 
 

All information som lämnas av en med-
lemsstat med tanke på lagföring inför en an-
nan medlemsstats domstol i den mening som 
avses i artikel 21 i Europeiska konventionen 
om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 42 i 
Beneluxfördraget, kan göras genom direkta 
kontakter mellan de behöriga rättsliga myn-
digheterna. 
 

2. Punkt 1 skall inte påverka möjligheten 
att i särskilda fall sända eller återsända fram-
ställningar 
 

a) mellan en medlemsstats centrala myn-
dighet och en annan medlemsstats centrala 
myndighet, eller 
 

b) mellan en medlemsstats rättsliga myn-
dighet och en annan medlemsstats centrala 
myndighet. 

 
3. Trots vad som sägs i punkt 1 får Förena-

de kungariket respektive Irland, när de läm-

nar den underrättelse som föreskrivs i artikel 
27.2, förklara att framställningar och medde-
landen till dem skall skickas till dem via den 
centrala myndigheten i respektive land, i en-
lighet med vad som anges i förklaringen. 
Dessa båda medlemsstater får när som helst 
genom ytterligare en förklaring begränsa 
räckvidden av en sådan förklaring i syfte att 
ge större verkan åt punkt 1. De skall göra 
detta när bestämmelserna om ömsesidig 
rättslig hjälp i tillämpningskonventionen till 
Schengenavtalet sätts i kraft för dem. 
 

Varje medlemsstat får tillämpa ömsesidig-
hetsprincipen i fråga om ovan nämnda för-
klaringar. 
 

4. Varje framställning om ömsesidig rätts-
lig hjälp som är brådskande får för att vinna 
tid göras genom Internationella kriminalpo-
lisorganisationen (Interpol) eller varje organ 
som är behörigt enligt bestämmelser som an-
tagits i enlighet med Fördraget om Europeis-
ka unionen. 
 

5. Om den behöriga myndigheten för fram-
ställningar enligt artiklarna 12, 13 eller 14 i 
den ena medlemsstaten är en rättslig eller 
central myndighet och i den andra medlems-
staten en polis- eller tullmyndighet, får fram-
ställningar göras och besvaras direkt mellan 
dessa myndigheter. Punkt 4 är tillämplig på 
sådana kontakter. 
 

6. Om den behöriga myndigheten för fram-
ställningar om ömsesidig rättslig hjälp vid 
förfaranden enligt artikel 3.1 är en rättslig 
myndighet eller en central myndighet i en 
medlemsstat och en administrativ myndighet 
i den andra medlemsstaten, får framställning-
ar göras och besvaras direkt mellan dessa 
myndigheter. 

 
7. När de lämnar den underrättelse som an-

ges i artikel 27.2, får varje medlemsstat för-
klara att den inte är bunden av första me-
ningen i punkt 5 eller av punkt 6 i den här ar-
tikeln, eller någon av dem, eller att den en-
dast kommer att tillämpa dessa bestämmelser 
på vissa villkor, vilka den skall ange. En så-
dan förklaring kan när som helst återkallas 
eller ändras. 
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8. Följande framställningar eller underrät-
telser skall göras via medlemsstaternas cen-
trala myndigheter: 
 

a) Framställningar om tillfälligt överföran-
de eller transitering av frihetsberövade per-
soner enligt artikel 9 i den här konventionen, 
artikel 11 i Europeiska konventionen om öm-
sesidig rättslig hjälp och artikel 33 i Benelux-
fördraget, 
 

b) Utdrag ur straffregistren enligt artikel 
22 i Europeiska konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp och artikel 43 i Beneluxfördra-
get. Dock får framställningar om kopior av 
utdrag ur straffregistren och beslut som anges 
i artikel 4 i tilläggsprotokollet till Europeiska 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp rik-
tas direkt till de behöriga myndigheterna. 
 

Artikel 7 

Informationsutbyte på eget initiativ 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
får inom ramen för sin nationella lagstiftning 
utan särskild framställning utbyta informa-
tion om såväl brott som sådana överträdelser 
av rättsregler som avses i artikel 3.1, om be-
straffningen av brottet eller handläggningen 
av överträdelsen omfattas av den mottagande 
myndighetens behörighet vid den tidpunkt då 
informationen lämnas. 
 

2. Den myndighet som tillhandahåller in-
formationen får, i enlighet med sin nationella 
lagstiftning, ställa villkor för den mottagande 
myndighetens användning av informationen. 
 

3. Den mottagande myndigheten skall vara 
bunden av dessa villkor. 

 
AVDELNING II 

FRAMSTÄLLNINGAR OM SÄRSKILDA 
FORMER AV ÖMSESIDIG RÄTTSLIG 

HJÄLP 

Artikel 8 

Återställande 

1. På begäran av den ansökande medlems-
staten och utan att det påverkar rättigheterna 

för tredje man i god tro, får den anmodade 
medlemsstaten ställa olagligt förvärvade fö-
remål till den ansökande statens förfogande i 
syfte att de skall återställas till den rätta äga-
ren. 
 

2. Vid tillämpningen av artiklarna 3 och 6 i 
Europeiska konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp, liksom artikel 24.2 och artikel 
29 i Beneluxfördraget, får den anmodade 
medlemsstaten, antingen före eller efter det 
att föremål överlämnas till den ansökande 
medlemsstaten avstå från dem, om detta kan 
underlätta återställandet av föremålen till den 
rätte ägaren. Rättigheterna för tredje man i 
god tro skall inte påverkas. 
 

3. Om den anmodade medlemsstaten avstår 
från föremålen innan dessa överlämnas till 
den ansökande medlemsstaten skall den inte 
göra anspråk på någon rätt till säkerhet eller 
annan regressrätt i kraft av lagbestämmelser-
na om skatt eller tull på dessa föremål. 
 

Ett sådant avstående som avses i punkt 
2 skall inte inverka på den anmodade med-
lemsstatens rätt att ta ut skatt eller tull hos 
den rätte ägaren. 
 
 
 
 
 

Artikel 9 

Tillfälligt överförande av frihetsberövade 
personer i utredningssyfte 

1. När det finns en överenskommelse mel-
lan de berörda medlemsstaternas behöriga 
myndigheter får en medlemsstat som har be-
gärt en utredning där det krävs att en person 
som är frihetsberövad på dess eget territori-
um är närvarande, tillfälligt överföra denna 
person till den medlemsstat där utredningen 
skall äga rum. 
 

2. Överenskommelsen skall omfatta villko-
ren för personens tillfälliga överförande samt 
den tidsfrist inom vilken han eller hon måste 
återföras till den ansökande medlemsstatens 
territorium. 
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3. När den berörda personens samtycke till 
överförandet krävs skall en förklaring om 
samtycke eller en kopia av förklaringen om-
gående lämnas till den anmodade medlems-
staten. 
 

4. Tiden för frihetsberövande på den an-
modade medlemsstatens territorium skall av-
räknas från den tid som den berörda personen 
är eller kommer att vara frihetsberövad på 
den ansökande medlemsstatens territorium. 
 

5. Bestämmelserna i artikel 11.2 och 
11.3 samt artiklarna 12 och 20 i Europeiska 
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
skall i tillämpliga delar gälla för den här arti-
keln. 
 

6. När de lämnar den underrättelse som an-
ges i artikel 27.2 får varje medlemsstat för-
klara att det för en överenskommelse enligt 
punkt 1 i den här artikeln krävs samtycke en-
ligt punkt 3 i den här artikeln, eller att det 
krävs samtycke under vissa förutsättningar 
som anges i förklaringen. 
 

Artikel 10 

Förhör genom videokonferens 

1. Om en person befinner sig på en med-
lemsstats territorium och skall höras som 
vittne eller sakkunnig av en annan medlems-
stats rättsliga myndigheter får den senare sta-
ten, om det är omöjligt eller olämpligt för 
den person som skall förhöras att inställa sig 
personligen i den medlemsstaten, begära att 
förhöret äger rum genom videokonferens en-
ligt punkterna 2—8. 

 
2. Den anmodade medlemsstaten skall 

medge förhör genom videokonferens under 
förutsättning att denna metod inte strider mot 
dess grundläggande rättsprinciper och på 
villkor att tekniska hjälpmedel finns tillgäng-
liga för att genomföra förhöret. Om den an-
modade medlemsstaten inte har tillgång till 
de tekniska hjälpmedel som behövs för en 
videokonferens får den ansökande medlems-
staten ställa dessa till förfogande efter ömse-
sidig överenskommelse. 

3. I framställningar om förhör genom vi-
deokonferens skall, förutom den information 
som anges i artikel 14 i Europeiska konven-
tionen om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 
37 i Beneluxfördraget, anges skälet till att det 
inte är önskvärt eller möjligt för vittnet eller 
den sakkunnige att vara närvarande personli-
gen samt namnet på den rättsliga myndighe-
ten och de personer som kommer att hålla 
förhöret. 
 

4. Den anmodade medlemsstatens rättsliga 
myndighet skall kalla den berörda personen 
att inställa sig enligt de förfaranden som an-
ges i landets lagstiftning. 
 

5. För förhör genom videokonferens skall 
följande bestämmelser gälla: 
 

a) Den anmodade medlemsstatens rättsliga 
myndighet skall vara närvarande vid förhö-
ret, vid behov biträdd av en tolk, och skall 
också vara ansvarig för att kontrollera både 
identiteten hos den person som skall höras 
och för att den anmodade medlemsstatens 
grundläggande rättsprinciper iakttas. Om den 
anmodade medlemsstatens rättsliga myndig-
het anser att den anmodade medlemsstatens 
grundläggande rättsprinciper åsidosätts under 
förhöret, skall den omedelbart vidta nödvän-
diga åtgärder för att säkerställa att förhöret 
fortsätter i enlighet med dessa principer. 
 

b) Den ansökande och den anmodade med-
lemsstatens behöriga myndigheter skall vid 
behov komma överens om åtgärder för att 
skydda den person som skall höras. 

 
c) Förhöret skall hållas direkt av eller under 

överinseende av den ansökande medlemssta-
tens rättsliga myndighet, i enlighet med den 
nationella lagstiftningen. 

 
d) På begäran av den ansökande medlems-

staten eller den person som skall höras, skall 
den anmodade medlemsstaten se till att den 
person som skall höras vid behov biträds av 
en tolk. 
 

e) Den person som skall höras får åberopa 
den rätt att inte vittna som han eller hon skul-
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le ha enligt antingen den anmodade eller den 
ansökande medlemsstatens lagstiftning. 

 
6. Utan att det påverkar några överenskom-

na åtgärder för skydd av personer skall den 
anmodade medlemsstatens rättsliga myndig-
het efter förhörets slut upprätta ett protokoll 
med uppgifter om datum och plats för förhö-
ret, den hörda personens identitet och, om 
andra personer har deltagit i förhöret i den 
anmodade medlemsstaten, samtliga personers 
identitet och uppgift om i vilken egenskap de 
har deltagit, alla eventuella edsavläggelser 
samt under vilka tekniska omständigheter 
förhöret har ägt rum. Denna handling skall av 
den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndighet översändas till den ansökande 
medlemsstatens behöriga myndighet. 
 

7. Den ansökande medlemsstaten skall er-
sätta den anmodade medlemsstaten för kost-
naderna för att upprätta en videolänk, kost-
naderna för driften av videolänken i den an-
modade medlemsstaten, arvode till tolkar 
som har tillhandahållits samt ersättning, in-
klusive för kostnader för resa inom den an-
modade medlemsstaten, till vittnen och sak-
kunniga, såvida inte den senare staten avstår 
från ersättning för en del av eller alla dessa 
utgifter. 
 

8. Varje medlemsstat skall vidta nödvändi-
ga åtgärder för att säkerställa att när vittnen 
eller sakkunniga som skall höras på dess ter-
ritorium i enlighet med denna artikel vägrar 
att vittna trots att de är skyldiga att göra det 
eller ger falskt vittnesmål skall den nationella 
lagstiftningen tillämpas, på samma sätt som 
om förhöret ägde rum i ett nationellt förfa-
rande. 

 
9. Medlemsstaterna får om de så önskar, 

om det är lämpligt och med godkännande av 
sina behöriga rättsliga myndigheter också 
tillämpa bestämmelserna i denna artikel på 
förhör genom videokonferens med en åtalad 
person. I sådana fall skall beslutet att hålla en 
videokonferens och hur den skall genomföras 
först fattas genom en överenskommelse mel-
lan de berörda medlemsstaterna, i enlighet 
med respektive stats nationella rätt och rele-
vanta internationella instrument, inbegripet 

1950 års europeiska konvention om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna. 

När de lämnar den underrättelse som avses 
i artikel 27.2, får varje medlemsstat förklara 
att den inte kommer att tillämpa första styck-
et. En sådan förklaring kan när som helst 
återkallas. 

Förhör får endast genomföras med den åta-
lades samtycke. Sådana regler som behövs 
för att skydda åtalade personers rättigheter 
skall antas av rådet i ett rättsligt bindande in-
strument. 
 
 

Artikel 11 

Förhör med vittnen och sakkunniga genom 
telefonkonferens 

1. Om en person befinner sig på en med-
lemsstats territorium och skall höras som 
vittne eller sakkunnig av en annan medlems-
stats rättsliga myndigheter, får den senare 
staten om så föreskrivs i dess nationella lag-
stiftning, begära bistånd från den förstnämn-
da medlemsstaten, så att förhöret kan äga 
rum genom telefonkonferens, enligt punkter-
na 2—5. 
 

2. Ett förhör genom telefonkonferens får 
endast äga rum om vittnet eller den sakkun-
nige samtycker till att förhöret hålls genom 
telefonkonferens. 
 

3. Den anmodade medlemsstaten skall 
medge förhör genom telefonkonferens, om 
detta inte strider mot dess grundläggande 
rättsprinciper. 
 

4. En begäran om förhör genom telefon-
konferens skall, förutom den information 
som anges i artikel 14 i Europeiska konven-
tionen om ömsesidig rättslig hjälp och artikel 
37 i Beneluxfördraget, innehålla namnen på 
den rättsliga myndighet och de personer som 
kommer att leda förhöret samt uppgift om att 
vittnet eller den sakkunnige samtycker till att 
delta i ett förhör genom telefonkonferens. 
 

5. De berörda medlemsstaterna skall kom-
ma överens om de praktiska arrangemangen 
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för förhöret. Den anmodade medlemsstaten 
skall då denna överenskommelse görs åta sig 
att 
 

a) meddela vittnet eller den sakkunnige om 
tid och plats för förhöret, 
 

b) kontrollera vittnets eller den sakkunni-
ges identitet, 
 

c) kontrollera att vittnet eller den sakkun-
nige samtycker till förhör genom telefonkon-
ferens. 
 

Den anmodade medlemsstaten får ställa 
som villkor för sitt samtycke, att bestämmel-
serna i artikel 10.5 och 10.8 skall gälla, fullt 
ut eller delvis. Om inte parterna kommer 
överens om något annat, skall bestämmelser-
na i artikel 10.7 gälla i tillämpliga delar. 
 

Artikel 12 

Kontrollerade leveranser 

1. Varje medlemsstat skall åta sig att det på 
begäran av en annan medlemsstat blir möjligt 
att tillåta kontrollerade leveranser på dess ter-
ritorium inom ramen för utredningar om brott 
som kan leda till utlämning. 
 

2. Beslut om att genomföra kontrollerade 
leveranser skall i varje enskilt fall fattas av 
den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndigheter under iakttagande av den sta-
tens nationella lagstiftning. 
 

3. De kontrollerade leveranserna skall 
genomföras i enlighet med den anmodade 
medlemsstatens förfaranden. Befogenhet att 
agera, leda insatser och kontrollera dem skall 
åvila den medlemsstatens behöriga myndig-
heter. 
 

Artikel 13 

Gemensamma utredningsgrupper 

1. För ett särskilt syfte och för en begrän-
sad period, som kan förlängas med samtliga 
parters samtycke, får de behöriga myndighe-
terna i två eller flera medlemsstater genom 

en ömsesidig överenskommelse inrätta en 
gemensam utredningsgrupp för brottsutred-
ningar i en eller flera av de medlemsstater 
som inrättat gruppen. Gruppens sammansätt-
ning skall anges i överenskommelsen. 
 

En gemensam utredningsgrupp får i syn-
nerhet inrättas om 
 

a) en medlemsstats brottsutredningar krä-
ver komplicerade och krävande utredningar 
med anknytning till andra medlemsstater, 
 

b) flera medlemsstater genomför brottsut-
redningar där omständigheterna kräver sam-
ordnade, gemensamma åtgärder i de berörda 
medlemsstaterna. 
 

En framställning om inrättande av en ge-
mensam utredningsgrupp får göras av varje 
berörd medlemsstat. Utredningsgruppen skall 
inrättas i en av de medlemsstater där utred-
ningarna förväntas äga rum. 
 

2. Framställningar om att inrätta en gemen-
sam utredningsgrupp skall, förutom de upp-
gifter som finns angivna i de relevanta be-
stämmelserna i artikel 14 i Europeiska kon-
ventionen om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål och i artikel 37 i Beneluxfördraget, 
innehålla förslag till gruppens sammansätt-
ning. 

 
3. Den gemensamma utredningsgruppen 

skall vara verksam på territoriet i de med-
lemsstater som inrättar gruppen på följande 
villkor: 
 

a) Gruppens ledare skall företräda den be-
höriga myndighet som deltar i brottsutred-
ningar från den medlemsstat där gruppen är 
verksam. Gruppens ledare skall agera inom 
gränserna för sin befogenhet enligt nationell 
lagstiftning. 
 

b) Gruppen skall vara bunden av lagstift-
ningen i den medlemsstat där den är verk-
sam. Gruppens medlemmar skall utföra sina 
uppgifter under ledning av den person som 
avses i punkt a med beaktande av de villkor 
som fastställs av deras egna myndigheter i 
överenskommelsen om att inrätta gruppen. 
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c) Den medlemsstat där gruppen är verk-
sam skall skapa de organisatoriska förutsätt-
ningarna för verksamheten. 
 

4. Medlemmar i den gemensamma utred-
ningsgruppen som kommer från andra med-
lemsstater än den medlemsstat där gruppen är 
verksam omnämns i denna artikel som "avde-
lade" till gruppen. 
 

5. Avdelade medlemmar i den gemensam-
ma utredningsgruppen skall ha rätt att närva-
ra när utredningsåtgärder vidtas i den med-
lemsstat där verksamheten äger rum. Emel-
lertid får gruppens ledare av särskilda skäl, i 
enlighet med lagstiftningen i den medlems-
stat där gruppen är verksam, fatta ett annat 
beslut. 
 

6. Avdelade medlemmar i den gemensam-
ma utredningsgruppen får, i enlighet med 
lagstiftningen i den medlemsstat där gruppen 
är verksam, av gruppens ledare anförtros vis-
sa utredningsåtgärder om detta har godkänts 
av de behöriga myndigheterna i den med-
lemsstat där verksamheten äger rum och den 
avdelande medlemsstaten. 
 

7. När det för den gemensamma utred-
ningsgruppens arbete krävs att det vidtas ut-
redningsåtgärder i någon av de medlemssta-
ter som har inrättat gruppen, får personer 
som avdelats till gruppen av den medlemssta-
ten begära att deras egna behöriga myndighe-
ter vidtar åtgärderna. Dessa åtgärder skall 
bedömas i denna medlemsstat enligt de vill-
kor som skulle gälla om åtgärderna begärdes 
i en inhemsk utredning. 
 

8. Om den gemensamma utredningsgrup-
pen behöver hjälp från en annan medlemsstat 
än de som har inrättat gruppen eller från en 
tredje stat, får de behöriga myndigheterna i 
den stat där verksamheten äger rum begära 
hjälp hos de behöriga myndigheterna i den 
andra berörda staten i enlighet med de rele-
vanta instrumenten eller arrangemangen. 
 

9. En medlem av den gemensamma utred-
ningsgruppen får i enlighet med sitt lands 
lagstiftning eller inom ramen för sin befo-
genhet förse den gemensamma gruppen med 

uppgifter som finns tillgängliga i den med-
lemsstat som har avdelat honom eller henne 
för de brottsutredningar som utförs av den 
gemensamma gruppen. 
 

10. Uppgifter som en medlem eller en av-
delad medlem i behörig ordning har erhållit 
under sitt deltagande i en gemensam utred-
ningsgrupp och som de berörda medlemssta-
ternas behöriga myndigheter inte på annat 
sätt har tillgång till får användas för följande 
ändamål: 
 

a) För de ändamål för vilka gruppen inrät-
tats. 
 

b) Med förbehåll för föregående medgi-
vande av den medlemsstat där informationen 
har blivit tillgänglig, för att upptäcka, utreda 
och beivra andra brott. Sådant medgivande 
får vägras endast om en sådan användning 
skulle äventyra brottsutredningar i den be-
rörda medlemsstaten eller om medlemsstaten 
i ett sådant fall skulle kunna vägra ömsesidig 
rättslig hjälp. 
 

c) För att förhindra ett överhängande och 
allvarligt hot mot allmän säkerhet och utan 
att det påverkar tillämpningen av punkt b om 
en brottsutredning skulle inledas senare. 

 
d) För andra ändamål i den mån de med-

lemsstater som har inrättat gruppen kommer 
överens om detta. 
 

11. Andra befintliga bestämmelser eller ar-
rangemang om inrättande av gemensamma 
utredningsgrupper eller deras verksamhet på-
verkas inte av tillämpningen av bestämmel-
serna i denna artikel. 
 

12. I den mån de berörda medlemsstaternas 
lagstiftning eller bestämmelserna i rättsliga 
instrument som gäller dem emellan medger 
det, får arrangemang avtalas så att andra per-
soner än företrädare för de behöriga myndig-
heterna i de medlemsstater som har inrättat 
den gemensamma utredningsgruppen kan 
delta i gruppens verksamhet. Sådana perso-
ner kan till exempel vara tjänstemän i organ 
som inrättats enligt Fördraget om Europeiska 
unionen. De rättigheter som medlemmarna 
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eller de avdelade medlemmarna av gruppen 
får enligt denna artikel skall inte gälla för 
dessa personer såvida inte något annat ut-
tryckligen fastställs i överenskommelsen. 
 
 

Artikel 14 

Hemliga utredningar 

1. Den ansökande och den anmodade med-
lemsstaten får enas om att bistå varandra i 
brottsutredningar som genomförs av polis-
män med hemlig eller falsk identitet (hemliga 
utredningar). 
 

2. Beslut om att göra en framställning skall 
i varje enskilt fall fattas av de behöriga myn-
digheterna i den anmodade medlemsstaten 
med vederbörlig hänsyn till dess nationella 
lagstiftning och förfaranden. De båda med-
lemsstaterna skall med vederbörlig hänsyn 
till sin nationella lagstiftning och sina natio-
nella förfaranden komma överens om den 
hemliga utredningens varaktighet, de närma-
re villkoren och de berörda polismännens 
rättsliga ställning. 
 

3. Hemliga utredningar skall genomföras i 
enlighet med den medlemsstats nationella 
lagstiftning och nationella förfaranden på 
vilkens territorium den hemliga utredningen 
äger rum. De deltagande medlemsstaterna 
skall samarbeta för att säkerställa att den 
hemliga utredningen förbereds och överva-
kas, och för att vidta säkerhetsarrangemang 
för de polismän som är verksamma under 
hemlig eller falsk identitet. 

 
4. När de lämnar den underrättelse som an-

ges i artikel 27.2 får varje medlemsstat för-
klara att den inte är bunden av denna artikel. 
En sådan förklaring kan när som helst åter-
kallas. 
 

Artikel 15 

Tjänstemäns straffrättsliga ansvar 

Under sådan verksamhet som avses i artik-
larna 12—14, skall tjänstemän från en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där verk-

samheten äger rum likställas med tjänstemän 
i den stat där verksamheten äger rum när det 
gäller brott som de utsätts för eller begår. 
 
 

Artikel 16 

Tjänstemäns civilrättsliga ansvar 

1. När tjänstemän från en medlemsstat är 
verksamma i en annan medlemsstat i enlighet 
med artiklarna 12-14, skall den första med-
lemsstaten vara ansvarig för skador som des-
sa kan ha vållat i samband med uppdraget, i 
enlighet med lagstiftningen i den medlems-
stat på vars territorium tjänstemännen är 
verksamma. 
 

2. Den medlemsstat på vars territorium de 
skador som avses i punkt 1 orsakas skall er-
sätta skadorna enligt de villkor som gäller för 
skada som orsakats av dess egna tjänstemän. 
 

3. Den medlemsstat vars tjänstemän har or-
sakat en person skada på någon annan med-
lemsstats territorium skall fullt ut ersätta den 
senare staten för det belopp som denna beta-
lat ut till de skadelidande eller deras rättsin-
nehavare. 

 
4. Utan att det påverkar rättigheterna gent-

emot tredje man och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3, skall varje med-
lemsstat i de fall som nämns i punkt 1 avstå 
från att kräva ersättning för skador den vål-
lats av en annan medlemsstat. 

 
 

AVDELNING III 

AVLYSSNING AV TELEMEDDELANDEN 

Artikel 17 

Myndigheter som är behöriga att beordra 
avlyssning av telemeddelanden 

Vid tillämpningen av bestämmelserna i ar-
tiklarna 18-20 skall med behörig myndighet 
avses en rättslig myndighet eller, om en rätts-
lig myndighet inte har någon behörighet på 
det område som omfattas av dessa bestäm-
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melser, en motsvarande behörig myndighet 
som har angivits enligt artikel 24.1 e och som 
verkar i samband med en brottsutredning. 
 
 
 
 

Artikel 18 

Framställningar om avlyssning av telemed-
delanden 

1. I brottsutredningssyfte får en behörig 
myndighet i den ansökande medlemsstaten i 
enlighet med villkoren i sin nationella lag-
stiftning göra en framställning till en behörig 
myndighet i den anmodade medlemsstaten 
om 
 

a) avlyssning och omedelbara överföranden 
av telemeddelanden till den ansökande med-
lemsstaten, eller 
 

b) avlyssning, upptagning och därpå föl-
jande överföring av upptagningen av tele-
meddelanden till den ansökande medlemssta-
ten. 

 
2. Framställningar enligt punkt 1 får göras 

när den person vars telemeddelanden skall 
avlyssnas befinner sig i 
 

a) den ansökande medlemsstaten och den 
medlemsstaten behöver tekniskt bistånd från 
den anmodade medlemsstaten för att avlyss-
na personens meddelanden, 
 

b) den anmodade medlemsstaten och per-
sonens meddelanden kan avlyssnas i den 
medlemsstaten, 
 

c) en tredje medlemsstat som har informe-
rats enligt artikel 20.2 a, och den ansökande 
medlemsstaten behöver tekniskt bistånd från 
den anmodade medlemsstaten för att avlyss-
na personens meddelanden. 
 

3. Med avvikelse från bestämmelserna i ar-
tikel 14 i Europeiska konventionen om ömse-
sidig rättslig hjälp och artikel 37 i Benelux-
fördraget, skall framställningar enligt denna 
artikel innehålla följande: 

a) Uppgift om vilken myndighet som gör 
framställningen. 
 

b) Bekräftelse på att en laglig order om av-
lyssning har givits i samband med en brotts-
utredning. 
 

c) Information som gör det möjligt att in-
formera den person som avlyssningen avser. 
 

d) Uppgift om vilken brottslig handling 
som är under utredning. 
 

e) Hur lång tid som avlyssning önskas. 
 

f) Om möjligt tillräckliga tekniska data, 
särskilt det relevanta anslutningsnumret inom 
nätet, för att säkerställa att framställningen 
kan efterkommas. 
 

4. En framställning enligt punkt 2 b skall 
också innehålla en faktasammanställning. 
Den anmodade medlemsstaten får begära in 
alla ytterligare uppgifter som behövs för att 
den skall kunna avgöra om den skulle vidta 
den begärda åtgärden i ett liknande inhemskt 
fall. 
 

5. Den anmodade medlemsstaten skall åta 
sig att efterkomma framställningar enligt 
punkt 1 a enligt följande: 
 

a) Om framställningen görs enligt punkt 
2 a och 2 c så snart som den har fått de upp-
gifter som avses i punkt 3. Den anmodade 
medlemsstaten får tillåta avlyssningen utan 
ytterligare formaliteter. 
 

b) Om framställningen görs enligt punkt 
2 b, så snart som den har fått de uppgifter 
som avses i punkterna 3 och 4 och om den 
begärda åtgärden skulle ha vidtagits i ett lik-
nande inhemskt fall. Den anmodade med-
lemsstaten får ställa samma villkor för sitt bi-
fall som den skulle tillämpa när det gäller att 
vidta sådana åtgärder i ett liknande inhemskt 
fall. 

 
6. Om ett omedelbart överförande inte är 

möjligt skall den anmodade medlemsstaten 
åta sig att behandla framställningar enligt 
punkt 1 b så snart som den fått uppgifterna i 
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punkterna 3 och 4, om den begärda åtgärden 
skulle ha vidtagits i ett liknande inhemskt 
fall. Den anmodade medlemsstaten får ställa 
samma villkor för sitt bifall som den skulle 
tillämpa när det gäller att vidta sådana åtgär-
der i ett liknande inhemskt fall. 
 

7. När de lämnar den underrättelse som an-
ges i artikel 27.2 får varje medlemsstat för-
klara att den är bunden av punkt 6 enbart om 
den inte kan tillhandahålla ett omedelbart 
överförande. I detta fall får de övriga med-
lemsstaterna tillämpa principen om ömsesi-
dighet. 
 

8. När en framställning görs enligt punkt 
1 b får den ansökande medlemsstaten, om 
den har ett särskilt skäl till detta, även begära 
en utskrift av upptagningen. Den anmodade 
medlemsstaten skall pröva sådana framställ-
ningar i enlighet med sin nationella lagstift-
ning och nationella förfaranden. 
 

9. Den medlemsstat som mottar de uppgif-
ter som avses i punkterna 3 och 4 skall be-
handla dessa uppgifter konfidentiellt i enlig-
het med sin nationella lagstiftning. 
 
 

Artikel 19 

Avlyssning av telemeddelanden på det na-
tionella territoriet genom förmedling av 

tjänsteleverantörer 

1. Medlemsstaterna skall se till att sådana 
system för telemeddelande som hanteras via 
en nätport på deras territorium och som för 
laglig avlyssning av meddelanden från en 
person som befinner sig i en annan medlems-
stat inte är direkt tillgängliga på den med-
lemsstatens territorium, får göras direkt till-
gängliga för laglig avlyssning som utförs av 
den medlemsstaten genom förmedling av en 
utsedd tjänsteleverantör som befinner sig på 
dess territorium. 
 

2. I det fall som avses i punkt 1 skall en 
medlemsstats behöriga myndigheter, för 
brottsutredningsändamål och i överensstäm-
melse med tillämplig nationell lag och under 
förutsättning att den person som avlyssning-

en avser befinner sig i den medlemsstaten, ha 
rätt att utföra avlyssningen genom förmed-
ling av en utsedd tjänsteleverantör som be-
finner sig på dess territorium utan att blanda 
in den medlemsstat på vars territorium nät-
porten är belägen. 
 

3. Punkt 2 skall också tillämpas när avlyss-
ningen genomförs efter en framställning en-
ligt artikel 18.2 b. 
 

4. Ingen bestämmelse i denna artikel skall 
hindra en medlemsstat från att göra en fram-
ställning till en medlemsstat på vars territori-
um nätporten finns om att utföra laglig av-
lyssning av telemeddelanden i enlighet med 
artikel 18, i synnerhet om det inte finns nå-
gon förmedlare i den ansökande medlemssta-
ten. 
 

Artikel 20 

Avlyssning av telemeddelanden på en annan 
medlemsstats territorium utan tekniskt bi-

stånd från en annan medlemsstat 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de allmänna principerna i internationell rätt 
eller bestämmelserna i artikel 18.2 c, skall 
skyldigheterna enligt denna artikel gälla av-
lyssningsorder som ges eller godkänns av 
den behöriga myndigheten i en medlemsstat 
under brottsutredningar som kännetecknas av 
att vara en utredning som görs efter det att ett 
visst brott har begåtts, däribland försök till 
brott om de är straffbara enligt nationell lag-
stiftning, i syfte att identifiera, gripa, under-
rätta om misstanke, åtala eller döma de an-
svariga personerna. 

 
2. Om en medlemsstats behöriga myndig-

het (den "avlyssnande medlemsstaten") har 
gett tillstånd till avlyssning av telemeddelan-
de för en brottsutredning och den person som 
enligt avlyssningsbeslutet skall avlyssnas har 
en teleadress som används på en annan med-
lemsstats territorium (den "underrättade med-
lemsstaten") från vilken inget tekniskt bi-
stånd behövs för att genomföra avlyssningen, 
skall den förstnämnda medlemsstaten infor-
mera den andra medlemsstaten om avlyss-
ningen 
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a) före avlyssningen, om den redan före be-
slutet om avlyssning vet att den person som 
avlyssningen avser befinner sig på den andra 
medlemsstatens territorium, 
 

b) i andra fall omedelbart efter det att den 
blir medveten om att den person som avlyss-
ningen avser befinner sig på den andra med-
lemsstatens territorium. 
 

3. Den information som den avlyssnande 
medlemsstaten skall meddela skall innehålla 
 

a) uppgift om vilken myndighet som beord-
rat avlyssningen, 
 

b) bekräftelse på att ett lagligt beslut om 
avlyssning har fattats i samband med en 
brottsutredning, 
 

c) uppgifter för att kunna identifiera den 
person som avlyssningen avser, 
 

d) uppgift om vilken brottslig handling som 
är under utredning, 
 

e) hur lång tid som avlyssningen beräknas 
pågå. 

 
4. Följande förfarande skall tillämpas när 

en medlemsstat underrättas enligt punkterna 
2 och 3: 
 

a) Så snart som den underrättade medlems-
statens behöriga myndighet har mottagit den 
information som anges i punkt 3, skall den 
utan dröjsmål och senast inom 96 timmar 
kontakta den avlyssnande medlemsstaten för 
att 

 
i) ge sitt tillstånd till att avlyssningen 

genomförs eller fortsätts. Den underrättade 
medlemsstaten kan ge sitt samtycke på sam-
ma villkor som skulle ha tillämpats i ett lik-
nande inhemskt fall, 
 

ii) kräva att avlyssningen inte genomförs 
eller att den skall avslutas om avlyssningen 
inte är tillåten enligt den underrättade med-
lemsstatens nationella lagstiftning, eller av de 
skäl som anges i artikel 2 i Europeiska kon-
ventionen om ömsesidig rättslig hjälp. Om 

den underrättade medlemsstaten ställer ett 
sådant krav skall den skriftligen ange skälen 
för sitt beslut, 
 

iii) i de fall som avses i led ii, kräva att allt 
som redan avlyssnats när personen i fråga be-
fann sig på dess territorium inte får användas 
eller bara får användas på sådana villkor som 
den anger. Den underrättade medlemsstaten 
skall informera den avlyssnande medlemssta-
ten om skälen för dessa villkor, 
 

iv) kräva att en kort förlängning på upp till 
högst åtta dagar utöver den ursprungliga tids-
fristen på 96 timmar skall avtalas med den 
avlyssnande medlemsstaten för att genomfö-
ra interna förfaranden enligt sin nationella 
lagstiftning. Den underrättade medlemsstaten 
skall skriftligen meddela den avlyssnande 
medlemsstaten de villkor som enligt den un-
derrättade medlemsstatens lagstiftning moti-
verar den begärda förlängningen av tidsfris-
ten. 
 

b) Fram till dess att den underrättade med-
lemsstaten har fattat ett beslut enligt led a i 
eller ii får den avlyssnande medlemsstaten 
 

i) fortsätta avlyssningen, men 
 
ii) inte använda det redan avlyssnade mate-

rialet, utom 
 

— när något annat har överenskommits 
mellan de berörda medlemsstaterna, eller 
 

— för att vidta brådskande åtgärder för att 
avvärja en överhängande och allvarlig fara 
för allmän säkerhet. Den underrättade med-
lemsstaten skall informeras om all sådan an-
vändning och om de skäl som motiverar den. 
 

c) Den underrättade medlemsstaten får be-
gära en sammanfattning av de faktiska om-
ständigheterna i målet och ytterligare uppgif-
ter som är nödvändiga för att den skall kunna 
besluta om avlyssningen skulle tillåtas i ett 
liknande inhemskt fall. En sådan begäran på-
verkar inte tillämpningen av led b, såvida 
inte annat avtalats mellan den underrättade 
medlemsstaten och den avlyssnande med-
lemsstaten. 
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d) Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att ett svar kan 
ges inom 96-timmarsperioden. De skall för 
detta ändamål utse kontaktpunkter som skall 
vara i tjänst dygnet runt och inbegripa dessa i 
sina förklaringar enligt artikel 24.1 e. 
 

5. Den underrättade medlemsstaten skall 
behandla de uppgifter som lämnats enligt 
punkt 3 konfidentiellt, i enlighet med sin na-
tionella lagstiftning. 
 

6. Om en avlyssnande medlemsstat anser 
att de uppgifter som skall lämnas enligt 
punkt 3 är av särskilt känslig art, får de över-
föras till den behöriga myndigheten via en 
särskild myndighet om det finns en bilateral 
överenskommelse mellan de berörda med-
lemsstaterna. 
 

7. När de lämnar den underrättelse som an-
ges i artikel 27.2 eller när som helst därefter, 
får varje medlemsstat förklara att den inte 
kommer att behöva uppgifter om avlyssning-
ar enligt den här artikeln. 
 
 
 
 

Artikel 21 

Ansvar för teleoperatörers kostnader 

Kostnader som teleoperatörer eller tjänste-
leverantörer åsamkas när de verkställer fram-
ställningar enligt artikel 18 skall bäras av den 
ansökande medlemsstaten. 
 
 
 
 

Artikel 22 

Bilaterala överenskommelser 

Ingen bestämmelse i denna avdelning skall 
utesluta bilaterala eller multilaterala överens-
kommelser mellan medlemsstaterna i syfte 
att underlätta utnyttjandet av befintliga och 
framtida tekniska möjligheter till laglig av-
lyssning av telemeddelanden. 

 

AVDELNING IV 

Artikel 23 

Skydd av personuppgifter 

1. Personuppgifter som överförs enligt 
denna konvention kan användas av de motta-
gande medlemsstaterna 
 

a) för förfaranden på vilka denna konven-
tion är tillämplig, 
 

b) för andra judiciella och administrativa 
förfaranden som har direkt samband med de 
förfaranden som avses under punkt a, 
 

c) för att avvärja ett överhängande och all-
varligt hot mot allmän säkerhet, 
 

d) för övriga ändamål endast om den över-
förande medlemsstaten dessförinnan gett sitt 
samtycke, såvida inte den berörda medlems-
staten har inhämtat den registrerade perso-
nens samtycke. 
 

2. Den här artikeln skall också gälla för 
personuppgifter som inte överförs men er-
hålls på annat sätt i enlighet med denna kon-
vention. 
 

3. Den medlemsstat som meddelar uppgif-
ter kan i det enskilda fallet begära att den 
medlemsstat som mottagit personuppgifterna 
ger upplysningar om hur de har använts. 
 

4. Där villkor för användningen av person-
uppgifter har ställts i enlighet med artikel 
7.2, artikel 18.5 b, artikel 18.6 eller 18.4 skall 
dessa villkor ha företräde. Har inga sådana 
villkor ställts gäller den här artikeln. 

 
5. Bestämmelserna i artikel 13.10 skall ha 

företräde framför denna artikel när det gäller 
uppgifter som erhållits i enlighet med artikel 
13. 
 

6. Den här artikeln gäller inte personupp-
gifter som erhållits av en medlemsstat i en-
lighet med denna konvention och som härrör 
från den medlemsstaten. 
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7. Luxemburg får, när landet undertecknar 
denna konvention, förklara att när person-
uppgifter lämnats till en annan medlemsstat 
av Luxemburg i enlighet med denna konven-
tion skall följande gälla: 
 

Luxemburg får, om inte annat följer av 
punkt 1 c, beträffande ett enskilt fall kräva att 
personuppgifterna, om medlemsstaten inte 
har inhämtat den registrerade personens sam-
tycke, endast med föregående samtycke från 
Luxemburg får användas för de ändamål som 
avses i punkt 1 a och 1 b när det gäller förfa-
randen för vilka Luxemburg hade kunnat 
vägra eller begränsa överföringen eller an-
vändningen av personuppgifterna i enlighet 
med bestämmelserna i denna konvention el-
ler i de instrument som avses i artikel 1. 
 

Om Luxemburg vägrar att bifalla en begä-
ran från en medlemsstat i enlighet med punkt 
1 måste det ange skälen till beslutet skriftli-
gen. 

 
 
 
 

AVDELNING V 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 24 

Förklaringar 

1. Varje medlemsstat skall, när den lämnar 
den underrättelse som avses i artikel 27.2, 
avge en förklaring i vilken den anger vilka 
myndigheter som, förutom de som anges i 
den Europeiska konventionen om inbördes 
rättshjälp i brottmål och Beneluxfördraget, är 
behöriga när det gäller tillämpningen av den-
na konvention och tillämpningen mellan 
medlemsstaterna av bestämmelserna om öm-
sesidig rättslig hjälp i brottmål i de rättsakter 
som avses i artikel 1.1, särskilt med uppgift 
om 
 

a) sådana behöriga administrativa myndig-
heter eller organ som avses i artikel 3.1, om 
det finns några sådana, 
 

b) en eller flera centrala myndigheter för 
tillämpningen av artikel 6, samt de myndig-
heter som är behöriga att handlägga fram-
ställningar enligt artikel 6.8, 
 

c) de polis- eller tullmyndigheter som är 
behöriga för tillämpningen av artikel 6.5, om 
det finns några sådana, 
 

d) de administrativa myndigheter som är 
behöriga för tillämpningen av artikel 6.6, om 
det finns några sådana, och 

 
e) den myndighet eller de myndigheter som 

är behörig (a) för tillämpningen av artiklarna 
18—19 och artikel 20.1—20.4. 
 

2. Förklaringar enligt punkt 1 kan när som 
helst ändras, helt eller delvis, enligt samma 
förfarande. 
 
 
 
 

Artikel 25 

Reservationer 

Inga reservationer får göras mot den här 
konventionen, utom där det uttryckligen sägs 
i bestämmelserna att det är möjligt. 
 
 
 
 

Artikel 26 

Territoriell tillämpning 

Denna konventions tillämpning på Gibral-
tar kommer att träda i kraft när den europeis-
ka konventionen om ömsesidig rättslig hjälp 
har utsträckts till Gibraltar. 

Förenade kungariket skall skriftligen med-
dela rådets ordförande när det önskar tilläm-
pa konventionen på Kanalöarna och Isle of 
Man, efter det att den europeiska konventio-
nen om ömsesidig rättslig hjälp har utsträckts 
till dessa territorier. Ett beslut om denna be-
gäran skall fattas av rådet genom enhälligt 
beslut av medlemmarna. 
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Artikel 27 

Ikraftträdande 

1. Denna konvention skall antas av med-
lemsstaterna i enlighet med deras konstitu-
tionella bestämmelser. 
 

2. Medlemsstaterna skall underrätta gene-
ralsekreteraren för Europeiska unionens råd 
när de förfaranden som föreskrivs i författ-
ningen för antagande av denna konvention 
har slutförts. 
 

3. Nittio dagar efter det att den underrättel-
se som avses i punkt 2 har lämnats av den åt-
tonde stat, som såsom varande medlem i Eu-
ropeiska unionen vid den tidpunkt när rådet 
antar akten om att upprätta denna konvention 
fullgör denna formalitet, träder denna kon-
vention i kraft i de åtta staterna i fråga. 
 

4. En underrättelse av en medlemsstat efter 
mottagande av den åttonde underrättelsen en-
ligt punkt 2 skall ha som verkan att denna 
konvention träder i kraft nittio dagar efter 
den underrättelsen mellan denna medlemsstat 
och de medlemsstater för vilka konventionen 
redan har trätt i kraft. 
 

5. Innan denna konvention träder i kraft en-
ligt punkt 3 får varje medlemsstat, i samband 
med den underrättelse som avses i punkt 2 el-
ler vid varje annan tidpunkt därefter, förklara 
att konventionen skall gälla den medlemssta-
tens förbindelser med de medlemsstater som 
har lämnat samma förklaring. Sådana förklar-
ingar skall börja gälla nittio dagar efter det 
att de har deponerats. 
 

6. Denna konvention skall tillämpas på 
ömsesidig rättslig hjälp som inleds efter den 
dag då den träder i kraft eller börjar tillämpas 
enligt punkt 5 mellan medlemsstaterna i frå-
ga. 
 

Artikel 28 

Anslutning av nya medlemsstater 

1. Denna konvention är öppen för anslut-
ning av varje stat som blir medlem i Europe-
iska unionen. 

2. Texten till denna konvention, såsom den 
utarbetas av Europeiska unionens råd, skall 
äga giltighet på den anslutande medlemssta-
tens språk. 
 

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras 
hos depositarien. 
 

4. Denna konvention skall, i förhållande till 
varje stat som ansluter sig till den, träda i 
kraft nittio dagar efter det att staten har de-
ponerat sitt anslutningsinstrument eller, om 
konventionen vid den tidpunkten ännu inte 
har trätt i kraft, den dag när konventionen 
träder i kraft. 
 

5. Om denna konvention ännu inte har trätt 
i kraft när en anslutande stat deponerar sitt 
anslutningsinstrument, skall artikel 27.5 till-
lämpas på denna stat. 
 
 
 
 
 

Artikel 29 

Ikraftträdande för Island och Norge 

1. Utan att det påverkar artikel 8 i avtalet 
mellan Europeiska unionens råd och Repu-
bliken Island och Konungariket Norge om 
dessa båda staters associering till genomfö-
randet, tillämpningen och utvecklingen av 
Schengenregelverket (associeringsavtalet) 
skall de bestämmelser till vilka det hänvisas i 
artikel 2.1, träda i kraft för Island och Norge 
90 dagar efter det att rådet och kommissio-
nen enligt artikel 8.2 i associeringsavtalet 
mottagit underrättelse om att Island och Nor-
ge uppfyllt de konstitutionella kraven, när det 
gäller deras ömsesidiga förbindelser med de 
medlemsstater för vilka konventionen redan 
har trätt i kraft enligt artikel 27.3 eller 27.4. 
 

2. Om denna konvention träder i kraft för 
en medlemsstat efter det datum då de be-
stämmelser som det hänvisas till i artikel 
2.1 har trätt i kraft för Island och Norge skall 
dessa bestämmelser vara tillämpliga även i 
de ömsesidiga förbindelserna mellan den 
medlemsstaten och Island och Norge. 
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3. De bestämmelser till vilka det hänvisas i 
artikel 2.1 skall i alla händelser inte vara bin-
dande för Island och Norge före det datum 
som skall fastställas enligt artikel 15.4 i asso-
cieringsavtalet. 
 

4. Utan att det påverkar punkterna 1, 2 och 
3 skall de bestämmelser som det hänvisas till 
i artikel 2.1 träda i kraft för Island och Norge 
senast det datum då denna konvention träder 
i kraft för den femtonde stat som är medlem i 
Europeiska unionen vid den tidpunkt då rådet 
antar den akt genom vilken konventionen 
upprättas. 
 

Artikel 30 

Depositarie 

1. Generalsekreteraren för Europeiska uni-
onens råd skall vara depositarie för denna 
konvention. 

2. Depositarien skall i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning offentliggöra 
uppgifter om antagande och anslutning till 
konventionen, förklaringar och förbehåll 
samt alla andra underrättelser som rör denna 
konvention. 
 

Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj 
tjugohundra i ett enda exemplar på danska, 
engelska, finska, franska, grekiska, iriska, 
italienska, nederländska, portugisiska, spans-
ka, svenska och tyska språken, varvid varje 
text äger samma giltighet, och detta exemplar 
skall deponeras i arkivet hos generalsekreta-
riatet för Europeiska unionens råd. General-
sekreteraren skall överlämna en bestyrkt ko-
pia därav till varje medlemsstat. 
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Rådets förklaring till artikel 10.9 

 
När rådet överväger att anta ett sådant instrument som avses i artikel 10.9 skall rådet respek-

tera medlemsstaternas skyldigheter enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna. 
 

————— 
 
 
 
 
 

Förenade kungarikets förklaring till artikel 20 

 
Denna förklaring skall utgöra en överenskommen, integrerad del av konventionen 
 
I Förenade kungariket skall artikel 20 tillämpas på beslut om avlyssning som har utfärdats 

av ministern till polisen eller tullen (HM Customs and Excise) om, i enlighet med den natio-
nella lagstiftningen om avlyssning av telemeddelanden, det uttalade syftet med beslutet är att 
utreda allvarliga brott. Det skall även tillämpas på beslut som utfärdats till säkerhetstjänsten 
när den, i enlighet med den nationella lagstiftningen, bistår i en brottsutredning av det slag 
som anges i artikel 20.1 och som genomförs av polisen eller tullen. 
 

————— 
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Meddelande från Europeiska unionens råds generalsekreterare i enlighet med artikel 30.2 i 
konventionen, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska uni-

onen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater 

(2000/C 197/02) 
 

I samband med undertecknandet den 29 maj 2000 av konventionen, upprättad av rådet på 
grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, avgav Storhertigdömet Luxemburg föl-
jande förklaring i enlighet med artikel 23.7 i konventionen: 
 

"I enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i den i Bryssel den 29 maj 2000 undertecknade 
konventionen, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i Fördraget om Europeiska unio-
nen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (nedan 
kallad konventionen) förklarar Storhertigdömet Luxemburgs regering att när personuppgifter 
översänds till en annan medlemsstat från Storhertigdömet Luxemburg får i enlighet med kon-
ventionen Storhertigdömet Luxemburg, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 23.1 c 
i konventionen beträffande ett enskilt fall, kräva att personuppgifterna, om medlemsstaten inte 
har inhämtat den berörda personens samtycke, endast med föregående samtycke från Storher-
tigdömet Luxemburg används för de ändamål som avses i artikel 23.1 a och b i konventionen 
när det gäller förfaranden för vilka Storhertigdömet Luxemburg hade kunnat vägra eller be-
gränsa överföringen eller användningen av personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i 
denna konvention eller i de instrument som avses i artikel 1 i konventionen. 
 

Om Storhertigdömet Luxemburg för ett enskilt fall vägrar att bifalla en begäran om överfö-
ring från en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, kommer det att ange skälen 
till beslutet skriftligen." 
 
 
 
 
 



Utrikesministeriets meddelande

Nr 89

om ikraftträdande av åtgärder som godkänts av Antarktisfördragets konsultativa möten

Givet i Helsingfors den 4 augusti 2005

Utrikesministeriet meddelar, att vid Ant-
arktisfördragets (FördrS 31/1984) konsulta-
tiva möten, som upprättats i enlighet med
artikel IX, antagna åtgärder,
1) åtgärd 1(2002); i Warszawa den 10-20
september 2002 vid det XXV konsultativa
mötet antagna skötselplaner för särskilt skyd-
dade områden nummer 106, 107, 108, 117,
121, 123, 124, 126, 130, 137, 147, 148, 157;
2) åtgärd 2(2003); i Madrid den 9-20 juni
2003 vid det XXVI konsultativa mötet an-
tagna skötselplaner för särskilt skyddade
områden nummer 105, 114, 118, 135, 143,
152, 153, 154, 156, 160, 161; och
3) åtgärd 3(2003); i Madrid den 9-20 juni
2003 vid det XXVI konsultativa mötet anta-
gen reviderade listan över historiska platser
och minnesmärken

är i kraft som följer: i enlighet med artikel
6 stycke 1 av bilaga V (FördrS 54/2002) till
miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
(FördrS 5/1998) är åtgärd 1(2002) i kraft från
den 19 december 2002 och åtgärd 2(2003)
från den 18 september 2003. I enlighet med
artikel 8 stycke 2 av bilaga V till miljö-
skyddsprotokollet till Antarktisfördraget är
åtgärd 3(2003) i kraft från den 18 september
2003.
Åtgärderna som nämns i detta meddelande

finns till påseende och kan erhållas hos
miljöministeriet, som också lämnar upplys-
ningar om dem på finska och svenska.

Helsingfors den 4 augusti 2005

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Tf. lagstiftningssekreterare Jani Leino
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