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(Rettsakter vedtatt i henhold til avsnitt VI i traktaten om Den europeiske union) 

 

 

RÅDETS RETTSAKT 

av 16. oktober 2001 

om utarbeiding av en protokoll til konvensjonen om gjensidig hjelp i straffesaker 

mellom Den europeiske unions medlemsstater, i samsvar med artikkel 34 i traktaten om 

Den europeiske union  

 (2001/C 326/01) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske union, særlig artikkel 31 bokstav a) og 

artikkel 34 nr. 2 bokstav d), 

under henvisning til initiativet fra Republikken Frankrike(
1
), 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(
2
), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å nå unionens mål bør reglene om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den 

europeiske unions medlemsstater forbedres, og det bør derfor utarbeides en protokoll 

med dette formål, slik det er gjort i vedlegget til denne rettsakt. 

2) Artikkel 8 i protokollen faller inn under artikkel 1 i Rådets beslutning 1999/437/EF av 

17. mai 1999 om visse gjennomføringsbestemmelser til avtalen inngått mellom Rådet 

for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte 

statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av 

Schengen-regelverket(
3
).  

3) De fremgangsmåter som er angitt i avtalen mellom Rådet for Den europeiske union og 

Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til 

gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket(
4
), er 

fulgt med hensyn til denne bestemmelse. 

                                                 
(

1
) EFT C 243 av 24.8.2000, s. 11. 

(
2
) Uttalelse avgitt 4. oktober 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT).  

(
3
)  EFT L 176 av 10.7.1999, s. 31. 

(
4
) EFT L 176 av 10.7.1999, s. 36.  
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4) Når vedtakelsen av denne rettsakt meddeles Republikken Island og Kongeriket Norge i 

samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i avtalen nevnt ovenfor, vil disse to stater bli 

særskilt underrettet om innholdet i artikkel 16 om ikrafttredelse for Island og Norge — 

BESLUTTET at protokollen, hvis tekst er gjengitt i vedlegget, og som i dag er undertegnet av 

representantene for medlemsstatenes regjeringer, herved er opprettet, 

ANBEFALER medlemsstatene å vedta den i samsvar med deres respektive forfatningsregler, 

OPPFORDRER medlemsstatene til å iverksette de prosedyrer som i den forbindelse får 

anvendelse, innen 1. juli 2002.  

 

Utferdiget i Luxembourg 16. oktober 2001. 

 

   For Rådet 

D. REYNDERS 

   Formann 
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VEDLEGG 

PROTOKOLL 

til konvensjonen om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions 

medlemsstater, utarbeidet av Rådet i samsvar med artikkel 34 i traktaten om Den 

europeiske union 

DE HØYE KONTRAHERENDE PARTER i denne protokoll, Den europeiske unions 

medlemsstater — 

SOM VISER TIL Rådets rettsakt av 16. oktober 2001 om å utarbeide en protokoll til 

konvensjonen om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions medlemsstater, 

SOM TAR HENSYN TIL de konklusjoner som ble vedtatt av Det europeiske råd i Tampere 

15. og 16. oktober 1999, og til behovet for å gjennomføre disse konklusjonene umiddelbart 

for å skape et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet, 

SOM HAR I ERINDRING de anbefalinger de sakkyndige har gitt i forbindelse med de felles 

evalueringsrapporter som er utarbeidet på grunnlag av Rådets felles handling 97/827/JIS av 5. 

desember 1997 om opprettelse av en ordning for å evaluere hvordan internasjonale 

forpliktelser i kampen mot organisert kriminalitet oppfylles og gjennomføres i de enkelte 

medlemsstater(
1
), 

SOM ER OVERBEVIST OM at det er behov for flere tiltak om gjensidig hjelp i straffesaker 

med sikte på å bekjempe kriminalitet, særlig organisert kriminalitet, hvitvasking av penger og 

økonomisk kriminalitet — 

ER ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER, som skal følge som vedlegg til og utgjøre 

en integrert del av konvensjonen av 29. mai 2000 om gjensidig hjelp i straffesaker mellom 

Den europeiske unions medlemsstater(
2
), heretter kalt «2000-konvensjonen om gjensidig 

hjelp»: 

Artikkel 1 

Anmodninger om opplysninger om bankkonti 

1. Hver medlemsstat skal, på de vilkår som er angitt i denne artikkel, treffe de tiltak som er 

nødvendige for å avgjøre, som svar på en anmodning fra en annen medlemsstat, om en fysisk 

eller juridisk person som er gjenstand for etterforskning i en straffesak, er innehaver av eller 

kontrollerer en eller flere bankkonti, uansett type, på dens territorium, og skal i så fall 

fremskaffe alle opplysninger om de identifiserte kontiene. 

                                                 
(

1
) EFT L 344 av 15.12.1997, s. 7.  

(
2
) EFT C 197 av 12.7.2000, s. 3.  
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På anmodning skal informasjonen også omfatte konti som den etterforskede personen har 

fullmakt til å disponere, i den utstrekning disse opplysningene kan fremskaffes innen rimelig 

tid. 

2. Forpliktelsen etter denne artikkel får anvendelse bare i den utstrekning den 

kontoførende banken innehar opplysningene. 

3. Forpliktelsen etter denne artikkel får anvendelse bare dersom etterforskningen gjelder 

- en handling som kan medføre frihetsstraff eller sikringstiltak på minst fire år i den 

anmodende stat og minst to år i den anmodede stat, eller 

- en straffbar handling som nevnt i artikkel 2 i konvensjonen av 1995 om opprettelse av 

en europeisk politienhet (Europol-konvensjonen), eller i vedlegget til den nevnte 

konvensjon, med endringer, eller 

- i den utstrekning den ikke omfattes av Europol-konvensjonen, en straffbar handling som 

nevnt i konvensjonen av 1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske 

interesser eller tilleggsprotokollen av 1996 eller annen tilleggsprotokoll av 1997 til 

konvensjonen. 

4. Den anmodende myndighet skal i sin anmodning 

- angi hvorfor den mener de ønskede opplysninger sannsynligvis vil være av vesentlig 

verdi for etterforskningen av den straffbare handlingen, 

- angi hva som ligger til grunn for dens antakelse om at banker i den anmodede 

medlemsstat fører kontiene og, i den utstrekning det er mulig, hvilke banker som kan 

være involvert, 

- ta med alle tilgjengelige opplysninger som kan lette gjennomføringen av anmodningen. 

5. Medlemsstatene kan stille de samme vilkår for å etterkomme en anmodning i henhold til 

denne artikkel som de stiller ved anmodninger om ransaking og beslag. 

6. Rådet kan, i henhold til artikkel 34 nr. 2 bokstav c) i traktaten om Den europeiske 

union, vedta å utvide virkeområdet angitt i nr. 3. 

Artikkel 2 

Anmodninger om opplysninger om banktransaksjoner 

1. På anmodning fra den anmodende medlemsstat skal den anmodede medlemsstat 

fremskaffe utførlige opplysninger om spesifiserte bankkonti og om banktransaksjoner som er 
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foretatt i et bestemt tidsrom via en eller flere konti angitt i anmodningen, herunder utførlige 

opplysninger om avsender- eller mottakerkonti. 

2. Forpliktelsen etter denne artikkel får anvendelse bare i den utstrekning den 

kontoførende banken innehar opplysningene. 

3. Den anmodende medlemsstat skal i sin anmodning gjøre rede for hvorfor den mener de 

ønskede opplysningene er relevante for etterforskningen av den straffbare handlingen. 

4. Medlemsstatene kan stille de samme vilkår for å etterkomme en anmodning i henhold til 

denne artikkel som de stiller ved anmodninger om ransaking og beslag. 

Artikkel 3 

Anmodninger om overvåking av banktransaksjoner 

1. Hver medlemsstat skal forplikte seg til å sørge for at den på anmodning fra en annen 

medlemsstat er i stand til å overvåke banktransaksjoner som foretas i et bestemt tidsrom via 

en eller flere konti angitt i anmodningen, og å underrette den anmodende medlemsstat om 

resultatet. 

2.  Den anmodende medlemsstat skal i sin anmodning gjøre rede for hvorfor den mener de 

ønskede opplysningene er relevante for etterforskningen av den straffbare handlingen. 

3. Beslutningen om å foreta overvåking skal i hvert enkelt tilfelle treffes av de kompetente 

myndigheter i den anmodede medlemsstat, idet det skal tas behørig hensyn til denne 

medlemsstats nasjonale rett. 

4. De praktiske detaljer i forbindelse med overvåkingen skal avtales mellom de 

kompetente myndigheter i den anmodende og den anmodede medlemsstat. 

Artikkel 4 

Taushetsplikt 

Hver medlemsstat skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at bankene ikke informerer den 

berørte bankkunde eller annen tredjemann om at det er oversendt opplysninger til den 

anmodende medlemsstat i samsvar med artikkel 1, 2 eller 3, eller at det pågår etterforskning. 

Artikkel 5 

Informasjonsplikt 
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Dersom den kompetente myndighet i den anmodede medlemsstat ved gjennomføringen av en 

anmodning om gjensidig hjelp finner at det kan være hensiktsmessig å foreta undersøkelser 

som ikke var forutsett fra begynnelsen, eller som det ikke var mulig å angi på det tidspunkt 

anmodningen ble fremmet, skal den straks underrette den anmodende myndighet om dette, 

slik at den kan treffe ytterligere tiltak. 

Artikkel 6 

Tilleggsanmodninger om gjensidig hjelp 

1. Dersom den kompetente myndighet i den anmodende medlemsstat fremmer en 

anmodning om gjensidig hjelp som kommer som et tillegg til en tidligere anmodning, plikter 

den ikke på ny å fremskaffe opplysninger som ble fremlagt i den opprinnelige anmodningen. 

Tilleggsanmodningen skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å identifisere 

den opprinnelige anmodningen. 

2. Dersom den kompetente myndighet som har fremmet en anmodning om gjensidig hjelp, 

deltar i samsvar med gjeldende bestemmelser ved gjennomføringen av anmodningen i den 

anmodede medlemsstat, kan den under sitt opphold der, med forbehold for artikkel 6 nr. 3 i 

2000-konvensjonen om gjensidig hjelp, fremme en tilleggsanmodning direkte for den 

kompetente myndighet i den anmodede medlemsstat. 

Artikkel 7 

Bankhemmeligheter 

En medlemsstat kan ikke påberope seg bankhemmeligheter som begrunnelse for å avslå å 

samarbeide om en anmodning om gjensidig hjelp fra en annen medlemsstat. 

Artikkel 8 

Fiskale lovbrudd 

1. Gjensidig hjelp kan ikke avslås ene og alene med den begrunnelse at anmodningen 

gjelder en straffbar handling som den anmodede medlemsstat anser som et fiskalt lovbrudd. 

2. Dersom en medlemsstat har satt som vilkår for å etterkomme en anmodning om 

ransaking og beslag at handlingen som ligger til grunn for anmodningen, er straffbar også i 

henhold til dens nasjonale rett, skal dette vilkår anses oppfylt med hensyn til de straffbare 

handlinger som er nevnt i nr. 1, dersom handlingen kan likestilles med en straffbar handling 

av samme type i den nevnte stats rett. 

Anmodningen kan ikke avslås med den begrunnelse at loven i den anmodede medlemsstat 

ikke pålegger samme type skatt eller avgift, eller at den ikke inneholder samme type skatte-, 

avgifts-, toll- eller valutabestemmelser som loven i den anmodende medlemsstat. 
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3. Artikkel 50 i gjennomføringskonvensjonen til Schengen-avtalen oppheves. 

Artikkel 9 

Politiske lovbrudd 

1. Ved gjensidig rettslig hjelp mellom medlemsstatene skal den anmodede medlemsstat 

ikke anse noen straffbar handling som et politisk lovbrudd, en straffbar handling som har 

forbindelse med et politisk lovbrudd, eller en straffbar handling som er sprunget ut av 

politiske motiver. 

2. Hver medlemsstat kan, når den gir underretningen omhandlet i artikkel 13 nr. 2, erklære 

at den bare vil anvende nr. 1 ved 

a) straffbare handlinger som nevnt i artikkel 1 og 2 i den europeiske konvensjon av 

27. januar 1977 om bekjempelse av terrorisme, og 

b) straffbare handlinger i form av sammensvergelser eller sammenslutninger, tilsvarende 

den atferd som er beskrevet i artikkel 3 nr. 4 i konvensjon av 27. september 1996 om 

utlevering mellom medlemsstatene i Den europeiske union, for å begå en eller flere av 

de straffbare handlinger som er omtalt i artikkel 1 og 2 i den europeiske konvensjon om 

bekjempelse av terrorisme. 

3. Forbehold som er tatt i henhold til artikkel 13 i den europeiske konvensjon om 

bekjempelse av terrorisme, skal ikke gjelde ved gjensidig rettslig hjelp mellom 

medlemsstatene. 

Artikkel 10 

Oversending av avslag til Rådet og involvering av Eurojust 

1. Dersom en anmodning blir avslått på grunnlag av 

- artikkel 2 bokstav b) i den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker eller 

artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i Benelux-traktaten, eller 

- artikkel 51 i gjennomføringskonvensjonen til Schengen-avtalen eller artikkel 5 i den 

europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker, eller 

- artikkel 1 nr. 5 eller artikkel 2 nr. 4 i denne protokoll, 

og den anmodende medlemsstat opprettholder sin anmodning, uten at det lykkes å komme 

fram til en løsning, skal den anmodede medlemsstat oversende et begrunnet avslag på 

anmodningen til Rådet til orientering for eventuelt å evaluere hvordan det rettslige 

samarbeidet fungerer mellom medlemsstatene. 
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2. De kompetente myndigheter i den anmodende medlemsstat kan underrette Eurojust, 

etter at Eurojust er opprettet, om eventuelle problemer som er oppstått i forbindelse med 

gjennomføringen av en anmodning, og som vedrører bestemmelsene nevnt i nr. 1, for om 

mulig å komme fram til en praktisk løsning i samsvar med bestemmelsene i instrumentet om 

opprettelsen av Eurojust. 

Artikkel 11 

Forbehold 

Det kan ikke tas andre forbehold med hensyn til denne protokoll enn dem som er nevnt i 

artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 12 

Geografisk virkeområde 

Denne protokolls anvendelse på Gibraltar skal tre i kraft når 2000-konvensjonen om gjensidig 

hjelp er trådt i kraft for Gibraltar, i samsvar med artikkel 26 i den nevnte konvensjon. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

1. Denne protokoll skal vedtas av medlemsstatene i samsvar med deres respektive 

forfatningsregler. 

2. Medlemsstatene skal underrette generalsekretæren i Rådet for Den europeiske union når 

de har fullført de prosedyrer som kreves etter deres forfatningsregler for å vedta denne 

protokoll. 

3. Denne protokoll trer i kraft for de åtte berørte medlemsstater 90 dager etter at den 

åttende av de stater som var medlem av Den europeiske union på det tidspunkt Rådet vedtok 

rettsakten om å utarbeide denne protokoll, har gitt underretning som nevnt i nr. 2. Dersom 

2000-konvensjonen om gjensidig hjelp ennå ikke er trådt i kraft på denne dato, skal denne 

protokoll tre i kraft samme dag som konvensjonen trer i kraft. 

4. En underretning gitt av en medlemsstat etter at denne protokoll er trådt i kraft i henhold 

til nr. 3, skal medføre at denne protokoll trer i kraft mellom denne medlemsstat og de 

medlemsstater protokollen allerede er trådt i kraft for, 90 dager etter nevnte underretning.  

5. Før denne protokoll er trådt i kraft i henhold til nr. 3, kan hver medlemsstat, når den gir 

underretningen omhandlet i nr. 2 eller på et hvilket som helst senere tidspunkt, erklære at den 

vil anvende denne protokoll på sine forbindelser med de medlemsstater som har avgitt samme 

erklæring. Slike erklæringer får anvendelse 90 dager etter at de er deponert. 
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6. Uten hensyn til nr. 3, 4 og 5 skal denne protokoll ikke tre i kraft eller anvendes i 

forholdet mellom to medlemsstater før 2000-konvensjonen om gjensidig hjelp trer i kraft eller 

begynner å anvendes mellom de berørte medlemsstater. 

7. Denne protokoll får anvendelse på gjensidig hjelp mellom de berørte medlemsstater 

iverksatt etter det tidspunkt den trer i kraft eller begynner å anvendes i henhold til nr. 5. 

Artikkel 14 

Nye medlemsstaters tiltredelse 

1. Denne protokoll skal være åpen for tiltredelse for enhver stat som blir medlem av Den 

europeiske union, og som tiltrer 2000-konvensjonen om gjensidig hjelp. 

2. Teksten til protokollen på den tiltredende stats språk, slik den er utformet av Rådet for 

Den europeiske union, skal være gyldig. 

3. Tiltredelsesdokumentene skal deponeres hos depositaren. 

4. Denne protokoll skal for enhver tiltredende stat tre i kraft 90 dager etter at 

vedkommende stat har deponert sitt tiltredelsesdokument, eller den dag protokollen trer i 

kraft, dersom den ennå ikke er trådt i kraft ved utløpet av nevnte periode på 90 dager. 

5.  Dersom denne protokoll ennå ikke er trådt i kraft på det tidspunkt en tiltredende 

medlemsstat deponerer sitt tiltredelsesdokument, skal artikkel 13 nr. 5 få anvendelse for 

denne medlemsstat. 

6. Uten hensyn til nr. 4 og 5 skal denne protokoll ikke tre i kraft eller anvendes med 

hensyn til den tiltredende stat før 2000-konvensjonen om gjensidig hjelp trer i kraft eller 

begynner å anvendes for denne stats vedkommende. 

Artikkel 15 

Islands og Norges stilling 

Artikkel 8 utgjør tiltak som endrer eller bygger på bestemmelsene nevnt i vedlegg A til 

avtalen inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket 

Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videre-

utviklingen av Schengen-regelverket(
1
), heretter kalt «samarbeidsavtalen». 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse for Island og Norge 

                                                 
(

1
) EFT L 176 av 10.7.1999, s. 36.  
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1. Med forbehold for artikkel 8 i samarbeidsavtalen trer bestemmelsen nevnt i artikkel 15  

i kraft for Island og Norge 90 dager etter at Rådet og Kommisjonen i henhold til artikkel 8 nr. 

2 i samarbeidsavtalen har mottatt underretning om at Island og Norge har oppfylt de 

forfatningsmessige krav, i deres gjensidige forbindelser med de medlemsstater som denne 

protokoll allerede er trådt i kraft for i henhold til artikkel 13 nr. 3 eller 4. 

2. Dersom denne protokoll trer i kraft for en medlemsstat etter at bestemmelsen nevnt i 

artikkel 15 er trådt i kraft for Island og Norge, får den aktuelle bestemmelsen anvendelse også 

på de gjensidige forbindelsene mellom denne medlemsstaten og Island og Norge. 

3. Bestemmelsen i artikkel 15 skal ikke under noen omstendighet være bindende for Island 

og Norge før bestemmelsene det vises til i artikkel 2 nr. 1 i 2000-konvensjonen om gjensidig 

hjelp, er trådt i kraft for disse to staters vedkommende. 

4. Uten at nr. 1, 2 og 3 berøres, skal bestemmelsen i artikkel 15 tre i kraft for Island og 

Norge senest den dag denne protokoll trer i kraft for den femtende stat som var medlem av 

Den europeiske union på det tidspunkt Rådet vedtok rettsakten om å utarbeide denne 

protokoll. 

Artikkel 17 

Depositar 

Generalsekretæren i Rådet for Den europeiske union skal være depositar for denne protokoll. 

Depositaren skal i De Europeiske Fellesskaps Tidende offentliggjøre opplysninger om 

vedtakelser, tiltredelser og erklæringer samt alle andre underretninger som vedrører denne 

protokoll. 

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne 

protokoll. 

Utferdiget i Luxembourg 16. oktober 2001 i ett originaleksemplar på dansk, engelsk, finsk, 

fransk, gresk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, med samme 

gyldighet for alle tekstene, som skal deponeres i arkivene til Den europeiske unions 

rådssekretariat. Generalsekretæren skal sende en bekreftet kopi til hver medlemsstat. 

 


