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BILAGA I 

 

 

Förteckning över konventioner och protokoll 

som Bulgarien och Rumänien tillträder vid anslutningen 

(enligt artikel 3.3 i protokollet) 

 

 

1. Konventionen av den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för 

undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (EGT L 266, 9.10.1980, s. 1) 

 

– Konventionen av den 10 april 1984 om Hellenska republikens tillträde till konventionen 

om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom 

den 19 juni 1980 (EGT L 146, 31.5.1984, s. 1) 

 

– Första protokollet av den 19 december 1988 om Europeiska gemenskapernas domstols 

tolkning av konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för 

undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (EGT L 48, 20.2.1989, s. 1) 
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– Andra protokollet av den 19 december 1988 om att ge Europeiska gemenskapernas 

domstol viss behörighet att tolka konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, 

öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (EGT L 48, 20.2.1989, s. 17) 

 

– Konventionen av den 18 maj 1992 om Konungariket Spaniens och 

Portugisiska republikens tillträde till konventionen om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (EGT L 333, 

18.11.1992, s. 1) 

 

– Konventionen av den 29 november 1996 om Republiken Österrikes, 

Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom 

den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående domstolens 

tolkning av den konventionen (EGT C 15, 15.1.1997, s. 10) 
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2. Konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av 

inkomst mellan företag i intressegemenskap (EGT L 225, 20.8.1990, s. 10) 

 

– Konventionen av den 21 december 1995 om Republiken Österrikes, 

Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till konventionen om 

undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i 

intressegemenskap (EGT C 26, 31.1.1996, s. 1) 

 

– Protokollet av den 25 maj 1999 om ändring av konventionen av den 23 juli 1990 om 

undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i 

intressegemenskap (EGT C 202, 16.7.1999, s. 1) 
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3. Konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om 

Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen 

(EGT C 316, 27.11.1995, s. 49) 

 

– Protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K 3 

i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av 

Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 313, 23.10.1996, s. 2) 

 

– Protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K 3 

i Fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska 

gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av 

Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 151, 20.5.1997, s. 2) 

 

– Andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K 3 

i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av 

Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 221, 19.7.1997, s. 12) 
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4. Konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om 

Europeiska unionen, om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) 

(EGT C 316, 27.11.1995, s. 2) 

 

– Protokollet av den 24 juli 1996, på grundval av artikel K 3 i Fördraget om 

Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol 

angående tolkningen av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå 

(EGT C 299, 9.10.1996, s. 2) 

 

– Protokollet av den 19 juni 1997 om privilegier och immunitet för Europol, 

medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på 

grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 

i Europolkonventionen (EGT C 221, 19.7.1997, s. 2) 

 

– Protokollet av den 30 november 2000, utarbetat på grundval av artikel 43.1 

i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), om 

ändring av artikel 2 och av bilagan till konventionen (EGT C 358, 13.12.2000, s. 2) 
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– Protokollet av den 28 november 2002 om ändring av konventionen om upprättandet av 

en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och protokollet om privilegier och 

immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess 

tjänstemän (EGT C 312, 16.12.2002, s. 2) 

 

– Protokollet av den 27 november 2003, utarbetat på grundval av artikel 43.1 

i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), om 

ändring av konventionen (EUT C 2, 6.1.2004, s. 3) 

 

5. Konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i Fördraget om 

Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål (EGT C 316, 

27.11.1995, s. 34) 

 

– Protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K 3 

i Fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av 

Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om 

användning av informationsteknologi för tulländamål (EGT C 151, 20.5.1997, s. 16) 
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– Protokollet av den 12 mars 1999, utarbetat på grundval av artikel K 3 i fördraget om 

Europeiska unionen, om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om 

användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om 

transportmedlets registreringsnummer i konventionen (EGT C 91, 31.3.1999, s. 2) 

 

– Protokollet av den 8 maj 2003, upprättat enligt artikel 34 i Fördraget om 

Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering 

av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för 

tulländamål (EUT C 139, 13.6.2003, s. 2) 

 

6. Konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om 

Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 

eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (EGT C 195, 25.6.1997, s. 2) 

 

7. Konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om 

Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar 

(EGT C 24, 23.1.1998, s. 2) 
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8. Konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer, upprättad på grundval av 

artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen (EGT C 216, 10.7.1998, s. 2) 

 

9. Konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om 

Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens 

medlemsstater (EGT C 197, 12.7.2000, s. 3) 

 

– Protokollet av den 16 oktober 2001, upprättat av rådet i enlighet med artikel 34 

i Fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i 

brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EGT C 326, 21.11.2001, s. 2) 

 

 

________________________ 

 


