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Inledning
Europarådets medlemsstater och de övriga stater som är parter i den europeiska
kulturkonventionen (ETS nr 18), och som är signatärer till denna konvention,
som beaktar att Europarådets syfte är att uppnå en fastare enhet mellan sina medlemmar,
som slår vakt om rätten till fysisk integritet samt enskilda besökares berättigade förväntningar
på att kunna gå på fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang utan rädsla för våldsamheter,
att allmän ordning störs eller att straffbelagda handlingar begås,
som är måna om att fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang ska utgöra angenäma och
välkomnande upplevelser för alla medborgare, och som samtidigt är införstådda med att en
välkomnande miljö kan ha en stor och positiv effekt på tryggheten och säkerheten vid sådana
evenemang,
som värnar behovet av att göra alla aktörer delaktiga i skapandet av en trygg miljö vid
fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang,
som slår vakt om behovet av att upprätthålla lag och ordning på och utanför fotbolls- och
andra idrottsarenor, längs resvägar till och från arenorna samt på andra platser med tusentals
besökare,
som är införstådda med att idrottsorganisationerna, liksom alla organ och aktörer som är
involverade i anordnandet och genomförandet av fotbollsmatcher eller andra
idrottsevenemang,
måste
värna
Europarådets
grundvärderingar,
såsom
social
sammanhållning, tolerans, respekt och icke-diskriminering,
som erkänner skillnader mellan staters konstitutioner, rättssystem, kulturer och historia, liksom
mellan trygghets- och säkerhetsproblemens art och svårighetsgrad vid fotbollsmatcher och
andra idrottsevenemang,
som erkänner behovet av att ta full hänsyn till nationell och internationell lagstiftning i frågor
såsom dataskydd, återanpassning av straffade personer och mänskliga rättigheter,
som är medvetna om att många olika offentliga och privata organ och andra aktörer, inklusive
åskådare, delar målsättningen att fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang ska vara
trygga, säkra och välkomnande för den enskilde, samt att deras förenade insatser med all
nödvändighet kommer att innefatta en rad sammanlänkade och överlappande åtgärder,
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som inser att dessa åtgärders överlappande karaktär förutsätter att de behöriga organen
utvecklar effektiva internationella, nationella och lokala partnerskap i syfte att utarbeta och
genomföra en integrerad och välavvägd flerpartsstrategi för trygghet, säkerhet och service i
samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang,
som är införstådda med att händelser utanför en idrottsarena kan ha en direkt inverkan på
händelser inne på arenan och vice versa,
som är införstådda med att samråd med nyckelaktörer, i synnerhet supportrar och lokala
grupper, kan hjälpa de behöriga organen att minska de trygghets- och säkerhetsrelaterade
riskerna och att skapa en välkomnande miljö inne på och utanför arenorna,
som är fast beslutna att gemensamt och i samarbete vidta åtgärder för att minska trygghetsoch säkerhetsriskerna vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang, i syfte att erbjuda
åskådare, deltagare och lokala grupper en angenäm upplevelse,
som bygger vidare på den europeiska konventionen om läktarvåld och olämpligt uppträdande
vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher (ETS nr 120), som öppnades för
undertecknande i Strasbourg den 19 augusti 1985 (nedan kallad ”konvention nr 120”),
som beaktar att en stor mängd erfarenheter och god praxis i Europa har lett fram till en ny
integrerad partnerskapsstrategi för åskådares trygghet och säkerhet, som särskilt återspeglas i
rekommendationen om trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra
idrottsevenemang, Rec (2015) 1, som antogs av den ständiga kommittén för konvention
nr 120 vid dess 40:e möte den 18 juni 2015,
har kommit överens om följande.
Artikel 1. Tillämpningsområde
1

Parterna ska, inom ramen för sina respektive konstitutionella bestämmelser, vidta de åtgärder
som krävs för att tillämpa bestämmelserna i denna konvention på fotbollsmatcher eller
fotbollsturneringar på deras territorier i vilka professionella fotbollsklubbar och landslag deltar.

2

Parterna får tillämpa konventionens bestämmelser på andra idrottsgrenar eller
idrottsevenemang som anordnas på deras territorier, inklusive icke-professionella
fotbollsmatcher och särskilt i situationer som medför risker i fråga om trygghet och säkerhet.
Artikel 2 - Konventionens syfte
Konventionens syfte är att erbjuda en trygg, säker och välkomnande miljö vid fotbollsmatcher
och andra idrottsevenemang. Parterna ska för detta ändamål
a

anta en integrerad och väl avvägd flerpartsstrategi för trygghet, säkerhet och service som
bygger på väl fungerande lokala, nationella och internationella partnerskap och
samarbete,

b

säkerställa att alla offentliga och privata organ och andra aktörer är införstådda med att
tillhandahållandet av trygghet, säkerhet och service inte kan ses som separata delar, och
att varje del kan ha direkt inverkan på de andra två delarna,

c

beakta god praxis vid utarbetandet av en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och
service.

2

CETS 218 – Integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid idrottsevenemang,
3.VII.2016
Artikel 3 – Definitioner
I denna konvention gäller följande definitioner:

a

trygghetsåtgärd: varje åtgärd som utformas eller genomförs med det primära syftet att
skydda hälsa och välbefinnande för enskilda personer eller grupper som går på eller
deltar i en fotbollsmatch eller ett annat idrottsevenemang på eller utanför idrottsarenan,
eller som bor eller arbetar i närheten av evenemanget.

b

säkerhetsåtgärd: varje åtgärd som utformas eller genomförs i det primära syftet att
förebygga, minska risken för och/eller hantera alla former av våld, andra brott eller
störningar på eller utanför en idrottsarena i samband med ett fotbollsevenemang eller ett
annat idrottsevenemang.

c

serviceåtgärd: varje åtgärd som utformas eller genomförs i det primära syftet att få
enskilda personer eller grupper att trivas och känna sig uppskattade och välkomna både
på och utanför en idrottsarena då de går på en fotbollsmatch eller annat
idrottsevenemang.

d

organ: varje offentligt eller privat organ som har konstitutionellt, lagstiftande,
regleringsansvar eller annat ansvar som inbegriper förberedelse och genomförande av
någon form av trygghets-, säkerhets- eller serviceåtgärd på eller utanför idrottsarenan i
samband med en fotbollsmatch eller ett annat idrottsevenemang.

e

aktör: åskådare, lokala grupper eller andra berörda parter som saknar lagstiftnings- eller
regleringsansvar men som kan spela en viktig roll för att skapa trygga, säkra och
välkomnande fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang, både på och utanför
idrottsarenorna.

f

integrerad strategi: erkännande av att trygghets-, säkerhets- och serviceåtgärder vid
fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang, oberoende av huvudsakligt syfte, ständigt
överlappar varandra, har interrelaterade effekter, måste vara välavvägda och inte kan
utformas och genomföras separat.

g

integrerad flerpartsstrategi: erkännande av att varje organs roll och insats, då det deltar i
planering eller genomförande av aktiviteter som rör fotboll eller andra idrottsgrenar,
måste utföras på ett samordnat, kompletterande och proportionerligt sätt samt utformas
och genomföras som en del av en övergripande strategi för trygghet, säkerhet och
service.

h

god praxis: åtgärder som vidtagits i ett eller flera länder och visat sig vara effektiva när
det handlar om att uppnå det angivna syftet eller målet.

i

berört organ: varje organ (offentligt eller privat) som är med och organiserar och/eller
genomför en fotbollsmatch eller ett annat idrottsevenemang som anordnas på eller
utanför en idrottsarena.

Artikel 4 – Nationella samordningsarrangemang
1

Parterna ska säkerställa att nationella och lokala arrangemang för samordning inrättas i syfte
att utforma och genomföra en integrerad flerpartsstrategi för trygghet, säkerhet och service på
nationell och lokal nivå.

2

Parterna ska säkerställa att arrangemang för samordning inrättas i syfte att identifiera,
analysera och utvärdera risker förknippade med trygghet, säkerhet och service och för att
möjliggöra utbyte av uppdaterad information om riskanalyser.
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3

Parterna ska säkerställa att samordningsarrangemangen inbegriper alla viktiga offentliga och
privata organ som ansvarar för trygghet, säkerhet och service i samband med evenemanget,
både på och utanför den plats där evenemanget äger rum.

4

Parterna ska säkerställa att full hänsyn tas till principerna om trygghet, säkerhet och service i
denna konvention vid samordningen samt att nationella och lokala strategier utarbetas,
regelbundet utvärderas och förbättras utifrån nationella och internationella erfarenheter och
god praxis.

5

Parterna ska säkerställa att de berörda organens respektive roller och ansvarsområden
tydliggörs i nationella rättsliga, reglerande och administrativa ramar, samt att dessa roller
kompletterar varandra, är förenliga med en integrerad strategi och är allmänt accepterade på
strategisk och operativ nivå.
Artikel 5 – Trygghet, säkerhet och service på idrottsarenor

1

Parterna ska säkerställa att nationella rättsliga, reglerande och administrativa regelverk
innehåller krav på att evenemangsarrangörer, i samråd med alla samarbetsorgan, ska erbjuda
alla deltagare och åskådare en trygg och säker miljö.

2

Parterna ska säkerställa att de behöriga offentliga myndigheterna inför regler eller vidtar
åtgärder för att garantera välfungerande tillståndsförfaranden för idrottsarenor,
certifieringsarrangemang och säkerhetsföreskrifter samt att dessa tillämpas, kontrolleras och
verkställs.

3

Parterna ska kräva att de behöriga organen ska sörja för att idrottsarenornas utformning,
infrastruktur och därtill kopplade åtgärder för hantering av folksamlingar är förenliga med
nationella och internationella normer och god praxis.

4

Parterna ska uppmuntra de behöriga organen att sörja för en inkluderande och välkomnande
miljö på idrottsarenorna för alla i samhället, inklusive barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning, och särskilt se till att det finns lämpliga sanitära anläggningar,
serveringsställen samt goda åskådarförhållanden för hela publiken.

5

Parterna ska säkerställa att idrottsarenorna drivs på ett sätt som möjliggör effektiv samverkan
med polis, räddningstjänst och samverkansorgan, och som inbegriper tydliga riktlinjer och
förfaranden i frågor som kan inverka på hanteringen av folkmassor och därmed förenade
trygghets- och säkerhetsrisker, särskilt när det gäller
–
–
–

användning av pyrotekniska artiklar,
alla former av våldsamt eller annat förbjudet uppträdande, och
alla former av rasistiskt eller på annat sätt diskriminerande uppträdande.

6

Parterna ska av de behöriga organen kräva att all personal, från såväl offentlig som privat
sektor, som medverkar till att göra fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang trygga, säkra
och välkomnande ska utrustas och utbildas så att de kan utföra sina uppdrag på ett effektivt
och lämpligt sätt.

7

Parterna ska uppmuntra sina behöriga organ att framhålla att spelare, tränare och andra
företrädare för deltagande lag måste agera i enlighet med idrottens värdegrunder, t.ex.
tolerans, respekt och rent spel, samt att erkänna att våldsamt, rasistiskt eller annat
provocerande agerande kan ha en negativ inverkan på publikens beteende.

4
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Artikel 6 – Trygghet, säkerhet och service på offentlig plats
1

2

Parterna ska uppmuntra samarbete mellan alla organ och aktörer som medverkar i
anordnandet av fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang på offentlig plats, bl.a.
kommunala myndigheter, polis, lokala grupper och företag, supporterföreträdare,
fotbollsklubbar och nationella fotbollsförbund, i synnerhet när det gäller att:
a

bedöma risker och ta fram lämpliga förebyggande åtgärder för att minimera störningar
och verka förtroendeskapande gentemot lokalsamhälle och lokala företag, särskilt bland
dem som bor och verkar i närheten av den plats där evenemanget ska äga rum eller i
närheten av allmänna åskådarplatser,

b

skapa en trygg, säker och välkomnade miljö på offentliga platser avsedda för
supporterträffar före och efter evenemanget, på platser som supportrar som kan
förväntas besöka på eget initiativ samt längs resvägar till och från staden och/eller
idrottsarenan.

Parterna ska säkerställa att resor till och från idrottsarenan beaktas i riskanalyser och vid
trygghets- och säkerhetsåtgärder.
Artikel 7 – Beredskaps- och krisplanering
Parterna ska säkerställa att beredskaps- och krisplaner som involverar flera organ utarbetas,
samt att dessa planer testas och förbättras i samband med regelbundna gemensamma
övningar. Av nationella rättsliga, reglerande och administrativa ramverk ska framgå vilket
organ som ansvarar för att ta initiativ till, övervaka och godkänna övningarna.
Artikel 8 – Samarbete med supportrar och lokala grupper

1

Parterna ska uppmuntra samtliga organ att utveckla och eftersträva proaktiv och regelbunden
kommunikation med viktiga aktörer, inklusive supporterföreträdare och lokala grupper, som
bygger på dialogprincipen och som syftar till att skapa en anda av partnerskap och positivt
samarbete samt identifiera lösningar på potentiella problem.

2

Parterna ska uppmuntra samtliga offentliga och privata organ och andra aktörer, inklusive
lokala grupper och supporterföreträdare, att ta initiativ till eller delta i sociala,
utbildningsrelaterade, brottsförebyggande och andra samhällsprojekt som omfattar flera organ
och som syftar till att främja ömsesidig respekt och förståelse, särskilt bland supportrar,
idrottsföreningar, idrottsförbund och organ med ansvar för trygghet och säkerhet.
Artikel 9 – Polisens strategier och insatser

1

Parterna ska säkerställa att polisiära strategier utarbetas, utvärderas regelbundet och
förbättras utifrån nationella och internationella erfarenheter och god praxis, samt
överensstämmer med den bredare, integrerade strategin för trygghet, säkerhet och service.

2

Parterna ska säkerställa att god praxis beaktas i polisens strategier, särskilt när det gäller
underrättelseinhämtning, kontinuerlig riskanalys, riskbaserad förvaltning, proportionerliga
insatser i syfte att förhindra ökad risk eller störning, fungerande dialog med supportrar och
samhället i stort, inhämtning av bevis på brottslig verksamhet samt utbyte av sådan bevisning
med behöriga myndigheter med ansvar för lagföring.

3

Parterna ska säkerställa att polisen samarbetar med arrangörer, supportrar, lokala grupper
och andra intressegrupper i syfte att göra fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang trygga,
säkra och välkomnande för alla berörda parter.

5

CETS 218 – Integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid idrottsevenemang,
3.VII.2016
Artikel 10 – Förebyggande av och sanktioner vid störande uppträdande
1

Parterna ska vidta alla åtgärder som står till buds för att minska risken för att enskilda eller
grupper deltar i eller förbereder våldshandlingar eller oroligheter.

2

Parterna ska, i enlighet med nationell och internationell rätt, säkerställa att det finns
ändamålsenliga regler för utestängning för att motverka och förhindra våldshandlingar och
oroligheter, och att dessa regler är adekvata i förhållande till riskernas art och var de
föreligger.

3

Parterna ska, i enlighet med nationell och internationell rätt, samarbeta i syfte att säkerställa
att enskilda som gör sig skyldiga till brott eller överträdelser i utlandet blir föremål för lämpliga
sanktioner, antingen i det land där brottet eller överträdelsen skedde eller i det land där
personen har hemvist eller är medborgare.

4

Parterna ska, där så är lämpligt och i enlighet med nationell och internationell rätt,
överväga att ge de rättsliga och administrativa myndigheter som ansvarar för beslut om
sanktioner för enskilda som förorsakat eller bidragit till fotbollsrelaterat våld och/eller
oroligheter, befogenhet att besluta om restriktioner för resor till fotbollsevenemang i
annat land.
Artikel 11 – Internationellt samarbete

1

Parterna ska ha ett nära samarbete i alla frågor som omfattas av denna konvention, och därtill
kopplade frågor, i syfte att maximera samarbetet kring internationella evenemang, utbyta
erfarenheter och bidra till utvecklandet av god praxis.

2

Parterna ska, utan att det påverkar befintliga nationella bestämmelser, och i synnerhet
ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna och organen, inrätta ett nationellt
informationsställe för fotboll (NFIP) inom polisen. Det nationella informationsstället för fotboll
ska:
a

fungera som direkt och gemensam kontaktpunkt för utbyte av allmän (strategisk, operativ
och taktiskt) information i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension,

b

utbyta personuppgifter i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning,

c

underlätta, samordna eller organisera genomförandet av det internationella
polissamarbetet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension,

d

klara av att snabbt och effektivt utföra de uppgifter det tilldelats.

3

Parterna ska vidare säkerställa att det nationella informationsstället för fotboll utgör en
nationell resurs med sakkunskap om polisinsatser i samband med fotboll, supporterdynamik
och därtill kopplade trygghets- och säkerhetsrelaterade risker.

4

Varje stat som är part i konventionen ska skriftligen underrätta Kommittén för trygghet och
säkerhet vid idrottsevenemang (Committee on Safety and Security at Sports Events), som
inrättas genom denna konvention, om namn på och adress till sitt nationella kontaktställe för
fotboll och om eventuella senare ändringar av dessa uppgifter.

5

Parterna ska samarbeta på internationell nivå i fråga om utbyte av god praxis och information
om förebyggande, utbildningsrelaterade och informationsrelaterade projekt samt inrättandet av
partnerskap med alla organ som deltar i genomförandet av nationella och lokala initiativ, som
är inriktade på eller drivs av det lokala samhället och supportrar.
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Förfarandebestämmelser
Artikel 12 – Tillhandahållande av information
Varje part ska, på något av Europarådets officiella språk, delge Kommittén för trygghet och
säkerhet vid idrottsevenemang relevant information om lagstiftning och andra åtgärder som
vidtagits i syfte att efterleva konventionen, oavsett om det handlar om fotboll eller andra
idrottsgrenar.
Artikel 13 – Kommittén för trygghet och säkerhet vid idrottsevenemang
1

För tillämpningen av denna konvention inrättas härmed Kommittén för trygghet och säkerhet vid
idrottsevenemang, nedan kallad ”kommittén”.

2

Varje part i denna konvention får företrädas i kommittén av en eller flera delegater som
representerar ansvariga statliga organ, företrädelsevis sådana som ansvarar för trygghet och
säkerhet i idrottssammanhang, samt det nationella informationsstället för fotboll. Varje part ska
ha en röst.

3

Varje medlemsstat i Europarådet eller annan stat som är part i den europeiska
kulturkonventionen och inte i denna konvention, samt alla icke-medlemsstater som är part i
konvention nr 120, får företrädas i kommittén av en observatör.

4

Kommittén får enhälligt besluta att erbjuda en stat som inte är medlem i Europarådet och inte
är part i denna konvention eller konvention nr 120, eller en organisation som uttryckt intresse,
möjlighet att företrädas av en observatör vid ett eller flera av kommitténs möten.

5

Kommittén ska sammankallas av Europarådets generalsekreterare. Dess första möte ska
hållas inom ett år från det datum då tio av Europarådets medlemstater har samtyckt till att
bindas av konventionen. Efter det första mötet ska kommittén sammanträda minst en gång
årligen. Därutöver ska den sammanträda på begäran av en majoritet av parterna.

6

Kommittén är beslutsmässig när majoriteten av parterna är företrädda.

7

Med förbehåll för bestämmelserna i denna konvention ska kommittén utarbeta och enhälligt
anta sin egen arbetsordning.
Artikel 14 – Kommitténs uppgifter

1

Kommittén är ansvarig för att övervaka tillämpningen av denna konvention. Den får särskilt:
a

övervaka bestämmelserna i denna konvention samt utreda eventuella nödvändiga
ändringar,

b

anordna samråd och, där så är lämpligt, utbyta information med berörda organisationer,

c

utfärda rekommendationer till parterna i denna konvention om åtgärder som bör vidtas för
dess genomförande,

d

rekommendera lämpliga åtgärder för att hålla allmänheten informerad om de
verksamheter som utförs inom ramen för denna konvention,

e

utfärda rekommendationer till Europarådets ministerkommitté om att erbjuda ickemedlemsstater i Europarådet att tillträda denna konvention,
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f

lämna förslag till hur konventionen kan fås att fungera mer effektivt,

g

underlätta insamling, analys och utbyte av information, erfarenheter och god praxis
mellan stater.

2

Kommittén ska, efter godkännande från de berörda parterna, övervaka efterlevnaden av
denna konvention genom ett program med besök i konventionsstaterna, i syfte att ge råd och
stöd till genomförandet av konventionen.

3

Kommittén ska även samla den information som konventionsstaterna lämnar i enlighet med
artikel 12, samt delge samtliga konventionsstater relevant information. Kommittén får särskilt
underrätta konventionsstaterna om inrättandet av ett nytt nationellt informationsställe för fotboll
och skicka ut dess kontaktuppgifter.

4

För att kunna fullgöra sina uppgifter kan kommittén på eget initiativ anordna möten med
experter.
Artikel 15 – Ändringar

1

Ändringar av denna konvention får föreslås av parterna, Kommittén för trygghet och
säkerhet vid idrottsevenemang eller av Europarådets ministerkommitté.

2

Generalsekreteraren ska överlämna förslag till ändring av denna konvention till Europarådets
medlemsstater, andra stater som är parter i den europeiska kulturkonventionen, ickemedlemsstater i Europarådet som tillträtt konvention nr 120 innan det datum då denna
konvention öppnades för undertecknande samt till alla icke-medlemsstater som tillträtt eller
erbjudits att tillträda denna konvention i enlighet med bestämmelserna i artikel 18.

3

Förslag till ändringar som framläggs av en part eller av Europarådets ministerkommitté ska
tillställas kommittén åtminstone två månader innan det möte där förslaget ska behandlas.
Kommittén ska lämna sitt yttrande om den föreslagna ändringen till Europarådets
ministerkommitté.

4

Europarådets ministerkommitté ska ta ställning till den föreslagna ändringen och kommitténs
eventuella yttranden och får anta ändringen med den majoritet som fastställs i artikel 20.d i
Europarådets stadga.

5

Texten till varje ändring som antas av ministerkommittén i enlighet med punkt 4 i denna artikel
ska översändas till parterna för godkännande i enlighet med deras respektive interna
förfaranden.

6

En ändring som antagits i enlighet med punkt 4 i denna artikel träder i kraft den första dagen i
den månad som följer efter utgången av en period om en månad efter den tidpunkt då samtliga
parter har underrättat generalsekreteraren om sitt godkännande.
Slutbestämmelser
Artikel 16 – Undertecknande

1

Denna konvention ska vara öppen för undertecknande av Europarådets medlemsstater, stater
som är parter i den europeiska kulturkonventionen samt icke-medlemsstater i Europarådet
som tillträtt den europeiska konventionen om läktarvåld och olämpligt uppträdande vid
idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher (ETS nr 120), som öppnades för
undertecknande i Strasbourg den 19 augusti 1985, dvs. innan denna konvention öppnades för
undertecknande.
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2

Denna konvention ska ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrumentet ska deponeras hos Europarådets generalsekreterare.

3

Ingen part i konvention nr 120 får deponera sitt ratifikations-, godtagande-,
godkännandeinstrument utan att ha sagt upp, eller samtidigt säga upp, nämnda konvention.

4

En konventionsstat kan, då den deponerar sitt ratifikations -, godtagande- eller
godkännandeinstrument enligt föregående punkt, förklara att den i enlighet med
bestämmelserna i artikel 17.1 kommer att fortsätta tillämpa konvention nr 120 fram till
denna konventions ikraftträdande.
Artikel 17 – Ikraftträdande

1

Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en
period om en månad efter den dag då tre Europarådets medlemsstater har uttryckt sitt
samtycke till att vara bundna av konventionen enligt bestämmelserna i artikel 16.

2

För varje signatärsstat som senare uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av
konventionen träder denna i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av
en period om en månad räknat från dagen för deponeringen av ratifikations -, godtagandeeller godkännandeinstrumentet.
Artikel 18 – Anslutning av icke-medlemsstater

1

Efter det att denna konvention har trätt i kraft kan Europarådets ministerkommitté, efter samråd
med parterna i konventionen, erbjuda icke-medlemsstater i Europarådet att tillträda
konventionen genom ett beslut som fattas med den majoritet som föreskrivs i artikel 20 d i
Europarådets stadga och genom enhälligt beslut av representanterna för de avtalsslutande
parter som är berättigade att företrädas i ministerkommittén.

2

För varje stat som tillträder konventionen träder denna i kraft den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en period om en månad efter dagen för deponeringen av
anslutningsinstrumentet hos Europarådets generalsekreterare.

3

Varje part som inte är medlem i Europarådet ska bidra till finansieringen av Kommittén för
trygghet och säkerhet vid idrottsevenemang på det sätt som Europarådets ministerkommitté
beslutar.
Artikel 19 – Konventionens verkningar

1

Artiklarna 4 och 5 i konvention nr 120 ska fortsätta att gälla i relationen mellan part i denna
konvention och part i konvention nr 120 som inte har ratificerat denna konvention.

2

Om en stat har frånträtt konvention nr 120 efter denna konventions ikraftträdande men
frånträdet ännu inte fått verkan vid ratificeringen av denna konvention ska denna konvention
tillämpas i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.2.
Artikel 20 – Territoriell tillämpning

1

Varje stat kan, vid undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-,
godkännande- eller anslutningsinstrument, ange för vilket eller vilka territorier konventionen ska
gälla.
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2

Varje stat kan vid en senare tidpunkt genom en förklaring ställd till Europarådets
generalsekreterare, utvidga konventionens tillämpning till ett annat territorium som anges i
förklaringen. För ett sådant territorium träder konventionen i kraft den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en period om en månad efter den dag då generalsekreteraren tog
emot förklaringen.

3

En förklaring enligt punkt 1 och 2 i denna artikel får med avseende på ett territorium som anges
i förklaringen återtas genom en underrättelse till generalsekreteraren. Återtagandet får verkan
den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om sex månader efter den
dag då generalsekreteraren tog emot underrättelsen.
Artikel 21 – Frånträdande

1

Varje part får när som helst frånträda denna konvention genom en underrättelse ställd till
Europarådets generalsekreterare.

2

Ett sådant frånträde får verkan den första dagen i den månad som följer efter utgången av en
period om sex månader räknat från den dag då generalsekreteraren tog emot underrättelsen.
Artikel 22 – Underrättelser
Europarådets generalsekreterare ska underrätta Europarådets medlemsstater, de övriga
stater som är parter i den europeiska kulturkonventionen samt varje annan stat som har tillträtt
denna konvention om
a

varje undertecknande i enlighet med artikel 16,

b

deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument i
enlighet med artiklarna 16 eller 18,

c

datum för denna konventions ikraftträdande i enlighet med artiklarna 17 och 18,

d

varje förslag till ändring eller ändring som har antagits i enlighet med artikel 15 och
datumet då en sådan ändring träder i kraft,

e

varje förklaring som avgetts med stöd av bestämmelserna i artikel 20,

f

varje frånträde som meddelas i enlighet med bestämmelserna i artikel 21,

g

varje annan handling, förklaring, underrättelse eller meddelande som avser
denna konvention.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat
denna konvention.
Upprättat i Saint-Denis den 3 juli 2016 på engelska och franska, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar som ska deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets
generalsekreterare ska översända bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet, varje
stat som är part i den europeiska kulturkonventionen och varje stat som har inbjudits att
ansluta sig till konventionen.
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