
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

Muu asiaMnrovvvvom 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln Utgiven i Helsingfors den 24 augusti 2020

85/2020
(Finlands författningssamlings nr 609/2020)

Statsrådets förordning
om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för 

fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om 2005 års protokoll till
protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kon-
tinentalsockeln (359/2020):

1 §
Det i London den 14 oktober 2005 ingångna protokollet till protokollet om bekämpande

av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln träder i kraft
den 24 augusti 2020 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 30 mars 2020 och av republikens president
den 8 maj 2020. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella sjöfartsor-
ganisationens generalsekreterare den 26 maj 2020.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som

förordning.

3 §
Lagen om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten

för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln (359/2020) träder i kraft den 24 augus-
ti 2020.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2020.

Helsingfors den 20 augusti 2020

Utrikesminister Pekka Haavisto

Lagstiftningsrådet Sari Mäkelä
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2005 ÅRS PROTOKOLL TILL PROTO-
KOLLET OM BEKÄMPANDE AV 
BROTT MOT SÄKERHETEN FÖR 
FASTA PLATFORMAR BELÄGNA PÅ 
KONTINENTALSOCKELN 

PROTOCOL OF 2005 TO THE PROTO-
COL FOR THE SUPPRESSION OF UN-
LAWFUL ACTS AGAINST THE 
SAFETY OF FIXED PLATFORMS LO-
CATED ON THE CONTINENTAL 
SHELF 

De stater som är parter i detta protokoll, 
Som är parter i protokollet om bekämpande 

av brott mot säkerheten för fasta plattformar 
belägna på kontinentalsockeln, antaget i Rom 
den 10 mars 1988, 

Som erkänner att de skäl för vilka 2005 års 
protokoll till konventionen för bekämpande 
av brott mot sjöfartens säkerhet utarbetades 
även gäller för fasta plattformar som är be-
lägna på kontinentalsockeln, 

 
Som beaktar bestämmelserna i de protokol-

len, 
Har kommit överens om följande: 

The States Parties to this Protocol, 
Being Parties to the Protocol for the Sup-

pression of Unlawful Acts against the Safety 
of Fixed Platforms Located on the Continental 
Shelf done at Rome on 10 March 1988, 

Recognizing that the reasons for which the 
Protocol of 2005 to the Convention for the 
suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Maritime Navigation was elaborated 
also apply to fixed platforms located on the 
continental shelf,  

Taking account of the provisions of those 
Protocols, 

Have agreed as follows: 

Artikel 1 

I detta protokoll avses med 
1. ”1988 års protokoll”: protokollet om be-

kämpande av brott mot säkerheten för fasta 
plattformar belägna på kontinentalsockeln, 
antaget i Rom den 10 mars 1988, 

 
2. ”organisation”: Internationella sjöfartsor-

ganisationen, och 
3. ”generalsekreterare”: organisationens ge-

neralsekreterare. 

Article 1 

For the purposes of this Protocol: 
1. “1988 Protocol” means the Protocol for 

the Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Fixed Platforms Located on the 
Continental Shelf, done at Rome on 10 March 
1988. 

2. “Organization” means the International 
Maritime Organization. 

3. “Secretary-General” means the Secre-
tary-General of the Organization. 

Artikel 2 

Artikel 1.1 i 1988 års protokoll ersätts med 
följande text: 

”1. Bestämmelserna i artiklarna 1.1 c, d, e, 
f, g och h, 1.2 a, 2 a, 5, 5 a och 7 samt 10–16, 
inklusive artiklarna 11 a, 11 b och 12 a i kon-
ventionen för bekämpande av brott mot sjöfar-
tens säkerhet, som den ändrats genom 2005 
års protokoll till konventionen för bekäm-
pande av brott mot sjöfartens säkerhet, ska i 
tillämpliga delar gälla även brott som anges i 
artiklarna 2, 2 a och 2 b i detta protokoll, i de 
fall då sådana brott begås ombord på eller mot 

Article 2 

Article 1, paragraph 1, of the 1988 Protocol 
is replaced by the following text: 
“1. The provisions of article 1, paragraphs 
1(c), (d), (e), (f), (g), (h) and 2(a), of articles 
2bis, 5, 5bis and 7, and of articles 10 to 16, 
including articles 11bis, 11ter and 12bis, of 
the Convention for the Suppression of Un-
lawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation, as amended by the Protocol of 
2005 to the Convention for the Suppression 
of Unlawful Acts against the Safety of Mari-
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fasta plattformar som är belägna på kontinen-
talsockeln.” 

time Navigation, shall also apply mutatis mu-
tandis to the offences set forth in articles 2, 
2bis and 2ter of this Protocol where such of-
fences are committed on board or against 
fixed platforms located on the continental 
shelf.” 

Artikel 3 

1. Artikel 2.1 d i 1988 års protokoll ersätts 
med följande text: 

”d) på en fast plattform placerar eller låter 
placera, oavsett på vilket sätt, en anordning el-
ler ett ämne som är ägnat att förstöra plattfor-
men eller äventyra dess säkerhet.” 

 
2. Artikel 2.1 e i 1988 års protokoll upphävs. 
3. Artikel 2.2 i 1988 års protokoll ersätts 

med följande text: 
”2. En brottslig handling begår även den 

som hotar att begå något av de brott som anges 
i punkt 1 b och c, om hotet är ägnat att även-
tyra den fasta plattformens säkerhet och, om 
så krävs enligt bestämmelserna i nationell lag, 
syftar till att förmå en fysisk eller juridisk per-
son att utföra eller avstå från en handling.” 

Article 3 

1. Article 2, paragraph 1(d) of the 1988 Pro-
tocol is replaced by the following text: 

“(d) places or causes to be placed on a fixed 
platform, by any means whatsoever, a device 
or substance which is likely to destroy that 
fixed platform or likely to endanger its 
safety.” 

2. Article 2, paragraph 1(e) of the 1988 Pro-
tocol is deleted. 

3. Article 2, paragraph 2 of the 1988 Proto-
col is replaced by the following text: 

“2. Any person also commits an offence if 
that person threatens, with or without a condi-
tion, as is provided for under national law, 
aimed at compelling a physical or juridical 
person to do or refrain from doing any act, to 
commit any of the offences set forth in para-
graphs 1(b) and (c), if that threat is likely to 
endanger the safety of the fixed platform.” 

Artikel 4 

1. Följande text läggs till som artikel 2 a: 
 
”Artikel 2 a 
En brottslig handling i den mening som av-

ses i detta protokoll begår den som rättsstri-
digt och uppsåtligen, när avsikten med hand-
lingen på grund av dess beskaffenhet eller 
sammanhang är att injaga skräck i en befolk-
ning eller att förmå en regering eller en inter-
nationell organisation att vidta eller avstå från 
att vidta en handling 

a) mot eller ombord på en fast plattform an-
vänder eller från en plattform avlossar eller 
frigör sprängämne, radioaktivt material eller 
BCN-vapen på ett sätt som orsakar eller som 
är ägnat att orsaka dödsfall eller allvarlig 
skada, 

b) släpper ut olja, flytande naturgas eller 
andra farliga eller skadliga ämnen, som inte 
omfattas av punkt a, från en fast plattform i 

Article 4 

1. The following text is inserted as article 
2bis: 

“Article 2bis 
Any person commits an offence within the 

meaning of this Protocol if that person unlaw-
fully and intentionally, when the purpose of 
the act, by its nature or context, is to intimidate 
a population, or to compel a government or an 
international organization to do or to abstain 
from doing any act: 

 
(a) uses against or on a fixed platform or dis-

charges from a fixed platform any explosive, 
radioactive material or BCN weapon in a 
manner that causes or is likely to cause death 
or serious injury or damage; or 

 
(b) discharges, from a fixed platform, oil, 

liquefied natural gas, or other hazardous or 
noxious substance, which is not covered by 
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sådan mängd eller koncentration att det orsa-
kar eller är ägnad att orsaka dödsfall eller all-
varlig skada, eller 

c) hotar, med eller utan villkor, om så krävs 
enligt bestämmelser i nationell lag,, att begå 
ett sådant brott som anges i punkt a eller b.” 

 
2. Följande text läggs till som artikel 2 b: 
 
“Artikel 2 b 
En brottslig handling i den mening som av-

ses i detta protokoll begår även den som 
a) rättsstridigt och uppsåtligen skadar eller 

dödar en person i samband med något av de 
brott som anges i artikel 2.1 eller artikel 2 a, 

 
b) försöker begå ett sådant brott som anges i 

artikel 2.1, artikel 2 a punkt a eller b eller 
punkt a i denna artikel, 

 
c) medverkar till ett sådant brott som anges 

i artikel 2, artikel 2 a eller punkt a eller b i 
denna artikel, 

d) värvar eller instruerar andra att begå ett 
sådant brott som anges i artikel 2, artikel 2 a 
eller punkt a eller b i denna artikel, eller 

e) bidrar till att en grupp personer, som 
handlar med ett gemensamt syfte, begår ett el-
ler flera av de brott som anges i artikel 2, arti-
kel 2 a eller punkt a eller b i denna artikel, un-
der förutsättning att bidraget lämnas uppsåtli-
gen och antingen 

i) i syfte att främja gruppens brottsliga verk-
samhet eller brottsliga syfte, om verksam-
heten eller syftet innefattar att begå ett sådant 
brott som anges i artikel 2 eller 2 a, eller 

ii) med vetskap om gruppens avsikt att begå 
ett sådant brott som anges i artikel 2 eller 2 a.” 

subparagraph (a), in such quantity or concen-
tration that causes or is likely to cause death 
or serious injury or damage; or  

(c) threatens, with or without a condition, as 
is provided for under national law, to commit 
an offence set forth in subparagraph (a) or 
(b).” 

2. The following text is inserted as Article 
2ter: 

“Article 2ter 
Any person also commits an offence within 

the meaning of this Protocol if that person: 
(a) unlawfully and intentionally injures or 

kills any person in connection with the com-
mission of any of the offences set forth in ar-
ticle 2, paragraph 1, or article 2bis; or 

(b) attempts to commit an offence set forth 
in article 2, paragraph 1, article 2bis, subpara-
graph (a) or (b), or subparagraph (a) of this ar-
ticle; or 

(c) participates as an accomplice in an of-
fence set forth in article 2, article 2bis or sub-
paragraph (a) or (b) of this article; or 

(d) organizes or directs others to commit an 
offence set forth in article 2, article 2bis or 
subparagraph (a) or (b) of this article; or 

(e) contributes to the commission of one or 
more offences set forth in article 2, article 2bis 
or subparagraph (a) or (b) of this article, by a 
group of persons acting with a common pur-
pose, intentionally and either: 

 
(i) with the aim of furthering the criminal 

activity or criminal purpose of the group, 
where such activity or purpose involves the 
commission of an offence set forth in article 2 
or 2bis; or 

(ii) in the knowledge of the intention of the 
group to commit an offence set forth in article 
2 or 2bis.” 

Artikel 5 

1. Artikel 3.1 i 1988 års protokoll ersätts 
med följande text: 

”1. Varje stat som är part ska vidta sådana 
åtgärder som kan vara nödvändiga för att den 
ska kunna utöva sin domsrätt i fråga om de 
brott som anges i artiklarna 2, 2 a och 2 b när 
brottet har begåtts 

Article 5 

1. Article 3, paragraph 1 of the 1988 Proto-
col is replaced by the following text: 

“1. Each State Party shall take such 
measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the offences set forth in arti-
cles 2, 2bis and 2ter when the offence is com-
mitted: 
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a) mot eller ombord på en fast plattform me-

dan den är belägen på den statens kontinental-
sockel, eller 

b) av en medborgare i den staten.” 
2. Artikel 3.3 i 1988 års protokoll ersätts 

med följande text: 
”3. En stat som är part, vilken har infört i 

punkt 2 nämnd domsrätt, ska underrätta gene-
ralsekreteraren. Om en sådan stat senare upp-
häver denna domsrätt, ska den underrätta ge-
neralsekreteraren.” 

3. Artikel 3.4 i 1988 års protokoll ersätts 
med följande text: 

”4. Varje stat som är part ska vidta nödvän-
diga åtgärder för att kunna utöva sin domsrätt 
beträffande de i artiklarna 2, 2 a och 2 b an-
givna brotten i de fall då den misstänkte uppe-
håller sig inom dess territorium och den inte 
utlämnar den misstänkte till någon av de stater 
som är parter och som har infört domsrätt i en-
lighet med punkterna 1 och 2.” 

(a) against or on board a fixed platform 
while it is located on the continental shelf of 
that State; or 

(b) by a national of that State.” 
2. Article 3, paragraph 3 of the 1988 Proto-

col is replaced by the following text: 
“3. Any State Party which has established 

jurisdiction mentioned in paragraph 2 shall 
notify the Secretary-General. If such State 
Party subsequently rescinds that jurisdiction, 
it shall notify the Secretary-General.” 

3. Article 3, paragraph 4 of the 1988 Proto-
col is replaced by the following text: 

“4. Each State Party shall take such 
measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the offences set forth in arti-
cles 2, 2bis and 2ter in cases where the alleged 
offender is present in its territory and it does 
not extradite the alleged offender to any of the 
States Parties which have established their ju-
risdiction in accordance with paragraphs 1 and 
2.” 

Artikel 6 

Tolkning och tillämpning 

1. 1988 års protokoll och detta protokoll ska, 
i förhållandet mellan parterna i detta proto-
koll, läsas och förstås som ett enda instrument. 

2. Artiklarna 1–4 i 1988 års protokoll, som 
de har ändrats genom detta protokoll, ska till-
sammans med artiklarna 8–13 i detta proto-
koll, utgöra och kallas 2005 års protokoll om 
bekämpande av brott mot säkerheten för fasta 
plattformar belägna på kontinentalsockeln 
(2005 års SUA-protokoll om fasta plattfor-
mar). 

Article 6 

Interpretation and application 

1. The 1988 Protocol and this Protocol shall, 
as between the Parties to this Protocol, be read 
and interpreted together as one single instru-
ment. 

2. Articles 1 to 4 of the 1988 Protocol, as 
revised by this Protocol, together with articles 
8 to 13 of this Protocol shall constitute and be 
called the Protocol for the Suppression of Un-
lawful Acts against the Safety of Fixed Plat-
forms Located on the Continental Shelf, 2005 
(2005 SUA Fixed Platforms Protocol). 

Artikel 7 

Följande text läggs till som artikel 4 a i pro-
tokollet: 

”Slutbestämmelser i 2005 års protokoll om 
bekämpande av brott mot säkerheten för fasta 
plattformar belägna på kontinentalsockeln 

Slutbestämmelserna i protokollet om be-
kämpande av brott mot säkerheten för fasta 
plattformar belägna på kontinentalsockeln ska 
vara artiklarna 8–13 i 2005 års protokoll till 

Article 7 

The following text is added as article 4bis of 
the Protocol: 

“Final clauses of the Protocol for the Sup-
pression of Unlawful Acts against the Safety 
of Fixed Platforms Located on the Continental 
Shelf, 2005  

The final clauses of the Protocol for the Sup-
pression of Unlawful Acts against the Safety 
of Fixed Platforms Located on the Continental 
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protokollet om bekämpande av brott mot sä-
kerheten för fasta plattformar belägna på kon-
tinentalsockeln. Hänvisningar i detta proto-
koll till stater som är parter ska förstås som 
hänvisningar till stater som är parter i 2005 års 
protokoll.” 

Shelf, 2005, shall be articles 8 to 13 of the Pro-
tocol of 2005 to the Protocol for the Suppres-
sion of Unlawful Acts against the Safety of 
Fixed Platforms Located on the continental 
Shelf. References in this Protocol to States 
Parties shall be taken to mean references to 
States Parties to the 2005 Protocol.” 

 
 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 8 

Undertecknande, ratifikation, godtagande, 
godkännande och anslutning 

1. Detta protokoll ska vara öppet för under-
tecknande i organisationens högkvarter från 
och med den 14 februari 2006 till och med den 
13 februari 2007 och ska därefter förbli öppet 
för anslutning. 

2. Stater kan uttrycka sitt samtycke att vara 
bundna av detta protokoll genom 

a) undertecknande utan förbehåll för ratifi-
kation, godtagande eller godkännande, 

b) undertecknande som förutsätter ratifikat-
ion, godtagande eller godkännande, eller 

 
c) anslutning. 
3. Ratifikation, godtagande, godkännande 

eller anslutning ska ske genom deponering av 
tillämpligt instrument hos generalsekrete-
raren. 

4. Endast en stat som har undertecknat 1988 
års protokoll utan förbehåll för ratifikation, 
godtagande eller godkännande eller som har 
ratificerat, godtagit, godkänt eller anslutit sig 
till 1988 års protokoll får bli part i detta pro-
tokoll. 

 

FINAL CLAUSES 

Article 8 

Signature, ratification, acceptance, ap-
proval and accession 

1. This Protocol shall be open for signature 
at the Headquarters of the Organization from 
14 February 2006 to 13 February 2007 and 
shall thereafter remain open for accession. 

 
2. States may express their consent to be 

bound by this Protocol by: 
(a) signature without reservation as to ratifi-

cation, acceptance or approval; or 
(b) signature subject to ratification, ac-

ceptance or approval, followed by ratification, 
acceptance or approval; or 

(c) accession. 
3. Ratification, acceptance, approval or ac-

cession shall be effected by the deposit of an 
instrument to that effect with the Secretary-
General. 

4. Only a State which has signed the 1988 
Protocol without reservation as to ratification, 
acceptance or approval, or has ratified, ac-
cepted, approved or acceded to the 1988 Pro-
tocol may become a Party to this Protocol. 

 

Artikel 9 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft nittio dagar 
efter den dag då tre stater antingen har under-
tecknat det utan förbehåll för ratifikation, god-
tagande eller godkännande eller deponerat ett 
ratifikations-, godtagande-, godkännande- el-
ler anslutningsinstrument hos generalsekrete-
raren. Dock träder detta protokoll inte i kraft 

Article 9 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force ninety 
days following the date on which three States 
have either signed it without reservation as to 
ratification, acceptance or approval, or have 
deposited an instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession with the Sec-
retary-General. However, this Protocol shall 
6
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innan 2005 års protokoll till konventionen för 
bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet 
har trätt i kraft. 

 
 
2. I förhållande till en stat som deponerar ett 

ratifikations-, godtagande-, godkännande- el-
ler anslutningsinstrument avseende detta pro-
tokoll efter det att villkoren för ikraftträdande 
enligt punkt 1 har uppfyllts, träder ratifikat-
ionen, godtagandet, godkännandet eller an-
slutningen i kraft nittio dagar efter dagen för 
sådan deponering. 

not enter into force before the Protocol of 
2005 to the Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation has entered into force. 

2. For a State which deposits an instrument 
of ratification, acceptance, approval or acces-
sion in respect of this Protocol after the condi-
tions in paragraph 1 for entry into force 
thereof have been met, the ratification, ac-
ceptance, approval or accession shall take ef-
fect ninety days after the date of such deposit. 

Artikel 10 

Uppsägning 

1. Detta protokoll kan sägas upp av en stat 
som är part vid vilken tidpunkt som helst efter 
den dag då protokollet träder i kraft för den 
staten. 

2. Uppsägning ska ske genom deponering 
av uppsägningsinstrument hos generalsekrete-
raren. 

3. En uppsägning träder i kraft ett år, eller 
den längre period som anges i uppsägningsin-
strumentet, efter det att generalsekreteraren 
mottagit uppsägningen. 
 

Article 10 

Denunciation 

1. This Protocol may be denounced by any 
State Party at any time after the date on which 
this Protocol enters into force for that State.  

2. Denunciation shall be effected by the de-
posit of an instrument of denunciation with 
the Secretary-General. 

3. A denunciation shall take effect one year, 
or such longer period as may be specified in 
the instrument of denunciation, after the de-
posit of the instrument with the Secretary-
General. 

 
Artikel 11 

Översyn och ändringar 

1. En konferens kan sammankallas av orga-
nisationen i syfte att se över eller ändra detta 
protokoll. 

2. Generalsekreteraren ska, i syfte att se över 
eller ändra detta protokoll, sammankalla en 
konferens med de stater som är parter i proto-
kollet på begäran av en tredjedel av de stater 
som är parter eller av fem stater, beroende på 
vilket antal som är högst. 

3. Ett ratifikations-, godtagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrument som depo-
neras efter dagen för ikraftträdandet av en 
ändring i detta protokoll ska anses avse det 
ändrade protokollet. 

Article 11 

Revision and amendment 

1. A conference for the purpose of revising 
or amending this Protocol may be convened 
by the Organization. 

2. The Secretary-General shall convene a 
conference of States Parties to this Protocol 
for revising or amending the Protocol, at the 
request of one third of the States Parties, or 
five States Parties, whichever is the higher fig-
ure. 

3. Any instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession deposited af-
ter the date of entry into force of an amend-
ment to this Protocol shall be deemed to apply 
to the Protocol as amended. 
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Artikel 12 

Depositarie 

1. Detta protokoll och alla ändringar som 
antagits enligt artikel 11 ska deponeras hos 
generalsekreteraren. 

2. Generalsekreteraren ska 
a) underrätta alla stater som har underteck-

nat detta protokoll eller anslutit sig till proto-
kollet om 

i) varje nytt undertecknande eller ny depo-
nering av ett ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutningsinstrument och da-
gen för detta, 

ii) dagen för protokollets ikraftträdande, 
 
iii) deponering av uppsägningsinstrument 

avseende detta protokoll och dagen då det 
mottogs samt dagen då uppsägningen träder i 
kraft, och 

iv) varje underrättelse som föreskrivs i nå-
gon artikel i protokollet, samt 

b) sända bestyrkta kopior av detta protokoll 
till alla stater som har undertecknat eller an-
slutit sig till protokollet. 

3. Så snart detta protokoll träder i kraft ska 
generalsekreteraren sända en bestyrkt kopia 
av texten till Förenta nationernas generalsek-
reterare för registrering och publicering enligt 
artikel 102 i Förenta nationernas stadga. 

Article 12 

Depositary 

1. This Protocol and any amendments 
adopted under article 11 shall be deposited 
with the Secretary-General. 

2. The Secretary-General shall: 
(a) inform all States which have signed this 

Protocol or acceded to this Protocol of: 
 
(i) each new signature or deposit of an in-

strument of ratification, acceptance, approval 
or accession together with the date thereof; 

 
(ii) the date of the entry into force of this 

Protocol; 
(iii) the deposit of any instrument of denun-

ciation of this Protocol together with the date 
on which it is received and the date on which 
the denunciation takes effect; 

(iv) any communication called for by any ar-
ticle of this Protocol; and 

(b) transmit certified true copies of this Pro-
tocol to all States which have signed or ac-
ceded to this Protocol. 

3. As soon as this Protocol enters into force, 
a certified true copy of the text shall be trans-
mitted by the Secretary-General to the Secre-
tary-General of the United Nations for regis-
tration and publication in accordance with Ar-
ticle 102 of the Charter of the United Nations. 

Artikel 13 

Språk 

Detta protokoll har upprättats i ett enda ori-
ginal på arabiska, kinesiska, engelska, 
franska, ryska och spanska, vilka texter är lika 
giltiga. 

Upprättat i London den 14 oktober 2005. 
 
Till bevis härpå har undertecknade, därtill 

vederbörligen befullmäktigade av sina rege-
ringar, undertecknat detta protokoll. 

Article 13 

Languages 

This Protocol is established in a single orig-
inal in the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish languages, each text be-
ing equally authentic. 

Done at London this fourteenth day of Oc-
tober two thousand and five. 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorized by their respective Govern-
ments for that purpose, have signed this Pro-
tocol. 
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