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(Finlands författningssamlings nr 871/2000)

L a g

Nr 56

om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om användning av informations-
teknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt avtalet om provisorisk
tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om

användning av informationsteknologi för tulländamål

Given i Helsingfors den 30 december 1998

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i den i Bryssel den 26 juli

1995 ingångna konventionen som utarbetats
på grundval av artikel K.3 i Fördraget om
Europeiska unionen, om användning av in-
formationsteknologi för tulländamål, och det
den 29 november 1996 upprättade protokollet
om förhandsavgörande av Europeiska ge-
menskapernas domstol angående tolkningen
av konventionen är, för så vitt de hör till
området för lagstiftningen, i kraft såsom
därom har överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i det i Bryssel den 26 juli

1995 ingångna avtalet om provisorisk till-
lämpning mellan vissa av Europeiska
unionens medlemsstater av konventionen som
utarbetats på grundval av artikel K.3 i
Fördraget om Europeiska unionen, om an-
vändning av informationsteknologi för tullän-
damål är, för så vitt de hör till området för
lagstiftningen, i kraft såsom därom har över-
enskommits.
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3 §
Om ikraftträdande av denna lag bestäms

genom förordning.
Genom förordning kan bestämmas att 1 och

2 § i denna lag träder i kraft vid olika
tidpunkter om detta förutsätts enligt de inter-
nationella bestämmelserna om ikraftträdandet
av de fördrag som anges i nämnda paragrafer.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari
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(Finlands författningssamlings nr 872/2000)

Republikens presidents förordning

Nr 57

om ikraftträdande av avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska
unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för

tulländamål

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för
handläggning av ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, föreskrivs:

1 §
Det i Bryssel den 26 juli 1995 ingångna

avtalet om provisorisk tillämpning mellan
vissa av Europeiska unionens medlemsstater
av konventionen som utarbetats på grundval
av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska
unionen om användning av informationstek-
nologi för tulländamål, som godkänts av
riksdagen den 14 december 1998 och godkänts
av republikens president den 15 januari 1999
och i fråga om vilket godkännandeinstrumen-
tet har deponerats hos generalsekreteraren i
Europeiska unionens råd den 22 mars 1999,
träder i kraft internationellt för Finlands del
den 1 november 2000 så som därom överens-
kommits.

2 §
2 § lagen om godkännande av vissa be-

stämmelser i konventionen om användning av

informationsteknologi för tulländamål och det
därtill anslutna protokollet samt om avtalet
beträffande provisorisk tillämpning mellan
vissa av Europeiska unionens medlemsstater
av konventionen om användning av informa-
tionsteknologi för tulländamål (871/2000) trä-
der i kraft den 1 november 2000.

3 §
Andra bestämmelser i avtalet om pro-

visorisk tillämpning mellan vissa av Euro-
peiska unionens medlemsstater av konventio-
nen om användning av informationsteknologi
för tulländamål än de som hör till området för
lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

november 2000 och den upphör att gälla när
konventionen träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister Sauli Niinistö
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KONVENTION 

SOM UTARBETATS PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL K.3 I FÖRDRAGET OM EURO-
PEISKA UNIONEN, OM ANVÄNDNING AV INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR 

TULLÄNDAMÅL 

 
DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA till denna konvention, medlemsstater i 

Europeiska unionen, 
SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den 26 juli 1995, 
SOM ERINRAR OM förplik telserna enligt Konventionen om ömsesidigt bistånd mellan 

tullmyndigheterna som undertecknades i Rom den 7 september 1967, 
SOM ANSER att tullmyndigheterna tillsammans med andra behöriga myndigheter vid ge-

menskapens yttre gränser och inom dess område ansvarar för att förebygga, utreda och beivra 
överträdelser inte bara av gemenskapens regler utan även av nationella lagar, särskilt sådana 
på vilka artiklarna 36 och 223 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är til-
lämpliga,  

SOM ANSER att ökningen av allehanda olaglig handel innebär ett allvarligt hot mot allmän 
hälsa, allmän moral och allmän säkerhet, 

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM nödvändigheten att förstärka samarbetet mellan tullmyn-
digheterna genom att fastställa förfaranden som möjliggör för tullmyndigheterna att agera ge-
mensamt och utbyta personuppgifter eller andra uppgifter som har samband med olaglig han-
del genom användning av ny teknologi på området för förvaltning och överföring av sådan in-
formation, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europarådets konvention 
om skydd av individer med avseende på automatisk behandling av personuppgifter, som un-
dertecknades i Strasbourg den 28 januari 1981, 

SOM BEAKTAR det faktum att tullmyndigheterna dagligen tillämpar både gemenskaps-
rättsliga och icke-gemenskapsrättsliga bestämmelser och att det följaktligen finns ett uppen-
bart behov av att, i den mån det är möjligt, säkerställa att bestämmelserna angående ömsesi-
digt bistånd och samarbete i de båda sektorerna utvecklas parallellt, 

HAR ENATS OM FÖLJANDE. 
 
 

AVDELNING I 

DEFINITIONER 

Artikel 1 

I denna konvention förstås med 
1. Nationella lagar: sådana lagar och be-

stämmelser i en medlemsstat vilkas tillämp-
ning helt eller delvis lyder under behörighe-
ten av tullmyndigheterna i denna medlems-
stat, angående 

— rörlighet för varor som är föremål för 
förbuds-, restriktions- och kontrollåtgärder, 

speciellt sådana som avses i artiklarna 36 och 
223 i Fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska gemenskapen, 

— överföring, omvandling, döljande eller 
förställande av egendom eller avkastning 
som erhållits direkt eller indirekt genom eller 
använts vid olaglig internationell narkoti-
kahandel. 

2. Personuppgifter: alla uppgif ter som av-
ser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person. 

3. Uppgiftslämnande medlemsstat: den 
medlemsstat som inför uppgif ter i tullinfor-
mationssystemet. 
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AVDELNING II  

UPPRÄTTANDET AV ETT TULL-
INFORMATIONSSYSTEM  

Artikel 2  

1. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna 
skall skapa och upprätthålla ett gemensamt 
informationssystem fört med hjälp av auto-
matisk databehandling, för tulländamål, ned-
an kallat "tullinformationssystemet". 

2. Ändamålet med tullinformationssyste-
met skall vara att i enlighet med bestämmel-
serna i denna konvention bistå med att före-
bygga, utreda och lagföra grova överträdelser 
av nationella lagar genom att påskynda in-
formationsspridningen och därmed öka ef-
fektiviteten av samarbets- och kontrollför-
faranden hos tullmyndigheterna i medlems-
staterna. 

 
AVDELNING III  

TULLINFORMATIONSSYSTEMETS 
DRIFT OCH ANVÄNDNING  

Artikel 3 

1. Tullinformationssystemet skall bestå av 
en central databas och skall vara åtkomligt 
via terminaler som pla cerats i varje med-
lemsstat. Systemet skall endast innehålla så-
dana uppgifter som är nödvändiga för att 
uppnå dess syfte såsom det fastställts i artikel 
2.2, inbegripet uppgifter som rör enskilda 
personer inom följande kategorier: 

i) varor, 
ii) transportmedel, 
iii) företag, 
iv) personer, 
v) utvecklingen vad avser bedrägeri, 
vi) tillgång till sakkunskap. 
2. Kommissionen skall säkerställa den tek-

niska driften av tullinformationssystemets 
infrastruktur i enlighet med de bestämmelser 
som föreskrivs i tillämpningsbestämmelserna 
som antagits av rådet. Kommissionen skall 
redogöra för förvaltningen till den kommitté 
som avses i artikel 16. 

3. Kommissionen skall till nämnda kom-
mitté meddela de praktiska åtgärder som an-

tagits för den tekniska förvaltningen. 
 

Artikel 4 

Medlemsstaterna skall fastställa vilka upp-
gifter som skall ingå i tullinforma tionssyste-
met inom var och en av kategorierna i vi i ar-
tikel 3 i den utsträckning som detta är nöd-
vändigt för att uppnå systemets mål. Per-
sonuppgifter skall inte i något fall före-
komma i kategorierna v och vi i artikel 3. In-
formation rörande enskilda personer som in-
förts i systemet skall inte omfatta mer än 

i) efternamn, namn som ogift, förnamn och 
tilltalsnamn, eller antagna namn, 

ii) födelsedatum och -ort, 
iii) nationalitet, 
iv) kön, 
v) särskilda bestående fysiska kännetecken, 
vi) anledningen till att uppgif terna förts in, 
vii) föreslagna åtgärder, 
viii) en varningskod som anger att perso-

nen tidigare varit beväpnad, våldsam eller är 
flyktbenägen. Sådana personliga uppgifter 
som avses i artikel 6, första meningen, i Eu-
roparådets konvention om skydd av individer 
med avseende på automatisk behandling av 
personuppgif ter, som undertecknats i Stras-
bourg den 28 januari 1982, härefter kallad 
"1981 års Strasbourgkonvention", skall inte i 
något fall införas. 

 
Artikel 5 

1. Uppgifter i kategorierna i iv i artikel 3 
skall införas i tullinformationssystemet en-
dast för observation och rapporte ring, diskret 
övervakning eller särskilda kontroller. 

2. För de föreslagna åtgärder som avses i 
punkt 1 får personuppgifter inom kategorier-
na i iv i artikel 3 införas i tullinformations-
systemet endast om det, särskilt på grundval 
av tidigare illegal verksamhet, finns faktiska 
bevis som tyder på att den berörda personen 
har gjort, gör eller kommer att göra sig skyl-
dig till grova överträdelser av nationell lag-
stiftning. 

 
Artikel 6 

1. Om de föreslagna åtgärder som avses i 
artikel 5.1 genomförs får följande uppgifter, 
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helt eller delvis, insamlas och överlämnas till 
den tillhandahållande medlemsstaten: 

i) det faktum att varorna, transportmedlet, 
företaget eller personen har loka liserats, 

ii) platsen, tiden och orsaken till kontrollen, 
iii) resrutten och resans destination, 
iv) personer som medföljer den berörda 

personen eller transportmedlets passagerare, 
v) använt transportmedel, 
vi) medförda föremål, 
vii) de omständigheter under vilka varorna, 

transportmedlet, företaget eller personen 
upptäckts. 

Om dessa uppgifter insamlas i samband 
med diskret övervakning skall åtgärder vid tas 
för att säkerställa att övervakningens diskreta 
natur inte äventyras. 

2. I samband med de särskilda kontroller 
som avses i artikel 5.1 får personer, trans-
portmedel och föremål undersökas i den ut-
sträckning som det är förenligt med och i 
överensstämmelse med lagar, förordningar 
och förfaranden i den medlemsstat i vilken 
undersökningen äger rum. Om de särskilda 
kontrollerna inte tillåts enligt lagstiftningen i 
en medlemsstat, skall denna medlemsstat au-
tomatiskt omvandla dem till observationer 
och rapportering. 

 
Artikel 7 

1. Direkt tillgång till uppgifter i tullinfor-
mationssystemet skall vara förbehållen ute-
slutande de nationella myndigheter som varje 
medlemsstat utser. Dessa nationella myndig-
heter skall vara tullmyndigheter, men kan 
också inbegripa andra myndigheter som en-
ligt den berörda medlemsstatens lagar, för-
ordningar och förfaranden är behöriga att 
handla i syfte att uppnå de ändamål som an-
ges i artikel 2.2. 

2. Varje medlemsstat skall till de andra 
medlemsstaterna och till den kommitté som 
avses i artikel 16 översända en förteckning 
över de behöriga myndigheter som utsetts i 
enlighet med punkt 1 och som är behöriga att 
ha direkt tillgång till tullinformationssys-
temet, och i fråga om varje myndighet skall 
förteckningen precisera till vilka uppgifter 
denna kan få tillträde och för vilka ändamål. 

3. Oaktat bestämmelserna i punkt 1 och 2 
får medlemsstaterna genom enhällig överens-

kommelse tillåta att internationella eller re-
gionala organisationer får tillgång till tull-
informationssystemet. Sådana överenskom-
melser görs i form av ett protokoll till denna 
konvention. När medlemsstaterna fattar sitt 
beslut skall de ta i beaktande alla befintliga 
bilaterala arrangemang och alla utlåtanden av 
den gemensamma tillsynsmyndigheten som 
avses i artikel 18 vad beträffar tillräckliga åt-
gärder för dataskydd. 

 
Artikel 8  

1. Medlemsstaterna får endast använda de 
uppgifter som de erhåller från tullinforma-
tionssystemet för att uppnå de ändamål som 
avses i artikel 2.2; de får dock använda dem 
för administrativa eller andra ändamål med 
föregående tillstånd och enligt de villkor som 
påbjuds av den medlemsstat som infört upp-
gifterna i systemet. En sådan användning för 
andra ändamål skall vara förenlig med lagar, 
förordningar och förfaranden i den medlems-
stat som önskar använda uppgifterna och bör 
beakta principen 5.5 i den rekommendation 
R(87) 15 av den 17 september 1987 som an-
tagits av Europarådets ministerkommitté. 

2. Med undantag för vad som anges i punkt 
1 och 4 i denna artikel samt artikel 7.3, får 
uppgifter som erhålls från tullinformations-
systemet brukas endast av de nationella 
myndigheter som varje medlemsstat angivit 
och som i enlighet med lagar, förordningar 
och förfaranden i denna medlemsstat är be-
höriga att vidta åtgärder för att uppnå det mål 
som avses i artikel 2.2. 

3. Varje medlemsstat skall till varje annan 
medlemsstat och till kommittén som avses i 
artikel 16 översända en förteckning över de 
behöriga myndigheter som den har angivit i 
enlighet med punkt 2.  

4. Uppgifter som erhålls från tullinforma-
tionssystemet får, med föregående tillstånd 
av den medlemsstat som infört uppgifterna i 
systemet och på de villkor som denna stat 
angivit, överföras till andra nationella myn-
digheter än dem som avses i punkt 2, till 
tredje land och likväl till internationella och 
regionala myndigheter. Varje medlemsstat 
skall vidta särskilda åtgärder för att säker-
ställa skyddet för dessa uppgifter när de 
överförs till eller överlämnas till tjänster som 
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är belägna utanför dess territorium. En redo-
görelse för dessa åtgärder skall medde las den 
gemensamma tillsynsmyndigheten som avses 
i artikel 18. 

 
Artikel 9 

1. Införandet av uppgifter i tullinforma-
tionssystemet är underställt lagar, förord-
ningar och förfaranden i den tillhandahållan-
de medlemsstaten, såvida inte denna kon-
vention fastställer strängare bestämmelser. 

2. Användningen av de uppgif ter som er-
hållits från tullinformationssystemet, inklusi-
ve genomförandet av någon åtgärd som avses 
i artikel 5 och som föresla gits av den tillhan-
dahållande medlemsstaten, är underställd la-
gar, förordningar och förfaranden i den med-
lemsstat som använder sig av uppgifterna, 
såvida inte denna konvention fastställer 
strängare bestämmelser. 

 
Artikel 10 

1. Varje medlemsstat skall utse en behörig 
tullmyndighet som nationellt skall ansvara 
för tullinformationssystemet. 

2. Denna myndighet ansvarar för att tullin-
formationssystemet fungerar på ett riktigt sätt 
i medlemsstaten och skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att bestämmelser-
na i denna konvention följs. 

3. Medlemsstaterna skall meddela varandra 
namnet på den behöriga myndigheten som 
avses i punkt 1. 

 
AVDELNING IV  

ÄNDRING AV UPPGIFTER  

Artikel 11 

1. Endast den tillhandahållande medlems-
staten skall ha rätt att ändra, komplettera, rät-
ta eller utplåna uppgif ter som den har in fört i 
tullinformationssystemet. 

2. Om en uppgiftslämnande medlemsstat 
skulle upptäcka eller uppmärksammas på att 
de uppgifter som den har infört är oriktiga el-
ler har införts eller lagrats i strid med denna 
konvention, skall den ändra, komplettera, rät-
ta eller utplåna dessa uppgifter på lämpligt 

sätt och informera de andra medlemsstaterna 
om detta. 

3. Om en medlemsstat har bevis som tyder 
på att en uppgift är materiellt oriktig eller har 
införts eller lagrats i tullinformationssys temet 
i strid med denna förordning skall den infor-
mera den uppgiftslämnande medlemsstaten 
snarast möjligt. Denna part skall kontrollera 
de berörda uppgifterna och, om så är nöd-
vändigt, utan dröjsmål rätta eller utplåna 
dem. Den uppgiftslämnande medlemsstaten 
skall informera övriga parter om företagna 
rättelser eller om vad som utplånats. 

4. Om en medlemsstat vid införandet av 
uppgifter i genomgående tullin formations-
systemet upptäcker att dess rapport strider 
mot en tidigare rapport i fråga om innehåll 
eller erforderliga åtgärder, skall han omedel-
bart informera den medlemsstat som gjorde 
den tidigare rapporten. De båda medlemssta-
terna skall sedan försöka att lösa proble met. 
Om de inte kommer överens skall den första 
rapporten behållas, men de delar av den nya 
rapporten som inte står i strid med den förra 
skall införas i systemet. 

5. Om i en medlemsstat en domstol eller en 
annan behörig myndighet inom den med-
lemsstaten fattar ett slutligt beslut att ändra, 
komplettera, rätta eller utplåna uppgifter i 
tullinformationssystemet, skall övriga med-
lemsstater anpassa sina åtgärder till detta, så-
vida inte annat följer av andra bestämmelser i 
denna förordning. Om dessa beslut av dom-
stolar eller andra behöriga myndigheter, där-
ibland de beslut som avses i artikel 14.4 vad 
gäller rättelse eller utplåning, strider mot så-
dana beslut, skall den medlemsstat som har 
infört de berörda uppgif terna utplåna dem 
från systemet. 

 
AVDELNING V  

BEVARANDE AV UPPGIFTER  

Artikel 12 

1. Uppgifter som införts i tullinformations-
systemet skall bevaras endast under den tid 
som behövs för att uppnå det syfte för vilket 
de infördes. Behovet att bevara dem skall 
omprövas minst en gång per år av den upp-
giftslämnande medlemsstaten. 
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2. Den uppgiftslämnande medlemsstaten 
får inom omprövningsperioden besluta att 
bevara uppgifterna till nästa omprövning om 
det är nödvändigt för att uppnå de syften för 
vilka de infördes. Utan att påverka tillämp-
ningen av artikel 15 skall dessa uppgifter au-
tomatiskt överföras till den del av tullin-
formationssystemet till vilken tillgången är 
begränsad i enlighet med punkt 4, om något 
beslut om att behålla uppgifterna inte fattas. 

3. Tullinformationssystemet skall automa-
tiskt och en månad i förväg underrätta den 
uppgiftslämnande medlemsstaten om att en 
överföring av uppgifter från tullinforma-
tionssystemet i enlighet med punkt 2 är före-
stående. 

4. De uppgifter som överförts i enlighet 
med punkt 2 skall bevaras ytterligare ett år i 
tullinformationssystemet men skall, utan att 
påverka tillämpningen av artikel 15, endast 
vara tillgängliga för en företrädare för den 
kommitté som avses i artikel 16 eller för till-
synsmyndigheterna som avses i artiklarna 
17.1 och 18.1. Under denna tid får uppgif-
terna endast tas fram för kontroll av deras 
riktighet och lagenlighet, varefter de skall ut-
plånas. 

 
AVDELNING VI  

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER  

Artikel 13 

1. Varje medlemsstat som har för avsikt att 
erhålla eller införa personuppgifter i tull-
informationssystemet, skall senast vid tid-
punkten då denna konvention träder i kraft 
anta nationell lagstiftning som erbjuder åt-
minstone samma nivå av skydd för person-
uppgifter som följer av principerna i 1981 års 
Strasbourgkonvention. 

2. Medlemsstaten skall erhålla personupp-
gifter från eller införa sådana uppgifter i tull-
informationssystemet endast om de regler en-
ligt punkt 1 som syftar till skydd av dessa 
uppgifter har trätt i kraft i denna medlems-
stat. Medlemsstaten skall likaså dessförinnan 
ha utsett en eller flera nationella tillsyns-
myndigheter i enlighet med artikel 17. 

3. För att säkerställa en riktig tillämpning 
av bestämmelserna om skydd av personupp-

gifter i denna konvention, skall tullinforma-
tionssystemet i varje medlemsstat anses vara 
ett nationellt register, underställt de nationel-
la bestämmelser som avses i punkt 1 och 
eventuella strängare bestämmelser som fast-
ställs i denna konvention. 

 
Artikel 14 

1. Om inte annat följer av artikel 8.1, skall 
varje medlemsstat säkerställa att använd-
ningen av personuppgif ter som härrör från 
tullinformationssystemet för andra ändamål 
än sådana som avses i artikel 2.2 skall vara 
olaglig enligt medlemsstatens lagar, förord-
ningar och förfaranden. 

2. Uppgifter får kopieras endast för teknis-
ka syften, förutsatt att en sådan kopia behövs 
för undersökningar utförda av de myndig-
heter som avses i artikel 7. Om inte annat föl-
jer av artikel 8.1 får personuppgifter som in-
förts av andra medlemsstater inte kopieras 
från tullinformationssystemet till andra na-
tionella dataregister. 

 
Artikel 15 

1. Individers rättigheter vad gäller person-
uppgifter i tullinformationssystemet, särskilt 
deras rätt till tillgång till uppgif terna skall 
verkställas  i  överensstämmelse  med  lagar, 
förordningar och förfaranden i den medlems-
stat där dessa rättigheter åberopas. Om detta 
fastställs i den berörda medlemsstatens lagar, 
förordningar och förfaranden skall den na-
tionella tillsynsmyndighet som föreskrivs i 
artikel 17 besluta huruvida uppgifterna skall 
överlämnas och förfarandet för detta. Den 
medlemsstat som inte har lämnat de relevanta 
uppgifterna kan överföra uppgifter endast om 
den på förhand har berett den uppgifts-
lämnande medlemsstaten tillfälle att anta en 
ståndpunkt. 

2. En medlemsstat som erhåller en ansökan 
om tillgång till personuppgifter, skall avslå 
ansökan om tillgång kan skada utövandet av 
det lagliga syfte som anges i rappor ten enligt 
artikel 5.1 eller för att skydda individers rät-
tigheter och friheter. Tillgång skall alltid av-
slås under tid då diskret övervakning, spa-
ning eller rapportering sker. 

3. I enlighet med lagar, förordningar och 
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förfaranden i varje medlemsstat, har var och 
en rätt att få de personuppgifter som berör 
den enskilde själv rättade eller utplånade, om 
dessa uppgifter är materiellt oriktiga, eller 
om de infördes eller lagrades i tullin for-
mationssystemet i strid med det ändamål som 
anges i artikel 2.2 eller med artikel 5 i 1981 
års Strasbourgkonvention. 

4. Inom varje medlemsstats territorium får 
var och en i enlighet med lagar, förordningar 
och förfaranden i den berörda medlemsstaten 
anhängiggöra talan vid behöriga domstolar 
eller, i förekommande fall, göra anmälan vid 
behörig myndighet, i enlighet med lagar, för-
ordningar och förfaranden i den medlemssta-
ten avseende personuppgifter som rör den 
enskilde  personen själv i tullinformationssy-
stemet för att 

i) låta rätta eller utplåna materiellt oriktiga 
personuppgifter, 

ii) rätta eller utplåna personuppgifter som 
införts eller lagrats i tullinformationssystemet 
i strid med denna konvention, 

iii) erhålla tillgång till personuppgifter, 
iv) erhålla skadestånd enligt artikel 21.2. 
De berörda medlemsstaterna förbinder sig 

ömsesidigt att verkställa de slutliga beslut 
som fattas av en doms tol eller en annan be-
hörig myndighet i enlighet med punkterna i, 
ii och iii. 

5. Hänvisningarna i denna artikel och i ar-
tikel 11.5 till ett "slutligt beslut" innebär inte 
någon skyldighet för någon medlemsstat att 
överklaga det beslut som fattats av en dom-
stol eller någon annan behörig myndighet. 

 
AVDELNING VII  

INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER  

Artikel 16 

1. En kommitté bestående av företrädare 
för medlemsstaternas tullmyndigheter skall 
inrättas. Kommitténs beslut skall fattas en-
hälligt i fråga om bestämmelserna i punkt 2 
första strecksatsen och med en majoritet av 
två tredjedelar i fråga om bestämmelserna i 
punkt 2 andra strecksatsen. Kommittén skall 
anta sin arbetsordning genom enhälligt be-
slut. 

2. Kommittén ansvarar för 

— att bestämmelserna i denna konvention 
verkställs och tillämpas korrekt, utan att det 
påverkar de myndigheters befogenheter som 
avses i artiklarna 17.1 och 18.1, 

— att tullinformationssystemet fungerar 
väl i fråga om de tekniska och operativa 
aspekterna. Kommittén skall vidta alla  nöd-
vändiga åtgärder för att säkerställa att åtgär-
derna som anges i artikel 12 och 19 verkställs 
på ett ändamålsenligt sätt avseende tullin-
formationssystemet. För att uppnå målen som 
avses i denna punkt får kommittén ha direkt 
tillgång till och använda uppgifter från tullin-
formationssystemet. 

3. Kommittén skall årligen avge yttranden 
angående  tullinformationssys temets  effekti-
vitet och funktion till rådet i enlighet med av-
delning VI i Fördraget om Europeiska unio-
nen och skall, vid behov, göra rekommenda-
tioner. 

4. Kommissionen skall delta i kommitténs 
arbete. 

 
AVDELNING VIII  

KONTROLLEN AV SKYDDET AV 
PERSONUPPGIFTER  

Artikel 17 

1. Varje medlemsstat skall utse en eller fle-
ra nationella tillsynsmyndigheter som skall 
ansvara för dataskydd avseende person-
uppgifter och dessa myndigheter skall ge-
nomföra en oberoende övervakning av såda-
na uppgifter som införts i tullinformations-
systemet. Tillsynsmyndigheterna skall i över-
ensstämmelse med sin respektive nationella 
lagstiftning oberoende övervaka och kontrol-
lera att behandlingen och användningen av 
data som är lagrade i tullinforma-
tionssystemet inte kränker de berörda perso-
nernas rättigheter. För detta ändamål skall 
tillsynsmyndigheterna ha tillgång till tullin-
formationssystemet. 

2. Envar får be varje nationell tillsynsmyn-
dighet att kontrollera uppgifter i tullinforma-
tionssystemet som rör den enskilde personen 
själv och den användning som har gjorts eller 
görs av dessa uppgifter. Denna rättighet re-
gleras av lagar, förordningar och förfaranden 
i den medlemsstat där förfrågan görs. Om 
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uppgifterna har införts av en annan medlems-
stat skall kontrollen genomföras i nära sam-
arbete med denna medlemsstats tillsynsmyn-
dighet. 

 
Artikel 18 

1. En gemensam tillsynsmyndighet skall 
inrättas, vilken skall bestå av två företrädare 
från varje medlemsstat som kommer från de 
respektive oavhängiga nationella tillsyns-
myndigheterna. 

2. Den gemensamma tillsynsmyndigheten 
skall fullgöra sina uppgifter i enlighet med 
bestämmelserna i denna konvention och 
1981 års Strasbourgkonvention och med be-
aktande av rekommendationen R(87) 15 av 
den 17 september 1987 som antagits av Eu-
roparådets ministerkommitté. 

3. Den gemensamma tillsynsmyndigheten 
är  behörig  att  övervaka  tullinformationssy-
stemets drift, att undersöka alla tillämpnings- 
och tolkningssvårigheter som kan uppstå un-
der systemets funktion, att undersöka sådana 
problem som kan uppstå då de nationella till-
synsmyndigheterna i medlemsstaterna obero-
ende övervakar systemet eller då rätten till 
enskilda personers tillgång utövas och även 
att utarbeta förslag till gemensamma lösning-
ar på problem. 

4. För att uppfylla sina åligganden, skall 
den gemensamma tillsynsmyndigheten ha 
tillgång till tullinformationssystemet.  

5. Rapporterna som avfattats av den ge-
mensamma tillsynsmyndigheten skall över-
lämnas till de myndigheter till vilka de na-
tionella tillsynsmyndigheterna överlämnar 
sina rapporter. 

 
AVDELNING IX  

SÄKERHET I FÖRBINDELSE MED 
TULLINFORMATIONSSYSTEMET 

Artikel 19 

1. Alla nödvändiga administrativa åtgärder 
som behövs för att upprätthålla säkerheten 
skall vidtas 

i) av de behöriga myndigheterna i med-
lemsstaterna angående tullinforma tionssyste-

mets terminaler som är belägna inom deras 
stater, 

ii) av den kommitté som avses i artikel 16, 
angående tullinformationssystemet och de 
terminaler som är belägna i samma lokaler 
som tullinformationssystemet och som an-
vänds för tekniska ändamål och för de kon-
troller som avses i punkt 3. 

2. De behöriga myndigheterna och kom-
mittén som avses i artikel 16 skall särskilt 
vidta åtgärder för att 

i) förhindra att obehöriga får tillgång till de 
installationer som används för databe-
handlingen, 

ii) förhindra att data och datamedia läses, 
kopieras, ändras eller utplånas av obehöriga, 

iii) förhindra att data införs obehörigen och 
varje obehörig läsning, ändring eller utplå-
ning av data, 

iv) förhindra att obehöriga får tillgång till 
uppgifter i tullinformationssystemet med 
hjälp av dataöverföringsutrustning, 

v) säkerställa att, vad gäller användningen 
av tullinformationssystemet, behöriga perso-
ner har tillgång endast till de data för vilka de 
är behöriga, 

vi) säkerställa att det är möjligt att kon-
trollera och fastställa till vilka myndigheter 
uppgif ter får överföras genom dataöverför-
ingsutrustning, 

vii) säkerställa att det i efterhand är möjligt 
att kontrollera och fastställa vilka data som 
har införts i tullinformationssystemet, när 
och av vem, samt att kontrolle ra förfråg-
ningar, 

viii) förhindra obehörig läsning, kopiering, 
ändring eller utplåning av data under överfö-
ringen av data och transporten av datamedia. 

3. Den kommitté som avses i artikel 16 
skall kontrollera förfrågningar i tullinforma-
tionssystemet, för att verifiera att de genom-
förda undersökningarna var godkända och 
har utförts av godkända användare. Minst 
1 % av alla undersökningar som görs skall 
kontrolleras. En förteckning över dessa un-
dersökningar och kontroller skall införas i 
systemet och skall endast användas av denna 
kommitté och tillsynsmyndigheterna i arti-
klarna 17 och 18, samt för det ovannämnda 
ändamålet; förteckningen skall utplånas efter 
sex månader. 
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Artikel 20 

Den behöriga tullmyndigheten som avses i 
artikel 10.1 i denna konvention skall ansvara 
för de säkerhetsåtgärder som anges i artikel 
19 med avseende på de terminaler som är 
placerade inom den berörda medlemsstatens 
territorium, för undersökningarna enligt arti-
kel 12.1 och 12.2 samt för att denna kon-
vention tillämpas på ett riktigt sätt, i den ut-
sträckning lagar, förordningar och förfaran-
den i denna medlemsstat så kräver. 

 
AVDELNING X  

ANSVAR OCH SKYLDIGHETER  

Artikel 21 

1. Varje medlemsstat skall ansvara för att 
uppgifterna som den har infört i tullinforma-
tionssystemet är riktiga, aktuella och lagenli-
ga. Därutöver är varje medlemsstat ansvarig 
för att artikel 5 i 1981 års Strasbourgkonven-
tion följs. 

2. Varje medlemsstat skall i enlighet med 
sina egna lagar, förordningar och förfaranden 
vara ansvarig för den skada som åsamkas en 
person genom användandet av tullin for-
mationssystemet i den berörda medlems-
staten. Samma gäller om skadan orsakats av 
att den uppgiftslämnande medlemsstaten in-
fört felaktiga uppgifter eller infört uppgifter i 
strid med denna konvention. 

3. Om den medlemsstat mot vilken talan 
har väckts på grund av felaktiga uppgifter in-
te är den uppgiftslämnande medlemsstaten, 
skall de berörda medlemsstaterna försöka att 
nå en överenskommelse om den eventuella 
andel av det utbetalade skadeståndet som 
skall återbetalas till den andra medlemsstaten 
av den uppgiftslämnande medlemsstaten. De 
belopp som sålunda överenskoms skall beta-
las på begäran. 

 
Artikel 22 

1. Varje medlemsstat skall svara för de 
kostnader som uppkommer som följd av tull-
informationssystemets funktion och använd-
ningen av detta inom den ifrågavarande med-
lemsstatens territorium. 

2. Medlemsstaten svarar för övriga kost-
nader som verkställandet av denna konven-
tion medför, med undantag för kostnader 
som inte kan avskiljas från användningen av 
tullinformationssystemet för tillämpningen 
av gemenskapens tull- och jordbruksförord-
ningar. Den andel som tillkommer varje 
medlemsstat fastställs enligt förhållandet 
mellan dess bruttonationalinkomst och den 
totala summan av medlemsstaternas brutto-
nationalinkomst under det år som föregick 
året under vilket kostnaderna uppkom. I den-
na punkt avses med "bruttonationalprodukt": 
den bruttonationalprodukt som fastställs i 
överensstämmelse med rådets direktiv 
89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 
1989 om harmonisering av beräkningen av 
bruttonationalinkomst till marknadspriset (1), 
eller gemenskapsrättsakter som ändrar eller 
ersätter denna. 

 
AVDELNING XI 

TILLÄMPNING OCH SLUTBE-
STÄMMELSER  

Artikel 23 

Uppgifter som tillhandahålls med stöd av 
denna konvention skall utbytas direkt mellan 
myndigheterna i medlemsstaterna. 

 
Artikel 24 

 
1. Denna konvention skall antas av med-

lemsstaterna i enlighet med deras respektive 
konstitutionella bestämmelser. 

2. Medlemsstaterna skall till generalsekre-
teraren för Europeiska unionens råd under-
rätta när de förfaranden som deras respektive 
konstitutionella bestämmelser kräver för an-
tagande av denna konvention genomförts. 

3. Denna konvention skall träda i kraft nit-
tio dagar efter det att den sista medlemsstaten 
har gjort en sådan underrättelse som avses i 
punkt 2. 

 
Artikel 25 

1. Denna konvention står öppen för anslut-
ning för varje stat som blir medlem i Euro-
peiska unionen. 
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2. Texten till denna konvention, avfattad på 
den anslutande statens språk och som har ut-
arbetats av Europeiska unionens råd, är gil-
tig. 

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras 
hos depositarien. 

4. I förhållande till en stat som ansluter sig 
till konventionen träder denna i kraft nittio 
dagar efter depositionen av anslutningsinstru-
mentet eller, om den ännu inte har trätt i kraft 
då denna period löper ut, den dag då konven-
tionen träder i kraft. 

 
Artikel 26 

1. Generalsekreteraren för Europeiska uni-
onens råd är depositarie för denna kon-
vention. 

2. Depositarien skall i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning offentliggöra an-
taganden och anslutningar, förklaringar och 
reservationer liksom alla andra anmälningar 
som rör denna konvention. 

 
Artikel 27 

1. Tvister mellan de höga fördragsslutande 

parterna och mellan dessa och Europeiska 
gemenskapernas kommission som gäller till-
lämpningen av denna konvention skall hän-
skjutas till Europeiska unionens råd för lös-
ning. 

2. De höga fördragsslutande parterna skall i 
ett protokoll fastställa villkoren för Europe-
iska gemenskapernas domstols behörighet att 
lämna förhandsbesked om tolkningen av be-
stämmelserna i denna konvention och för att 
avgöra tvister om deras tillämpning i de fall 
där rådet inte har kunnat lösa tvisterna inom 
sex månader.  

 
Till bekräftelse härav har undertecknade 

befullmäktigade ombud undertecknat denna 
konvention. 

 
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nit-

tonhundranittiofem i ett enda exemplar, på 
danska, engelska, finska, franska, grekiska, 
irländska, italienska, nederländska, portugi-
siska, spanska, svenska och tyska, varvid alla 
texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven 
vid generalsekretariatet för Europeiska unio-
nens råd. 
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AVTAL 

OM PROVISORISK TILLÄMPNING MELLAN VISSA AV EUROPEISKA UNIONENS 
MEDLEMSSTATER AV KONVENTIONEN SOM UTARBETATS PÅ GRUNDVAL AV 
ARTIKEL K.3 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OM ANVÄNDNING AV 

INFORMATIONSTEKNOLOGI FÖR TULLÄNDAMÅL 

 
KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLI-

KEN TYSKLAND, HELLENSKA REPUBLIKEN, KONUNGARIKET SPANIEN, FRAN-
SKA REPUBLIKEN, IRLAND, ITALIENSKA REPUBLIKEN, STORHERTIGDÖMET 
LUXEMBURG, KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 
PORTUGISISKA REPUBLIKEN, REPUBLIKEN FINLAND, KONUNGARIKET SVERI-
GE, FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, med-
lemsstater i Europeiska unionen, vilka undertecknat konventionen som utarbetats på grundval 
av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om användning av informa tionsteknologi 
för tulländamål, av den 26 juli 1995, nedan kallad "konventionen", 

SOM BEAKTAR hur viktigt det är att konventionen snarast börjar tillämpas, 
SOM BEAKTAR artikel K.7 i Fördraget om Europeiska unionen enligt vilken bestämmel-

serna i avdelning VI i fördraget inte skall hindra att ett närmare samarbete upprättas eller ut-
vecklas mellan två eller flera medlemsstater, såvida ett sådant samarbete inte strider mot eller 
stör det samarbete som föreskrivs i avdelning VI i fördraget, 

SOM BEAKTAR att den eventuella provisoriska tillämpningen mellan vissa av Europeiska 
unionens medlemsstater av konventionen varken skulle strida mot eller störa det samarbete 
som föreskrivs i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen, 

HAR ENATS OM FÖLJANDE. 
 

Artikel 1 

I detta avtal förstås med 
— konvention: konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i Fördraget 
om Europeiska unionen om användning av 
informationsteknologi för tulländamål, 

— de höga fördragsslutande parterna: med-
lemsstaterna i Europeiska unionen, parter till 
konventionen, 

— parter: de medlemsstater i Europeiska 
unionen som är parter till detta avtal. 

 
 

Artikel 2  

Konventionen skall tillämpas provisoriskt 
från och med den första dagen i den tredje 
månaden efter det att godkännande-, godta-
gande- eller ratifikationsinstrumenten för det-
ta avtal deponerats av den åttonde höga för-
dragsslutande part som uppfyller denna for-

malitet mellan de höga fördragsslu tande par-
terna som är parter i detta avtal. 

 
 

Artikel 3 

De övergångsbestämmelser som krävs för 
den provisoriska tillämpningen av konven-
tionen skall antas av de höga fördragsslutan-
de parter som tillämpar konventionen pro-
visoriskt i samråd med de övriga höga för-
dragsslutande parterna. Under den period 
som konventionen tillämpas provisoriskt 
skall de uppgifter som tilldelas den kommit té 
som föreskrivs i artikel 16 i konventionen 
skötas av de höga fördragsslutande parterna, 
som skall fatta beslut i samförstånd och i 
nära samarbete med Europeiska gemenska-
pernas kommmission. Artiklarna 7.3 och 16 i 
konventionen får inte tillämpas under denna 
period. 
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Artikel 4 

1. Detta avtal skall stå öppet för under-
tecknande av de medlemsstater som under-
tecknat konventionen. Det skall godkännas, 
godtas eller ratificeras. Det skall träda i kraft 
den första dagen i den tredje månaden efter 
det att godkännande-, godtagande- eller rati-
fikationsinstrumenten deponerats av den åt-
tonde höga fördragsslutande part som upp-
fyller denna formalitet. 

2. För de höga fördragsslutande parter som 
deponerar sitt godkännande-, godtagande- el-
ler ratifika tionsinstrument senare träder detta 
avtal i kraft den första dagen i den tredje må-
naden efter deponeringen. 

3. Godkännande-, godtagande- eller ratifi-
kationsinstrumenten skall deponeras hos ge-
neralsekreteraren för Europeiska unionens 
råd, som skall uppträda som depositarie. 

 
Artikel 5 

Detta avtal som är upprättat i ett enda ori-
ginal på danska, engelska, finska, franska, 

grekiska, iriska, italienska, nederländska, 
portugisiska, spanska, svenska och tyska, 
vilka samtliga texter är lika giltiga, skall de-
poneras hos generalsekreteraren för Euro-
peiska unionens råd, som skall överlämna en 
bestyrkt kopia till var och en av parterna. 

 
Artikel 6  

Detta avtal upphör att gälla den dag som 
konventionen träder i kraft. 

 
 
Till bekräftelse härav har undertecknade 

befullmäktigade ombud undertecknat denna 
konvention. 

 
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nit-

tonhundranittiofem i ett enda exemplar, på 
danska, engelska, finska, franska, grekiska, 
irländska, italienska, nederländska, portugi-
siska, spanska, svenska och tyska, varvid alla 
texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven 
vid generalsekretariatet för Europeiska unio-
nens råd. 

 
 



Utrikesministeriets meddelande

Nr 58

om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
i landskapet Åland

Givet i Helsingfors den 22 september 2000

Utrikesministeriet meddelar att sedan
Ålands landskapsstyrelse för sin del godkänt
förordningen den 14 januari 2000 (1/00) om
ikraftträdande av 1992 års konvention om

skydd av Östersjöområdets marina miljö är
denna konvention i kraft även i landskapet
Åland från den 19 april 2000.

Helsingfors den 22 september 2000

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Ronald Wrede
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