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(Finlands författningssamlings nr 427/2004)

L a g

Nr 147

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Bryssel den 18 december
1997 ingångna konventionen, upprättad på
grundval av artikel K 3 i fördraget om
Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd
och samarbete mellan tullförvaltningar, sådan
den finska språkdräkten av konventionen
lyder rättad genom rådets protokoll om
rättelse av artikel 4.2 tredje strecksatsen,
undertecknad i Bryssel den 22 maj 2000,
gäller som lag sådana Finland har förbundit
sig till dem.

2 §
Med stöd av en framställan som bifallits av

den behöriga myndigheten i Finland enligt
konventionen om ömsesidigt bistånd och
samarbete mellan tullförvaltningar, kan en
behörig tjänsteman i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen ges rätt att på Finlands
territorium för att hindra och utreda brott
genomföra täckoperationer och bevisprovo-
kation genom köp enligt 6 kap. 7 § tvångs-
medelslagen (450/1987) samt 28 §, 31 a § 1
mom., 31 b § 1 mom. och 32 a § polislagen
(493/1995). En tjänsteman i en annan med-
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lemsstat i Europeiska unionen kan ges mot-
svarande rätt även med stöd av en framställan
som den behöriga myndigheten i Finland gjort
till denna medlemsstat.

Rätt enligt 1 mom. kan inte ges om inte den
gärning som avses i framställan under mot-
svarande förhållanden i Finland skulle be-
traktas som en sådan gärning som det för att
förhindra och utreda är tillåtet att genomföra
täckoperationer och bevisprovokation genom
köp.

En tjänsteman i en medlemsstat i Euro-
peiska unionen, som på basis av 1 mom.
verkar på Finlands territorium, kan ges rätt att
bära vapen om det är nödvändigt på grund av
verksamhetens art. Vapnet får användas en-
dast i nödvärnssituationer som avses i 4 kap.
4 § strafflagen (39/1889). Den polisman som

beslutar om rätten att bära vapen skall höra
till befälet.

3 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

4 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av statsrådet. Genom för-
ordning av statsrådet kan bestämmas att
denna lag tillämpas mellan Finland och en
sådan medlemsstat som har gett en förklaring
i enlighet med artikel 32.4 i konventionen
även innan konventionen internationellt trä-
der i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos
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(Finlands författningssamlings nr 738/2004)

Statsrådets förordning

Nr 148

om tillämpning av konventionen om ömsesidigt bistånd och arbete mellan tullförvaltningar
och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

i konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt

Given i Helsingfors den 11 augusti 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §
Den i Bryssel den 18 december 1997

ingångna konventionen, upprättad på grund-
val av artikel K 3 i fördraget om Europeiska
unionen, om ömsesidigt bistånd och samar-
bete mellan tullförvaltningar, sådan den fins-
ka språkdräkten av konventionen lyder rättad
genom rådets protokoll om rättelse av artikel
4.2 tredje strecksatsen, undertecknat i Bryssel
den 22 maj 2000, vilket har godkänts av
riksdagen den 26 mars 2004 och av statsrådet
den 19 maj 2004, och om vars godkännande
har avgetts en förklaring till rådets general-
sekreterare den 25 maj 2004, tillämpas
temporärt, innan konventionen träder i kraft
internationellt den 23 augusti 2004, mellan
Finland och en sådana medlemsstat som har
avgett en förklaring enligt artikel 32.4 i
konventionen, så som därom har överens-
kommits.

2 §
Lagen av den 19 maj 2004 om sättande i

kraft av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i konventionen om öm-

sesidigt bistånd och samarbete mellan tull-
förvaltningar (427/2004) tillämpas innan kon-
ventionen träder i kraft internationellt så som
i 1 § i denna förordning anges i fråga om
konventionen.

3 §
Finland har lämnat följande meddelande

gällande konventionen:
Artikel 20 i konventionen
Tjänstemän, som utför förföljande i en-

lighet med artikel 20, har rätt att gripa den
flyende i enlighet med artikel 20.2 punkt b,
och rätten att förfölja den flyende gäller utan
begränsningar i tid eller rum i enlighet med
artikel 20.3 punkt b.

Finland har avgett följande förklaringar
gällande konventionen:

1) Artiklarna 26.4 och 26.5 punkt b i
konventionen

Varje domstol i Finland får hos Europeiska
gemenskapernas domstol begära förhandsav-
görande i frågor som artikeln avser.

2) Artikel 32.4 i konventionen
Konventionen, med undantag för artikel
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26, är fram till det att konventionen träder i
kraft tillämplig i Finlands förbindelser med de
medlemsstater som avgett samma förklaring.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 23

augusti 2004.

Helsingfors den 11 augusti 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman Ismo Mäenpää
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KONVENTION 
 

UPPRÄTTAD PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL K 3 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA 
UNIONEN OM ÖMSESIDIGT BISTÅND OCH SAMARBETE MELLAN TULLFÖR-

VALTNINGAR 
 

C 24/2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 23.1.1998 
 

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA till denna konvention, medlemsstater i 
Europeiska unionen, 

SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den 18 december 1997 
SOM ERINRAR om att det är nödvändigt att stärka åtagandena i konventionen om ömsesi-

digt bistånd mellan tullförvaltningarna, som undertecknades i Rom den 7 september 1967, 
SOM FINNER att tullförvaltningarna har till uppgift att, inom gemenskapens tullområde 

och särskilt dess in- och utförselorter, förhindra, utreda och bekämpa brott inte bara mot ge-
menskapslagstiftningen utan också mot de nationella lagarna, i synnerhet de fall som omfattas 
av artiklarna 36 och 223 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

SOM FINNER att den ökande illegala handeln av olika slag utgör ett allvarligt hot mot folk-
hälsa, allmän moral och säkerhet, 

SOM FINNER att det är lämpligt att fastställa särskilda former för samarbete som innebär 
gränsöverskridande åtgärder i syfte att förhindra, utreda och åtala vissa överträdelser såväl av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning som mot gemenskapens tullbestämmelser och att des-
sa gränsöverskridande åtgärder alltid måste genomföras med iakttagande av legalitetsprinci-
pen (vara förenlig med den relevanta lag som är tillämplig i den anmodade medlemsstaten och 
med de behöriga myndigheterna i den medlemsstatens direktiv), subsidiaritetsprincipen (en-
dast vidta sådana åtgärder om det visar sig att andra mindre långtgående åtgärder inte är lämp-
liga) och proportionalitetsprincipen (åtgärdens räckvidd och varaktighet skall bestämmas mot 
bakgrund av hur allvarlig den förmodade överträdelsen är), 

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan tullförvalt-
ningarna genom att fastställa förfaranden som tillåter tullförvaltningarna att vidta åtgärder 
gemensamt och utbyta uppgifter som har samband med illegal handel, 

SOM BEAKTAR det faktum att tullförvaltningarna dagligen måste tillämpa både gemen-
skapsbestämmelser och nationella bestämmelser och att det därför uppenbarligen är nödvän-
digt att säkerställa att bestämmelserna om ömsesidigt bistånd och samarbete inom bägge sek-
torerna i möjligaste mån utvecklas parallellt, 

HAR ENATS OM FÖLJANDE: 
 

AVDELNING I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Tillämpningsområde  

1. Utan att det påverkar gemenskapens be-
hörighet skall Europeiska unionens med-
lemsstater genom sina tullförvaltningar ge 

varandra ömsesidigt bistånd och samarbeta 
med varandra, i syfte att 

— förhindra och upptäcka överträdelser av 
nationella tullbestämmelser samt 

— åtala och bestraffa överträdelser av ge-
menskapens tullbestämmelser och nationella 
tullbestämmelser. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 inverkar denna konvention inte på 
tillämpliga bestämmelser om inbördes rätts-
hjälp i brottmål mellan rättsliga myndigheter, 
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fördelaktigare bestämmelser i bilaterala eller 
multilaterala avtal mellan medlemsstaterna 
som styr samarbetet som avses i punkt 1 mel-
lan medlemsstaternas tullmyndigheter eller 
andra behöriga myndigheter eller överens-
kommelser som träffats på samma område på 
grundval av uniform lagstiftning eller en sär-
skild ordning som föreskriver en ömsesidig 
tillämpning av åtgärder som avser ömsesidigt 
bistånd. 

 
Artikel 2 

Befogenheter 

Tullförvaltningarna skall tillämpa denna 
konvention inom ramen för de befogenheter 
som de har tilldelats enligt nationella be-
stämmelser. Ingenting i denna konvention får 
tolkas som att det inverkar på de befogenhe-
ter som tullförvaltningarna tilldelats enligt 
nationella bestämmelser enligt den betydelse 
som anges i denna konvention. 

 
Artikel 3 

Förhållandet till inbördes rättshjälp mellan 
rättsliga myndigheter 

1. Denna konvention omfattar ömsesidigt 
bistånd och samarbete inom ramen för 
brottsutredningar om överträdelser av natio-
nella tullbestämmelser och gemenskapens 
tullbestämmelser för vilka den ansökande 
myndigheten är behörig enligt den berörda 
medlemsstatens nationella bestämmelser. 

2. Om en brottsutredning görs av eller un-
der ledning av en rättslig myndighet, skall 
denna myndighet avgöra om ansökningar om 
ömsesidigt bistånd eller om samarbete i sam-
band därmed skall inlämnas i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser om inbördes rätts-
hjälp i brottmål, eller i enlighet med bestäm-
melserna i denna konvention. 

 
Artikel 4 

Definitioner 

I denna konvention avses med: 
1) nationella tullbestämmelser: en med-

lemsstats lagar och andra författningar vilkas 

tillämpning helt eller delvis omfattas av den-
na stats tullförvaltnings behörighet när det 
gäller: 

— gränsöverskridande olaglig handel med 
varor som är föremål för förbuds-, begräns-
nings- eller kontrollåtgärder, särskilt i fall 
som avses i artiklarna 36 och 223 i Fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen., 

— icke-harmoniserade punktskatter. 
2) gemenskapens tullbestämmelser 
— samtliga gemenskapsbestämmelser och 

deras åtföljande genomförandebestämmelser 
son reglerar import, export, transitering och 
närvaro av varor som är föremål för handel 
mellan medlemsstaterna och tredje land samt 
mellan medlemsstaterna i fråga om varor 
som inte har gemenskapsstatus enligt artikel 
9.2 i Fördraget om upprättandet av Europeis-
ka gemenskapen eller varor som underkastas 
kompletterande kontroller eller utredningar i 
syfte att fastställa deras gemenskapsstatus, 

— samtliga bestämmelser som antas på 
gemenskapsnivå inom ramen för den gemen-
samma jordbrukspolitiken och de särskilda 
bestämmelser som antagits för varor härrö-
rande från förädling av jordbruksprodukter, 

— samtliga bestämmelser som antas på 
gemenskapsnivå för harmoniserade punkt-
skatter och mervärdesskatt på import till-
sammans med nationella genomförandebe-
stämmelser. 

3) överträdelser: handlingar i strid med na-
tionella tullbestämmelser eller med gemen-
skapens tullbestämmelser som bl.a. innefattar 

— deltagande i eller försök att göra sig 
skyldig till sådana överträdelser, 

— deltagande i en kriminell organisation 
som gör sig skyldig till sådana överträdelser, 

— penningtvätt som härrör från sådana 
överträdelser som nämns i denna punkt. 

4) ömsesidigt bistånd: bistånd som lämnas 
mellan tullförvaltningarna enligt denna kon-
vention. 

5) begärande myndighet: den behöriga 
myndighet i den medlemsstat som gör en 
framställan om bistånd. 

6) anmodad myndighet: den behöriga 
myndighet i den medlemsstat till vilken en 
framställan om bistånd riktas. 

7) tullförvaltningar: medlemsstaternas 
tullmyndigheter och andra myndigheter som 
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är behöriga att genomföra bestämmelserna i 
denna konvention. 

8) personuppgifter: alla uppgifter som av-
ser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person. En person betraktas som identifierbar 
om han eller hon direkt eller indirekt kan 
identifieras, t.ex. med hjälp av ett identifika-
tionsnummer eller av en eller flera särskilda 
faktorer som är karakteristiska för hans eller 
hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, eko-
nomiska, kulturella eller sociala identitet. 

9) gränsöverskridande samarbete: samarbe-
te mellan tullförvaltningarna över en med-
lemsstats gränser. 

 
Artikel 5 

Centrala samordningsenheter 

1. Medlemsstaterna skall utse en central 
enhet (samordningsenhet) inom sina respek-
tive tullmyndigheter. Enhetens uppgift skall 
vara att ta emot framställningar om ömsesi-
digt bistånd enligt denna konvention och an-
svara för samordningen av det ömsesidiga bi-
ståndet, utan att det påverkar tillämpningen 
av punkt 2. Enheten skall också ansvara för 
samarbetet med andra myndigheter som 
medverkar i en biståndsåtgärd enligt denna 
konvention. Medlemsstaternas samordnings-
enheter skall sinsemellan hålla nödvändig di-
rektkontakt, särskilt i de fall som avses i av-
delning IV. 

2. Samordningsenheternas verksamhet ute-
sluter inte, i synnerhet i brådskande fall, di-
rekt samarbete mellan övriga enheter vid 
medlemsstaternas tullmyndigheter. För effek-
tivitet och enhetlighet skall samordningsen-
heterna underrättas om varje åtgärd där så-
dant direkt samarbete förekommer. 

3. Om en tullmyndighet inte är, helt eller 
delvis, behörig att behandla en framställan 
skall den centrala samordningsenheten vida-
rebefordra ansökan till den behöriga natio-
nella myndigheten och underrätta den ansö-
kande myndigheten om att så har skett. 

4. Om ansökan inte kan bifallas av rättsliga 
eller andra sakliga skäl, skall samordnings-
enheten skicka tillbaka framställan till den 
begärande myndigheten tillsammans med en 
redogörelse för varför den framställan inte 
kan behandlas. 

Artikel 6 

Sambandsmän 

1. Medlemsstaterna får sinsemellan komma 
överens om utbyte av sambandsmän på be-
stämd eller obestämd tid och enligt ömsesi-
digt överenskomna villkor. 

2. Sambandsmännen skall inte ha någon 
befogenhet att göra ingripanden i värdlandet.  

3. För att främja samarbetet mellan med-
lemsstaternas tullförvaltningar får sam-
bandsmännen, efter överenskommelse eller 
på begäran av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, ha till uppgift att  

a) främja och påskynda informationsutbytet 
mellan medlemsstaterna, 

b) lämna bistånd vid utredningar som rör 
deras egen medlemsstat eller den medlems-
stat de företräder, 

c) vara behjälpliga med handläggningen av 
framställningar om bistånd, 

d) ge värdlandet råd och bistånd vid förbe-
redelser för och genomförande av gränsöver-
skridande operationer, 

e) utföra andra uppgifter som medlemssta-
terna kommer överens om sinsemellan.  

4. Medlemsstaterna får träffa bilaterala el-
ler multilaterala överenskommelser om sam-
bandsmännens kompetensområde och placer-
ing. Sambandsmännen får även företräda en 
eller flera medlemsstaters intressen.  

 
Artikel 7 

Skyldighet att identifiera sig 

Såvida inte annat föreskrivs i denna kon-
vention, skall den begärande myndighetens 
tjänstemän som befinner sig i en annan med-
lemsstat för att utöva sina rättigheter enligt 
denna konvention alltid kunna förete en 
skriftlig fullmakt som utvisar deras identitet 
och officiella tjänsteställning. 

 
AVDELNING II 

Bistånd på framställan 

Artikel 8 

Principer 

1. För att lämna det bistånd som begärs en-
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ligt denna avdelning skall den anmodade 
myndigheten eller den behöriga myndighet 
som den har vänt sig till, gå till väga som om 
den handlade för egen räkning eller på fram-
ställan av en annan myndighet i sin egen 
medlemsstat. Den skall därvid utnyttja alla 
de lagliga befogenheter den har till sitt förfo-
gande enligt sin nationella lagstiftning för att 
tillmötesgå ansökan.  

2. Den anmodade tullmyndigheten skall ut-
sträcka detta bistånd till att omfatta alla om-
ständigheter kring överträdelsen som uppvi-
sar ett klart samband med ändamålet med 
framställan, utan att någon kompletterande 
framställan behövs. I tveksamma fall skall 
den anmodade myndigheten först kontakta 
den begärande myndigheten.  

 
 

Artikel 9 

Biståndsansökningarnas form och innehåll 

1. Ansökningar skall alltid lämnas skriftli-
gen. Dokument som är nödvändiga för att 
handlägga framställan skall bifogas denna.  

2. Framställningar i enlighet med punkt 1 
skall innehålla följande uppgifter:  

a) Begärande myndighet. 
b) Begärd åtgärd. 
c) Ändamålet med och orsaken till fram-

ställan. 
d) De lagar och andra bestämmelser som 

berörs. 
e) Så noggranna och utförliga uppgifter 

som möjligt om de fysiska eller juridiska 
personer som är föremål för utredningen. 

f) En kortfattad redogörelse för omständig-
heterna, med undantag av de fall som avses i 
artikel 13.  

3. Framställningarna skall göras på ett av 
den anmodade myndighetens officiella språk, 
eller på ett språk som är godtagbart för denna 
myndighet.  

4. I fall som är så brådskande att de kräver 
det, skall muntliga ansökningar godtas, men 
de måste bekräftas skriftligen snarast möjligt. 

5. Om en framställan inte uppfyller de for-
mella kraven, kan den anmodade myndighe-
ten begära rättelse eller komplettering. Under 
tiden får de åtgärder som krävs för att bifalla 
ansökan beordras.  

6. Den anmodade myndigheten skall med-
ge tillämpning om ett visst förfarande när så 
begärs, förutsatt att detta förfarande inte står i 
strid med den anmodade medlemsstatens 
rättsliga och administrativa bestämmelser. 

 
Artikel 10 

Framställningar 

1. På framställan av den begärande myn-
digheten skall den anmodade myndigheten 
överlämna alla nödvändiga uppgifter till den 
förra för att den skall kunna förhindra, upp-
täcka och åtala överträdelser.  

2. Till de uppgifter som överlämnas skall 
fogas de rapporter och andra dokument, eller 
utdrag ur eller vidimerade kopior av dessa 
rapporter och dokument, på vilka uppgifterna 
grundas och som den anmodade parten för-
fogar över eller som har företetts eller inhäm-
tats för att verkställa framställan om uppgif-
ter.  

3. Genom överenskommelse mellan den 
begärande och den anmodade myndigheten, 
och efter att ha mottagit detaljerade anvis-
ningar från den anmodade myndigheten, får 
tjänstemän som är befullmäktigade av den 
begärande myndigheten inhämta uppgifter 
enligt punkt 1 vid den anmodade medlems-
statens kontor. Detta gäller alla uppgifter 
som härrör från den dokumentation de an-
ställda vid dessa kontor har tillgång till. Des-
sa tjänstemän skall ha rätt att ta kopior av 
denna dokumentation.  

 
 

Artikel 11 

Framställningar om övervakning 

På framställan av den begärande myndig-
heten skall den anmodade myndigheten i 
möjligaste mån själv utföra eller låta utföra 
en särskild bevakning av en person som skä-
ligen kan antas ha gjort sig skyldig till, gör 
sig skyldig till eller genomför förberedelser 
för att göra sig skyldig till överträdelser av 
gemenskapens tullbestämmelser eller natio-
nella tullbestämmelser. Likaså skall den an-
modade myndigheten på framställan av den 
begärande myndigheten bevaka de platser, 
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transportmedel och varor som har samband 
med verksamheter som kan stå i strid med 
nämnda tullbestämmelser.  

 
Artikel 12 

Framställningar om utredningar 

1. På framställan av den begärande myn-
digheten skall den anmodade myndigheten 
genomföra eller låta genomföra lämpliga ut-
redningar av sådana aktiviteter som enligt 
den begärande myndigheten är eller förefal-
ler vara en överträdelse. 

Den anmodade myndigheten skall under-
rätta den begärande myndigheten om resulta-
ten av dessa utredningar. Artikel 10.2 gäller i 
tillämpliga delar.  

2. Efter överenskommelse mellan den be-
gärande och den anmodade myndigheten får 
tjänstemän som har utsetts av den begärande 
myndigheten närvara vid de utredningar som 
avses i punkt 1. Utredningarna skall hela ti-
den genomföras av tjänstemän vid den an-
modade myndigheten. Den begärande myn-
dighetens tjänstemän får inte på eget initiativ 
utöva de befogenheter som den anmodade 
myndighetens tjänstemän har. Däremot skall 
de få tillgång till samma lokaler och doku-
ment som de senare, genom deras förmedling 
och endast i den mån det är befogat med hän-
syn till den pågående utredningen.  

 
Artikel 13 

Delgivning 

1. På framställan av den begärande myn-
digheten skall den anmodade myndigheten, i 
enlighet med de nationella reglerna i den 
medlemsstat där den är belägen, delge eller 
låta delge adressaten alla instrument eller be-
slut som härrör från de behöriga myndigheter 
i den medlemsstat där den begärande myn-
digheten är belägen och som berör tillämp-
ningen av denna konvention.  

2. Till framställningarna om delgivning, 
som skall innehålla uppgifter om innehållet i 
det instrument eller det beslut som skall del-
ges, skall bifogas en översättning på det offi-
ciella språket eller ett av de officiella språken 
i den medlemsstat där den anmodade myn-

digheten är belägen, vilket inte hindrar den 
senare från att avstå från en sådan översätt-
ning.  

 
Artikel 14 

Användning som bevismaterial 

Protokoll över fastställda sakförhållanden, 
intyg, uppgifter, handlingar, vidimerade ko-
pior och övriga dokument som, i enlighet 
med den nationella lagstiftningen, har inhäm-
tats av tjänstemän vid den anmodade myn-
digheten och översänts till den begärande 
myndigheten i de fall av bistånd som avses i 
artiklarna 10—12, får användas som bevis-
material i enlighet med nationell rätt av be-
höriga organ i den medlemsstat där den begä-
rande myndigheten är belägen. 

 
AVDELNING III 

Bistånd på eget initiativ 

Artikel 15 

Princip 

De behöriga myndigheterna i varje med-
lemsstat skall, i enlighet med artiklarna 16 
och 17, och om inget annat följer av eventu-
ella begränsningar i nationell rätt, bistå de 
behöriga myndigheterna i de övriga med-
lemsstaterna utan föregående begäran av des-
sa myndigheter.  

 
Artikel 16 

Övervakning 

I den mån det bidrar till att förhindra, upp-
täcka och åtala överträdelser i en annan med-
lemsstat, skall varje medlemsstats behöriga 
myndigheter 

a) i möjligaste mån bedriva eller låta bedri-
va sådan särskild övervakning som anges i 
artikel 11, 

b) överlämna till de övriga berörda med-
lemsstaternas behöriga myndigheter de upp-
gifter de förfogar över, och i synnerhet rap-
porter och andra dokument, eller vidimerade 
kopior eller utdrag ur dessa rapporter och 
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dokument, som gäller aktiviteter som har 
samband med en planerad eller begången 
överträdelse.  

 
 

Artikel 17 

Uppgiftslämnande på eget initiativ 

Varje medlemsstats behöriga myndigheter 
skall omgående meddela de övriga berörda 
medlemsstaternas behöriga myndigheter alla 
relevanta uppgifter som rör planerade eller 
begångna överträdelser, i synnerhet uppgifter 
om berörda varor och de nya hjälpmedel och 
metoder som används för att göra sig skyldig 
till sådana överträdelser. 

 
Artikel 18 

Användning som bevismaterial 

Övervakningsrapporter och uppgifter som 
har inhämtats av en medlemsstats tjänstemän 
och överlämnats till en annan medlemsstat i 
samband med bistånd på eget initiativ enligt 
artiklarna 15—17, får användas som bevis-
material i enlighet med nationell rätt av de 
behöriga organen i den mottagande med-
lemsstaten. 

 
 

AVDELNING IV 

Särskilda samarbetsformer 

Artikel 19 

Principer 

1. Tullförvaltningarna skall delta i gräns-
överskridande samarbete i enlighet med den-
na avdelning. De skall lämna varandra nöd-
vändigt bistånd när det gäller personal- och 
planeringsstöd. Framställningar om samarbe-
te skall normalt göras enligt artikel 9. I de 
särskilda fall som avses i denna avdelning får 
tjänstemän från den begärande myndigheten 
vidta åtgärder på den anmodade statens terri-
torium efter medgivande av den anmodade 
myndigheten. 

De centrala samordningsenheterna skall 

ansvara för samordning och planering av de 
gränsöverskridande aktiviteterna, enligt arti-
kel 5.  

2. Gränsöverskridande samarbete enligt 
punkt 1 får bedrivas för att förhindra, utreda 
och åtala överträdelser i följande fall:  

a) Olaglig handel med narkotika och psy-
kotropa ämnen, vapen, ammunition, spräng-
ämnen, kulturföremål, farligt och giftigt av-
fall, kärnmaterial eller material eller utrust-
ning avsedda för framställning av kärnvapen, 
biologiska och/eller kemiska vapen (varor 
belagda med förbud). 

b) Handel med ämnen som finns upptagna i 
listorna I och II i Förenta Nationernas kon-
vention om bekämpande av illegal handel 
med narkotika och psykotropa ämnen och 
som är avsedda för illegal framställning av 
narkotika (prekursorer). 

c) Olaglig gränsöverskridande handel med 
skattepliktiga varor för att undgå skatt eller 
obehörigt erhålla statligt stöd i samband med 
import eller export av varor, i de fall där om-
fattningen av handeln och den därmed sam-
manhängande risken för minskade skattein-
täkter eller för höga stödutbetalningar kan 
medföra en avsevärd belastning för Europe-
iska gemenskapernas eller för medlemssta-
ternas budget. 

d) Annan handel med varor som är för-
bjudna enligt gemenskapens eller nationella 
tullbestämmelser.  

3. Den anmodade myndigheten skall inte 
vara skyldig att delta i de särskilda formerna 
av samarbete enligt denna avdelning, om den 
typen av begärd utredning inte är tillåten el-
ler inte är föreskriven i den anmodade med-
lemsstatens nationella rätt. I detta fall skall 
den begärande myndigheten ha rätt att av 
samma skäl vägra gå med på gränsöverskri-
dande samarbete i det omvända fallet om så-
dant begärs av en myndighet i den anmodade 
staten.  

4. Om så föreskrivs i medlemsstaternas na-
tionella rätt, skall de deltagande myndighe-
terna hos sina nationella rättsliga myndighe-
ter ansöka om godkännande av de planerade 
utredningarna. För den händelse de behöriga 
rättsliga myndigheternas godkännande är 
förenat med vissa villkor, skall de deltagande 
myndigheterna säkerställa att dessa villkor 
uppfylls under utredningarnas gång.  
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5. När en medlemsstats tjänstemän deltar i 
verksamhet på en annan medlemsstats terri-
torium i enlighet med denna avdelning och 
där orsakar skador genom sin verksamhet, 
skall den medlemsstat på vars territorium 
skadorna har orsakats gottgöra skadan i en-
lighet med sin nationella lagstiftning på 
samma sätt som om skadan hade orsakats av 
dess egna tjänstemän. Denna medlemsstat 
skall ersättas till fullo av den medlemsstat 
vars tjänstemän har orsakat skadan för de be-
lopp som den har betalat till de offer eller 
andra personer eller institut som är ersätt-
ningsberättigade.  

6. Utan att det påverkar medlemsstatens 
möjligheter att utöva sina rättigheter gent-
emot tredje man och oaktat skyldigheten att 
gottgöra skador enligt punkt 5, andra me-
ningen, skall varje medlemsstat, i det fall 
som avses i punkt 5, första meningen, avstå 
från att begära återbetalning från en annan 
medlemsstat av det belopp som motsvarar 
skador den åsamkats.  

7. Uppgifter som inhämtats av tjänstemän 
under det gränsöverskridande samarbetet en-
ligt artiklarna 20—24 får användas som be-
vis, i enlighet med nationell rätt och, under 
iakttagande av de särskilda villkor som har 
fastställts av de behöriga myndigheterna i 
den stat där uppgifterna har inhämtats, av de 
behöriga organ i den medlemsstat som erhål-
ler uppgifterna.  

8. Vid aktiviteter enligt artiklarna 20–24 
skall tjänstemän på uppdrag på en annan 
medlemsstats territorium behandlas likadant 
som tjänstemän i denna stat när det gäller 
överträdelser som de är offer för eller gör sig 
skyldiga till.  

 
 

Artikel 20 

Förföljande över gräns 

1. Tjänstemän vid en medlemsstats tullför-
valtning som i sitt eget land förföljer en per-
son som iakttas då han eller hon gör sig skyl-
dig till någon av överträdelserna som anges i 
artikel 19.2 och som kan leda till utlämning, 
eller medverkar i en sådan överträdelse, skall 
utan föregående tillstånd ha rätt att fortsätta 
förföljandet på en annan medlemsstats terri-

torium, om de behöriga myndigheterna i den 
andra medlemsstaten, på grund av särskilt 
brådskande omständigheter, inte på förhand 
har kunnat underrättas om inresan på territo-
riet eller om dessa myndigheter inte har kun-
nat ta sig till platsen i tid för att ta upp förföl-
jandet.  

Senast när de passerar gränsen skall de för-
följande tjänstemännen kontakta de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars ter-
ritorium förföljelsen skall äga rum. Förföl-
jandet skall avbrytas så snart som den med-
lemsstat på vars territorium det äger rum be-
gär att så skall ske. På framställan av de för-
följande tjänstemännen skall de behöriga 
myndigheterna kvarhålla och förhöra den 
förföljde för att fastställa hans identitet, eller 
anhålla honom. Medlemsstaterna skall under-
rätta depositarien om de tjänstemän på vilka 
denna bestämmelse skall tillämpas; deposita-
rien skall underrätta de andra medlemsstater-
na om detta.  

2. Förföljandet skall genomföras enligt föl-
jande förfarande, som skall fastställas i den 
förklaring som avses i punkt 6:  

a) De förföljande tjänstemännen skall inte 
ha rätt att gripa någon. 

b) Om ingen framställan om att avbryta 
förföljandet görs och om de behöriga myn-
digheterna på vars territorium förföljandet 
sker inte kan ingripa tillräckligt snabbt, får de 
förföljande tjänstemännen dock ha rätt att 
gripa den förföljde tills tjänstemännen i 
nämnda medlemsstat, vilka omgående skall 
underrättas, kan fastställa hans identitet eller 
anhålla honom.  

3. Förföljandet skall genomföras i enlighet 
med punkterna 1 och 2 på något av följande 
sätt, som skall fastställas i den förklaring som 
avses i punkt 6:  

a) Inom ett visst område eller under en viss 
tid efter det att gränsen har passerats, vilket 
skall fastställas i förklaringen. 

b) Utan begränsningar i tid eller rum.  
4. Förföljandet får bara genomföras på föl-

jande allmänna villkor:  
a) De förföljande tjänstemännen skall rätta 

sig efter bestämmelserna i denna artikel och 
efter lagen i den medlemsstat på vars territo-
rium de opererar. De skall följa de instruk-
tioner som nämnda medlemsstats behöriga 
myndigheter ger dem. 
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b) När förföljelsen äger rum till havs skall 
den, om den fortsätter ut på det öppna havet 
eller i den exklusiva ekonomiska zonen, 
genomföras i enlighet med internationell 
havsrätt som denna återges i Förenta natio-
nernas havsrättskonvention, och när den äger 
rum på en annan medlemsstats territorium, 
skall den genomföras i enlighet med be-
stämmelserna i denna artikel. 

c) Tillträde till privata bostäder och till 
platser till vilka allmänheten inte har tillträde 
är förbjudet. 

d) De förföljande tjänstemännen skall vara 
lätta att identifiera, antingen genom att de bär 
uniform eller en armbindel eller genom sär-
skilda anordningen på sina transportmedel. 
Civila kläder i kombination med neutrala 
transportmedel utan ovannämnda känneteck-
en är förbjudet. De förföljande tjänstemännen 
skall alltid kunna styrka sin officiella befo-
genhet. 

e) De förföljande tjänstemännen får bära 
tjänstevapen, såvida inte i) den anmodade 
medlemsstaten har avgivit en allmän förklar-
ing att vapen aldrig får föras in på dess terri-
torium eller ii) annat uttryckligen beslutas av 
den anmodade medlemsstaten. Vid de tillfäl-
len då tjänstemän från andra medlemsstater 
tillåts bära sina tjänstevapen får de endast 
användas i berättigat nödvärn. 

f) I avvaktan på att bli förd inför de behöri-
ga myndigheterna i den medlemsstat på vars 
territorium förföljandet ägde rum får den för-
följde, sedan han gripits enligt punkt 2 b, en-
dast underkastas säkerhetsvisitation. Hand-
fängsel får användas under förflyttning. De 
föremål den förföljde har med sig får beslag-
tas. 

g) Efter varje sådan operation som nämns i 
punkterna 1, 2 och 3 skall de förföljande 
tjänstemännen infinna sig hos de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars ter-
ritorium de har opererat och redogöra för sitt 
uppdrag. På begäran av dessa myndigheter är 
de skyldiga att stå till förfogande tills om-
ständigheterna i samband med deras åtgärd 
har klarlagts i tillräcklig utsträckning. Detta 
villkor skall gälla även om förföljandet inte 
har lett till att den förföljde anhålls. 

h) Myndigheterna i den medlemsstat var-
ifrån de förföljande tjänstemännen kommer 
skall, om myndigheterna i den medlemsstat 

på vars territorium förföljandet äger rum så 
begär, bistå vid den utredning som skall gö-
ras efter operationen de deltog i, inbegripet 
rättsliga förfaranden.  

5. En person som till följd av den i punkt 2 
avsedda åtgärden har anhållits av de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars ter-
ritorium förföljandet ägde rum får, oavsett 
nationalitet, kvarhållas för förhör. Relevanta 
bestämmelser i nationell rätt gäller i tillämp-
liga delar.  

Om vederbörande inte är medborgare i den 
medlemsstat på vars territorium han har an-
hållits, skall han försättas på fri fot senast sex 
timmar efter anhållandet, varvid timmarna 
mellan midnatt och nio på morgonen inte in-
begrips, såvida inte nämnda medlemsstats 
behöriga myndigheter dessförinnan har mot-
tagit en begäran om tillfälligt frihetsberövan-
de i väntan på utlämning.  

6. Vid undertecknandet av denna konven-
tion skall varje medlemsstat avge en förklar-
ing där den på grundval av bestämmelserna i 
punkterna 2, 3 och 4 fastställer hur förföljan-
det på dess territorium skall genomföras. 

En medlemsstat får när som helst ersätta 
sin förklaring med en annan, under förutsätt-
ning att denna inte inskränker räckvidden av 
den föregående. 

Varje förklaring skall göras efter samråd 
med var och en av de berörda medlemssta-
terna, i syfte att uppnå likvärdiga arrange-
mang i dessa stater. 

7. Medlemsstaterna får bilateralt utsträcka 
tillämpningsområdet för punkt 1 och anta yt-
terligare bestämmelser för genomförandet av 
denna artikel.  

8. När instrumentet för antagande av denna 
konvention deponeras, får en medlemsstat 
förklara att den inte är bunden av denna arti-
kel eller del av denna. En sådan förklaring 
får när som helst återkallas.  

 
Artikel 21 

Gränsöverskridande övervakning 

1. Tjänstemän vid en medlemsstats tullför-
valtning som i sitt eget land bevakar en per-
son som skäligen kan förmodas vara inblan-
dad i någon av de överträdelser som anges i 
artikel 19.2, skall ha rätt att fortsätta bevak-
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ningen på en annan medlemsstats territorium, 
om den senare har givit sitt tillstånd till den 
gränsöverskridande bevakningen på grundval 
av den tidigare framställan om bistånd. Till-
ståndet kan vara förenat med villkor.  

Medlemsstaterna skall underrätta deposita-
rien om de tjänstemän för vilka denna be-
stämmelse skall tillämpas; depositarien skall 
underrätta de andra medlemsstaterna om det-
ta.  

På begäran skall bevakningen uppdras åt 
tjänstemän i den medlemsstat på vars territo-
rium den genomförs.  

Den framställan som nämns i första stycket 
skall ställas till den myndighet som utses av 
var och en av medlemsstaterna och som är 
behörig att lämna begärt tillstånd, eller vida-
rebefordra framställan.  

Medlemsstaterna skall underrätta deposita-
rien om den myndighet som utses i detta syf-
te; depositarien skall underrätta de andra 
medlemsstaterna om detta.  

2. Om tillstånd från den andra medlemssta-
ten inte kan begäras på förhand på grund av 
särskilt brådskande omständigheter, skall de 
tjänstemän som bedriver övervakningen ha 
rätt att på andra sidan gränsen fortsätta be-
vakningen efter en person som skäligen kan 
förmodas vara inblandad i de överträdelser 
som avses i artikel 19.2, varvid följande vill-
kor skall uppfyllas:  

a) De behöriga myndigheterna i den med-
lemsstat på vars territorium bevakningen 
skall fortsätta skall omedelbart meddelas, 
under det att bevakningen pågår, om gräns-
passeringen. 

b) En framställan i enlighet med punkt 1, 
skall överlämnas utan dröjsmål och innehålla 
en redogörelse för skälen till att gränsen har 
passerats utan förhandstillstånd.  

Bevakningen skall upphöra så snart som 
den medlemsstat på vars territorium den äger 
rum så begär efter meddelandet enligt punkt 
a eller efter framställan enligt punkt b, eller 
om tillstånd inte erhålls fem timmar efter det 
att gränsen har passerats.  

3. Bevakningen enligt punkterna 1 och 2 
får bara bedrivas på följande allmänna vill-
kor:  

a) De tjänstemän som bedriver bevakning-
en skall rätta sig efter bestämmelserna i den-
na artikel och efter lagen i den medlemsstat 

på vars territorium de opererar. De skall följa 
de anvisningar som nämnda medlemsstats 
behöriga myndigheter ger dem. 

b) Med undantag för de fall som avses i 
punkt 2 skall tjänstemännen under bevak-
ningen vara försedda med ett dokument som 
styrker att tillstånd har beviljats. 

c) De tjänstemän som bedriver bevakning-
en skall alltid kunna styrka sin officiella 
tjänsteställning. 

d) De tjänstemän som bedriver bevakning-
en får bära tjänstevapen, såvida inte i) den 
anmodade medlemsstaten har avgivit en all-
män förklaring att vapen aldrig får föras in på 
dess territorium eller ii) annat uttryckligen 
beslutas av den anmodade medlemsstaten. 
Vid de tillfällen då tjänstemän från andra 
medlemsstater tillåts bära sina tjänstevapen 
får de endast användas i berättigat nödvärn. 

e) Tillträde till privatbostäder och till plat-
ser till vilka allmänheten inte har tillträde är 
förbjudet. 

f) De tjänstemän som bedriver bevakningen 
får varken kvarhålla och förhöra den bevaka-
de eller anhålla honom. 

g) Varje operation skall avrapporteras till 
myndigheterna i den medlemsstat på vars ter-
ritorium den har genomförts. Det kan begäras 
att de tjänstemän som bedriver bevakningen 
personligen inställer sig. 

h) Om myndigheterna i den medlemsstat på 
vars territorium bevakningen har ägt rum så 
begär, skall myndigheterna i den medlems-
stat där de tjänstemän som bedriver bevak-
ningen kommer ifrån, bistå vid den utredning 
som följer på den operation de har deltagit i, 
inbegripet rättsliga förfaranden.  

4. Medlemsstaterna får bilateralt utsträcka 
tillämpningsområdet för denna artikel och 
anta ytterligare bestämmelser för genomfö-
randet av den. 

5. När instrumentet för antagande av denna 
konvention deponeras, får varje medlemsstat 
förklara att den inte är bunden av denna arti-
kel eller del av den. En sådan förklaring får 
när som helst återkallas.  

 
Artikel 22 

Kontrollerade leveranser 

1. Varje medlemsstat skall åta sig att säker-
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ställa att det på dess territorium på framstäl-
lan av en annan medlemsstat kan tillåtas kon-
trollerade leveranser inom ramen för utred-
ningar av utlämningsbara brott.  

2. Beslut om genomförande av kontrollera-
de leveranser skall i varje enskilt fall fattas 
av den anmodade medlemsstatens behöriga 
myndigheter under iakttagande av den med-
lemsstatens nationella rätt.  

3. Genomförandet av kontrollerade leve-
ranser skall ske enligt den anmodade med-
lemsstatens förfaranden. Ledning och kon-
troll av operationen skall tillkomma den 
medlemsstatens behöriga myndigheter.  

För att undvika varje avbrott av övervak-
ningen skall den anmodade myndigheten 
överta kontrollen av leveransen vid gränsen 
eller vid en överenskommen punkt. Den skall 
säkerställa att varorna övervakas under resten 
av färden på ett sådant sätt att den när som 
helst kan anhålla gärningsmännen och be-
slagta varorna.  

4. Försändelser som man har kommit över-
ens om att kontrollera leveransen av kan, 
med de berörda medlemsstaternas medgivan-
de, hejdas och tillåtas att fortsätta, antingen 
utan åtgärd eller efter det att deras ursprung-
liga innehåll har avlägsnats eller ersatts helt 
eller delvis. 

 
Artikel 23 

Hemliga utredningar 

1. På framställan av den begärande myn-
digheten får den anmodade myndigheten ge 
tillstånd åt sådana tjänstemän från tullför-
valtningen i den begärande medlemsstaten 
eller tjänstemän som handlar på en sådan 
förvaltnings vägnar och som opererar under 
antagen identitet (hemliga utredare) att ope-
rera på den anmodade medlemsstatens terri-
torium. Den begärande myndigheten skall 
inkomma med en sådan framställan enbart 
om det skulle vara ytterst svårt att klarlägga 
sakförhållandena utan att genomföra de pla-
nerade utredningsåtgärderna. Tjänstemännen 
i fråga skall inom ramen för sin verksamhet 
ha tillstånd att samla in uppgifter och etable-
ra kontakt med misstänkta eller andra perso-
ner som har samröre med dem.  

2. Hemliga utredningar i den anmodade 

medlemsstaten skall ha begränsad varaktig-
het. Utredningarna skall förberedas och ledas 
av berörda myndigheter i den anmodade och 
i den begärande medlemsstaten i nära samar-
bete. 

3. Den anmodade myndigheten skall, i en-
lighet med sin nationella rätt bestämma på 
vilka villkor som den hemliga utredningen 
skall tillåtas samt villkoren för dess genom-
förande. Om uppgifter som rör en annan 
överträdelse än den som omfattas av den ur-
sprungliga framställan erhålls under det att 
en hemlig utredning pågår, skall villkoren för 
hur sådana uppgifter får användas också av-
göras av den anmodade myndigheten i enlig-
het med dess nationella rätt.  

4. Den anmodade myndigheten skall till-
handahålla den personal och de tekniska 
hjälpmedel som behövs. Den anmodade 
myndigheten skall vidta alla nödvändiga åt-
gärder för att skydda de tjänstemän som av-
ses i punkt 1 när de är aktiva i den anmodade 
medlemsstaten. 

5. När instrumentet för antagande av denna 
konvention deponeras, får varje medlemsstat 
förklara att den inte är bunden av denna arti-
kel eller del av denna. En sådan förklaring 
får när som helst återkallas.  

 
 

Artikel 24 

Gemensamma specialutredningslag 

1. Myndigheterna i flera medlemsstater får, 
genom ömsesidig överenskommelse, inrätta 
ett gemensamt specialutredningslag som sta-
tioneras i en medlemsstat och består av tjäns-
temän som har relevant specialkompetens.  

Detta gemensamma specialutredningslag 
skall ha följande uppgifter:  

— Genomföra svåra och krävande utred-
ningar av vissa bestämda överträdelser, som 
kräver samtidiga och samordnade insatser i 
de berörda medlemsstaterna. 

— Samordna gemensamma insatser för att 
förhindra och upptäcka bestämda typer av 
överträdelser samt inhämta uppgifter om de 
inblandade personerna, personer i deras om-
givning och deras metoder.  

2. De gemensamma specialutredningslagen 
skall operera på följande allmänna villkor:  
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a) De skall bara inrättas i ett bestämt syfte 
och för begränsad tid. 

b) Laget skall ledas av en tjänsteman från 
den medlemsstat där laget skall bedriva sin 
verksamhet. 

c) De deltagande tjänstemännen skall vara 
bundna av lagen i den medlemsstat på vars 
territorium laget skall bedriva sin verksam-
het. 

d) Den medlemsstat där laget skall bedriva 
sin verksamhet skall skapa de nödvändiga 
organisatoriska förutsättningarna för att laget 
skall kunna operera.  

3. Deltagandet i laget skall inte ge de tjäns-
temän som ingår i det befogenhet att ingripa 
på en annan medlemsstats territorium. 

 
AVDELNING V 

Dataskydd 

Artikel 25 

Dataskydd vid utbyte av uppgifter 

1. Vid utbyte av uppgifter skall tullförvalt-
ningarna i varje enskilt fall ta hänsyn till kra-
ven på skydd av personuppgifter. De skall 
särskilt ta hänsyn till tillämpliga bestämmel-
ser i Europarådets konvention av den 28 ja-
nuari 1981 om skydd för enskilda vid auto-
matisk databehandling av personuppgifter. I 
detta syfte får en medlemsstat, i enlighet med 
punkt 2, uppställa villkor för hur informatio-
nen får behandlas av en annan medlemsstat 
till vilken dessa personuppgifter har lämnats. 

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
konventionen om användning av informa-
tionsteknologi för tulländamål skall följande 
bestämmelser tillämpas på överföring av per-
sonuppgifter enligt denna konvention: 

a) Personuppgifter får av den mottagande 
myndigheten endast behandlas för de ända-
mål som avses i artikel 1.1. Utan föregående 
samtycke från den medlemsstat som har till-
handahållit dem, får den myndigheten över-
föra dem till sina tullförvaltningar, samt ut-
redande och rättsliga organ för att möjliggöra 
för dessa att åtala och bestraffa överträdelser 
i enlighet med vad som anges i artikel 4.3. I 
övriga fall krävs samtycke från den med-
lemsstat som har tillhandahållit dem. 

b) Den myndighet i medlemsstaten som 

överlämnar uppgifter skall se till att de är 
korrekta och aktuella. Om det visar sig att 
uppgifter har överlämnats som är oriktiga el-
ler uppgifter har överlämnats som inte borde 
ha överlämnats eller att det krävs att lagligen 
överlämnade uppgifter i ett senare skede för-
störs i enlighet med lagen i den överlämnan-
de medlemsstaten skall den mottagande 
myndigheten omedelbart underrättas om det-
ta. Den är då skyldig att korrigera uppgifter-
na i fråga eller förstöra dem. Om den motta-
gande myndigheten har anledning att tro att 
överlämnade uppgifter är oriktiga eller bör 
förstöras, skall den underrätta den överläm-
nande myndigheten. 

c) I fall då överlämnade uppgifter, i enlig-
het med lagen i den överlämnande medlems-
staten, skall förstöras eller ändras, skall den 
berörda personen ha rätt att rätta uppgiften. 

d) De berörda myndigheterna skall skriftli-
gen bekräfta överföringen och mottagandet 
av de uppgifter som har utväxlats. 

e) Den överlämnande myndigheten och den 
mottagande myndigheten skall vara skyldiga 
att meddela den berörda personen, på dennes 
framställan, vilka uppgifter om honom/henne 
som har överlämnats samt för vilket ändamål 
de är avsedda. Denna skyldighet skall inte fö-
religga, om det efter utredning visar sig att 
allmänintresset av att inte lämna ut uppgif-
terna till den berörda personen väger tyngre 
än den berörda personens intresse av att få 
uppgifterna. Vidare skall den berörda perso-
nens rätt att få veta vilka uppgifter om ho-
nom/henne som har överlämnats regleras av 
nationella lagar, andra författningar och för-
faranden i den medlemsstat på vars territori-
um uppgifterna begärs. Innan beslut fattas 
om att lämna ut uppgifterna till vederböran-
de, skall den överlämnande myndigheten be-
redas tillfälle att yttra sig. 

f) Medlemsstaterna skall i enlighet med 
sina egna lagar, förordningar och förfaranden 
vara ansvariga för den skada som åsamkas en 
person genom att de överlämnade uppgifter-
na behandlas i den berörda medlemsstaten. 
Detsamma skall gälla om skadan orsakas av 
att oriktiga uppgifter har överlämnats eller av 
att den överlämnande myndigheten har hand-
lat i strid med konventionen. 

g) De överlämnade uppgifterna skall bara 
bevaras så länge som det är nödvändigt för 
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att syftet med överlämnandet skall uppnås. 
Den berörda medlemsstaten skall vid lämplig 
tidpunkt försäkra sig om behovet av att be-
hålla uppgifterna. 

h) De uppgifter som överförs skall under 
alla omständigheter åtminstone åtnjuta det 
skydd som den mottagande medlemsstaten 
tillförsäkrar uppgifter av samma slag. 

i) Varje medlemsstat skall vidta lämpliga 
åtgärder för att genom en effektiv kontroll 
säkerställa att denna artikel efterlevs. Varje 
medlemsstat kan anförtro denna uppgift åt de 
nationella kontrollmyndigheter som avses i 
artikel 17 i konventionen om användning av 
informationsteknologi på tullområdet.  

3. Uttrycket ”behandling av personuppgif-
ter” i denna artikel skall omfattas av defini-
tionen i artikel 2 b i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46 EG av den 24 oktober 
1995 om skyddet för enskilda personer med 
avseende på behandlingen av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). 

 
AVDELNING VI 

Tolkning av konventionen 

Artikel 26 

Domstolen 

1. Europeiska gemenskapernas domstol 
skall vara behörig att avgöra varje tvist mel-
lan medlemsstaterna om tolkningen eller till-
lämpningen av denna konvention, om rådet 
inte har lyckats avgöra tvisten inom sex må-
nader efter det att den hänskjutits till rådet av 
en av dess medlemsstater.  

2. Europeiska gemenskapernas domstol 
skall vara behörig att avgöra varje tvist mel-
lan medlemsstaterna och kommissionen om 
tolkningen eller tillämpningen av denna kon-
vention som inte har kunnat avgöras genom 
förhandling. En sådan tvist kan hänskjutas 
till EG-domstolen sex månader efter den dag 
då en av parterna underrättade den andra par-
ten om att det föreligger en tvist. 

3. Europeiska gemenskapernas domstol 
skall vara behörig enligt villkoren i punkter-
na 4—7 att meddela förhandsavgöranden om 
tolkningen av denna konvention.  

4. Varje medlemsstat kan, genom en för-
klaring som avges vid undertecknandet av 
denna konvention eller vid varje annat tillfäl-
le efter undertecknandet, godkänna Europe-
iska gemenskapernas domstols behörighet att 
meddela förhandsavgöranden om tolkningen 
av denna konvention på de villkor som anges 
i antingen punkt 5 a eller punkt 5 b.  

5. En medlemsstat som har avgivit en för-
klaring enligt punkt 4 skall ange antingen att 

a) varje domstol i den staten, mot vars av-
göranden det inte finns något rättsmedel en-
ligt nationell lagstiftning, får begära att Eu-
ropeiska gemenskapernas domstol meddelar 
ett förhandsavgörande i en fråga som upp-
kommer vid den domstolen och som rör 
tolkningen av denna konvention, om den 
domstolen anser att ett beslut i frågan är nöd-
vändigt för att döma i saken, eller att 

b) varje domstol i den staten får begära att 
Europeiska gemenskapernas domstol medde-
lar ett förhandsavgörande i en fråga som 
uppkommer vid den domstolen och som rör 
tolkningen av denna konvention, om den 
domstolen anser att ett beslut i frågan är nöd-
vändigt för att döma i saken.  

6. Protokollet om Europeiska gemenska-
pernas domstols stadga och dess rättegångs-
regler skall tillämpas.  

7. Varje medlemsstat skall, oavsett om den 
har avgivit en förklaring enligt punkt 4, ha 
rätt att till Europeiska gemenskapernas dom-
stol inkomma med inlagor eller skriftliga 
synpunkter i ärenden som hänskjutits till 
domstolen enligt punkt 5.  

8. Domstolen skall inte vara behörig att 
pröva giltigheten eller proportionaliteten av 
de aktiviteter som behöriga brottsbekämpan-
de organ utför inom ramen för denna kon-
vention, eller av medlemsstaternas utövning 
av sitt ansvar för att upprätthålla lag och ord-
ning och skydda den inre säkerheten. 

 
AVDELNING VII 

Tillämpning och slutbestämmelser 

Artikel 27 

Sekretess 

Tullförvaltningarna skall i varje enskilt fall 
av informationsutbyte ta hänsyn till kraven 
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på utredningssekretess. I detta syfte får en 
medlemsstat uppställa villkor för hur infor-
mationen får användas av en annan med-
lemsstat till vilken denna information kan 
lämnas.  

 
Artikel 28 

Undantag från skyldigheten att lämna 
 bistånd 

1. Denna konvention skall inte tvinga med-
lemsstaternas myndigheter att lämna önsesi-
digt bistånd, om detta sannolikt skulle störa 
den berörda statens allmänna ordning eller 
skada andra väsentliga intressen, särskilt vad 
gäller dataskydd, eller då omfattningen av de 
begärda åtgärderna, särskilt inom ramen för 
de särskilda samarbetsformerna enligt avdel-
ning IV, är uppenbart oproportionerliga i 
förhållande till den påstådda överträdelsens 
svårighetsgrad. I sådana fall kan bistånd helt 
eller delvis vägras eller bifallas under förut-
sättning att vissa villkor uppfylls.  

2. Varje avslag att lämna bistånd skall mo-
tiveras.  

 
Artikel 29 

Kostnader 

1. Medlemsstaterna skall normalt avsäga 
sig alla krav på ersättning av kostnader som 
uppstått vid genomförandet av denna kon-
vention med undantag för kostnader för ar-
voden till experter.  

2. Om väsentliga och extraordinära utgifter 
krävs för att verkställa en framställan, skall 
de berörda tullförvaltningarna samråda för att 
fastställa de villkor under vilka en begäran 
skall verkställas samt på vilket sätt kostna-
derna skall bäras.  

 
 

Artikel 30 

Reservationer 

1. Med undantag av de reservationer som 
anges i artikel 20.8, artikel 21.5 och artikel 
23.5 är reservationer mot denna konvention 
inte tillåtna.  

2. De medlemsstater som redan har träffat 
inbördes avtal som omfattar de områden som 
regleras i avdelning IV i denna konvention 
får göra reservationer enligt punkt 1 endast 
om dessa inte påverkar deras skyldigheter en-
ligt sådana avtal.  

3. De skyldigheter som följer av bestäm-
melserna om gradvis avskaffande av kontrol-
ler vid de gemensamma gränserna i konven-
tionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985, där ett 
förstärkt samarbete föreskrivs, skall därför 
inte beröras av denna konvention när det 
gäller förbindelserna mellan de medlemssta-
ter som är bundna av dessa bestämmelser.  

 
Artikel 31 

Territoriell tillämpning 

1. Denna konvention skall tillämpas på 
medlemsstaternas territorier enligt artikel 3.1 
i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullko-
dex för gemenskapen (EGT L 302, 
19.10.1992, s. 2), med de ändringar som föl-
jer av anslutningsakten för Republiken Öster-
rike, Republiken Finland och Konungariket 
Sverige samt de anpassningar av fördragen 
som unionen grundar sig på (EGT L 1, 
1.1.1995, s.181) samt av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 82/97 av den 
19 december 1996 (EGT L 17, 21.1.1997, s. 
2), som (1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 2 för 
Förbundsrepubliken Tysklands del även om-
fattar ön Helgoland och Büsingens territori-
um (inom ramen för och i enlighet med för-
draget av den 23 november 1964, eller gäl-
lande version, mellan Förbundsrepubliken 
Tyskland och Schweiziska edsförbundet om 
att inkludera kommunen Büsingen am Hoch-
rein i Schweiziska edsförbundets tullområde) 
samt kommunerna Livigno och Campione 
d’Italia för Republiken Italien, och den skall 
även tillämpas på det territorialvatten, de inre 
vattenvägar och det luftrum som ingår i med-
lemsstaternas territorier.  

2. Rådet, som skall besluta enhälligt enligt 
förfarandet i avdelning VI i Fördraget om 
Europeiska unionen, kan anpassa punkt 1 till 
varje ändring av de bestämmelser i gemen-
skapsrätten som avses där.  
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Artikel 32 

Ikraftträdande 

1. Denna konvention skall antas av med-
lemsstaterna i enlighet med deras konstitu-
tionella bestämmelser.  

2. Medlemsstaterna skall underrätta deposi-
tarien när de konstitutionella förfaranden för 
antagande av denna konvention har genom-
förts.  

3. Denna konvention träder i kraft nittio 
dagar efter det att den underrättelse som av-
ses i punkt 2 lämnats av den stat – som skall 
vara medlem i Europeiska unionen när rådet 
antar den akt genom vilken denna konvention 
upprättas – som sist fullgör denna formaliteit. 

4. Fram till det att denna konvention träder 
i kraft får varje medlemsstat i samband med 
underrättelse enligt punkt 2 eller därefter för-
klara att konventionen, med undantag av ar-
tikel 26 i denna, vad medlemsstaten beträffar, 
är tillämplig i dess förbindelser med de med-
lemsstater som har gjort samma förklaring. 
Sådana förklaringar skall börja gälla nittio 
dagar efter det att de har deponerats.  

5. Denna konvention skall tillämpas endast 
på sådana framställningar som görs efter da-
gen när den träder i kraft eller efter dagen då 
den börjar tillämpas mellan den anmodade 
medlemsstaten och den begärande medlems-
staten.  

6. Medlemsstaternas konvention av den 7 
september 1967 om ömsesidigt bistånd mel-
lan de respektive tullförvaltningarna skall 
upphävas den dag då denna konvention trä-
der i kraft.  

 
 

Artikel 33 

Anslutning 

1. Varje stat som blir medlem av Europeis-
ka unionen skall ha rätt att ansluta sig till 
denna konvention.  

2. Den av Europeiska unionens råd upprät-
tade konventionstexten på den anslutande 
medlemsstatens språk är giltig.  

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras 
hos depositarien.  

4. Denna konvention skall, i förhållande till 

varje stat som ansluter sig till den, träda i 
kraft nittio dagar efter det att staten har de-
ponerat sitt anslutningsinstrument eller på 
dagen för denna konventions ikraftträdande, 
om denna ännu inte har trätt i kraft när nit-
tiodagarsperioden löper ut.  

5. Om denna konvention ännu inte har trätt 
i kraft när en anslutande medlemsstat depo-
nerat sitt anslutningsinstrument, skall artikel 
32.4 tillämpas för anslutna medlemsstater.  

 
 
 

Artikel 34 

Ändringar 

1. Ändringar av denna konvention får före-
slås av varje medlemsstat i egenskap av hög 
fördragsslutande part. Varje ändringsförslag 
skall tillställas depositarien, som skall lämna 
det till rådet och kommissionen.  

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 31.2 skall ändringarna av denna kon-
vention fastställas av rådet, som skall re-
kommendera medlemsstaterna att anta dem i 
enlighet med deras respektive konstitutionel-
la bestämmelser.  

3. De enligt punkt 2 fastställda ändringarna 
träder i kraft i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 32.3.  

 
 
 

Artikel 35 

Depositarie 

1. Generalsekreteraren vid Europeiska uni-
onens råd skall vara depositarie för denna 
konvention.  

2. Depositarien skall i Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning offentliggöra 
uppgifter om vilka medlemsstater som har 
antagit och anslutit sig till konventionen, om 
genomförandet, förklaringar och reservatio-
ner samt alla andra meddelanden om denna 
konvention.  

 
Till bekräftelse härav har undertecknade 

befullmäktigade ombud undertecknat denna 
konvention. 
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Som skedde i Bryssel den artonde decem-
ber nittonhundranittiosju i ett enda exemplar 
på danska, engelska, finska, franska, grekis-
ka, iriska, italienska, nederländska, portugi-

siska, spanska, svenska och tyska språken, 
vilka samtliga texter är lika giltiga, vilket 
skall deponeras i arkivet vid generalsekreta-
riatet vid Europeiska unionens råd: 
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Bilaga 
 
 
 
 
 
 
FÖRKLARINGAR SOM SKALL BIFOGAS KONVENTIONEN OCH OFFENTLIGGÖ-

RAS I OFFICIELLA TIDNINGEN 
  

1. Till artiklarna 1.1 och 28 
 
Med hänvisning till undantagen från skyl-

digheten att lämna bistånd i artikel 28 i kon-
ventionen, förklarar Italien att verkställandet 
av en framställan om ömsesidigt bistånd på 
grundval av konventionen, när det gäller 
överträdelser som enligt italiensk lag inte är 
överträdelser av nationella tullbestämmelser 
eller av gemenskapens tullbestämmelser – 
beroende på uppdelningen av behörigheten 
mellan de nationella myndigheterna när det 
gäller att förhindra och åtala brott – kan störa 
den allmänna ordningen eller skada andra vä-
sentliga nationella intressen.  

 
2. Till artiklarna 1.2 och 3.2 

 
Danmark och Finland förklarar att de tolkar 

begreppet ”rättsliga myndigheter” eller 
”rättslig myndighet” i artiklarna 1.2 och 3.2 i 
konventionen på samma sätt som de gör i de 
förklaringar de har avgivit enligt artikel 24 i 
Europeiska konventionen om inbördes rätts-
hjälp i brottmål, undertecknad i Strasbourg 
den 20 april 1959. 

 
3. Till artikel 4.3 andra strecksatsen 

 
Danmark förklarar för sin del att artikel 4.3 

andra strecksatsen endast omfattar sådana 
handlingar genom vilket en person deltar när 
en grupp personer, som handlar i ett gemen-
samt syfte, gör sig skyldig till en eller flera 
av de berörda överträdelserna, även om per-
sonen i fråga inte deltar i själva utförandet av 
brottet eller brotten i fråga. Ett sådant delta-
gande skall vara grundat på kunskaper om 
gruppens syfte och brottsliga aktiviteter i 
allmänhet, eller kunskaper om gruppens av-
sikt att begå det eller de ifrågavarande brot-
tet(n).  

4. Till artikel 4.3 tredje strecksatsen 
 
Danmark förklarar för sin del att artikel 4.3 

tredje strecksatsen endast är tillämplig för de 
bakomliggande brott, avseende vilka motta-
gande av stulna varor, alltid är straffbara en-
ligt dansk lag, däri inbegripet paragraf 191 a 
i den danska strafflagen om mottagande av 
stulna droger och paragraf 284 i strafflagen 
om mottagande av stulna varor i förbindelse 
med smuggling av särskilt grov art.  

 
 

5. Till artikel 6.4 
 
Danmark, Finland och Sverige förklarar att 

sambandsmännen enligt artikel 6.4 också kan 
företräda Norges och Islands intressen eller 
vice versa. De fem nordiska länderna har se-
dan 1982 haft ett arrangemang där de utpla-
cerade sambandsmännen från ett av de delta-
gande länderna också företräder de andra del-
tagande länderna. Detta arrangemang gjordes 
för att förstärka kampen mot olaglig narkoti-
kahandel och att begränsa den ekonomiska 
bördan för enskilda länder genom utplacer-
ingen av sambandsmännen. Danmark, Fin-
land och Sverige fäster stort avseende vid att 
detta väl fungerande arrangemang fortsätter.  

 
 

6. Till artikel 20.8 
 
Danmark förklarar att man godtar bestäm-

melserna i artikel 20 på följande villkor:  
Om förföljelse utförs till havs eller i luften 

av tullmyndigheterna i en annan medlemsstat 
får förföljelsen utsträckas till danskt territori-
um, inbegripet danska territorialvatten och 
luftrummet ovanför danskt territorium, en-
dast om behöriga danska myndigheter har 
fått förhandsunderrättelse därom.  
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7. Till artikel 21.5 
 
Danmark förklarar att man godtar bestäm-

melserna i artikel 21 på följande villkor:  
Gränsöverskridande övervakning utan fö-

regående tillstånd får utföras endast i enlighet 
med artikel 21.2 och 21.3 om det finns all-
varliga skäl att förmoda att de personer som 
bevakas är inblandade i någon av de överträ-
delser som anges i artikel 19.2 och som kan 
föranleda utlämning.  

 
8. Till artikel 25.2 

 
Medlemsstaterna skall åta sig att i rådet in-

formera varandra om vilka åtgärder som har 

vidtagits för att säkerställa att de åtaganden 
som avses i punkt i) efterlevs.  

 
 

9. Förklaring enligt artikel 26.4 
 
Vid undertecknandet av denna konvention 

har följande förklarat att de godkänner dom-
stolens behörighet på de i artikel 26.5 angiv-
na villkoren:  

— Irland enligt förfarandena i artikel 
26.5 a, 

— Förbundsrepubliken Tyskland, Republi-
ken Grekland, Republiken Italien och Repu-
bliken Österrike enligt förfarandena i artikel 
26.5 b. 
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FÖRKLARING 
 
Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken 

Italien och Republiken Österrike, förbehåller 
sig rätten att i sin nationella lagstiftning före-
skriva, att när en fråga om tolkningen av 
konventionen om ömsesidigt bistånd och 
samarbete mellan tullförvaltningarna upp-

kommer i en fråga vid en sådan domstol i en 
medlemsstat mot vars avgöranden det inte 
finns något rättsmedel enligt nationell lag-
stiftning, skall den nationella domstolen föra 
frågan vidare till Europeiska gemenskapernas 
domstol. 

————— 
 
 
 

Rättas den finskspråkiga ordalydelsen, konventionen upprättad på grundval av artikel 
k.3 i fördraget om europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan 

tullförvaltningar 
 
(Europeiska gemenskapernas officiella tid-

ning C 24, den 23 januari 1998) 
(2000/C 219/05) 
 
Rådet som depositarie har gjort denna rät-

telse genom rättelseprotokoll, undertecknat 
den 22 maj 2000 i Bryssel. 

 
 
 

Sidan 3: 
 
Artikel 4 punkt 2 den tredje strecksatsen 

rättas som följer: 
 
”— samtliga bestämmelser som antas på 

gemenskapsnivå för harmoniserade punkt-
skatter och mervärdesskatt på import till-
sammans med nationella genomförandebe-
stämmelser.” 

 



(Finlands författningssamlings nr 428/2004)

L a g

Nr 149

om ändring av 17 § skjutvapenlagen

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 17 § 1 mom. 11 punkten, sådan

den lyder i lag 601/2001, samt
fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 12 punkt som

följer:

17 §

Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte
— — — — — — — — — — — — —

11) överföring till eller från Finland,
införsel, utförsel och innehav av skjutvapen,
vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler som hör till behöriga tjänstemän i
stater som tillämpar Schengenregelverket och
som avses i artiklarna 40 eller 41 i konven-
tionen om tillämpning av Schengenavtalet om
gradvis avskaffande av kontroller vid de
gemensamma gränserna, nedan Schengen-
konventionen, då verksamheten baserar sig på
sådan övervakning eller sådant förföljande
som avses i nämnda artiklar i Schengenkon-
ventionen,

12) överföring till eller från Finland,
införsel, utförsel och innehav av skjutvapen,
vapendelar, patroner och särskilt farliga pro-
jektiler som tillhör sådana tjänstemän i andra
medlemsstater i Europeiska unionen som
avses i artiklarna 20, 21 och 23 i konven-
tionen om ömsesidigt bistånd och samarbete
mellan tullförvaltningar och som verkar på
Finlands territorium, då deras verksamhet
baserar sig på förföljande, övervakning eller
hemliga utredningar som avses i nämnda
artiklar.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

RP 92/2003
FvUB 2/2004
RSv 29/2004
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(Finlands författningssamlings nr 739/2004)

Statsrådets förordning

Nr 150

om ikraftträdande av en lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen

Given i Helsingfors den 11 augusti 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs:

1 §
Lagen av den 19 maj 2004 om ändring av

17 § skjutvapenlagen (428/2004) träder i kraft
den 23 augusti 2004.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 23

augusti 2004.

Helsingfors den 11 augusti 2004

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman Ismo Mäenpää
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