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644/2015
Lag
om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska
gemenskapens gräns
Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns (653/2007) 2 §, 3 § 2 mom. samt 7 och 8 § som följer:
2§
Behörig myndighet
Den behöriga myndighet som avses i artikel 2 i förordningen är Tullen. När polisen
och gränsbevakningsväsendet sköter tulluppgifter är även de behöriga.
3§
Anmälan
— — — — — — — — — — — — —
Tullen får meddela närmare föreskrifter
om anmälans form, platsen för lämnande av
anmälan och om anmälningsförfarandet i övrigt.
7§
Registrering av information och informationens offentlighet
Den information som avses i artikel 5 i
RP 351/2014
FvUB 54/2014
RSv 341/2014

förordningen registreras i det informationssystem för tullövervakning som avses i 5 § i
lagen om behandling av personuppgifter
inom Tullen (639/2015) enligt vad som bestäms i nämnda artikel.
Om inte annat föreskrivs i den i 1 §
nämnda förordningen eller i denna eller någon annan lag, tillämpas på de uppgifter som
avses i denna lag personuppgiftslagen
(523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
8§
Utlämnande av information
Tullen lämnar trots sekretessbestämmelserna ut information som avses i 7 § 1 mom.
till centralen för utredning av penningtvätt i
enlighet med artikel 5 i förordningen och
beslutar om utlämnande av informationen till
de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater, Europeiska kommissionen och
tredjeländer i enlighet med artiklarna 6 och 7
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i förordningen. Informationen kan även lämnas ut via teknisk anslutning. Innan information lämnas ut via teknisk anslutning ska den
som ber om informationen visa att uppgif-

terna skyddas på det sätt som avses i 32 § 1
mom. i personuppgiftslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
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