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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förord-
ningarna om användning av Schengens informationssystem  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksam-
het, lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och lagen om be-
handling av personuppgifter inom Tullen ändras. I lagarna ska införas nationella bestämmelser 
som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordningar om användningen 
av Schengens informationssystem (SIS) inom polisens, Gränsbevakningsväsendets och Tullens 
verksamhetsområden.  

Dessutom föreslås det ändringar i vissa andra bestämmelser som gäller internationellt inform-
ationsutbyte. I lagarna föreskrivs om rätten att få uppgifter ur Europeiska unionens gemen-
samma informationssystem för förebyggande, avslöjande och utredning av terroristbrott och 
allvarliga brott samt om utlämnande av uppgifter till Europeiska unionens gemensamma in-
formationssystem. 

Propositionen verkställer den strategiska helheten Den trygga rättsstaten Finland i statsminister 
Sanna Marins regeringsprogram. 

Lagarna avses träda i kraft samtidigt som informationssystemen tas i bruk genom kommissionen 
beslut. Bestämmelser om ikraftträdandet av lagarna utfärdas enligt förslaget genom förordning 
av statsrådet. 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) 29 §, 39 

§ 2 mom. och 43 §, samt 
ändras 3, 18, 26 och 27 §, 42 § 1 mom. 2 punkten och 60 § som följer: 

 
3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) SIS-förordningarna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 om an-

vändning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i medlemsstaterna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 
om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och 
utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om änd-
ring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssy-
stem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande 
av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU,  

2) Schengens informationssystem systemet SIS enligt SIS-förordningarna,   
3) det nationella systemet inom Schengens informationssystem systemet N.SIS enligt SIS-

förordningarna,  
4) VIS-beslutet rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för vise-

ringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte 
att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, 

5) Europolförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om Euro-
peiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 
2009/968/RIF,  

6) Eurodacförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 om in-
rättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning 
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansva-
rig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en 
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekäm-
pande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, 
samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den 
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. 
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18 § 

Rätt att få uppgifter ur vissa europeiska informationssystem för förebyggande, avslöjande och 
utredning av terroristbrott och allvarliga brott 

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och Tullen är de centrala åtkomstpunkter som avses i 
artikel 3.3 i VIS-beslutet för åtkomst till uppgifter i informationssystemet för viseringar för fö-
rebyggande, avslöjande och utredning av i 34 a kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 och 5 a–5 c § i 
strafflagen avsedda terroristbrott och i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland 
och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) avsedda brott. 

Centralkriminalpolisen är den nationella åtkomstpunkt som avses i artikel 3.2 i Eurodacför-
ordningen för framställningar om jämförelser av uppgifter om fingeravtryck med Eurodacupp-
gifter för förebyggande, avslöjande och utredning av i 34 a kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 och 5 a–
5 c § i strafflagen avsedda terroristbrott och sådana i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott 
mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) avsedda brott 
för vilka det strängaste föreskrivna straffet är fängelse i minst tre år och den kontrollmyndighet 
som avses i artikel 6.1 i Eurodacförordningen. 

 
26 § 

Utlämnande av personuppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssy-
stem 

Polisen får trots sekretessbestämmelserna till skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Tul-
len, Försvarsmakten, åklagare, Migrationsverket, Transport- och kommunikationsverket, utri-
kesministeriet samt en finsk beskickning lämna ut uppgifter ur det nationella systemet inom 
Schengens informationssystem med iakttagande av bestämmelserna i SIS-förordningarna. 

 
27 § 

Utlämnande av personuppgifter till Europeiska unionens gemensamma informationssystem  

Polisen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter till Europeiska unionens 
gemensamma informationssystem som inrättats genom förordningar som antagits med stöd av 
avdelning V kapitel 2 och 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med 
vad som bestäms i nämnda förordningar.  

Centralkriminalpolisen är det Sirenekontor som avses i SIS-förordningarna. 
 

42 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Med avvikelse från 23 § i dataskyddslagen avseende brottmål gäller rätten till insyn inte 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

2) personuppgifter som gäller hemlig övervakning, undersökningskontroller och särskilda 
kontroller i det nationella systemet inom Schengens informationssystem,  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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60 § 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avses i 2 kap. och för det nationella syste-
met inom Schengens informationssystem och i SIS-förordningarna avsedd N.SIS-byrå är Polis-
styrelsen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) 

5 § 4 punkten och 30 §, samt 
ändras 37 § som följer: 

 
37 § 

Utlämnande av personuppgifter till Europeiska unionens gemensamma informationssystem 
och Europol 

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter till 
Europeiska unionens gemensamma informationssystem som inrättats genom förordningar som 
antagits med stöd av avdelning V kapitel 2 och 5 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt, i enlighet med vad som bestäms i nämnda förordningar. 

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter till 
Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning med iakttagande av bestäm-
melserna i Europolförordningen och i lagen om Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (214/2017). 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 5 och 24 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019) 5 § 3 och 4 punk-

ten, samt 
ändras 24 § som följer: 

 
24 § 

Utlämnande av personuppgifter till Europeiska unionens gemensamma informationssystem  

Tullen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter till Europeiska unionens 
gemensamma informationssystem som inrättats genom förordningar som antagits med stöd av 
avdelning V kapitel 2 och 5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med 
vad som bestäms i nämnda förordningar.  

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 

————— 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) 29 §, 39 

§ 2 mom. och 43 §, samt 
ändras 3, 18, 26 och 27 §, 42 § 1 mom. 2 punkten och 60 § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) författningsgrunden för Schengens in-

formationssystem Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1987/2006 om inrät-
tande, drift och användning av andra generat-
ionen av Schengens informationssystem (SIS 
II), rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, 
drift och användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1986/2006 om tillträde till andra ge-
nerationen av Schengens informationssystem 
(SIS II) för de enheter i medlemsstaterna som 
ansvarar för att utfärda registreringsbevis för 
fordon, 

 
 
 
 
 
 
 
2) Schengens informationssystem andra ge-

nerationen av Schengens informationssystem 
så som det definieras i författningsgrunden för 
Schengens informationssystem (SIS II), 

3) det nationella systemet inom Schengens 
informationssystem systemet N.SIS II enligt 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) SIS-förordningarna Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) 2018/1860 om 
användning av Schengens informationssystem 
för återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna, Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 
2018/1861 om inrättande, drift och använd-
ning av Schengens informationssystem (SIS) 
på området in- och utresekontroller, om änd-
ring av konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och om ändring och upphä-
vande av förordning (EG) nr 1987/2006 samt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/1862 om inrättande, drift och an-
vändning av Schengens informationssystem 
(SIS) på området polissamarbete och straff-
rättsligt samarbete, om ändring och upphä-
vande av rådets beslut 2007/533/RIF och om 
upphävande av Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1986/2006 och kom-
missionens beslut 2010/261/EU,  

2) Schengens informationssystem systemet 
SIS enligt SIS-förordningarna,   

 
 
3) det nationella systemet inom Schengens 

informationssystem systemet N.SIS enligt 
SIS-förordningarna,  
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

författningsgrunden för Schengens informat-
ionssystem, 

4) behöriga Schengenmyndigheter polisen, 
Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Försvars-
makten, åklagarna, Migrationsverket, Trans-
port- och kommunikationsverket, utrikesmi-
nisteriet samt finländska beskickningar, om 
utrikesministeriet har beviljat en finsk med-
borgare som tjänstgör där behövligt bemyndi-
gande att bevilja visum, 

5) Europolförordningen Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) 2016/794 om 
Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) och om ersät-
tande och upphävande av rådets beslut 
2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF, 

6) Eurodacförordningen Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 
om inrättande av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat 
som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmed-
borgare eller en statslös person har lämnat in i 
någon medlemsstat och för när medlemssta-
ternas brottsbekämpande myndigheter begär 
jämförelser med Eurodacuppgifter för brotts-
bekämpande ändamål, samt om ändring av 
förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande 
av en Europeisk byrå för den operativa för-
valtningen av stora it-system inom området 
frihet, säkerhet och rättvisa. 

 
 
4) VIS-beslutet rådets beslut 2008/633/RIF 

om åtkomst till informationssystemet för vise-
ringar (VIS) för sökningar för medlemsstater-
nas utsedda myndigheter och för Europol i 
syfte att förhindra, upptäcka och utreda terro-
ristbrott och andra grova brott, 

 
 
5) Europolförordningen Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) 2016/794 om 
Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) och om ersät-
tande och upphävande av rådets beslut 
2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF,  

6) Eurodacförordningen Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 
om inrättande av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat 
som är ansvarig för att pröva en ansökan om 
internationellt skydd som en tredjelandsmed-
borgare eller en statslös person har lämnat in i 
någon medlemsstat och för när medlemssta-
ternas brottsbekämpande myndigheter begär 
jämförelser med Eurodacuppgifter för brotts-
bekämpande ändamål, samt om ändring av 
förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande 
av en Europeisk byrå för den operativa för-
valtningen av stora it-system inom området 
frihet, säkerhet och rättvisa. 
 

18 § 

Europeiska unionens informationssystem för 
viseringar 

 
 

Bestämmelser om polisens rätt att genom en 
teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska 
unionens informationssystem för viseringar 
för utförande av en uppgift som enligt utlän-
ningslagen ska skötas av polisen finns i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

18 § 

Rätt att få uppgifter ur vissa europeiska in-
formationssystem för förebyggande, avslö-
jande och utredning av terroristbrott och 

allvarliga brott 

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och 
Tullen är de centrala åtkomstpunkter som av-
ses i artikel 3.3 i VIS-beslutet för åtkomst till 
uppgifter i informationssystemet för vise-
ringar för förebyggande, avslöjande och ut-
redning av i 34 a kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

767/2008 om informationssystemet för vise-
ringar (VIS) och utbytet mellan medlemssta-
terna av uppgifter om viseringar för kortare 
vistelse (VIS-förordningen). 

Dessutom har polisen rätt att genom en tek-
nisk anslutning få uppgifter ur Europeiska un-
ionens informationssystem för viseringar i 
syfte att förhindra och utreda terroristbrott 
som avses i 34 a kap. i strafflagen och brott 
som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning 
för brott mellan Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen 
(1286/2003). Bestämmelser om utlämnande 
av sådana uppgifter finns i rådets beslut 
2008/633/RIF om åtkomst till informationssy-
stemet för viseringar (VIS) för sökningar för 
medlemsstaternas utsedda myndigheter och 
för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och 
utreda terroristbrott och andra grova brott. 
Uppgifterna ska begäras via centralkriminal-
polisen eller skyddspolisen. 

 

och 5 a–5 c § i strafflagen avsedda terrorist-
brott och i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning 
för brott mellan Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen 
(1286/2003) avsedda brott. 

Centralkriminalpolisen är den nationella 
åtkomstpunkt som avses i artikel 3.2 i Euro-
dacförordningen för framställningar om jäm-
förelser av uppgifter om fingeravtryck med 
Eurodacuppgifter för förebyggande, avslö-
jande och utredning av i 34 a kap. 1, 1 a, 2–4, 
4 a–4 c, 5 och 5 a–5 c § i strafflagen avsedda 
terroristbrott och sådana i 3 § 2 mom. i lagen 
om utlämning för brott mellan Finland och de 
övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen 
(1286/2003) avsedda brott för vilka det 
strängaste föreskrivna straffet är fängelse i 
minst tre år och den kontrollmyndighet som 
avses i artikel 6.1 i Eurodacförordningen. 

 

26 § 

Utlämnande av personuppgifter ur det nat-
ionella systemet inom Schengens informat-

ionssystem 

Polisen får trots sekretessbestämmelserna 
till de behöriga Schengenmyndigheterna 
lämna ut uppgifter ur det nationella systemet 
inom Schengens informationssystem med 
iakttagande av författningsgrunden för 
Schengens informationssystem. Uppgifterna 
får också lämnas ut genom en teknisk anslut-
ning eller som en datamängd. 

26 § 

Utlämnande av personuppgifter ur det nat-
ionella systemet inom Schengens informat-

ionssystem 

Polisen får trots sekretessbestämmelserna 
till skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, 
Tullen, Försvarsmakten, åklagare, Migrat-
ionsverket, Transport- och kommunikations-
verket, utrikesministeriet samt en finsk be-
skickning lämna ut uppgifter ur det nationella 
systemet inom Schengens informationssystem 
med iakttagande av bestämmelserna i SIS-för-
ordningarna. 

 
27 § 

Utlämnande av personuppgifter till stater 
som använder Schengens informationssystem 

och till Schengens informationssystem 

Polisen får trots sekretessbestämmelserna 
till Schengenstaternas behöriga myndigheter 
och för registrering i Schengens informations-
system lämna ut uppgifter som avses i författ-

27 § 

Utlämnande av personuppgifter till Europe-
iska unionens gemensamma informations-

system  

Polisen får trots sekretessbestämmelserna 
lämna ut personuppgifter till Europeiska un-
ionens gemensamma informationssystem som 
inrättats genom förordningar som antagits 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

ningsgrunden för Schengens informationssy-
stem, om uppgifterna behövs för ändamål som 
anges i författningsgrunden för Schengens in-
formationssystem. Den tilläggsinformation 
som avses i författningsgrunden för Scheng-
ens informationssystem ska lämnas ut genom 
förmedling av Sirenekontoret. Centralkrimi-
nalpolisen är Sirenekontor. Uppgifterna får 
också lämnas ut genom en teknisk anslutning 
eller som en datamängd. 

med stöd av avdelning V kapitel 2 och 5 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vad som bestäms i nämnda för-
ordningar.  

 
 
 
 
 
 
Centralkriminalpolisen är det Sirenekontor 

som avses i SIS-förordningarna. 
 

29 § 

Utlämnande av personuppgifter till Euro-
dacsystemet 

Polisen får trots sekretessbestämmelserna 
lämna ut personuppgifter till Eurodacsyste-
met med iakttagande av bestämmelserna i 
Eurodacförordningen. Centralkriminalpoli-
sen är den nationella enheten i Eurodacsyste-
met och den utsedda myndighet för brottsbe-
kämpande ändamål som avses i artikel 5.1 i 
Eurodacförordningen. 

 

 
 

(upphävs) 

39 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

— — — — — — — — — — — — — —  
En uppgift som har konstaterats vara fel-

aktig får dock inte bevaras i det nationella sy-
stemet inom Schengens informationssystem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Med avvikelse från 23 § i dataskyddslagen 
avseende brottmål gäller rätten till insyn inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) personuppgifter som gäller hemlig över-
vakning och särskild kontroll i Schengens in-
formationssystem, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

42 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Med avvikelse från 23 § i dataskyddslagen 
avseende brottmål gäller rätten till insyn inte 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) personuppgifter som gäller hemlig över-
vakning, undersökningskontroller och sär-
skilda kontroller i det nationella systemet 
inom Schengens informationssystem,  
— — — — — — — — — — — — — —  
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

  
43 § 

 

Utövande av rätten till insyn i den datafil 
som upprätthålls av den tekniska stödfunkt-

ionen i Schengens informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i 41 § har var och 
en rätt att begära att den tillsynsmyndighet 
som avses i artikel 115 i tillämpningskonvent-
ionen till Schengenavtalet om gradvis avskaf-
fande av kontroller vid de gemensamma grän-
serna (FördrS 23/2001) kontrollerar att in-
samlingen, registreringen, behandlingen och 
användningen av personuppgifter som gäller 
honom eller henne i den datafil som upprätt-
hålls av den tekniska stödfunktionen i Scheng-
ens informationssystem sker på ett lagligt och 
riktigt sätt. En begäran om detta ska lämnas 
till dataombudsmannen eller till polisen i en-
lighet med 41 § 2 mom. i denna lag. En begä-
ran om kontroll som lämnats till polisen ska 
utan dröjsmål sändas till dataombudsmannen. 

 

 
 
 

(upphävs) 

60 § 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som avses i 2 kap. och för det nationella 
systemet inom Schengens informationssystem 
är Polisstyrelsen. 

60 § 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som avses i 2 kap. och för det nationella 
systemet inom Schengens informationssystem 
och i SIS-förordningarna avsedd N.SIS-byrå 
är Polisstyrelsen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) 

5 § 4 punkten och 30 §, samt 
ändras 37 § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) författningsgrunden för Schengens in-

formationssystem Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1987/2006 om in-
rättande, drift och användning av andra ge-
nerationen av Schengens informationssystem 
(SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om in-
rättande, drift och användning av andra ge-
nerationen av Schengens informationssystem 
(SIS II) samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde 
till andra generationen av Schengens inform-
ationssystem (SIS II) för de enheter i med-
lemsstaterna som ansvarar för att utfärda re-
gistreringsbevis för fordon, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

30 § 

Europeiska unionens informationssystem för 
viseringar 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsen-
dets rätt att få uppgifter ur Europeiska union-
ens informationssystem för viseringar finns i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 767/2008 om informationssystemet 
för viseringar (VIS) och utbytet mellan med-
lemsstaterna av uppgifter om viseringar för 
kortare vistelse (VIS-förordningen). 

Bestämmelser om Gränsbevakningsväsen-
det rätt att ur Europeiska unionens informat-

 
 

(upphävs) 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

ionssystem för viseringar få uppgifter för fö-
rebyggande och utredning av brott som ska 
undersökas av Gränsbevakningsväsendet 
och som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utläm-
ning för brott mellan Finland och de övriga 
medlemsstaterna i Europeiska unionen 
(1286/2003) finns i rådets beslut 
2008/633/RIF om åtkomst till informations-
systemet för viseringar (VIS) för sökningar 
för medlemsstaternas utsedda myndigheter 
och för Europol i syfte att förhindra, upp-
täcka och utreda terroristbrott och andra 
grova brott. Uppgifterna ska begäras via sta-
ben för Gränsbevakningsväsendet. 

 
37 § 

Vissa internationella informationssystem 

 
 

Gränsbevakningsväsendet får trots sekre-
tessbestämmelserna, för registrering i 
Schengens informationssystem, lämna ut 
personuppgifter som behövs för de ändamål 
som anges i författningsgrunden för Scheng-
ens informationssystem. Den tilläggsinform-
ation som avses i författningsgrunden för 
Schengens informationssystem ska lämnas ut 
genom förmedling av centralkriminalpolisen. 
Uppgifterna får lämnas ut också som en data-
mängd. 

Gränsbevakningsväsendet får trots sekre-
tessbestämmelserna lämna ut personuppgif-
ter till Europeiska unionens byrå för samar-
bete inom brottsbekämpning med iaktta-
gande av bestämmelserna i Europolförord-
ningen och i lagen om Europeiska unionens 
byrå för samarbete inom brottsbekämpning 
(214/2017). 

37 § 

Utlämnande av personuppgifter till Euro-
peiska unionens gemensamma informat-

ionssystem och Europol 

Gränsbevakningsväsendet får trots sekre-
tessbestämmelserna lämna ut personuppgif-
ter till Europeiska unionens gemensamma in-
formationssystem som inrättats genom för-
ordningar som antagits med stöd av avdel-
ning V kapitel 2 och 5 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt, i enlighet med 
vad som bestäms i nämnda förordningar. 

 
 
 
Gränsbevakningsväsendet får trots sekre-

tessbestämmelserna lämna ut personuppgif-
ter till Europeiska unionens byrå för samar-
bete inom brottsbekämpning med iaktta-
gande av bestämmelserna i Europolförord-
ningen och i lagen om Europeiska unionens 
byrå för samarbete inom brottsbekämpning 
(214/2017). 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 5 och 24 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019) 5 § 3 och 4 punk-

ten, samt 
ändras 24 § som följer: 
 

Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) författningsgrunden för Schengens in-
formationssystem Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1987/2006 om in-
rättande, drift och användning av andra ge-
nerationen av Schengens informationssystem 
(SIS II), rådets beslut 2007/533/RIF om in-
rättande, drift och användning av andra ge-
nerationen av Schengens informationssystem 
(SIS II) samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1986/2006 om tillträde 
till andra generationen av Schengens inform-
ationssystem (SIS II) för de enheter i med-
lemsstaterna som ansvarar för att utfärda re-
gistreringsbevis för fordon, 

4) Schengens informationssystem andra 
generationen av Schengens informationssy-
stem så som det definieras i författningsgrun-
den för Schengens informationssystem (SIS 
II), 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

5 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Utlämnande av personuppgifter till stater 
som använder Schengens informationssy-

stem och till Schengens informationssystem 

Tullen får trots sekretessbestämmelserna 
för registrering i Schengens informationssy-
stem lämna ut personuppgifter som behövs 

24 § 

Utlämnande av personuppgifter till Euro-
peiska unionens gemensamma informat-

ionssystem  

Tullen får trots sekretessbestämmelserna 
lämna ut personuppgifter till Europeiska un-
ionens gemensamma informationssystem 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

för de ändamål som anges i författningsgrun-
den för Schengens informationssystem. Den 
tilläggsinformation som avses i författnings-
grunden för Schengens informationssystem 
ska lämnas ut genom förmedling av Siren-
ekontoret. Centralkriminalpolisen är Siren-
ekontor. Uppgifterna får också lämnas ut ge-
nom en teknisk anslutning eller som en data-
mängd. 

som inrättats genom förordningar som anta-
gits med stöd av avdelning V kapitel 2 och 5 
i fördraget om Europeiska unionens funkt-
ionssätt, i enlighet med vad som bestäms i 
nämnda förordningar.  

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxx 20xx. 

————— 
 

 
 
 
 


