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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande: utkast till regeringens proposition med förslag till kompletterande
lagstiftning om ett in- och utresesystem och ett EU-system för reseuppgifter och
resetillstånd
Vid inrikesministeriet har det beretts ett utkast till en regeringsproposition i syfte att göra de
ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets
förordningar om EU:s in- och utresesystem och ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd.
I propositionen föreslås det att lagen om behandling av personuppgifter vid
Gränsbevakningsväsendet, gränsbevakningslagen, utlänningslagen, lagen om behandling av
personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och
lagen om verkställighet av böter ändras. I lagen anges vissa behöriga myndigheter och preciseras
bestämmelserna om behandling av personuppgifter och transportörers skyldigheter.
Samtidigt fogas det till lagen bestämmelser om preskription av rätten att påföra påföljdsavgift för
transportörer och av verkställigheten av påföljdsavgiften samt preciseras de situationer där
påföljdsavgift inte påförs. Dessutom uppdateras utlänningslagens hänvisningar till kodexen om
Schengengränserna så att de överensstämmer med den nya artikelnumreringen.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med
den. Myndigheterna ombeds därför i sina utlåtanden ge exakta beskrivningar av de ekonomiska
konsekvenserna av förordningen om ett in- och utresesystem och förordningen om ett EU-system
för reseuppgifter och resetillstånd samt av de föreslagna ändringarna i den nationella lagstiftningen
samt av förhållandet till budgetpropositionen för 2022.
Lagen om ändring av lagen om verkställighet av böter samt de lagtekniska uppdateringarna av
utlänningslagen och bestämmelserna om preskription av rätten att påföra påföljdsavgift för
transportörer och av verkställigheten av påföljdsavgiften avses träda i kraft den 1 januari 2022. De
övriga lagändringarna avses träda i kraft samtidigt som informationssystemen tas i bruk genom
kommissionen beslut.
Svarsanvisningar
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 10 augusti 2021 elektroniskt i Word- eller pdf-format till
adresserna rajavartiolaitos@raja.fi och VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi eller i statsrådets
ärendehanteringssystem VAHVA för ärende VN/15289/2021. Vi ber er ange ärendets diarienummer
VN/15289/2021 som referens i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte sändas separat per post.
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Denna begäran om utlåtande har endast skickats i elektronisk form. Även andra än de som nämns i
sändlistan kan lämna utlåtande. Utlåtandena publiceras på statsrådets projektsida
valtioneuvosto.fi/sv/projekt med identifieringskod SM040:00/2019.
Ytterligare information ges vid behov av Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608
(fornamn.efternamn@raja.fi).

Biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet, konteramiral Markku Hassinen
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Sändlista

Inrikesministeriets migrationsavdelning
Inrikesministeriets polisavdelning
Inrikesministeriets enhet för nationell säkerhet
Transport- och kommunikationsministeriet
Justitieministeriet
Försvarsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Utrikesministeriet
Finansministeriet
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Justitiekanslersämbetet
Underrättelsetillsynsombudsmannen
Dataombudsmannens byrå
Diskrimineringsombudsmannens byrå
Centralkriminalpolisen
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Migrationsverket
Polisstyrelsen
Huvudstaben
Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenheter
Skyddspolisen
Tullen
Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry
Poliisin ja Rajan henkilöstö JHL ry
Befälsförbundet rf
Gränssäkerhetsunionen rf
Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund - Finnish Engineers’ Association
ry
Finlands Polisorganisationers Förbund rf
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry
Tullförbundet rf
Tullivirkamiesliitto - Tulltjänstemannaförbundet ry
AOC - Airlines Operators' Committee of Helsinki Airport
Autoliikenteen työnantajaliitto ALT
BARIF - Board of Airline Representatives in Finland
Finavia Abp
Finnair Abp
IOM:s kontor i Finland

Finlands Skeppsmäklare rf
Linja-autoliitto ry
Pakolaisneuvonta ry
Suomen Varustamot ry
För kännedom Chefen för Gränsbevakningsväsendet
Avdelningarna vid staben för Gränsbevakningsväsendet och enheten för planering och
ekonomi
Gränsbevakningsväsendets kommunikation
Inrikesminister Ohisalo
Kanslichef Pimiä
Statssekreterare Parviainen
Specialmedarbetare Kerman
Specialmedarbetare Kivinen
Inrikesministeriets kommunikation
hallituksenesitykset@vnk.fi

