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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSGRUP-
PENS FÖRSLAG TILL REGERINGENS PROPOSIT-
ION MED FÖRSLAG TILL LAG OM GENOMFÖ-
RANDE AV DIREKTIVET OM ANVÄNDNING AV 
P ASSAGERARUPPGIFTSSAMLINGAR (PNR-UPP-
GIFTER) FÖR ATT FÖREBYGGA, FÖRHINDRA, 
UPPRÄCKA, UTREDA OCH LAGFÖRA TERRO-
RISTBROTT OCH GROV BROTTSLIGHET OCH 
TILL VISSA LAGAR SOM HAR SAMBAND MED 
DEM 

Begäran om utlåtande 
Inrikesministeriet ber om ett utlåtande om utkastet till regeringens propo-
sition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet, lag om genomförande av direktivet om användning av pas-
sageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och till 
vissa lagar som har samband med dem. 

A vsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen under vår-
sessionen 2018 så att den i så stor utsträckning som möjligt kan behand-
las samtidigt som de regeringspropositioner som gäller genomförandet av 
EU:s dataskyddslagstiftning och lagförslagen om behandling av person-
uppgifter inom vissa andra myndigheter. 

De lagförslag som ingår i utkastet till regeringsproposition har beretts av 
en arbetsgrupp som inrikesministeriet tillsatte den 26 januari 2016 
(SM064:00/2015) och den fortsatta beredningen har skötts som tjänste-
uppdrag vid inrikesministeriet. Arbetsgruppens viktigaste uppgift var att 
bereda en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 
i syfte att komplettera den allmänna lagstiftningen om genomförande av 
direktivet om dataskydd vid brottmål och EU:s allmänna dataskyddsför-
ordning, till den del de behövliga genomförandebestämmelsema inte in-
går i de nämnda författningama. I propositionen ingår dessutom ett lag-
förslag genom vilket Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

Postadress Telefon Telefax E-post 
registrator@regeringen.ax 
URL www.regeringen.ax 

PB 1060 (018) 25000 (018) 19155 
AX-22111 MARIEHAMN, Aland 
Tjänstebrev bör ställas tili Alands landskapsregering, inte tili enskild tjänsteman 



2 (3) 
2016/681, som gäller användning av passageraruppgi:ftssamlingar 
(PNR-uppgi:fter) vid brottsbekämpning, genomförs till behövliga delar. 

Arbetsgruppen har också utrett polisens behov av mer omfattande be-
handling av personuppgi:fter till följd av förändringar i omvärlden samt 
till vissa delar föreslagit att bestämmelsema utvidgas i förhållande till 
den gällande lagen. Inrikesministeriet har hand om den fortsatta bered-
ningen av propositionen utifrån utlåtandena. 

Landskapsregeringen konstaterar att landskapsregeringen har fått för-
längd tid att inlämna utlåtandet till den 9 mars 2018. Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning 
av passageraruppgi:ftssamlingar (PNR-uppgi:fter) för att förebygga, för-
hindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet 
ska genomföras av medlemsstaterna senast den 25 maj 2018. Lagförslag 
2, som gäller ovannämnda direktiv, har formats till en egen proposition 
för att nå detta mål. Inrikesministeriet vill ha utlåtande gällande lagför-
slag 2 senast den 23 februari 2018. 

Landskapsregeringen ger i detta skede utlåtande gällande lagförslag 2, 
dvs förslag till lag om genomförande av direktivet om användning av 
passageraruppgi:ftssamlingar (PNR-uppgi:fter) för att förebygga, för-
hindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet 
och till vissa lagar som har samband med dem. Utlåtande om övriga lag-
förslag ges senare av landskapsregeringen. 

Behörighet och lagstiftning gällande skyddet för personuppgifter i land-
skapet 
Lagsti:ftningsbehörigheten i fråga om behandling av personuppgi:fter prö-
vades i samband med att landskapet fick sin första lagstiftning om per-
sonregister för landskaps- och kommunalförvaltningen i början av 1990-
talet. Varken personregister eller dataskydd fanns angivet som ett särskilt 
lagsti:ftningsområde i den då gällande självstyrelselagen, vilket även är 
fallet i den gällande självstyrelselagen. Högsta domstolens prövning vid 
lagsti:ftningskontrollen gjordes i förhållande till ett landstingsbeslut enligt 
vilket i riket gällande personregisterlag och personregisterförordning 
skulle gälla i landskapet, dock enbart inom rättsornråden inom den pri-
vata sektom där landskapet hade lagsti:ftningsbehörighet. Högsta domsto-
len konstaterade i sitt beslut från den 27 juni 1991 att då personregisterla-
gen innehåller allmänna stadganden om personregister kommer den att 
beröra ett stort antal rättsornråden. Högsta domstolen nämnde arbetsavtal, 
arbets- och bostadsförmedling samt, med vissa begränsningar, näringsrät-
ten som exempel på områden inom landstingets behörighet som skulle 
komma att beröras av dessa allmänna stadganden om personregister. 
Högsta domstolens utlåtande bör förstås så att landskapet har behörighet 
gällande skyddet av personuppgi:fter och dataskydd inom materiella om-
råden som landskapet annars också har behörighet inom. 

Enligt 27 § 22, 23 och 34 punktema i självstyrelselagen har riket lagsti:ft-
ningsbehörighet gällande bland annat straffrätt, rättsskipning, förunder-
sökning och terrorism. Lagen gäller användning av passageraruppgi:fts-
samlingar (PNR-uppgi:fter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. 
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Landskapsregeringens utlåtande 
Landskapsregeringen konstaterar att den rikslagstiftning som föreslås be-
rör rättsområden inom rikets behörighet. Landskapsregeringen anser att 
lagförslaget är godtagbart och har ingenting ytterligare att kommentera 
gällande arbetsgruppens förslag. 

Minister Nina Fellman 

~Am,\.lOO 
Jurist Sophie Mecklin 




