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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande 

Begäran om utlåtande om arbetsgruppens förslag till regeringens proposition med förslag till lag om 
behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lag om genomförande av direktivet om användning 
av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med dem 

Inrikesministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med 
förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lag om 
genomförande av direktivet om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-
uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och 
grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med dem. Avsikten är att 
regeringspropositionen lämnas till riksdagen under vårsessionen 2018 så att den i så 
stor utsträckning som möjligt kan behandlas samtidigt som de regeringspropositioner 
som gäller genomförandet av EU:s dataskyddslagstiftning och lagförslagen om 
behandling av personuppgifter 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 tjänsteuppdrag 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 dataskyddsförordning, till den del de behövliga 
genomförandebestämmelserna inte ingår i de nämnda författningarna. I propositionen 
ingår dessutom ett lagförslag genom vilket Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/681, som gäller användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-
uppgifter) vid brottsbekämpning, genomförs till behövliga delar. 

Arbetsgruppen har också utrett polisens behov av mer omfattande behandling av 
personuppgifter till följd av förändringar i omvärlden samt till vissa delar föreslagit att 
bestämmelserna utvidgas i förhållande till den gällande lagen. Inrikesministeriet har 
hand om den fortsatta beredningen av propositionen utifrån utlåtandena. 

Vänligen sänd ert utlåtande senast den 26 januari 2018 i elektronisk form till 
adressen kirjaamo@intermin.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per post. 
Vi ber er ange projektnumret SM064:00/2015 som referens i utlåtandet och sända 
utlåtandet i pdf-, word- eller rtf-format. Med hänsyn till tidsfristen för genomförandet 
av EU:s dataskyddslagstiftning och PNR-direktivet har inrikesministeriet beslutat 
förkorta remisstiden till fem veckor. Förlängd tid för utlåtandena kan inte beviljas.

Inrikesministeriet sänder till Ålands landskapsregering en svensk version av utkastet 
till regeringsproposition genast när översättningen är klar, dvs. uppskattningsvis 
senast den 31 januari 2018. Vi ber Ålands landskapsregering lämna sitt utlåtande 
senast fem veckor efter det att översättningen översänts. 

Denna begäran om utlåtande har endast skickats i elektronisk form. Även andra än 
de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Ytterligare upplysningar ges av 
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Marko Viitanen, arbetsgruppens ordförande, polisdirektör, tfn 0295 488 347 och Suvi 
Pato-Oja, överinspektör, tfn 0295 488 379 (fornamn.efternamn@intermin.fi).

Avdelningschef, Risto Lammi
överdirektör

polisdirektör Marko Viitanen

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 21.12.2017 kl. 11:50. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen.
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