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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
godkännande av fördraget om ett fördjupat gränsöver-
skridande samarbete, särskilt för bekämpning av terro-
rism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migra-
tion (Prümfördraget) och lag om sättande i kraft av de be-
stämmelser som hör till området för lagstiftningen i för-
draget samt vissa lagar som har samband med det  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att riksdagen 

skall godkänna fördraget om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism, gränsöverskridan-
de brottslighet och olaglig migration, dvs. det 
så kallade Prümfördraget.  

Prümfördraget är ett fördrag mellan Belgi-
en, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxem-
burg, Nederländerna och Österrike som un-
dertecknades den 27 maj 2005. Syftet med 
fördraget är att fördjupa de fördragsslutande 
parternas gränsöverskridande samarbete, sär-
skilt för att bekämpa terrorism, gränsöver-
skridande brottslighet och olaglig migration. 
Fördraget innehåller bestämmelser om utbyte 
av DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregis-
teruppgifter, gränsöverskridande operativt 
samarbete samt bekämpning av terrorism och 
olaglig migration. I fördraget ingår dessutom 
bestämmelser om dataskydd.  

Prümfördraget har i enlighet med artikel 50 
trätt i kraft internationellt mellan Spanien och 
Österrike den 1 november 2006. För övriga 
signatärstater träder fördraget i kraft 90 dagar 
efter det att instrumentet för ratificering eller 
godkännande av fördraget deponerats. Fin-
land skulle binda sig till fördraget genom att 
deponera sin anslutningsakt hos Förbundsre-
publiken Tysklands regering, som fungerar 
som depositarie, när riksdagen har godkänt 
fördraget. För Finlands del skulle fördraget 
träda i kraft 90 dagar efter det att anslut-
ningsakten deponerats. 

Genom fördraget försöker man effektivera 
det gränsöverskridande informationsutbytet 
och samarbetet i anknytning till de former av 
brottslighet som fördraget gäller. Genom för-

draget effektiveras informationsutbytet sär-
skilt om de personregister som upprätthålls 
av polisen. Principen för fördraget är att om 
innehållet i registren och principerna för re-
gistrering föreskrivs i varje fördragsslutande 
parts nationella lagstiftning, och att man ge-
nom fördraget inte försöker harmonisera des-
sa principer. Fördraget anknyter till alla delar 
till samarbete som genomförs eller planeras 
inom Europeiska unionen. Det genomför i 
praktiken den så kallade principen om till-
gång enligt 2004 års Haagprogram mellan de 
fördragsslutande parterna. Enligt fördraget är 
det öppet för alla EU:s medlemsstater. I för-
draget har införts en bestämmelse om att det 
skall ingå som en del i EU. EU:s bestämmel-
ser har även med stöd av en uttrycklig för-
dragsbestämmelse företräde före fördragets 
bestämmelser. 

I propositionen ingår även ett lagförslag 
om ikraftsättande av de bestämmelser i för-
draget som hör till området för lagstiftningen 
och om tillämpning av fördraget. Avsikten är 
att lagen skall träda i kraft genom förordning 
av republikens president samtidigt som 
Prümfördraget träder i kraft för Finlands del.  

Dessutom föreslås i propositionen ändring-
ar till vapenlagen, polislagen, lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet, lagen om fordonstrafikregistret, 
strafflagen samt utlänningslagen. Avsikten är 
att de föreslagna lagarna skall träda i kraft 
samtidigt som Prümfördraget träder i kraft 
för Finlands del, varför om tidpunkten för de-
ras ikraftträdande skall föreskrivas genom 
förordning av republikens president. 
 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Inledning 

Propositionen innehåller ett förslag till 
godkännande och ikraftsättande av det i 
Prüm, Tyskland den 27 maj 2005 ingångna 
fördraget mellan Belgien, Tyskland, Spanien, 
Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och 
Österrike om ett fördjupat gränsöverskridan-
de samarbete, särskilt för bekämpning av ter-
rorism, gränsöverskridande brottslighet och 
olaglig migration, nedan Prümfördraget. Syf-
tet med fördraget är att fördjupa det gräns-
överskridande samarbetet mellan de för-
dragsslutande parterna. Fördraget trädde in-
ternationellt i kraft mellan Spanien och Ös-
terrike den 1 november 2006. För Tysklands 
del träder fördraget i kraft den 23 november 
2006. Prümfördragets fördragsslutande parter 
förhandlar om genomförandeavtal i enlighet 
med artikel 44 i fördraget. Dessa har ännu 
inte undertecknats. Enligt tillgängliga uppgif-
ter förbereder förutom Finland även EU-
medlemsstaterna Italien, Portugal och Slove-
nien en anslutning till fördraget.  

Prümfördragets centrala principer och sam-
arbetsformer påverkar förhandlingarna om 
genomförandet av principen om tillgång 
inom Europeiska unionen. Genom att ansluta 
sig till fördraget i ett så tidigt skede som möj-
ligt kunde Finland påverka den fortsatta ut-
vecklingen av samarbetet. 

Till sin rättsliga form är Prümfördraget ett 
sedvanligt internationellt fördrag. Enligt för-
draget är det öppet för alla EU:s medlemssta-
ter. Fördraget är delvis en vidareutveckling 
av Schengenregelverket. Om fördraget vore 
ett EU-instrument skulle Norge, Island och 
Schweiz kunna ansluta sig till det, eftersom 
de är parter i Schengensamarbetet. Nu kan 
dock endast EU:s medlemsstater delta. 

De åtgärder som ingår i fördraget hör till 
Europeiska unionens eller Europeiska ge-
menskapens verksamhetsområde. Fördraget 
har inte beretts inom unionens strukturer, till 
exempel i enlighet med de grundläggande 
fördragens bestämmelser om ett närmare 
samarbete, utan mellanstatligt, som ett tradi-
tionellt internationellt fördrag. Fördragets be-

redningsprocess har hittills inte motsvarat 
Finlands strävan att utveckla eventuellt när-
mare samarbete inom EU så enhetligt som 
möjligt och inom de ramar som de grundläg-
gande fördragen tillhandahåller. Statsrådet 
har i samband med beredningen av ärendet 
gjort bedömningen att Finland trots detta bör 
ansluta sig till fördraget, eftersom man med 
hjälp av det kan effektivera Finlands interna-
tionella myndighetssamarbete inom de områ-
den som fördraget omfattar.  

EU:s bestämmelser har med stöd av artikel 
47 stycke 1 företräde i förhållande till för-
dragets bestämmelser. Om man inom EU ef-
ter det att fördraget ingåtts godkänner be-
stämmelser om det område som fördraget 
omfattar, skall fördragsbestämmelserna upp-
hävas eller ändras så att de motsvarar EU:s 
bestämmelser. Avsikten är också att senast 
tre år efter fördragets ikraftträdande skall 
vidtas ett initiativ att införliva fördragets be-
stämmelser med Europeiska unionens rätts-
ordning. Kommissionen har hållits informe-
rad om förhandlingsprocessens gång. Avsik-
ten är även att ovan nämnda initiativ skall 
vidtas i samarbete med kommissionen. Fin-
land stöder tanken på att fördraget så snabbt 
som möjligt skall införlivas med EU:s rätts-
ordning. 
 
 
2.  Nuläge 

Allmänt 

Europeiska unionens medlemsstater har i 
artikel 29 i unionsfördraget förbundit sig till 
närmare samarbete genom förebyggande och 
bekämpande av brottslighet, vare sig denna 
är organiserad eller ej, särskilt terrorism, 
människohandel och brott mot barn, olaglig 
narkotikahandel och olaglig vapenhandel, 
korruption och bedrägeri. Genom polisiärt 
samarbete försöker man effektivera det ope-
rativa samarbetet mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter för att förebygga, upp-
täcka och utreda brott. Enligt unionsfördraget 
samarbetar man dessutom i fråga om insam-
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ling, lagring, bearbetning, analys och utbyte 
av relevant information i anknytning till den-
na brottslighet. 

Om en konkretisering av dessa principer i 
unionsfördraget kom man senast överens år 
2004 i Haagprogrammet, då man beslutade 
genomföra den så kallade principen om till-
gång inom Europeiska unionen. Enligt Haag-
programmet bör principen om tillgång till-
lämpas inom unionen från och med den 1 ja-
nuari 2008, vilket inom unionen innebär att 
en tjänsteman i ett brottsbekämpande organ i 
en medlemsstat som behöver information för 
att utföra sina uppgifter skall kunna få denna 
information från en annan medlemsstat och 
att det brottsbekämpande organ i den andra 
medlemsstaten som innehar informationen 
skall göra den tillgänglig för det angivna syf-
tet och därvid ta hänsyn till behoven i den 
pågående utredningen i den staten. 

Enligt principen om tillgång kan utbyte av 
information endast ske för att rättsliga åtgär-
der skall kunna vidtas. Dessutom måste in-
tegriteten av de uppgifter som skall utbytas 
garanteras, informationskällorna skyddas och 
förtroligheten i uppgifterna garanteras i alla 
skeden under utbytet och därefter. Genomfö-
randet av principen om tillgång inom unions-
samarbetet behandlas nedan i kapitel 6 (And-
ra omständigheter som inverkat på proposi-
tionens innehåll). 

Om internationellt informationsutbyte och 
operativt samarbete mellan olika staters 
brottsbekämpande och rättsliga myndigheter 
i anknytning till förebyggande och utredning 
av brott föreskrivs vanligtvis antingen i bila-
terala avtal som Finland ingått med för detta 
samarbete viktiga stater, eller i multilaterala 
avtal, med hjälp av vilka flera stater samti-
digt kan bindas till samarbetet och avtalsnät-
verket utvidgas. Det nätverk som avtalen bil-
dar kompletteras av den nationella lagstift-
ningen, till exempel nedan nämnda lag om 
internationell rättshjälp i straffrättsliga ären-
den (4/1994). 

Som exempel på multilaterala internatio-
nella avtal kan nämnas 1959 års Europeiska 
konventionen om inbördes rättshjälp i brott-
mål (FördrS 30/1981), EU-konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål från år 
2000 (FördrS 57/2004, nedan MLA-
konventionen), konventionen om ömsesidigt 

bistånd och samarbete mellan tullförvalt-
ningar (FördrS 148/2004, nedan Neapel II-
konventionen) samt Förenta Nationernas 
konvention mot gränsöverskridande organi-
serad brottslighet (FördrS 20/2004, nedan Pa-
lermokonventionen). Utgångspunkten i alla 
konventioner är meddelande av information 
på begäran, även om i dem dessutom ingår 
bestämmelser om meddelande av information 
på eget initiativ. I konventionerna finns även 
bestämmelser om under vilka förutsättningar 
man kan vägra lämna ut information. Be-
stämmelser om informationsutbyte för före-
byggande och utredande av brott ingår även i 
flera gällande bilaterala brottsförebyggande 
avtal som Finland är part i. Dessutom före-
skrivs i EU-lagstiftningen om informations-
utbyte mellan myndigheter i Schengenkon-
ventionen och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den (nedan Schengenregelver-
ket), som överfördes till en del av Europeiska 
unionen genom Amsterdamfördraget, som 
trädde i kraft den 1 maj 1999. 

Om gränsöverskridande operativt samarbe-
te föreskrivs bland annat i Schengenregel-
verket, Neapel II-konventionen och EU-
konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i 
brottmål från år 2000. Bestämmelserna om 
gränsöverskridande åtgärder i dessa fördrag 
gäller i huvudsak situationer där det är fråga 
om läget efter det att ett brott har begåtts. Till 
exempel Schengenregelverket och Neapel II-
konventionen innehåller liknande bestäm-
melser om förföljande och övervakning över 
gränserna. I MLA-konventionen och Neapel 
II-konventionen ingår för sin del bestämmel-
ser om hemliga utredningar. 

Den viktigaste tillämpliga lagen vid begä-
ran om och beviljande av internationell rätts-
hjälp är lagen om internationell rättshjälp i 
straffrättsliga ärenden. Största delen av be-
stämmelserna i denna lag gäller sådana situa-
tioner där rättshjälp begärs av Finland. I de 
fall där Finland begär rättshjälp i utlandet är 
det i allmänhet inte tillräckligt att de fin-
ländska myndigheterna endast tillämpar la-
gen om internationell rättshjälp i straffrättsli-
ga ärenden, utan i detta fall är myndigheterna 
tvungna att till stor del fungera med stöd av 
de fördrag som är förpliktande för Finland. 
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Tvångsmedelslagen 

Om upptagande av signalement föreskrivs i 
6 kap. 4 § i tvångsmedelslagen (646/2003). 
Enligt denna paragraf får en polisman av den 
som misstänks för ett brott för identifiering, 
utredning av brott och registrering av brotts-
lingar ta finger-, hand- och fotavtryck, hand-
stils- och röstprov samt fotografier och uppta 
kännemärken (signalement). Av vägande 
skäl som gäller brottsutredningen får en po-
lisman för identifiering och utredning av 
brott ta signalement även av den som inte är 
misstänkt för brott, om det är fråga om ett 
brott för vilket det strängaste straffet är mer 
än sex månaders fängelse. Signalement av 
den som inte är misstänkt för brott får inte 
användas för undersökning av andra brott än 
det som utreds. Signalementet får inte heller 
förvaras eller registreras för annat ändamål. 

Om bestämning och registrering av DNA-
profiler föreskrivs i 6 kap. 5 § i tvångsme-
delslagen. Enligt denna paragraf får på den 
som är misstänkt för brott företas kroppsbe-
siktning som är nödvändig för bestämning av 
DNA-profilen, om det för brottet föreskrivna 
strängaste straffet är minst sex månaders 
fängelse. För utförande av uppgifter som fö-
reskrivs i 1 § 1 mom. i polislagen (493/1995) 
får DNA-profiler registreras i polisens per-
sonregister. DNA-profiler får registreras i po-
lisens personregister även med stöd av 8 § 3 
mom. 6 punkten i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det (579/2005). I polisens personregister får 
inte registreras DNA-profiler som innehåller 
uppgifter om den registrerades andra person-
liga egenskaper än kön. Om utplåning av 
DNA-profiler ur registret föreskrivs i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), nedan polisregister-
lagen.  

Ifrågavarande bestämmelse i tvångsme-
delslagen gäller endast DNA-profilen för den 
som är misstänkt för ett brott. Om bestäm-
mande av DNA-profilen på sådana personer 
som inte misstänks för brott föreskrivs i 5 
kap. 11 § 2 mom. i tvångsmedelslagen. En-
ligt denna bestämmelse får, om det har be-
gåtts ett brott för vilket det föreskrivna 
strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, 
kroppsbesiktning som är nödvändig för att 

bestämma DNA-profilen eller för att utföra 
någon annan motsvarande undersökning fö-
retas på sådana personer som inte misstänks 
för brottet i fråga, om undersökningen är av 
synnerligen stor betydelse för utredning av 
brottet på grund av att det skulle vara omöj-
ligt eller väsentligt svårare att utreda brottet 
med hjälp av metoder som inte i lika hög 
grad inkräktar på den persons rättigheter som 
undersökningen gäller. DNA-profilerna och 
de andra motsvarande undersökningsresulta-
ten skall utplånas och de förvarade proven 
förstöras när målet har avgjorts genom ett la-
gakraftvunnet avgörande eller lämnats där-
hän. Polisregisterlagen tillåter inte registre-
ring av DNA-profilen på sådana personer 
som inte misstänks för brott i signalements-
uppgifterna i informationssystemet för polis-
ärenden. Den kroppsbesiktning som är nöd-
vändig för bestämmande av en DNA-profil 
omfattas av den husrannsakan som nämns i 
23 § 1 mom. i lagen om internationell rätts-
hjälp i straffrättsliga ärenden. 
 
Lagen om internationell rättshjälp i straff-
rättsliga ärenden 

Lagen är en allmän lag som gäller interna-
tionell rättshjälp i straffrättsliga ärenden och 
den innehåller närmast för de nationella 
myndigheterna uppställda skyldigheter vid 
verkställande av en internationell begäran om 
rättshjälp. Lagen innehåller bestämmelser om 
delgivning av handlingar, inhämtande av be-
vis, användning av tvångsmedel, vidtagande 
av åtgärder för väckande av åtal, utlämnande 
av uppgifter ur straffregistret samt annan 
rättshjälp som behövs för behandlingen av 
straffrättsliga ärenden. Utgångspunkten för 
lagen är att Finlands myndigheter kan lämna 
rättshjälp till en annan stats myndigheter trots 
att det inte finns något gällande statsfördrag 
mellan Finland och den stat som begärt hjälp. 
I lagen finns även en bestämmelse (30 §), en-
ligt vilken internationell rättshjälp i straff-
rättsliga ärenden utan hinder av bestämmel-
serna i lagen också lämnas enligt vad som 
särskilt har avtalats eller föreskrivits om 
lämnande av rättshjälp, dvs. att lagen om in-
ternationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden 
och de internationella fördragen tillämpas pa-
rallellt.  
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Lagens (4/1994) 15 § förutsätter att 
tvångsmedel får användas vid uppfyllande av 
en begäran om rättshjälp endast om detta 
skulle vara tillåtet i motsvarande fall i Fin-
land. Man förutsätter alltså dubbel straffbar-
het.  

 
Lagen om gemensamma utredningsgrupper  

En behörig förundersökningsmyndighet 
kan med stöd av denna lag om gemensamma 
utredningsgrupper (1313/2002) tillsammans 
med en behörig myndighet i en främmande 
stat inrätta en gemensam utredningsgrupp för 
förundersökning av brott. En utrednings-
grupp kan inrättas i samband med svåra och 
krävande utredningar som berör minst två 
stater. Utredningsgruppen fungerar under 
ledning och ansvar av mållandets myndighe-
ter. Nyttan med gemensamma utrednings-
grupper kan bland annat ses i situationer där 
gruppen verkar i en främmande stat där det är 
nödvändigt att vidta åtgärder. Åtgärderna 
skall på begäran av den medlem som mållan-
det utsett till gruppen genomföras på samma 
villkor som de skulle ha genomförts om gär-
ningen hade skett under motsvarande förhål-
landen i landet i fråga. Med andra ord behövs 
ingen särskild begäran om rättshjälp. 
 
Den nationella lagstiftningen om utlämnande 
av personuppgifter till utlandet 

Prümfördraget gäller i fråga om polisens 
register signalementsuppgifterna i informa-
tionssystemet för polisärenden vad gäller 
DNA- och fingeravtrycksuppgifter samt for-
donsregisteruppgifterna vid fordonsförvalt-
ningscentralen, som lyder under kommunika-
tionsministeriet. Även de signalement som 
gränsbevakningsväsendet inhämtat registre-
ras i polisregistret i fråga (8 § 3 mom. 6 
punkten i lagen om behandling av person-
uppgifter vid gränsbevakningsväsendet). Ef-
tersom man i fråga om DNA- och fingerav-
trycksuppgifter har för avsikt att använda en 
datasökning som baserar sig på ett referens-
datasystem, förutsätts för erhållande av 
egentliga personuppgifter även i fortsättning-
en internationella avtal om rättshjälp.  

I polisregisterlagen föreskrivs om utläm-
nande av personuppgifter i polisens register 

till utlandet. Polisregisterlagen är till sin ka-
raktär en allmän lag som tillämpas parallellt 
med ovan nämnda fördrag eller, om inget 
fördrag har ingåtts med en viss stat, på egen 
hand. I fråga om gränsbevakningsväsendet 
ingår motsvarande bestämmelser i lagen om 
behandling av personuppgifter vid gränsbe-
vakningsväsendet. I fråga om tullväsendet 
ingår bestämmelser om utlämnande av upp-
gifter till utlandet i 25—28 § i tullagen. Be-
stämmelser om utlämnande av uppgifter till 
utlandet ingår även i 25 a § 1 mom. i lagen 
om internationell rättshjälp i straffrättsliga 
ärenden, 30 § i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) och 5 
kap. i personuppgiftslagen (523/1999).  

Enligt 37 § i polisregisterlagen får polisen 
inom Europeiska unionen och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ur polisens 
personregister, som inrättats för skötseln av 
de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. i 
polislagen, lämna ut uppgifter till polismyn-
digheter och andra myndigheter som har till 
uppgift att trygga rätts- och samhällsordning-
en, upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
eller att förebygga brott, utreda brott och sör-
ja för att brott blir föremål för åtalsprövning, 
om uppgifterna är nödvändiga för utförande 
av uppdragen. Utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna får uppgifter lämnas ut även 
genom teknisk anslutning eller i maskinläs-
bar form. För gränsbevakningsväsendets del 
ingår motsvarande bestämmelser i 38 § i la-
gen om behandling av personuppgifter vid 
gränsbevakningsväsendet. 

I lagen om fordonstrafikregistret 
(541/2003, nedan FTR-lagen)föreskrivs om 
utlämning av uppgifter i fordonstrafikregist-
ret för myndighetsbruk särskilt i fråga om of-
fentliga uppgifter (15 § i FTR-lagen) och 
sekretessbelagda uppgifter (17 § i FTR-
lagen). Enligt 15 § 1 mom. 9 punkten i FTR-
lagen får uppgifter i registret utlämnas till 
myndigheter i en EES-stat, Europeiska ge-
menskapernas kommission och myndigheter 
som avses i internationella överenskommel-
ser för skötseln av förpliktelser som följer av 
gemenskapens lagstiftning eller internatio-
nella överenskommelser som är bindande för 
Finland. Vad gäller sekretessbelagda uppgif-
ter får sådana enligt 17 § 1 mom. 11 punkten 
utlämnas till de myndigheter i landskapet 
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Åland och en EES-stat som registrerar fordon 
eller körkort eller har hand om övervakning-
en av dessa, uppgifter som är nödvändiga för 
registrering, övervakning och överlåtelse av 
fordon och körkort.  

Enligt 16 § i FTR-lagen har myndigheter 
rätt att lämna uppgifter vidare, om utlämnan-
det baserar sig på lag, på en förpliktelse i en 
internationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland eller på Europeiska ge-
menskapens lagstiftning. Polisen har dessut-
om rätt att lämna ut uppgifter om körrätt, 
körkort, brott som misstänks ha begåtts eller 
har begåtts vid framförande av ett motordri-
vet fordon eller ett släpfordon, körförbud och 
fordon till polismyndigheter och judiciella 
myndigheter i en annan stat samt till myn-
dighetsorganisationer som bedriver interna-
tionell brottsbekämpning. 

 
Utländska tjänstemäns straffrättsliga ställ-
ning 

Det straffrättsliga tjänsteansvaret har i en-
lighet med 40 kap. 12 § 3 mom. i strafflagen 
i sin helhet utvidgats till utländska tjänste-
män som med stöd av ett internationellt avtal 
eller någon annan internationell förpliktelse 
på finskt territorium utför kontroll, övervak-
ning, förföljande eller förundersökning. 
Nämnda utländska tjänstemän jämställs med 
inhemska tjänstemän även när de utsätts för 
motstånd eller brott. På sådana gärningar 
som riktas mot dem tillämpas bl.a. straffla-
gens bestämmelser om våldsamt motstånd 
mot tjänsteman, tredska och usurpation av 
tjänstemannabefogenhet (16 kap. 20 § i 
strafflagen). Uppsåtligt dödande av en ut-
ländsk tjänsteman medan denne är i tjänst el-
ler på grund av tjänsteåtgärd kan anses som 
mord (21 kap. 18 § i strafflagen). Begreppet 
utländsk tjänsteman i sig är täckande (40 kap. 
11 § 4 punkten i strafflagen). 
 
Gemensamma åtgärder för återsändande 

Bestämmelserna om organisation av ge-
mensamma flygningar för återsändande i 
Prümfördraget grundar sig på gällande ge-
menskapslagstiftning (rådets beslut 
2004/573/EG om organisation av gemen-
samma flygningar för återsändande samt rå-

dets direktiv 2003/110/EG om bistånd vid 
transitering i samband med återsändande 
med flyg). Om gemensamma åtgärder för 
återsändande via landsväg har tills vidare inte 
föreskrivits på EU-nivå. 
 
Dokumentrådgivare 

Om samarbete i fråga om migration före-
skrivs i rådets förordning (EG) nr 377/2004 
av den 19 februari 2004 om inrättande av ett 
nätverk av sambandsmän för invandring 
(EUT L 64, 2.3.2004). Enligt denna förord-
ning skall sambandsmännen för invandring 
upprätta och upprätthålla kontakter med 
myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra 
till att förebygga och bekämpa olaglig in-
vandring samt bidra till att olagliga invandra-
re kan återvända och till hanteringen av lag-
lig migration. Sambandsmän för invandring 
skall samla in information för användning på 
antingen operativ nivå eller strategisk nivå 
bland annat om flöden av olagliga invandrare 
och de rutter som dessa följer. Medlemssta-
terna skall informera varandra, rådet och 
kommissionen om sina utstationeringar av 
sambandsmän och deras uppgifter. På detta 
sätt kan de övriga medlemsstaterna uttrycka 
intresse för att ingå ett samarbetsavtal om ut-
stationering av sambandsmän. Medlemssta-
terna skall se till att de sambandsmän som 
arbetar i samma tredje land eller samma om-
råde bildar samarbetsnätverk och vid behov 
ordnar samarbetsmöjligheter och utbildning 
för personalen vid utrikesrepresentationerna i 
medlemsstaternas territorium. I rådets för-
ordning nämns inte uttryckligen att sam-
bandsmännen även skall ge råd till och utbil-
da transportföretag och utstationeringslandets 
gränsbevakningsmyndigheter. 
 
Internationella överenskommelser om före-
byggande och utredning av brott 

Europeiska konventionen om inbördes 
rättshjälp i brottmål (MLA-konventionen) 
från 1959 är den mest täckande rättshjälps-
konventionen inom Europa och den har satts 
i kraft av så gott som alla Europarådets med-
lemsstater. De fördragsslutande parterna har i 
denna konvention förbundit sig att lämna 
varandra rättshjälp i största möjliga utsträck-
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ning i de situationer som fastställs i konven-
tionen i mål eller ärenden som gäller beiv-
rande av brott och som faller under den an-
modande partens judiciella myndigheters ju-
risdiktion. MLA-konventionen kompletterar 
ovan nämnda europeiska konvention och un-
derlättar tillämpningen av den mellan EU:s 
medlemsstater. MLA-konventionen innehål-
ler även bestämmelser om rätten för en för-
dragsslutande parts myndighet att genomföra 
hemliga utredningar i en annan fördragsslu-
tande parts territorium. Även Neapel II-
konventionen och Schengenregelverket inne-
håller bestämmelser om ömsesidig rättslig 
hjälp i brottmål.  

Finland har även gällande överenskommel-
ser om gränstullsamarbete med Sverige 
(FördrS 2/1963) och Norge (FördrS 
37/1969), enligt vilka tullmyndigheterna kan 
genomföra åtgärder i kontrollzonen inom den 
andra fördragsslutande partens territorium. 
På basis av överenskommelsen om gränstull-
samarbete med Sverige kan tullmyndigheter-
na bland annat genomföra tullövervakning 
inom den andra partens område i en kontroll-
zon som sträcker sig tre kilometer från riks-
gränsen samt även använda tvångsmedel i 
enlighet med den andra statens lagstiftning, 
under förutsättning att de överensstämmer 
med bägge staternas lagstiftning och i ome-
delbart samband med smugglingsbrott eller 
försök till smugglingsbrott. 

Finland har ingått bilaterala överenskom-
melser om bekämpning av brottslighet med 
sju stater: Estland (FördrS 58/1995), Lettland 
(FördrS 8/1997), Litauen (FördrS 72/1997), 
Polen (FördrS 70/2003), Ungern (FördrS 
66/2003), Ryssland (FördrS 12/1994) och 
Turkiet (FördrS 139/2004). Dessa överens-
kommelser lämpar sig först och främst för 
verksamhet i spaningsskedet och de kan till-
lämpas på alla slags brott. Man kan dock 
hänvisa till grunder för förvägrande, om det 
är fråga om ett politiskt brott eller ett visst 
slags militärt brott. Överenskommelserna kan 
även användas till att begära och lämna rätts-
hjälp. Överenskommelserna har i praktiken 
varit effektiva och flexibla.  

Utöver i ovan nämnda bestämmelser har i 
rambeslutet om gemensamma utrednings-
grupper och den nationella lagen om dessa 
(1313/2002) föreskrivits om de villkor på 

vilka en annan medlemsstats myndighet kan 
verka på Finlands territorium. 

Neapel II-konventionen och Schengenre-
gelverket innehåller bestämmelser om gräns-
överskridande åtgärder som till sin natur är 
operativa. Enligt Neapel II-konventionen är 
förföljande över gräns, gränsöverskridande 
övervakning, kontrollerade leveranser, hem-
liga utredningar och gemensamma specialut-
redningslag tillåtna endast när det är fråga 
om brott som gäller olaglig handel med nar-
kotika och vissa andra varor belagda med 
förbud samt med ämnen som är avsedda för 
framställning av narkotika, olaglig gräns-
överskridande handel med skattepliktiga va-
ror för att undgå skatt eller obehörigt erhålla 
statligt stöd, om detta medför en avsevärd be-
lastning för gemenskapens eller för med-
lemsstaternas budget, samt annan handel med 
varor som är förbjudna enligt gemenskapens 
eller nationella tullbestämmelser. Förföljande 
och övervakning är tillåtna endast om det är 
fråga om vissa i konventionen uppräknade 
brott som möjliggör en utlämning. Övervak-
ning på grund av en begäran om rättsligt bi-
stånd på förhand är i Schengenkonventionen 
bunden till brott som kan leda till utlämning 
av gärningsmannen. Gränsöverskridande 
övervakning utan förhandstillstånd i bråds-
kande situationer vidkänner Schengenkon-
ventionen endast i fråga om utredning av så-
dana brott som särskilt angetts i en uttöm-
mande förteckning. När det gäller förföljande 
över gräns skall konventionsparten i bråds-
kande situationer välja mellan brotten i den 
uttömmande förteckningen och brott som kan 
leda till att gärningsmannen utlämnas. Enligt 
Neapel II konventionen kan förföljande över 
gräns fortsättas även på medlemsstaternas 
territorialvatten, medan Schengenkonventio-
nen endast omfattar verksamhet över kon-
ventionsstaternas landgränser. Angående för-
följande i havsområden ingår bestämmelser 
även i Förenta Nationernas havsrättskonven-
tion (FördrS 49-50/1996). I 22 a § och 30 a § 
i polislagen finns nationella bestämmelser 
om de situationer som avses i Schengenre-
gelverket. Motsvarande nationella bestäm-
melser i fråga om MLA-konventionen och 
Neapel II-konventionen ingår i lagarna om 
ikraftsättande av konventionerna i fråga.  

I MLA-konventionen och Neapel II-
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konventionen ingår bestämmelser om hemli-
ga utredningar på en annan stats territorium. 
Den sist nämnda konventionen kan även till-
lämpas vid förebyggande av brott och inte 
enbart vid undersökning av redan inträffade 
brott. I MLA-konventionen finns dessutom 
bestämmelser om teleavlyssning i situationer 
där den som avlyssningen avser kommer in 
på en annan fördragsslutande parts territori-
um samt bestämmelser om tekniskt bistånd 
när det är fråga om en satellittelefon. Det bör 
beaktas att det i dessa situationer är fråga om 
teleavlyssning för utredande av brott i enlig-
het med tvångsmedelslagen, men däremot 
inte om teleavlyssning för förebyggande av 
brott i som avses i polislagen. 

I gränsöverskridande situationer i enlighet 
med Schengenregelverket, Neapel II-
konventionen och MLA-konventionen har 
tjänstemän rätt att medföra vapen och att an-
vända dem i nödvärn. 
 
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Målsättningen med propositionen är att 
godkänna och sätta i kraft Prümfördraget, 
som skapar den rättsliga ramen för ett för-
djupat praktiskt samarbete mellan de brott-
bekämpande organen i de EU-länder som ut-
gör fördragsslutande parter vad gäller be-
kämpning av terrorism, gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig migration. Målsätt-
ningen för Prümfördragets parter är att inför-
liva fördragets bestämmelser med Europeiska 
unionens lagstiftning. Denna målsättning har 
skrivits in i artikel 1 i fördraget.  

En viktig del av Prümfördraget utgörs av 
bestämmelser för effektivering av informa-
tionsutbytet. Enligt Prümfördraget förbinder 
sig de fördragsslutande parterna att utbyta 
DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister-
uppgifter (artiklarna 2—12). Avsikten är att 
jämförelsen av såväl DNA- som fingerav-
trycksuppgifter skall genomföras med hjälp 
av ett referensdatasystem. Referensdatasy-
stemets betydelse ligger i att man med hjälp 
av det så snabbt som möjligt kan inrikta för-
frågan till den stat där informationen finns. 
För närvarande är man tvungen att sända för-
frågningar delvis slumpmässigt till de länder 

som man antar att har information. Enligt 
Prümfördraget har de fördragsslutande par-
terna direkt tillgång till fordonsregisterupp-
gifterna. Detta är en förändring till nuläget, 
då man är tvungen att särskilt begära uppgif-
ter rörande fordon. Den part som har tagit 
emot förfrågan överväger om den skall ut-
lämna uppgiften eller hänvisa till en grund 
för förvägrande. Vid direkt tillgång till data-
system är det inte möjligt att använda grun-
der för förvägrande. Fördragets bestämmel-
ser om informationsutbyte inverkar inte på de 
grunder enligt vilka DNA-, fingeravtrycks- 
eller fordonsuppgifter registreras i Finland. 
Informationsutbyte enligt fördraget sker allt-
så endast om de uppgifter som enligt gällan-
de lagstiftning i Finland kan registreras. 37 § 
i polisregisterlagen möjliggör utbyte av 
DNA- och fingeravtrycksuppgifter i enlighet 
med Prümfördraget även med hjälp av en 
teknisk anslutning, eftersom alla stater som 
är parter i fördraget är medlemsstater i Euro-
peiska unionen. 

Prümfördraget innehåller även bestämmel-
ser om informationsutbyte för bekämpning 
av våld vid större evenemang (artiklarna 
13—15) samt för bekämpning av terrorism 
(artikel 16). Informationsutbytet sker i enlig-
het med den nationella lagstiftningen. Varje 
fördragsslutande part skall utse ett nationellt 
kontaktställe för informationsutbytet. 

I Prümfördraget föreskrivs även om an-
vändning av flygsäkerhetsvakter (Air Mars-
hals) (artiklarna 17—19). En fördragsslutan-
de part kan endast placera ut vakter i sitt eget 
lands plan. De fördragsslutande parterna stö-
der varandra i fråga om utbildningen av flyg-
säkerhetsvakter. Den behöriga samordnings-
myndigheten skall skriftligen underrätta den 
andra fördragsslutande partens samord-
ningsmyndighet när en flygsäkerhetsvakt an-
vänds. Fördraget innehåller även bestämmel-
ser om hanteringen av tjänstevapen, ammuni-
tion och övrig nödvändig utrustning efter av-
stigningen från planet. 

Om åtgärder för bekämpning av olaglig 
migration föreskrivs i artiklarna 20—23 i 
Prümfördraget, som innehåller bestämmelser 
om dokumentrådgivare och gemensamma åt-
gärder för återsändande av olagliga invandra-
re.  

Dessutom har Prümfördraget som målsätt-
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ning att fördjupa de fördragsslutande parter-
nas samarbete och att för upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet och för före-
byggande av brott anordna gemensamma pa-
truller och övrigt samarbete (artiklarna 24—
27), där företrädare för en fördragsslutande 
parts myndigheter genomför operativt sam-
arbete i en annan fördragsslutande parts terri-
torium. I detta avseende kompletterar Prüm-
fördraget bland annat Schengenregelverket, 
som även tillåter gränsöverskridande åtgärder 
under vissa förutsättningar, när de anknyter 
till utredande av redan inträffade brott. 

Om användning av och ansvar för tjänste-
vapen föreskrivs i artiklarna 28—32 I Prüm-
fördraget.  

Prümfördraget innehåller detaljerade be-
stämmelser om dataskyddet för personupp-
gifter (artiklarna 33—41) samt slutbestäm-
melser (artiklarna 45—52), som även regle-
rar fördragets förhållande till Europeiska 
unionens lagstiftning.  
 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Konsekvenser för myndigheternas 
verksamhet 

Det faktum att principen om fri rörlighet i 
allt större utsträckning omsätts i praktiken 
inom Europeiska unionen har medfört ökade 
utmaningar för brottsbekämpningsarbetet. 
Utvecklingen av lagstiftningen inom EU och 
medlemsstaternas nationella lagstiftning ger i 
många fall inte tillräckliga förutsättningar för 
ett effektivt brottsbekämpningsarbete som 
motvikt till den ökande terrorismen, gräns-
överskridande brottsligheten och olagliga 
migrationen, som antagit nya former. Det av 
sju EU-medlemsstater ingångna Prümfördra-
get skapar den rättsliga ramen för ett fördju-
pat praktiskt samarbete mellan de brottbe-
kämpande organen i de EU-länder som utgör 
fördragsslutande parter i fråga om bekämp-
ning av terrorism, gränsöverskridande brotts-
lighet och olaglig migration. 

Fördragets centrala principer och således 
myndighetssamarbetet i enlighet med fördra-
get inom olika samarbetsområden motsvarar 
målsättningar som överenskommits inom EU 
eller följer Haagprogrammet, särskilt genom-

förandet av den så kallade principen om till-
gång. Genom att ansluta sig till fördraget 
kunde Finland dock effektivera sitt interna-
tionella myndighetssamarbete inom brottsbe-
kämpningen och påverka den fortsatta ut-
vecklingen av samarbetet.  

Prümfördragets inverkan kan redan nu även 
skönjas i Europeiska unionens samarbete. 
Samarbetsformer i enlighet med Prümfördra-
get har tjänat som modell för förhandlingar 
inom EU, bland annat gällande genomföran-
det av principen om tillgång till information. 
Fördraget utgör emellertid inget hinder för 
utveckling av samarbete inom EU, eftersom 
de arrangemang som man i framtiden inom 
EU eventuellt kommer överens om i anknyt-
ning till Prümfördragets tillämpningsområde 
ersätter motsvarande arrangemang i enlighet 
med Prümfördraget. Därmed finns det ingen 
risk för att man bygger upp system som över-
lappar varandra. I artikel 1 stycke 4 i fördra-
get har man å andra sidan skrivit in som ett 
mål att införliva samarbetet inom ramen för 
fördraget med Europeiska unionens rättsliga 
ram senast tre år efter fördragets ikraftträ-
dande, vilket även förebygger en överlap-
pande reglering.  

Mottagande och utbyte av DNA-, fingerav-
trycks- och fordonsuppgifter inom ramen för 
Prümfördraget grundar sig på ett nytt tänke-
sätt om samarbetet mellan brottsbekämp-
ningsmyndigheter och utnyttjande av uppgif-
ter som den andra fördragsslutande parten 
besitter. Fördragets bestämmelser om DNA- 
och fingeravtrycksuppgifter omfattar utnytt-
jande av ett referensdatasystem. De fördrags-
slutande parterna utser ett nationellt kontakt-
ställe för sökning och jämförelse av uppgif-
ter, som i enskilda fall ges tillträde till den 
andra fördragsslutande partens DNA- och 
fingeravtrycksuppgifter. Sökningen sker au-
tomatiskt med hjälp av en sökrobot. De för-
dragsslutande parterna skall endast ha till-
gång till sådana DNA-poster som anger 
DNA-profilen och ett referensnummer, som 
inte kan kopplas till en viss person. På mot-
svarande sätt skall man göra i fråga om fing-
eravtrycksuppgifterna. På detta sätt kan den 
fördragsslutande partens brottsbekämp-
ningsmyndighet med hjälp av söksystemet 
mycket snabbt utreda om det i den andra för-
dragsslutande partens brottsbekämpnings-
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myndighets register finns DNA- eller finger-
avtrycksuppgifter som matchar sökningen. I 
jakande fall kan brottsbekämpningsmyndig-
heten sända en begäran till det målland som 
systemet anger för utreda identiteten på den 
person DNA-profilen eller fingeravtrycket 
hänför sig till. En begäran innebär i praktiken 
att man tillgriper ett förfarande för interna-
tionell rättshjälp. Med stöd av begäran får 
man från den andra staten de personuppgifter 
som referensuppgiften gällande DNA- eller 
fingeravtrycksuppgifterna gäller. Om den stat 
som mottagit begäran uppfyller begäran och 
utlämnar personuppgifterna avgörs med stöd 
av de avtal och bestämmelser som anknyter 
till förfarandet för internationell rättshjälp. I 
Prümfördraget ändras inte gällande bestäm-
melser om internationell rättshjälp. De refe-
rensuppgifter som erhålls med stöd av Prüm-
fördraget ger endast en hänvisning om till 
vilket land det lönar sig att sända en begäran 
om rättshjälp. För närvarande är man tvung-
en att sända förfrågningar slumpmässigt till 
de länder som man antar att har information. 
Det system som ingår i fördraget är till nytta 
särskilt i situationer där man har kunnat fast-
ställa en DNA-profil eller ta ett fingeravtryck 
på brottsplatsen, men inte ännu har lyckats nå 
den brottsmisstänkte. I bästa fall kan man 
med hjälp av den andra fördragsslutande par-
tens databaser utreda den misstänktes identi-
tet i ouppklarade brott, vilket innebär att 
brottsutredningen skulle effektiveras och på-
skyndas. Risken för dem som begått brott att 
bli fast och brottsutredningarnas kostnadsef-
fektivitet skulle öka. Prümfördragets be-
stämmelser gör det möjligt att göra en jämfö-
relse även i de situationer där man känner till 
den som ligger bakom en DNA-profil eller 
ett fingeravtryck men vill säkerställa uppgif-
tens tillförlitlighet med hjälp av den andra 
fördragsslutande partens system. 

Enligt Prümfördragets bestämmelser skall 
den fördragsslutande partens brottsbekämp-
ningsmyndighet få direkt tillgång till en an-
nan fördragsslutande parts fordonsregister-
uppgifter genom sökningar. Detta är en för-
ändring till nuläget, då man är tvungen att 
särskilt begära uppgifter rörande fordon av 
det andra landets myndigheter. Gällande lag-
stiftning tillåter utlämnande av fordonsregis-
teruppgifter till alla brottsbekämpande myn-

digheter i de stater som är med i Prümfördra-
get, eftersom dessa är EES-stater. Detta gäll-
er för närvarande endast offentliga uppgifter. 
Den part som har tagit emot förfrågan över-
väger om den skall utlämna uppgiften eller 
hänvisa till en grund för förvägrande. Vid di-
rekt tillgång till datasystem är det inte möj-
ligt att använda grunder för förvägrande. 

Artiklarna 16—19 i Prümfördraget innehål-
ler bestämmelser om åtgärder för bekämp-
ning av terrorism. Sådana åtgärder är utbyte 
av information om personer som kan miss-
tänkas göra sig skyldiga till terroristbrott 
samt användning av flygsäkerhetsvakter i 
flygplan som registrerats i en fördragsslutan-
de part. Europeiska unionen har ingen gäl-
lande lagstiftning om användningen av flyg-
säkerhetsvakter. De finländska luftfartsmyn-
digheterna har ingen behörighet att förhindra 
att säkerhetsvakter reser med utomlands regi-
strerade plan. Prümfördraget förtydligar nu-
läget, eftersom det innehåller bestämmelser 
om användningen av flygsäkerhetsvakter och 
om förhandsanmälningar vid användning av 
sådana samt om innehav av tjänstevapen, 
ammunition och övrig utrustning som flyg-
säkerhetsvakter medför. Propositionen inne-
håller inget förslag om ändring av Finlands 
lagstiftning för användning av flygsäkerhets-
vakter på i Finland registrerade plan. 

För att bekämpa olaglig migration innehål-
ler Prümfördraget bestämmelser om doku-
mentrådgivare och bistånd vid åtgärder för 
återsändande av invandrare (artiklarna 20-
23). Av dessa bestämmelser innehåller artikel 
23 stycke 2 ett återsändningsförfarande, en-
ligt vilket en fördragsslutande part vid behov 
kan verkställa ett återsändande genom en an-
nan fördragsslutande parts territorium. Jäm-
fört med nuläget är det nya att transiteringen 
nu även kan ske landvägen. Om transitering 
med flyg föreskrivs i direktiv 2003/110/EG 
(25.3.2003).  

Artiklarna 24 och 25 om gemensamma in-
satser anknyter till säkerställande av allmän 
ordning och säkerhet samt till förebyggande 
av brott. Bestämmelser om gemensamma in-
satser som anknyter till utredande av brott 
ingår i rambeslutet om gemensamma utred-
ningsgrupper, Schengenregelverket, Neapel 
II-konventionen samt MLA-konventionen. 
Nämnda bestämmelser begränsas i huvudsak 
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till brottsundersökning, medan Prümfördra-
get gäller upptäckande och förebyggande av 
brott samt säkerställande av allmän ordning, 
varvid det utvidgar området för gemensam-
ma insatser. Inom det internationella samar-
betet stöter man allt oftare på situationer där 
de finländska brottsbekämpningsmyndighe-
terna tar emot förfrågningar om åtgärder, där 
det inte finns någon reglering eller där denna 
är bristfällig. I och med Prümfördraget blir 
det rättsliga läget tydligare och de nya sam-
arbetsformerna omfattas av reglering. 

Prümfördraget kan även ses som en inled-
ning till ett djupare samarbete inom EU och 
fördraget gör det möjligt att skaffa erfarenhe-
ter för att förbättra förutsättningarna för att 
senare utarbeta ett fungerande förslag för en 
reglering på EU-nivå.  
 
4.2. Ekonomiska konsekvenser 

De ändringar som görs i de nationella in-
formationssystemen kommer att medföra 
kostnader. För polisens vidkommande upp-
kommer kostnader av den automatiska jäm-
förelsen av DNA- och fingeravtrycksuppgif-
ter samt eventuellt av vidareförmedling av 
fordonsregisteruppgifter. Kostnaderna för 
skötseln av administrativa uppgifter och 
övervakningsuppgifter samt för ändringarna i 
datasystemen beräknas uppgå till mellan 
200 000 och 300 000 euro. Kostnaderna kan 
stiga betydligt beroende på om man blir 
tvungen att tillämpa olika tekniska lösningar 
med de olika fördragsslutande parterna. 

Om Fordonsförvaltningscentralen ordnar 
direkt åtkomst via en webbläsare kommer 
administreringen av de tillstånd och avtal 
med stöd av vilka uppgifter lämnas ut till de 
fördragsslutande parternas brottsbekämpande 
myndigheter samt hanteringen av användar-
rättigheter att medföra mycket extra arbete 
för centralen och kräva mer resurser samt 
föranleda ytterligare kostnader jämfört med 
om uppgifter överlåts direkt via polisens da-
tasystem. Ändringarna av informationstjänst-
systemet och tjänsterna för administrering av 
användare orsakar kostnader på ca 230 000 
euro. Administreringen av användare samt 
säkerställandet av dataskydd och datasäker-
het och av tillräcklig övervakning av dessa 
beräknas föranleda kostnader till ett belopp 

av närmare 300 000 euro varje år. Ifall FTR-
systemlösningarna skulle visa sig vara otill-
räckliga kan kostnaderna öka betydligt. Om 
förfrågningarna styrs via polisens datasystem 
kommer den ökade mängden förfrågningar 
att medföra en ökning av Fordonsförvalt-
ningscentralens kostnader för underhåll och 
användning av datasystemet till ett belopp av 
uppskattningsvis 200 000 euro varje år. 

Sammantaget kan man förvänta sig att an-
talet förfrågningar ur de olika registren 
kommer att öka om rambeslutet träder i kraft, 
eftersom syftet med beslutet är att göra det 
betydligt lättare än för närvarande för ut-
ländska brottsbekämpande myndigheter att få 
uppgifter ur övriga fördragsslutande parters 
register. Det är emellertid svårt att i detta 
skede bedöma hur mycket förfrågningarna 
kommer att öka och hur stora kostnaderna för 
underhållet av datasystemen kommer att bli.  

Vad gäller de ekonomiska verkningarna 
bör det beaktas att Prümfördraget ger upphov 
till lika stora ekonomiska verkningar obero-
ende av genomförandet av motsvarande mål i 
Haagprogrammet, såsom principen om till-
gång till information. De kostnader som or-
sakas av anslutningen till fördraget skall 
täckas inom ramen för de godkända omkost-
nadsanslagen och ekonomiska ramarna. 
Merparten av kostnaderna hänför sig till inri-
kesministeriets förvaltningsområde, i första 
hand till polisförvaltningen. 

De gränsöverskridande operativa åtgärder-
na orsakar även kostnader vilkas belopp är 
beroende av åtgärdernas natur och varaktig-
het. Enligt artikel 46 i Prümfördraget kan om 
fördelningen av de kostnader som tillämp-
ningen av fördraget orsakar en fördragsslu-
tande part överenskommas särskilt i varje en-
skilt fall. 
 
4.3. Konsekvenser i fråga om organisa-

tion och personal 

Godkännandet av fördraget beräknas inte få 
några betydande konsekvenser i fråga om or-
ganisation och personal. Det internationella 
samarbetet i enlighet med fördraget är redan 
för närvarande i stor utsträckning möjligt 
med stöd av gällande lagstiftning. Fördraget 
skulle innebära en förenkling av förfarandena 
inom det internationella samarbetet med de 
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stater som har anslutit sig till Prümfördraget.  
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid inrikesministeriet. I samband med 
beredningen av Prümfördraget har statsrådet 
sänt en utredning i enlighet med 97 § i 
grundlagen till riksdagen (E 97/2005 rd). 
Lagutskottet har avgett ett utlåtande om 
Prümfördraget (LaUU 4/2006 rd), liksom 
även förvaltningsutskottet (FvUU 22/2006 
rd). Stora utskottet konstaterade i sitt utlåtan-
de StoUU 7/2006 rd att utskottet på basis av 
lagutskottets och förvaltningsutskottets utlå-
tanden och den utredning man mottagit i 
princip kan godkänna en anslutning till 
Prümfördraget. 

Om utkastet till regeringsproposition har 
man den 12 september begärt utlåtanden från 
statsrådets kansli, utrikesministeriet, justi-
tieministeriet, finansministeriet, kommunika-
tionsministeriet, inrikesministeriets polis-, ut-
lännings-, gränsbevaknings- och räddnings-
avdelningar, centralkriminalpolisen, skydds-
polisen, dataombudsmannens byrå, utlän-
ningsverket, sjöfartsverket, luftfartsverket 
och tullstyrelsen. De påpekanden som gjor-
des i utlåtandena har beaktats vid färdigstäl-
landet av propositionen. 
 
 
6.  Andra omständigheter som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

Enligt Haagprogrammet (programmet för 
stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeis-
ka unionen), som godkändes inom EU i no-
vember 2004, och handlingsplanen för det 
skall principen om tillgång tas i bruk från in-
gången av 2008 som en åtgärd för stärkt sä-
kerhet. Enligt denna princip skall en brotts-
bekämpande myndighet i en medlemsstat 
som behöver information för att utföra sina 
uppgifter kunna få denna information från en 
annan medlemsstat, och den brottsbekäm-
pande myndigheten i den andra medlemssta-
ten skall göra den tillgänglig för det angivna 
syftet. På grund av det ovan nämnda har 
kommissionen i slutet av 2005 lagt fram ett 
förslag till rambeslut om tillämpningen av 

principen om tillgång till information för rå-
det.  

I förslaget till rambeslut ingår liknande be-
stämmelser för att garantera tillgång till 
DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister-
uppgifter som i Prümfördraget. I förslaget 
ingår även bestämmelser om åtkomst till bal-
listiska uppgifter, uppgifter om telefonnum-
mer och befolkningsregisteruppgifter. I och 
med införandet av principen om tillgång till 
information skapas ett nytt EU-omfattande 
samarbetsverktyg som gör det lättare för 
myndigheter att förebygga, upptäcka och ut-
reda brott. Samarbetet effektiveras genom att 
myndigheter antingen ges direkt åtkomst till 
uppgifter i en annan medlemsstats databas el-
ler tillgång till referensdata om sådana upp-
gifter. Det nya regelverket ger medlemssta-
terna tillgång till den information de behöver 
antingen genom att de själva söker den eller 
genom att de framställer en begäran hos den 
medlemsstat som på basis av referensuppgif-
terna har informationen. Behandlingen av 
förslaget gällande principen om tillgång till 
information har framskridit långsamt i rådets 
arbetsgrupp. Kommissionen har meddelat att 
den i slutet av 2006 ämnar lägga fram ett för-
slag om hur DNA-uppgifter skall utbytas 
mellan EU:s medlemsstater. Inom EU kom-
mer man sannolikt att framskrida en upp-
giftstyp åt gången. Det är sannolikt att man 
inte kommer att kunna ta i bruk principen om 
tillgång till information inom utsatt tid, dvs. 
från ingången av år 2008. Genomförandet av 
principen om tillgång till information är be-
roende av stärkandet och ikraftträdandet av 
de gemensamma dataskyddsbestämmelserna 
för den tredje pelaren. Även tidtabellen för 
det sistnämnda projektet är stram. Det kan 
uppskattas att principen om tillgång till in-
formation inom EU kommer att genomföras i 
enlighet med Prümfördragets bestämmelser 
och tekniska lösningar. 

Enligt Haagprogrammet är det nödvändigt 
med en konsekvent strategi och harmonise-
rade lösningar i EU i fråga om biometriska 
kännetecken och uppgifter. Inom Europeiska 
unionen pågår förhandlingar om inrättande 
av ett gemensamt informationssystem för vi-
seringar (Visa Information System, VIS) i 
enlighet med det beslut som fattades av Eu-
ropeiska unionens råd för rättsliga och inri-
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kes frågor den 8 juni 2004. VIS-systemet 
kommer att innehålla uppgifter om visumsö-
kande och om sökta, utfärdade, avslagna, 
ogiltigförklarade, återkallade eller förlängda 
visum samt länkar till andra ansökningar. 
Som biometriska uppgifter kommer i VIS-
systemet att registreras digitala foton och 
fingeravtryck av de sökande.  

Prümfördraget tangerar även kommissio-
nens förslag till förordning av Europaparla-
mentet och rådet om inrättande av en särskild 
ordning för skapande av en mekanism för 
uppsättandet av snabbinsatsteam för gräns-
kontroll (den s.k. Rabit-förordningen, U 
48/2006 rd), som för närvarande är anhängigt 
inom EU. Förslaget till förordning gäller 
gränsbevakningsmäns befogenheter på en 
annan medlemsstats territorium. Genom för-
slaget försöker man säkerställa att de övriga 
medlemsstaternas tjänstemän används så ef-
fektivt som möjligt i situationer som omfattas 
av förordningens tillämpningsområde. Initia-
tivet hänger bland annat samman med ut-
vecklingen av ett samordnat system för upp-
rätthållande av gränssäkerhet vid EU:s yttre 
gränser. Rådets arbetsgrupp har ännu inte 
slutfört behandlingen av förslaget. 

I fråga om tullsamarbetet inom EU:s tredje 
pelare upprättades den 8 maj 2003 ett proto-
koll om ändring av konventionen om an-
vändning av informationsteknologi för tull-
ändamål när det gäller inrättande av ett regis-
ter för identifiering av tullutredningar. Re-
gistret för identifiering av tullutredningar är 

en referensdatabas som skall innehålla upp-
gifter om personer och företag som är eller 
har varit föremål för en tullutredning i någon 
medlemsstat. Genom uppgifterna i registret 
får de behöriga myndigheterna i medlemssta-
terna snabbt och effektivt information om hu-
ruvida om de övriga medlemsstaterna håller 
på med eller har gjort utredningar om samma 
person eller företag. Registret för identifie-
ring av tullutredningar fungerar således som 
ett hjälpmedel vid tullutredningen. Ytterliga-
re uppgifter om undersökningar som genom-
förs av ett annat land skulle fås genom gäl-
lande fördrag om rättshjälp i straffrättsliga 
ärenden. I fråga om sitt referensdatasystem 
påminner registret för identifiering av tullut-
redningar om den mekanism som ingår i 
Prümfördraget. Avsikten är att regeringspro-
positionen om godkännande och ikraftsättan-
de av protokollet om registret för identifie-
ring av tullutredningar skall avlåtas till riks-
dagen under hösten 2006.  
 
 
7.  Samband med andra proposi t io-

ner 

Riksdagen behandlar som bäst regeringens 
proposition med förslag till lag om yrkes-
kompetens för lastbils- och bussförare (RP 
149/2006 rd), som innehåller ett förslag till 
ändring av 17 § 2 mom. i lagen om fordons-
trafikregistret. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Fördraget  om ett  fördjupat  

gränsöverskridande samarbete ,  
särski l t  när det  gäl ler  bekämp-
ning av terrorism,  gränsöver-
skridande brotts l ighet  och 
olagl ig  migrat ion (Prümförd-
raget)  och fördragets  förhål-
lande t i l l  Finlands lagst i f tning 

Kapitel I.  Allmän del 

Artikel 1. Principer.I denna artikel definie-
ras fördragets syfte samt förtydligas fördra-
gets förhållande till Europeiska unionens lag-
stiftning.  

Enligt stycke 1 i artikeln har de fördrags-
slutande parterna för avsikt att fördjupa det 
gränsöverskridande samarbetet, särskilt ge-
nom utbyte av information. 

Enligt stycke 2 i artikeln påverkar samarbe-
tet i enlighet med fördraget inte Europeiska 
unionens lagstiftning. Dessutom fastställs i 
detta stycke att fördraget är öppet för alla 
medlemsstater i Europeiska unionen.  

Enligt stycke 3 i artikeln strävar man med 
samarbetet inom ramen för fördraget efter att 
utveckla det europeiska samarbetet på de om-
råden som omfattas av fördraget. 

Enligt stycke 4 i artikeln skall senast tre år 
efter fördragets ikraftträdande vidtas ett initi-
ativ att införliva fördragets bestämmelser 
med Europeiska unionens lagstiftning. Initia-
tivet vidtas på basis av en utvärdering av er-
farenheterna av genomförandet av fördraget. 
Initiativet vidtas i samförstånd med Europe-
iska kommissionen eller på grundval av ett 
förslag från den. När ett initiativ vidtas beak-
tas Fördraget om Europeiska unionen och 
Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen. 

 
Kapitel II. DNA-profiler, fingeravtrycks-

uppgifter och övriga uppgifter 

Artikel 2. Inrättande av nationella databa-
ser över DNA-analyser. Denna artikel inne-
håller bestämmelser om inrättande och upp-
rätthållande av nationella databaser över 

DNA-analyser för undersökning av brott.  
Enligt stycke 1 i artikeln inrättar och upp-

rätthåller de fördragsslutande parterna natio-
nella databaser över DNA-analyser för un-
dersökning av brott. Behandlingen av uppgif-
ter i ovan nämnda databaser inom ramen för 
detta fördrag sker i överensstämmelse med 
den nationella lagstiftningen, dvs. genom 
fördraget ändras inte den nationella lagstift-
ningen till exempel om registrering av DNA-
uppgifter i nationella DNA-register.  

Enligt stycke 2 i denna artikel skall de för-
dragsslutande parterna i brottsundersök-
ningssyfte garantera tillgången till referens-
uppgifterna för de nationella databaserna 
över DNA-analyser. Referensuppgifterna in-
nehåller endast DNA-profiler från den icke-
kodifierande delen av DNA:t och en beteck-
ning, inte uppgifter som möjliggör en ome-
delbar identifiering av den berörda personen. 
Om referensuppgiften är sådan att den inte 
kan kopplas till en viss person, dvs. ett så 
kallat öppet spår, skall den kunna identifieras 
som en sådan. 

Enligt stycke 3 i denna artikel skall den 
fördragsslutande parten när instrumenten för 
ratificering, godkännande eller tillträdande 
deponeras meddela på vilka nationella data-
baser över DNA-analyser detta fördrags be-
stämmelser om utbyte av DNA-uppgifter kan 
tillämpas samt förutsättningarna för automa-
tisk sökning av DNA-profiler. 

I Finland använder polisen ett i denna arti-
kel avsett i polislagen och tvångsmedelslagen 
reglerat DNA-register, som hör till polisens 
personregister (signalementsuppgifterna i in-
formationssystemet för polisärenden). Signa-
lementsuppgifterna i informationssystemet 
för polisärenden skall vara den nationella da-
tabas över DNA-analyser som fördraget skall 
tillämpas på. Referensuppgifterna kan anses 
ingå i detta basregister, varför de inte behö-
ver särskild nationell reglering. I Finland får 
DNA-profilen på den som är misstänkt för 
brott registreras i polisens personregister en-
ligt 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen, om det 
för brottet föreskrivna strängaste straffet är 
minst sex månaders fängelse. Om bestäm-
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mande av DNA-profilen på sådana personer 
som inte misstänks för brott föreskrivs i 5 
kap. 11 § 2 mom. i tvångsmedelslagen. Polis-
registerlagen tillåter inte registrering av 
DNA-profilen på sådana personer som inte 
misstänks för brott i signalementsuppgifterna 
i informationssystemet för polisärenden. 

Artikel 3. Automatisk sökning av DNA-
profiler.Denna artikel innehåller bestämmel-
ser om systemet för automatisk sökning av 
DNA-profiler. 

Enligt stycke 1 i denna artikel skall de för-
dragsslutande parterna i brottsundersök-
ningssyfte ge de nationella kontaktställen 
som avses i fördraget tillträde till referens-
uppgifterna för sina databaser över DNA-
profiler och ge rätt att göra automatiska sök-
ningar i dem genom jämförelse av DNA-
profiler. Sökningen kan endast ske i enskilda 
fall och i enlighet med den nationella lag-
stiftningen i den fördragsslutande part som 
genomför sökningen. 

I stycke 2 i denna artikel föreskrivs att om 
det till följd av en automatisk sökning kon-
stateras att en utlämnad DNA-profil stämmer 
överens med en DNA-profil i den mottagan-
de fördragsslutande partens databas, under-
rättas det nationella kontaktställe som ge-
nomfört sökningen automatiskt om överens-
stämmelsen och referensuppgiften. Om ingen 
överensstämmelse mellan DNA-profiler 
uppdagas meddelas även detta automatiskt. 
Det är fråga om ett så kallat träff – ingen 
träff-system (hit – no-hit-system). 

Artikel 4. Automatisk jämförelse av DNA-
profiler.I denna artikel föreskrivs om auto-
matisk jämförelse av DNA-profiler för så 
kallade öppna spår. 

Enligt stycke 1 i denna artikel jämför de 
fördragsslutande parterna i brottsundersök-
ningssyfte genom sina nationella kontaktstäl-
len DNA-profilerna för sina egna öppna spår 
med DNA-profilerna i referensuppgifterna 
för de övriga parters nationella databaser 
över DNA-analyser. Profilerna översänds 
och jämförs automatiskt. De DNA-profiler 
som avses i denna artikel kan sändas för jäm-
förelse endast om detta är tillåtet enligt den 
mottagande fördragsslutande partens lagstift-
ning. 

I stycke 2 i artikeln föreskrivs att om vid en 
jämförelse enligt stycke 1 upptäcks en över-

ensstämmelse mellan DNA-profiler skall den 
fördragsslutande part som mottagit sökning-
en utan dröjsmål tillställa det nationella kon-
taktställe som utfört sökningen referensupp-
gifterna för den matchande DNA-profilen. 

Artikel 5. Översändande av övriga per-
sonuppgifter och ytterligare information.I 
denna artikel föreskrivs om en situation där 
en överensstämmelse mellan DNA-profiler 
konstaterats med hjälp av systemet för auto-
matisk sökning. I detta fall iakttas i fråga om 
översändande av övriga personuppgifter och 
ytterligare information med anknytning till 
referensuppgifterna nationell lagstiftning, in-
klusive bestämmelserna om rättshjälp. Enligt 
37 § i polisregisterlagen får sådana uppgifter 
som avses i artikel 5 överlämnas. 

Artikel 6. Nationellt kontaktställe och ge-
nomförandeavtal.Denna artikel innehåller 
bestämmelser om utseende av ett nationellt 
kontaktställe för utbyte av information samt 
om genomförandeavtalet.  

Enligt stycke 1 i denna artikel skall varje 
fördragsslutande part utse ett nationellt kon-
taktställe för automatisk sökning och jämfö-
relse av DNA-profiler. Det nationella kon-
taktställets befogenheter definieras i den na-
tionella lagstiftningen.  

Enligt stycke 2 fastställs de tekniska detal-
jerna för automatisk sökning och jämförelse 
av DNA-profiler särskilt i ett genomförande-
avtal. 

I Finland skall centralkriminalpolisen, som 
ansvarar för det internationella kriminalpolis-
samarbetet, fungera som det nationella kon-
taktställe som avses i artikeln. Tull- och 
gränsbevakningsväsendet kan begära DNA-
uppgifter av kontaktstället för utredande av 
sådana brott i fråga om vilka de är behöriga. 

Artikel 7. Insamling av molekylärgenetiskt 
material och översändande av DNA-profiler 
.I denna artikel föreskrivs om insamling av 
det ”cellmaterial” som behövs för faststäl-
lande av en DNA-profil och om översändan-
de av DNA-profilen till en annan fördrags-
slutande part. I artikeln föreskrivs om en si-
tuation där det pågår en brottsundersökning 
eller en rättegång i brottmål och det inte finns 
att tillgå en DNA-profil på en person som 
vistas i en fördragsslutande stat som förfrå-
gan över DNA-profil ställs till. I en sådan si-
tuation skall den fördragspart som är föremål 
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för sökningen ge rättshjälp genom att insamla 
och undersöka cellmaterial från personen i 
fråga och sända den DNA-profil som erhål-
lits till den fördragsslutande part som gjort 
sökningen, om förutsättningarna i enlighet 
med artikeln uppfylls. Enligt punkt 1 i denna 
artikel skall den fördragsslutande part som 
framställt förfrågan meddela för vilket än-
damål DNA-profilen behövs. Ifrågavarande 
fördragsslutande part skall enligt punkt 2 
även i enlighet med sin lagstiftning framstäl-
la en begäran eller ett förordnande om under-
sökning från en behörig myndighet, där det 
framgår de förutsättningar enligt vilka insam-
ling av cellmaterial hade varit möjlig om per-
sonen i fråga hade vistats i den fördragsslu-
tande stat som framställt förfrågan. Dessutom 
föreskrivs i punkt 3 att förutsättningarna för 
insamling och undersökning av cellmaterial 
och översändande av den DNA-profil som 
erhålls i den nationella lagstiftningen i den 
fördragsslutande part som är föremål för för-
frågan skall uppfyllas. 

Bestämmelsen i artikeln påverkar inte de 
principer enligt vilka DNA-profiler insamlas 
i Finland.På detta sätt beaktas till exempel 
begränsningarna i Finlands lagstiftning gäl-
lande insamling av DNA-profilen på sådana 
personer som inte misstänks för brott vid ut-
lämnande av uppgifter. 

Artikel 8. Fingeravtrycksuppgifter.I denna 
artikel föreskrivs om tillgången till referens-
uppgifter gällande fingeravtryckssystem och 
referensuppgifternas innehåll. Enligt denna 
artikel är de fördragsslutande parterna skyl-
diga att säkerställa att referensuppgifterna för 
de i brottsförebyggande och brottsundersö-
kande syfte inrättade nationella systemen för 
automatisk identifiering av fingeravtryck 
hålls tillgängliga. Referensuppgifterna får 
endast innehålla fingeravtrycksuppgifter och 
en beteckning, inte uppgifter som möjliggör 
en omedelbar identifiering av den berörda 
personen. Om referensuppgiften är sådan att 
den inte kan kopplas till en viss person, dvs. 
ett så kallat öppet spår, skall den kunna iden-
tifieras som en sådan. 

I Finland föreskrivs om registrering av 
fingeravtryck i 6 kap. 4 § i tvångsmedelsla-
gen. En polisman får ta fingeravtryck av den 
som misstänks för ett brott. Referensuppgif-
terna kan anses höra som en del till basregist-

ret (signalementsuppgifterna i informations-
systemet för polisärenden), varför de inte be-
höver särskild nationell reglering.  

Artikel 9. Automatisk sökning av fingerav-
trycksuppgifter.Denna artikel innehåller be-
stämmelser om automatisk sökning av fing-
eravtrycksuppgifter med hjälp av referensda-
tabaser för jämförelse av fingeravtryck i syfte 
att bekämpa och undersöka brott. 

Enligt stycke 1 i denna artikel skall de för-
dragsslutande parterna i syfte att bekämpa 
och undersöka brott ge de övriga avtalsslu-
tande parternas nationella kontaktställen som 
avses i artikel 11 tillträde till referensuppgif-
terna för de system för automatisk identifie-
ring av fingeravtryck som inrättats för detta 
syfte och rätt att göra automatiska sökningar 
i dem genom jämförelse av fingeravtrycks-
uppgifter. Rätten att göra sökningar kan en-
dast utnyttjas i enskilda fall och i enlighet 
med den nationella lagstiftningen i den för-
dragsslutande part som genomför sökningen. 

Enligt artikelns stycke 2 utförs det slutgil-
tiga säkerställandet av fingeravtrycksuppgif-
ters överensstämmelse med referensuppgif-
terna för den fördragsslutande part som upp-
rätthåller databasen av det nationella kon-
taktställe som framställt förfrågan på basis av 
automatiskt översända referensuppgifter som 
krävs för säkerställande av entydig överens-
stämmelse. 

Artikel 10. Översändande av övriga per-
sonuppgifter och ytterligare information.I 
denna artikel föreskrivs om en situation där 
en överensstämmelse mellan fingeravtryck 
konstaterats med hjälp av systemet för auto-
matisk sökning. I detta fall iakttas i fråga om 
översändande av övriga personuppgifter och 
ytterligare information med anknytning till 
referensuppgifterna nationell lagstiftning, in-
klusive bestämmelserna om rättshjälp. 

Fördragets bestämmelser påverkar inte Fin-
lands lagstiftning om registrering av finger-
avtryck. Enligt 37 § i polisregisterlagen får i 
artikel 10 avsedda fingeravtrycksuppgifter 
som insamlats i enlighet med principerna i 
Finlands lagstiftning utlämnas. 

Artikel 11. Nationellt kontaktställe och 
genomförandeavtal.Artikeln innehåller be-
stämmelser om utseende av ett nationellt 
kontaktställe för utbyte av information samt 
om genomförandeavtalet.  
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Enligt artikelns stycke 1 skall varje för-
dragsslutande part utse ett nationellt kontakt-
ställe för automatisk sökning och jämförelse 
av referensuppgifter som gäller fingerav-
tryck. Det nationella kontaktställets befogen-
heter definieras i den nationella lagstiftning-
en.  

Enligt artikelns stycke 2 fastställs det tek-
niska detaljerna för automatisk sökning och 
jämförelse av fingeravtryck särskilt i ett ge-
nomförandeavtal.  

I Finland skall centralkriminalpolisen, som 
ansvarar för det internationella kriminalpolis-
samarbetet, fungera som det nationella kon-
taktställe som avses i artikeln. Tull- och 
gränsbevakningsväsendet kan be om finger-
avtrycksuppgifter av kontaktstället för före-
byggande och utredande av sådana brott i 
fråga om vilka de är behöriga. 

Artikel 12. Automatisk sökning av uppgif-
ter ur fordonsregister.I denna artikel före-
skrivs om utbyte av fordonsregisteruppgifter 
mellan de fördragsslutande parterna i brotts-
förebyggande och brottsundersökande syfte 
samt om utseende av ett nationellt kontakt-
ställe för utbyte av information.  

Enligt stycke 1 i denna artikel ger de för-
dragsslutande parterna för förebyggande och 
undersökning av brott samt i anknytning till 
övriga brott som lyder under domstols- och 
åklagarväsendets behörighet samt för upp-
rätthållande av allmän ordning och säkerhet i 
stycke 2 avsedda nationella kontaktställen di-
rekt tillträde till och rätt att göra automatiska 
sökningar i de fordonsregisteruppgifter som 
fastställs i fördraget. Sökningar kan endast 
göras i enskilda fall och endast bland uppgif-
ter som gäller ägaren eller innehavaren och 
fordonet. En sökning kan endast genomföras 
genom användning av ett fordons fullständi-
ga identifieringsnummer eller registerbeteck-
ning och endast i överensstämmelse med den 
nationella lagstiftningen i den fördragsslu-
tande part som genomför sökningen.  

Enligt artikelns stycke 2 skall varje för-
dragsslutande part utse ett nationellt kontakt-
ställe för automatiska sökningar som gäller 
fordonsregisteruppgifter. Det nationella kon-
taktställets befogenheter definieras i den na-
tionella lagstiftningen. De tekniska detaljerna 
för sökningarna fastställs särskilt i ett genom-
förandeavtal. 

Direkt tillträde för en annan fördragsslu-
tande parts myndighet är en förändring till 
nuläget, då man är tvungen att särskilt begära 
uppgifter rörande fordon. I Finland är for-
donsregistret ett register som upprätthålls av 
Fordonsförvaltningscentralen som även all-
mänheten har rätt att få uppgifter ur. Proposi-
tionen innehåller ett förslag till ändring av 17 
§ i lagen om fordonstrafikregistret, som gäll-
er Fordonsförvaltningscentralens datasystem 
för vägtrafiken. 

Det nationella kontaktställe som tar emot 
förfrågningar som nämns i artikelns stycke 2 
är det samma som det kontaktställe som det 
nationella kontaktställe som genomför sök-
ningar som avses i stycke 1. När samma na-
tionella kontaktställe även genomför sök-
ningar skall det vara en polismyndighet, 
närmare bestämt centralkriminalpolisen, som 
ansvarar för det internationella kriminalpolis-
samarbetet. Det kan anses att om det natio-
nella kontaktställets befogenheter i Finland 
föreskrivs i 16 § i lagen om fordonstrafikre-
gistret, där det finns bestämmelser om poli-
sens rätt att vidareutlämna uppgifter i for-
donstrafikregistret. Den direkta tillgången för 
de fördragsslutande parterna torde i Finland 
genomföras via polisens datasystem, varvid 
polisen skulle tillse att det görs anslutningar 
från polisens datasystem till utlandet. För-
valtningen av de fördragsslutande parternas 
användarrättigheter och registreringen av 
logguppgifter (artikel 39) skall skötas av 
Fordonsförvaltningscentralen i egenskap av 
registerförare. Tull- och gränsbevakningsvä-
sendet kan be om uppgifter gällande fordon 
av kontaktstället för förebyggande och utre-
dande av sådana brott i fråga om vilka de är 
behöriga. 

Artikel 13. Översändande av andra upp-
gifter än personuppgifter  Denna artikel in-
nehåller bestämmelser om översändande av 
andra uppgifter än personuppgifter för före-
byggande av brott och avvärjande av en fara i 
samband med större evenemang. Enligt den-
na artikel skall de fördragsslutande parterna i 
samband med större evenemang med gräns-
överskridande verkningar i överensstämmel-
se med den nationella lagstiftningen både på 
begäran och på eget initiativ sända varandra 
andra uppgifter än personuppgifter för före-
byggande av brott och för upprätthållande av 
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den allmänna säkerheten och ordningen. Som 
exempel på större evenemang nämner arti-
keln betydande idrottsevenemang och Euro-
peiska rådets möten. 

Artikel 14. Översändande av personupp-
gifter. Denna artikel innehåller bestämmelser 
om översändande av personuppgifter för fö-
rebyggande av brott och avvärjande av en 
fara i samband med större evenemang. I arti-
keln föreskrivs även om behandlingen av de 
personuppgifter som översänds.  

Enligt stycke 1 i denna artikel skall de för-
dragsslutande parterna i samband med större 
evenemang med gränsöverskridande verk-
ningar i överensstämmelse med den nationel-
la lagstiftningen både på begäran och på eget 
initiativ sända varandra personuppgifter för 
förebyggande av brott och avvärjande av en 
fara som hotar den allmänna säkerheten och 
ordningen. En förutsättning för översändande 
av personuppgifter är att det på basis av do-
mar som vunnit laga kraft eller andra fakta 
finns skäl att anta att personen i fråga kom-
mer att begå brott vid det berörda evene-
manget eller att personen utgör ett hot mot 
den allmänna säkerheten och ordningen.  

Enligt stycke 2 i denna artikel får person-
uppgifter endast behandlas för de syften och i 
samband med det evenemang för vilket de i 
enlighet med stycke 1 i artikeln har över-
sänts. De uppgifter som har översänts skall 
utplånas omedelbart när de syften som avses 
i stycke 1 har uppnåtts eller när de inte längre 
kan uppnås, dock senast inom ett år. 

Den gällande lagstiftningen i Finland be-
gränsar polisens rätt att begära uppgifter ur 
brottsregistret enbart till tvångsmedelssitua-
tioner. Regeringen föreslår inte att Finlands 
lagstiftning ändras med anledning av be-
stämmelserna i denna artikel, eftersom vid 
utbytet av uppgifter i enlighet med artikeln 
iakttas nationell lagstiftning och Prümfördra-
get inte har för avsikt att ändra de principer 
enligt vilka insamlingen av uppgifter sker på 
det nationella planet. För Finlands del skulle 
med stöd av artikeln alltså enbart utlämnas 
sådana uppgifter som enligt Finlands nuva-
rande lagstiftning kunde fås för motsvarande 
nationella ändamål. Sådana uppgifter kunde 
till exempel vara sådana uppgifter i polisre-
gistret, vilkas utlämnande är tillåtet med stöd 
av 37 § i polisregisterlagen. 

Artikel 15. Nationellt kontaktställe. Denna 
artikel innehåller bestämmelser om utseende 
av ett nationellt kontaktställe för utbyte av 
information. Enligt denna artikel utser varje 
fördragsslutande part ett nationellt kontakt-
ställe för förmedling av personuppgifter och 
andra än personuppgifter i samband med 
större evenemang. Det nationella kontaktstäl-
lets befogenheter definieras i den nationella 
lagstiftningen. För Finlands del skall central-
kriminalpolisen, som ansvarar för det inter-
nationella kriminalpolissamarbetet, fungera 
som nationellt kontaktställe. 
 
Kapitel III. Åtgärder för bekämpning av ter-

roristbrott 

Artikel 16. Översändande av uppgifter för 
bekämpning av terroristbrott.I denna artikel 
föreskrivs om möjligheten att utlämna per-
sonuppgifter till en annan fördragsslutande 
part även utan begäran, om det finns skäl att 
anta att vederbörande person kommer att 
göra sig skyldig till sådana brott som avses i 
artiklarna 1—3 i Europeiska unionens råds 
rambeslut om bekämpande av terrorism 
(2002/475/RIF). Dessutom innehåller arti-
keln bestämmelser om utseende av ett natio-
nellt kontaktställe. 

Enligt artikelns stycke 1 kan de fördrags-
slutande parterna i överensstämmelse med 
sin nationella lagstiftning och i enskilda fall 
även utan föregående förfrågan översända 
sådana uppgifter som anges i stycke 2 till 
varandras nationella kontaktställen, om det 
anses nödvändigt då det på basis av tillgäng-
liga fakta finns skäl att anta att vederbörande 
personer kommer att göra sig skyldiga till 
sådana brott som avses i artiklarna 1—3 i Eu-
ropeiska unionens råds rambeslut om be-
kämpande av terrorism (2002/475/RIF).  

Enligt stycke 2 i denna artikel är sådana 
uppgifter som skall sändas efternamn, för-
namn, födelsetid, födelseort, samt grunderna 
till antagandet enligt stycke 1 att personen i 
fråga kommer att göra sig skyldig till brott.  

Enligt stycke 3 i denna artikel skall varje 
fördragsslutande part utse ett nationellt kon-
taktställe för utbyte av uppgifter i enlighet 
med denna artikel. Det nationella kontaktstäl-
lets befogenheter definieras i den nationella 
lagstiftningen.  
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Enligt stycke 4 i denna artikel kan den 
myndighet som sänder uppgifterna med stöd 
av sin nationella lagstiftning fastställa de 
villkor enligt vilka den mottagande myndig-
heten kan använda de uppgifter som över-
sänds. Bestämmelsen hör till området för 
lagstiftningen, men motsvarar de principer 
som omfattas av 27 § 2 mom. i lagen om in-
ternationell rättshjälp i straffrättsliga ären-
den.  

Enligt 37 § i polisregisterlagen får sådana 
uppgifter som avses i artikel 16 överlämnas. 
Som nationellt kontaktställe fungerar 
skyddspolisen, som ansvarar för bekämp-
ningen av terrorism. 

Artikel 17. Flygsäkerhetsvakter.Denna ar-
tikel innehåller bestämmelser om flygsäker-
hetsvakter (Air Marshals) och skyldigheten 
av att underrätta den andra fördragsslutande 
parten om att sådana används. 

Enligt stycke 1 i artikeln skall varje för-
dragsslutande part fatta ett nationellt beslut 
om användning av flygsäkerhetsvakter i de 
luftfartyg som registrerats i landet. Vid an-
vändningen av flygsäkerhetsvakter iakttas 
konventionen angående internationell civil 
luftfart (FördrS 11/49) som ingicks i Chicago 
den 7 december 1944 jämte bilagor, samt öv-
riga handlingar för tillämpning av konven-
tionen. I fråga om befogenheterna för luftfar-
tygets befälhavare skall beaktas Tokyokon-
ventionen av den 14 september 1963 om 
brott och vissa andra handlingar, begångna 
ombord på luftfartyg (FördrS 22/1971). Ut-
över dessa särskilt nämnda internationella 
avtal skall iakttas de övriga bestämmelser i 
internationell lag som är bindande för de för-
dragsslutande parterna.  

Enligt artikelns stycke 2 skall de som fun-
gerar som flygsäkerhetsvakter i det hänseen-
de som avses i detta fördrag vara polistjäns-
temän eller personer med motsvarande ut-
bildning i statlig tjänst som har i uppgift att 
upprätthålla säkerheten på luftfartyg.  

Enligt artikelns stycke 3 skall de fördrags-
slutande parterna samarbeta i fråga om ut-
bildningen av flygsäkerhetsvakter och deras 
utrustning.  

Enligt artikelns stycke 4 skall det nationella 
kontakt- och samordningsstället i den för-
dragsslutande part som sänder en flygsäker-
hetsvakt skriftligen underrätta kontakt- och 

samordningsstället i den andra fördragsslu-
tande parten till eller från vars flygplats flyg-
ningen sker om användningen av en säker-
hetsvakt på flyg minst tre dagar innan flyg-
ningen äger rum. Ett undantag till detta är en 
akut farosituation, då anmälan skall ske utan 
dröjsmål, i regel innan luftfartyget landar. 

I enlighet med artikelns stycke 5 skall an-
mälan om användning av en flygsäkerhets-
vakt behandlas konfidentiellt. Anmälan skall 
omfatta de uppgifter som nämns i bilaga 1 till 
fördraget. Dessa uppgifter är insatsens tidta-
bell, flyguppgifter, antal flygsäkerhetsvakter 
på flygningen och deras namn, passnummer, 
uppgifter om vapen och ammunition och 
uppgifter om övrig nödvändig utrustning som 
krävs för genomförande av insatsen. De för-
dragsslutande parterna kan ändra bilagan ge-
nom en särskild överenskommelse.  

I Finlands lagstiftning finns inga bestäm-
melser om flygsäkerhetsvakter. I enlighet 
med statsrådets och riksdagens linjedrag-
ningar har man åtminstone inte under nuva-
rande omständigheter för avsikt att ta i bruk 
flygsäkerhetsvakter på finländska luftfartyg. 
Bestämmelserna i artikeln hör till området 
för lagstiftningen. 

Artikel 18. Innehav av tjänstevapen, am-
munition och övrig utrustning.Denna artikel 
föreskriver om innehav av tjänstevapen, am-
munition och övrig utrustning.  

Enligt artikelns stycke 1 skall en fördrags-
slutande part på begäran av en annan för-
dragsslutande part bevilja en flygsäkerhets-
vakt ett allmänt tillstånd att inneha tjänsteva-
pen, ammunition och övrig nödvändig ut-
rustning på flygningar till och från den för-
dragsslutande partens flygplatser. Tillståndet 
skall omfatta både medförande av tjänsteva-
pen och ammunition på luftfartyg samt, på 
det sätt som avses i stycke 2, till säkerhets-
zoner med begränsat tillträde på en flygplats 
i den fördragsslutande parten.  

I artikelns stycke 2 föreskrivs om förutsätt-
ningarna för innehav av tjänstevapen och 
ammunition. Det är tillåtet att avlägsna sig 
från ett luftfartyg medförande tjänstevapen 
och ammunition till en annan fördragsslutan-
de parts flygplats eller att vistas i flygplat-
sens säkerhetszon med begränsat tillträde en-
dast åtföljd av en företrädare för den behöri-
ga nationella myndigheten i den andra för-
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dragsslutande parten. Tjänstevapen och am-
munition som medförs överlämnas omedel-
bart efter avstigningen från luftfartyget i när-
varo av följeslagaren vid en av den nationella 
myndigheten fastställd överlåtelseplats, där 
de förvaras under uppsikt. 

Vapnen och ammunitionen skall enligt för-
draget omedelbart efter ankomsten överlåtas 
till mållandets myndigheter för att förvaras 
på ett säkert ställe. Den gällande lagstiftning-
en i Finland reglerar inte användningen av 
beväpnade flygsäkerhetsvakter på luftfartyg. 
Införsel, utförsel och innehav av flygsäker-
hetsvakters vapen hör i Finland till tillämp-
ningsområdet för lagstiftningen om skjutva-
pen. När skjutvapen införs skall för dem i 
princip skaffas vederbörande överförings- 
och innehavstillstånd särskilt för varje fall. 
Behöriga myndigheter i fråga om styrningen 
av flygsäkerhetsvakter skall vara polis-, tull- 
och gränsbevakningsmyndigheterna. 

Det föreslås att i 2 § i lagen om ikraftsät-
tande och i 17 § i skjutvapenlagen införs be-
stämmelser om flygsäkerhetsvakters rätt att 
bära skjutvapen och andra maktmedelsred-
skap.  

Artikel 19. Nationella kontakt- och sam-
ordningsställen.I denna artikel föreskrivs att 
ett nationellt kontakt- och samordningsställe 
skall utses gällande användningen av flygsä-
kerhetsvakter. I Finland skall en polisenhet 
som utses genom förordning av statsrådet 
fungera som nationellt kontakt- och samord-
ningsställe. Kontakt- och samordningsstället 
skall vid behov informera övriga polisenheter 
samt tull-, gränsbevaknings- och luftfarts-
myndigheterna.  
 
Kapitel IV. Åtgärder för bekämpning av 

olaglig migration 

Artikel 20. Dokumentrådgivare.Denna ar-
tikel innehåller bestämmelser om utstatione-
ring av dokumentrådgivare i stater som klas-
sificeras som ursprungs- eller transitländer 
för olaglig migration.  

Enligt artikelns stycke 1 kommer de för-
dragsslutande parterna på basis av en gemen-
sam lägesbedömning överens om sändande 
av dokumentrådgivare till stater som klassifi-
ceras som ursprungs- eller transitländer för 
olaglig migration. De fördragsslutande par-

terna skall i detta sammanhang beakta rådets 
förordning (EG) nr 377/2004 av den 19 feb-
ruari 2004 om inrättande av ett nätverk av 
sambandsmän för invandring.  

Enligt stycke 2 i denna artikel underrättar 
de fördragsslutande parterna varandra regel-
bundet om uppgifter angående olaglig migra-
tion som deras dokumentrådgivare uppdagar 
i sin verksamhet.  

Enligt stycke 3 i denna artikel kan de för-
dragsslutande parterna när de sänder ut do-
kumentrådgivare för konkreta åtgärder utse 
en fördragsslutande part att sköta samord-
ningen. Samordningen kan begränsas tids-
mässigt. 

Artikel 21. Dokumentrådgivarnas uppgif-
ter. I denna artikel räknas dokumentrådgi-
varnas särskilda uppgifter upp.  

Enligt stycke 1 punkt 1 i artikeln ger do-
kumentrådgivarna råd till och utbildar de 
fördragsslutande parternas utrikesrepresenta-
tioner i pass- och visumärenden, särskilt i an-
slutning till identifiering av förfalskade och 
manipulerade dokument och missbruk av do-
kument och olaglig migration. Enligt stycke 
1 punkt 2 i artikeln ger dokumentrådgivarna 
råd till och utbildar transportföretag i fråga 
om de skyldigheter dessa har i enlighet med 
Schengenkonventionen (FördrS 23/2001) och 
bilaga 9 till Chicagokonventionen angående 
internationell civil luftfart (FördrS 11/49) 
och i fråga om identifiering av förfalskade 
och manipulerade dokument och inresebe-
stämmelser. Enligt stycke 1 punkt 3 i artikeln 
ger dokumentrådgivarna även råd till och ut-
bildar de myndigheter och inrättningar som 
ansvarar för gränskontrollerna. Enligt arti-
keln påverkar dessa bestämmelser om doku-
mentrådgivarnas uppgifter inte behörigheten 
för de fördragsslutande parternas utrikesre-
presentationer eller de myndigheter som an-
svarar för gränskontrollen. 

Artikel 22. Nationella kontakt- och sam-
ordningsställen.I artikeln bestäms om ut-
nämning av nationella kontakt- och samord-
ningsställen för dokumentrådgivarnas verk-
samhet. Enligt artikeln fungerar de nationella 
kontakt- och samordningsställena som för-
medlare vid överenskommelser om utsän-
dande av dokumentrådgivare samt om råd-
givnings- och utbildningsåtgärder.  

I Finland skall centralkriminalpolisen, som 
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ansvarar för brottslaboratorieverksamheten, 
fungera som kontakt- och samordningsställe. 
Centralkriminalpolisen skall samarbeta bland 
annat med gränsbevakningsväsendets doku-
mentrådgivare. 

Artikel 23. Bistånd vid återsändande av 
invandrare. Artikeln föreskriver om bistånd 
vid återsändande av invandrare, inklusive 
gemensamma flyg för återsändande och de 
fördragsslutande parternas möjlighet att åter-
sända invandrare genom en annan fördrags-
slutande parts territorium samt utseende av 
kontaktställe.  

Enligt stycke 1 biträder de fördragsslutande 
parterna varandra i samband med återsän-
dande med beaktande av rådets beslut 
2004/573/EG av den 29 april 2004 om orga-
nisation av gemensamma flygningar för åter-
sändande från två eller flera medlemsstaters 
territorium av tredjelandsmedborgare vilka 
omfattas av enskilda beslut om återsändande 
samt rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 
november 2003 om bistånd vid transitering i 
samband med återsändande med flyg. De 
fördragsslutande parterna skall i god tid un-
derrätta varandra om planerade återsändan-
den och i mån av möjlighet erbjuda en möj-
lighet att delta i dem. I samband med gemen-
samma återsändanden kommer de fördrags-
slutande parterna överens om ledsagandet av 
de personer som återsänds och om de säker-
hetsåtgärder som iakttas.  

Enligt stycke 2 i denna artikel får en för-
dragsslutande part vid behov återsända en 
person genom en annan fördragsslutande 
parts territorium. I detta fall skall den för-
dragsslutande part genom vars territorium 
återsändandet skall ske besluta om återsän-
dandet. I detta beslut fastställs bestämmel-
serna för genomförande av återsändandet 
samt vid behov de tvångsmedel som i enlig-
het med den nationella lagstiftningen kan till-
lämpas på den person som skall återsändas.  

Enligt stycke 3 i artikeln utser de fördrags-
slutande parterna nationella kontaktställen 
för planeringen och genomförandet av åter-
sändanden. Med regelbundna intervaller 
sammanträder sakkunniga inom ramen för en 
arbetsgrupp, som har som syfte att utvärdera 
tidigare insatser och beakta dessa vid den 
fortsatta planeringen och genomförandet 
samt att undersöka de eventuella problem 

som en sådan transitering som nämns i 
stycke 2 kan ge upphov till och att försöka 
lösa dessa problem. 

Bestämmelserna om organisation av ge-
mensamma flygningar för återsändande 
grundar sig på gällande gemenskapslagstift-
ning (rådets beslut 2004/573/EG om organi-
sation av gemensamma flygningar för åter-
sändande samt rådets direktiv 2003/110/EG 
om bistånd vid transitering i samband med 
återsändande med flyg). Det återsändande 
genom en annan fördragsslutande parts terri-
torium som ingår i artikel 23 stycke 2 är ett 
nytt slags förfarande. Denna bestämmelse 
kan tolkas som att den avser andra återsän-
danden än sådana som sker med gemensam-
ma flyg för återsändande, det vill säga andra 
återsändanden med flyg eller återsändanden 
genom en fördragsslutande parts land- eller 
havsområde. 

Det föreslås att i utlänningslagen införs be-
stämmelser om avlägsnande ur landet genom 
Finlands territorium. Genom dessa bestäm-
melser sätts vederbörande bestämmelser i 
Prümfördraget i kraft samt kompletteras ge-
nomförandet av rådets direktiv om bistånd 
vid transitering i samband med återsändande 
med flyg. I Finland skall en polis- eller 
gränsbevakningsenhet som utses genom för-
ordning av statsrådet fungera som nationellt 
kontaktställe. Kontaktstället skall vid behov 
informera övriga polis- och gränsbevak-
ningsenheter samt andra myndigheter. 
 
Kapitel V. Övriga samarbetsformer 

Artikel 24. Gemensamma insatser.I arti-
keln föreskrivs om gemensamma insatser, 
där företrädare för en fördragsslutande parts 
myndigheter genomför operativt samarbete i 
en annan fördragsslutande parts territorium 
för upprätthållande av allmän ordning och 
säkerhet och för förebyggande av brott.  

Enligt stycke 1 i artikeln kan de fördrags-
slutande parterna för att effektivera det poli-
siära samarbetet för att avvärja hot mot sä-
kerheten och den allmänna ordningen samt 
för förebyggande av brott anordna gemen-
samma patruller och genomföra övriga insat-
ser där de fördragsslutande parternas tjäns-
temän eller andra statsanställda deltar i insat-
ser i en annan fördragsslutande parts territo-
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rium.  
Enligt stycke 2 i artikeln kan värdstaten i 

enlighet med sin nationella lagstiftning och 
med den utsändande statens medgivande ge 
andra fördragsslutande parters tjänstemän rätt 
att utöva regionala befogenheter inom ramen 
för en gemensam insats. Värdstaten kan ock-
så bevilja en annan fördragsslutande parts 
tjänstemän rätt att inom sitt territorium utöva 
befogenheter i enlighet med den utsändande 
statens lagstiftning. Sådana befogenheter kan 
endast utövas under ledning av värdstatens 
tjänstemän och i regel i närvaro av dessa. 
Den andra fördragsslutande partens tjänste-
män lyder i detta sammanhang under värdsta-
tens nationella lagstiftning och värdstaten an-
svarar för deras åtgärder.  

Enligt stycke 3 i artikeln skall de tjänste-
män som deltar i gemensamma insatser iaktta 
de anvisningar som meddelas av värdstatens 
behöriga myndighet.  

Enligt stycke 4 i artikeln fastställs de prak-
tiska aspekterna av detta samarbete i ett ge-
nomförandeavtal.  

Det föreslås att i 4 § i lagen om ikraftsät-
tande och i 17 § i skjutvapenlagen införs be-
stämmelser om befogenheterna och rätten att 
bära skjutvapen och andra maktmedelsred-
skap för en annan fördragsslutande parts 
tjänstemän som deltar i en gemensam insats. 
Finländska tjänstemän som deltar i gemen-
samma insatser på en annan stats territorium 
kunde till exempel utgöras av polis-, tull- och 
gränsbevakningsmän. 

Artikel 25. Åtgärder vid omedelbar 
fara.Denna artikel innehåller bestämmelser 
om avvärjande av omedelbar fara för liv.  

Enligt stycke 1 i denna artikel kan en för-
dragsslutande parts tjänstemän överskrida 
den gemensamma gränsen i brådskande fall 
utan förhandsmedgivande av en annan för-
dragsslutande part för att i närheten av grän-
sen genomföra tillfälliga åtgärder för att av-
värja överhängande fara som hotar liv eller 
hälsa. Åtgärderna skall vidtas i enlighet med 
värdstatens nationella lagstiftning.  

I stycke 2 fastställs som brådskande fall 
sådana fall där inväntande av värdstatens åt-
gärder kunde leda till att den hotande faran 
förverkligas.  

Enligt stycke 3 skall de gränsöverskridande 
tjänstemännen omedelbart underrätta värd-

staten om situationen. Värdstaten skall be-
kräfta anmälan och utan dröjsmål vidta åt-
gärder för att avvärja faran och ta kontroll 
över situationen. De gränsöverskridande 
tjänstemännen får verka i värdstaten endast 
tills värdstaten har vidtagit nödvändiga åt-
gärder för att avvärja faran. De gränsöver-
skridande tjänstemännen skall iaktta de an-
visningar som värdstaten meddelar.  

Enligt stycke 4 skall de fördragsslutande 
parterna i ett särskilt avtal fastställa de myn-
digheter som enligt stycke 3 omedelbart skall 
underrättas. De gränsöverskridande tjänste-
männen lyder under bestämmelserna i denna 
artikel och värdstatens lagstiftning.  

Enligt stycke 5 ansvarar värdstaten för 
gränsöverskridande tjänstemäns åtgärder. 

Det föreslås att i 5 § i lagen om ikraftsät-
tande och i 17 § i skjutvapenlagen införs be-
stämmelser om befogenheterna och rätten att 
bära skjutvapen och andra maktmedelsred-
skap för en annan fördragsslutande parts 
tjänstemän som agerar i en omedelbar farosi-
tuation. I Finland kunde de gränsöverskri-
dande tjänstemännen utgöras av polis-, tull- 
och gränsbevakningsmän. 

Artikel 26. Bistånd vid större evenemang, 
katastrofer och allvarliga olyckor. Enligt 
denna artikel skall de fördragsslutande par-
ternas behöriga myndigheter biträda varandra 
i enlighet med sin nationella lagstiftning vid 
större evenemang och motsvarande, katastro-
fer och allvarliga olyckor. Artikeln innehåller 
bestämmelser om hur detta bistånd skall ges. 
De fördragsslutande parterna underrättar i ett 
så tidigt skede som möjligt varandra om så-
dana situationer som har gränsöverskridande 
verkningar, och förmedlar väsentliga uppgif-
ter som hänför sig till dem (stycke 1 punkt 
1). I sådana situationer genomför och sam-
ordnar de fördragsslutande parterna nödvän-
diga polisiära åtgärder inom sitt territorium 
(stycke 1 punkt 2). Dessutom kan den för-
dragsslutande part inom vars territorium situ-
ationen i fråga äger rum be att de övriga för-
dragsslutande parterna lämnar bistånd genom 
att sända tjänstemän, specialsakkunniga och 
rådgivare samt nödvändig utrustning (stycke 
1 punkt 3). Bestämmelserna i denna artikel 
påverkar inte de fördragsslutande parternas 
internationella avtal om ömsesidigt bistånd i 
katastrofsituationer. Vid det bistånd som av-
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ses i denna artikel är det inte fråga om an-
vändning av befogenheter på en annan stats 
territorium. 

Enligt 37 § i polisregisterlagen får sådana 
uppgifter som avses i artikel 26 överlämnas. I 
53 § 1 mom. i polislagen föreskrivs om poli-
sens handräckning till polisen i en främman-
de stat genom att hänvisa bland annat till vad 
som avtalats i internationella avtal som är 
förpliktande för Finland. I Finland kunde po-
lis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna 
vara biträdande myndigheter. 

Artikel 27. Bistånd på begäran.I denna ar-
tikel föreskrivs om bistånd på begäran. 

Enligt stycke 1 bistår de fördragsslutande 
parternas behöriga myndigheter på begäran 
varandra inom ramen för sina befogenheter 
och i enlighet med sin nationella lagstiftning.  

Enligt stycke 2 stöder tjänstemännen var-
andra i enlighet med artikel 39 stycke 1 för-
sta meningen i Schengenkonventionen. I det-
ta stycke definieras de sätt på vilka bistånd 
särskilt kan ges. Myndigheterna stöder var-
andra genom att fastställa ägaren och inneha-
varen av vägtrafik- och sjötrafikfordon och 
luftfartyg samt genom att redogöra för föra-
ren, om inte detta redan ingår i artikel 12. 
Myndigheterna ger även bistånd genom att 
skaffa fram information om körkort, skep-
parbrev och liknande kvalifikationer, bekräf-
ta en viss persons vistelseort och bostads-
adress, kontrollera grunderna till uppehålls-
tillståndet, konstatera innehavarna till en tele-
fonanslutning och övrig telekommunika-
tionsutrustning, såvida dessa uppgifter är 
allmänt tillgängliga, fastställa personers iden-
titet, utreda föremåls, till exempel vapens, 
motorfordons och sjöfordons ursprung, skaf-
fa information ur polisens databaser och po-
lishandlingar samt information ur myndighe-
ternas offentliga register, omedelbart anmäla 
vapen eller sprängämnen samt förfalskningar 
av pengar eller värdepapper, informera om 
gränsöverskridande övervakningsåtgärder, 
förföljande och kontrollerade leveranser, och 
fastställa en persons beredskap att meddela 
uppgifter.  

I stycke 3 i artikeln föreskrivs att om en 
myndighet som har tagit emot en begäran 
inte ansvarar för uppfyllandet av begäran 
skall den vidarebefordra begäran till den be-
höriga myndigheten och informera den myn-

dighet som begärt bistånd om detta. Den be-
höriga myndigheten uppfyller begäran och 
meddelar resultatet till den myndighet som 
begärt bistånd. 

Av 30 § i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet följer att en finländsk 
myndighet som kan utlämna en sekretessbe-
lagd uppgift till en finländsk brottsbekäm-
pande myndighet på basis av Prümfördraget 
även kan utlämna samma uppgift till en an-
nan stats brottsbekämpande myndighet. Det 
samma gäller även en situation där en fin-
ländsk brottsbekämpande myndighet kan ut-
lämna uppgiften i fråga till en annan fin-
ländsk brottsbekämpande myndighet. Det 
finns inget hinder för att utlämnandet av en 
uppgift som en finländsk myndighet innehar 
sker via en finländsk brottsbekämpande 
myndighet. Om vidareutlämning av uppgifter 
i fordonstrafikregistret föreskrivs särskilt i 16 
§ i lagen om fordonstrafikregistret. I 25 a § 1 
mom. i lagen om internationell rättshjälp i 
straffrättsliga ärenden föreskrivs om utläm-
nande av sekretessbelagda uppgifter på basis 
av en begäran om rättshjälp. Utlämnandet av 
uppgifter på basis av artikeln sker i enlighet 
med den nationella lagstiftningen, vilket in-
nebär att till exempel särskilda begränsningar 
gällande användningen av uppgifterna förblir 
i kraft. Utlämnandet av i artikeln nämnda of-
fentliga uppgifter förutsätter ingen särskild 
reglering. 

Enligt 37 § i polisregisterlagen får sådana 
uppgifter som avses i artikel 27 överlämnas. I 
53 § 1 mom. i polislagen föreskrivs om poli-
sens handräckning till polisen i en främman-
de stat genom att hänvisa bland annat till vad 
som avtalats i internationella avtal som är 
förpliktande för Finland. I Finland kunde po-
lis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna 
vara stödjande myndigheter. 
 
Kapitel VI. Allmänna bestämmelser 

Artikel 28. Användning av tjänstevapen, 
ammunition och övrig nödvändig utrustning. 
I denna artikel bestäms om användningen av 
uniform, tjänstevapen, ammunition och övrig 
utrustning i en annan fördragsslutande parts 
territorium när en tjänsteman deltar i gemen-
samma insatser enligt detta fördrag. Dessut-
om föreskrivs i artikeln vilken stats lagstift-
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ning som tillämpas när en tjänsteman använ-
der motorfordon i en annan fördragsslutande 
parts territorium.  

Enligt stycke 1 kan tjänstemän som inom 
ramen för en gemensam insats vistas i en an-
nan fördragsslutande parts territorium använ-
da sin tjänsteuniform samt inneha tjänsteva-
pen, ammunition och övrig nödvändig ut-
rustning i enlighet med ursprungsstatens na-
tionella lagstiftning. En fördragsslutande part 
kan förbjuda ursprungsstatens tjänstemän att 
medföra vissa tjänstevapen, viss ammunition 
och övrig utrustning.  

Enligt stycke 2 räknas i bilaga 2 för varje 
fördragsslutande part upp de tjänstevapen, 
ammunition och övrig nödvändig utrustning 
som endast får användas i självförsvar eller 
nödvärn. Värdstatens tjänsteman som leder 
insatsen kan i enskilda fall, i enlighet med 
den nationella lagstiftningen, godkänna an-
vändning av tjänstevapen, ammunition och 
övrig nödvändig utrustning i andra fall än de 
som avses i första meningen. Vid användning 
av tjänstevapen, ammunition och övrig ut-
rustning skall värdstatens lagstiftning iakttas. 
De behöriga myndigheterna skall hålla var-
andra underrättade om tillåtna tjänstevapen 
och tillåten ammunition och övrig nödvändig 
utrustning och villkoren för användningen av 
dem.  

Enligt stycke 3 kan de fördragsslutande 
parterna ändra bilaga 2 genom en särskild 
överenskommelse.  

Enligt stycke 4 gäller för en tjänsteman 
som i med stöd av detta fördrag använder 
motorfordon i en annan fördragsslutande 
parts territorium samma trafikrättsliga be-
stämmelser som för värdstatens tjänstemän.  

Enligt stycke 5 fastställs de praktiska 
aspekterna i samband med användningen av 
tjänstevapen, ammunition och övrig nödvän-
dig utrustning i ett genomförandeavtal.  

Enligt stycke 6 påverkar bestämmelserna i 
denna artikel inte tillämpningen av artikel 18. 

Det föreslås att i 4 och 6 § i lagen om 
ikraftsättande och i 17 § i skjutvapenlagen 
införs bestämmelser om rätten att bära skjut-
vapen och andra maktmedelsredskap för en 
annan stats tjänstemän som deltar i en ge-
mensam insats samt om sådana tjänstemäns 
rättigheter när de framför ett fordon. 

Då Finland deponerar sitt anslutningsin-

strument beträffande Prümfördraget skall den 
enligt artikel 28 stycke 2 i fördraget även 
räkna upp tjänstevapen, ammunition och öv-
rig nödvändig utrustning som endast får an-
vändas vid nödvärn för att skydda sig själv 
eller andra. Denna bestämmelse hör inte till 
området för lagstiftningen, eftersom det vid 
denna anmälan endast är fråga om angivande 
av tjänstevapen, ammunition och utrustning 
som fastställs enligt Finlands lagstiftning. 

Artikel 29. Skydd och bistånd. Enligt arti-
keln är de fördragsslutande parterna skyldiga 
att skydda och bistå från andra fördragsslu-
tande parter utsända tjänstemän på samma 
sätt som sina egna tjänstemän. 

Artikel 30. Allmän ansvarsfördelning. Ar-
tikeln innehåller bestämmelser om den all-
männa ansvarsfördelningen. Enligt denna ar-
tikel tillämpas i fråga om ansvar enligt detta 
fördrag artikel 43 i Schengenkonventionen, 
med undantag för artiklarna 17 och 18, dvs. 
flygsäkerhetsvakter.  

I 25 b § i lagen om internationell rättshjälp 
i straffrättsliga ärenden föreskrivs om ansvar 
för skador som orsakas av utländska tjänste-
män. I fråga om flygsäkerhetsvakter tilläm-
pas bestämmelserna om staters ansvar i in-
ternationell rätt. I samband med fördragsför-
handlingarna utreddes, enligt de uppgifter 
som regeringen tagit del av, grundligt möj-
ligheten att i fördraget införa bestämmelser 
om flygsäkerhetsvakters ansvar, men efter ut-
redningarna bestämde man sig för lösningen i 
enlighet med denna artikel. Rättsläget i fråga 
om ansvarigheten i samband med flygsäker-
hetsvakter skulle inte förändras från nuva-
rande, eftersom användningen av flygsäker-
hetsvakter för närvarande är tillåten enligt in-
ternationella avtal om luftfart och övrig till-
lämplig internationell rätt. Flygsäkerhetsvak-
ternas ansvar bör enligt regeringen vid behov 
förtydligas genom internationella avtalsar-
rangemang som är mera täckande än Prüm-
fördraget. 

Artikel 31. Tjänstemans straffrättsliga 
ställning. Enligt denna artikel jämställs tjäns-
temän i fråga om brott som de begår och 
brott som de utsätts för med tjänstemännen i 
den fördragsslutande part inom vars territori-
um de verkar, om inte något annat följer av 
avtal som är förpliktande för bägge fördrags-
slutande parter. 
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Det föreslås att till 16 kap. 20 § och 40 kap. 
12 § i strafflagen fogas ett omnämnande om 
uppgifter som innefattar upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet och förebyg-
gande och utredning av brott. 

Artikel 32. Tjänsteförhållanden. Enligt 
denna artikel lyder tjänstemän som i överens-
stämmelse med detta fördrag verkar i en an-
nan fördragsslutande parts territorium i tjäns-
terättsligt hänseende under den gällande lag-
stiftningen i sitt eget land. 
 
Kapitel VII. Allmänna bestämmelser om 

dataskydd 

Artikel 33. Definitioner av begrepp, till-
lämpningsområde. I denna artikel definieras 
de begrepp som används i fördraget och för-
dragets tillämpningsområde.  

Enligt stycke 1 punkt 1 i denna artikel av-
ses med behandling av personuppgifter all 
behandling av personuppgifter eller en räcka 
behandlingar med eller utan hjälp av automa-
tiska förfaranden. I punkten uppräknas flera 
exempel på behandling av personuppgifter. 
Enligt denna punkt är även underrättande av 
om en överensstämmelse konstaterats eller 
inte sådan behandling av personuppgifter 
som avses i detta fördrag. Enligt stycke 1 
punkt 2 i artikeln avses med automatisk sök-
ning direkt tillträde till en annan myndighets 
automatiska databas på ett sätt där en förfrå-
gan besvaras fullständigt automatiskt. Enligt 
stycke 1 punkt 3 i artikeln avses med förse-
ende med en beteckning märkning av regi-
strerade personuppgifter utan att man försö-
ker begränsa den framtida behandlingen av 
dem. Enligt stycke 1 punkt 4 innebär spär-
rande märkning av registrerade personupp-
gifter i syfte att begränsa den framtida be-
handlingen av dem.  

Enligt stycke 2 gäller följande bestämmel-
ser för uppgifter som översänds eller har 
översänts i enlighet med detta fördrag, om 
inget annat bestäms i ovan nämnda kapitel. 

Dataskyddsbestämmelserna i kapitel VII i 
fördraget skall med stöd av 1 § i lagen om 
ikraftsättande gälla som lag i Finland. Be-
stämmelserna motsvarar personuppgiftsla-
gens principer. Dessutom föreslås vissa data-
skyddsbestämmelser till 29 och 41 § i polis-
registerlagen och till 17 § i FTR-lagen. 

Artikel 34. Dataskyddsnivå. Denna artikel 
innehåller bestämmelser om dataskyddsni-
vån.  

Enligt stycke 1 i denna artikel skall varje 
fördragsslutande part se till att dess nationel-
la lagstiftning i fråga om behandlingen av 
personuppgifter som översänds eller över-
sänts i enlighet med detta fördrag garanterar 
en dataskyddsnivå som motsvarar åtminstone 
den nivå som fastställs i Europarådets kon-
vention av den 28 januari 1981 om skydd för 
enskilda vid automatisk databehandling av 
personuppgifter och i dess tilläggsprotokoll 
av den 8 november 2001. I fråga om data-
skyddsnivån skall även beaktas rekommen-
dation nr R (87) 15 av den 17 september 
1987 från Europarådets ministerkommitté om 
polisens användning av personuppgifter även 
när det inte är fråga om automatisk behand-
ling av uppgifterna. 

I stycke 2 förutsätts att översändande av 
uppgifter i enlighet med detta fördrag kan in-
ledas först när bestämmelserna i kapitel VII 
har införlivats med lagstiftningen i de för-
dragsslutande parter som deltar i informa-
tionsutbytet. Den ministerkommitté som av-
ses i artikel 43 beslutar om huruvida dessa 
förutsättningar är uppfyllda. 

Artikel 35. Ändamålsbundenhet. Denna ar-
tikel innehåller bestämmelser om ändamåls-
bundenheten beträffande behandlingen av 
personuppgifter.  

Enligt stycke 1 i denna artikel får den för-
dragsslutande part som tar emot personupp-
gifter behandla dessa endast för sådana än-
damål för vilka de har översänts i enlighet 
med detta fördrag. En behandling av person-
uppgifter för andra ändamål är tillåten endast 
med förhandstillstånd av den fördragsslutan-
de part som innehar uppgifterna och i enlig-
het med den mottagande fördragsslutande 
partens nationella lagstiftning. Ett förhands-
tillstånd förutsätter att den nationella lagstift-
ningen i den fördragsslutande part som inne-
har uppgifterna tillåter behandling av per-
sonuppgifter för sådana andra ändamål.  

I stycke 2 fastställs de ändamål för vilka 
den fördragsslutande part som gör en förfrå-
gan eller en jämförelse får använda uppgifter 
som översänts i enlighet med artiklarna 3, 4 
och 9. Enligt detta stycke får sådana uppgif-
ter endast användas för fastställande av om 
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jämförda DNA-profiler eller fingeravtrycks-
uppgifter överensstämmer, utarbetande och 
inlämnande av en begäran om handräckning 
eller rättshjälp i enlighet med den nationella 
lagstiftningen när dessa uppgifter överens-
stämmer och registrering i enlighet med arti-
kel 39. Den fördragsslutande part som inne-
har uppgifterna får behandla uppgifter som 
översänts till den i enlighet med artiklarna 3, 
4 och 9 om det är nödvändigt för att göra en 
jämförelse, svara på en automatisk sökning 
eller för en registrering enligt artikel 39. De 
översända uppgifterna skall utplånas ome-
delbart efter det att jämförelsen av uppgifter 
avslutats eller den automatiska sökningen be-
svarats, om det inte är nödvändigt med en yt-
terligare behandling av dem i det syfte som 
avses i stycke 2 punkterna 2 och 3 i denna ar-
tikel.  

Enligt stycke 3 får den fördragsslutande 
part som innehar uppgifterna använda upp-
gifter som översänts i enlighet med artikel 12 
endast om det är nödvändigt för besvarande 
av en automatisk sökning eller för registre-
ring i enlighet med artikel 39. Efter det att 
den automatiska sökningen besvarats skall de 
uppgifter som översänts omedelbart utplånas, 
om det inte är nödvändigt med en ytterligare 
behandling av dem för registrering i enlighet 
med artikel 39. Den fördragsslutande part 
som genomför sökningen får använda de 
uppgifter som erhållits under sökningen en-
dast för det förfarande på grundval av vilket 
sökningen skett. 

Artikel 36. Behöriga myndigheter. Enligt 
denna artikel får översända uppgifter endast 
behandlas av de behöriga myndigheter som 
ansvarar för en uppgift i enlighet med artikel 
35. Vidarebefordran av översända uppgifter 
till andra myndigheter får endast ske med 
den översändande fördragsslutande partens 
förhandstillstånd och i enlighet med den mot-
tagande fördragsslutande partens nationella 
lagstiftning. 

De behöriga myndigheter som avses i den-
na artikel är brottsbekämpnings- och rätts-
myndigheterna, dvs. i Finland polis-, tull och 
gränsbevakningsmyndigheterna samt åklaga-
re och domstolar. 

Artikel 37. Uppgifternas korrekthet, aktua-
litet och lagringstid.  Denna artikel innehål-
ler bestämmelser om de fördragsslutande 

parternas skyldighet att säkerställa person-
uppgifternas korrekthet och aktualitet samt 
om personuppgifternas lagringstid.  

Enligt stycke 1 i artikeln skall de fördrags-
slutande parterna säkerställa att personupp-
gifterna är korrekta och aktuella. Om det 
framgår att felaktiga uppgifter eller uppgifter 
som inte borde ha översänts har översänts 
skall den mottagande fördragsslutande parten 
eller fördragsslutande parterna omedelbart 
underrättas om detta. Dessa är skyldiga att 
rätta eller utplåna uppgifterna. Om den mot-
tagande myndigheten har skäl att anta att de 
översända uppgifterna är felaktiga eller borde 
utplånas skall den utan dröjsmål underrätta 
den översändande myndigheten om detta.  

I stycke 2 bestäms att uppgifter vars riktig-
het den berörda personen bestrider och vars 
riktighet eller felaktighet inte kan fastställas 
på begäran av den person som uppgifterna 
berör skall märkas i enlighet med de för-
dragsslutande parternas nationella lagstift-
ning. I ett fall där en sådan märkning har 
skett kan märkningen avlägsnas i enlighet 
med nationell lagstiftning endast med den be-
rörda personens medgivande eller genom be-
slut av en behörig domstol eller en oberoende 
myndighet som ansvarar för övervakningen 
av dataskyddet.  

Enligt stycke 3 skall översända personupp-
gifter utplånas om de inte borde ha sänts eller 
mottagits. Även uppgifter som har sänts och 
mottagits korrekt skall utplånas om de inte är 
nödvändiga eller inte längre behövs för det 
ändamål för vilka de sänts. Om personupp-
gifterna har sänts utan begäran skall den mot-
tagande myndigheten omedelbart kontrollera 
om de är nödvändiga med tanke på det än-
damål för vilka de sändes (stycke 3 punkt 1). 
Dessutom skall uppgifter som har sänts och 
mottagits korrekt utplånas om den tidsfrist 
som definierats för lagring av uppgifterna en-
ligt den sändande fördragsslutande partens 
nationella lagstiftning har löpt ut, förutsatt att 
den sändande myndigheten i samband med 
att uppgifterna sändes har informerat den 
mottagande myndigheten om den maximala 
lagringstiden (stycke 3 punkt 2). I stället för 
att utplånas spärras uppgifterna i enlighet 
med den nationella lagstiftningen om det 
finns skäl att anta att man genom en utplå-
ning skadar den berörda personens intressen 
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som bör skyddas. Spärrade uppgifter får en-
dast sändas eller användas i det syfte som lett 
till att uppgifterna inte utplånats.  

Nationella bestämmelser om sådan märk-
ning och spärrande av uppgifter som avses i 
artikelns stycke 2 ingår i 27 § i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet och i 36 § i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det. 

Artikel 38. Tekniska och organisatoriska 
åtgärder för säkerställande av dataskydd och 
datasäkerhet. I denna artikel föreskrivs om 
åtgärder för skyddande av personuppgifter 
samt om tekniska detaljer för säkerställande 
av dataskydd och datasäkerhet.  

Enligt stycke 1 i denna artikel förbinder sig 
både den översändande och den mottagande 
myndigheten att på ett effektivt sätt skydda 
personuppgifterna mot oavsiktlig eller obe-
fogad utplåning och ändring och obehörig 
tillgång eller obehörigt offentliggörande.  

Enligt stycke 2 fastställs de tekniska detal-
jerna för förfarandet för automatisk sökning 
särskilt i ett genomförandeavtal. Genomfö-
randeavtalet skall garantera att för säkerstäl-
lande av dataskydd och datasäkerhet genom-
förs de åtgärder som motsvarar respektive 
tekniska nivå som särskilt garanterar uppgif-
ternas konfidentialitet och immunitet. Ge-
nomförandeavtalet skall också garantera att 
vid utnyttjande av allmänt tillgängliga nät 
används behöriga myndigheters kodifierings- 
och autentifieringsmetoder, och att sökning-
arnas tillförlitlighet kan kontrolleras i enlig-
het med artikel 39 styckena 2, 4 och 5. 

Artikel 39. Registrering och dokumenta-
tion, särskilda bestämmelser om automatiskt 
och icke-automatiskt översändande. Denna 
artikel innehåller bestämmelser om registre-
ring av mottagande av icke-automatiska 
översändningar och personuppgifter samt be-
stämmelser som tillämpas på automatisk 
sökning och jämförelse av uppgifter. Dessut-
om bestäms i artikeln om anmälan av regis-
teruppgifter till dataskyddsmyndigheten, re-
gisteruppgifternas lagringstid samt den rätts-
liga övervakningen av översändande eller 
mottagande av personuppgifter.  

Enligt stycke 1 i denna artikel skall varje 
fördragsslutande part garantera att varje icke-
automatisk översändning och mottagande av 

personuppgifter registreras av den myndighet 
som genomför en sökning och den myndig-
het som upprätthåller databasen för att över-
vaka översändningens tillförlitlighet. Regi-
streringen skall innehålla översändningens 
ändamål, översända uppgifter, översänd-
ningsdatum och namn eller beteckning på 
den myndighet som genomför sökningen och 
den myndighet som upprätthåller databasen.  

I stycke 2 fastställs vad som gäller för au-
tomatisk sökning av uppgifter i enlighet med 
artiklarna 3, 9 och 12 och automatisk jämfö-
relse i enlighet med artikel 4. Enligt stycke 2 
punkt 1 får en automatisk sökning eller jäm-
förelse endast genomföras av de tjänstemän 
vid nationella kontaktställen som särskilt be-
fullmäktigats att göra detta. En förteckning 
över de tjänstemän som befullmäktigats att 
genomföra automatiska sökningar eller jäm-
förelser ställs på begäran till förfogande för 
de övervakningsmyndigheter som nämns i 
stycke 5 och andra fördragsslutande parter. 

 Enligt stycke 2 punkt 2 skall varje för-
dragsslutande part garantera att den myndig-
het som upprätthåller databasen och den 
myndighet som genomför sökningen registre-
rar varje översändning och mottagning av 
uppgifter, inklusive meddelande av före-
komst eller avsaknad av överensstämmelse. 
Registreringen skall omfatta de översända 
uppgifterna, översändningens datum och ex-
akta tidpunkt och namn eller beteckning på 
den myndighet som genomför sökningen och 
den myndighet som upprätthåller databasen. 
Den myndighet som genomför sökningen re-
gistrerar dessutom sökningens eller över-
sändningens ändamål samt beteckningen för 
den tjänsteman som initierade sökningen el-
ler översändningen.  

Enligt stycke 3 skall den registrerande 
myndigheten på begäran underrätta den be-
rörda fördragsslutande partens myndigheter 
som ansvarar för övervakningen av data-
skydd om registeruppgifterna utan dröjsmål, 
dock senast fyra veckor efter det att begäran 
inkom. Registeruppgifterna får endast an-
vändas för övervakning av dataskyddet och 
garanterande av datasäkerheten.  

Enligt stycke 4 skall registeruppgifterna 
med hjälp av lämpliga förebyggande åtgärder 
skyddas mot obehörig användning och andra 
former av missbruk och lagras i två år. När 
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lagringstiden har löpt ut skall registeruppgif-
terna utan dröjsmål utplånas.  

Enligt stycke 5 ankommer den rättsliga 
övervakningen av översändandet och motta-
gandet av personuppgifter på de oberoende 
myndigheter som ansvarar för övervakningen 
av dataskyddet i varje fördragsslutande part. 
I enlighet med den nationella lagstiftningen 
kan var och en av denna myndighet ansöka 
om en granskning av lagligheten beträffande 
behandlingen av sina personuppgifter. Dessa 
myndigheter och de myndigheter som ansva-
rar för registreringen skall även göra stick-
prov för att kontrollera översändningarnas 
laglighet med hjälp av de dokument som lig-
ger till grund för tillträdet till uppgifter. De 
oberoende myndigheter som ansvarar för 
övervakningen av dataskyddet skall förvara 
resultaten av dessa kontroller för granskning 
i 18 månader, varefter de omedelbart skall 
utplånas. Den oberoende dataskyddsmyndig-
heten i en annan fördragsslutande part kan be 
varje myndighet som ansvarar för övervak-
ningen av dataskyddet att utöva sina befo-
genheter i enlighet med den nationella lag-
stiftningen. De fördragsslutande parternas 
oberoende dataskyddsmyndigheter tillser det 
för genomförande av sitt övervakningsupp-
drag nödvändiga ömsesidiga samarbetet sär-
skilt genom utbyte av ändamålsenlig infor-
mation.  

Liksom ovan konstaterats skall centralkri-
minalpolisen, som ansvarar för det interna-
tionella kriminalpolissamarbetet, fungera 
som det nationella kontaktställe som avses i 
stycke 2 i denna artikel. Dataombudsmannen 
skall fungera som den oberoende myndighet 
som ansvarar för övervakningen av data-
skyddet som avses i styckena 3 och 5 i denna 
artikel. Om behandlingen av ett ärende som 
en registrerad fört till dataombudsmannen för 
behandling föreskrivs i 40 § 2 mom. i per-
sonuppgiftslagen. 

Artikel 40. Berörda personers rätt till in-
formation och skadestånd. Denna artikel in-
nehåller bestämmelser om berörda personers 
rätt till information om behandlingen av de 
personuppgifter som gäller dem, rätten att 
felaktiga uppgifter korrigeras och att olovligt 
behandlade uppgifter utplånas samt om rätts-
skyddsmedel. Dessutom bestäms i artikeln 
om berörda personers rätt till skadestånd.  

Enligt stycke 1 i denna artikel skall en i en-
lighet med den nationella lagstiftningen be-
hörig myndighet på begäran av en berörd 
person som bevisar sin identitet utan oskäliga 
avgifter, i en allmänt förståelig form och utan 
onödiga dröjsmål i enlighet med den natio-
nella lagstiftningen tillhandahålla personen i 
fråga sådana uppgifter om denna person som 
har varit föremål för behandling, om uppgif-
ternas ursprung, mottagare eller kategori av 
mottagare, deras planerade behandlingsän-
damål och behandlingens rättsliga grund. 
Dessutom har den person som uppgifterna 
berör rätt att kräva att felaktiga uppgifter kor-
rigeras och att uppgifter som behandlats på 
otillbörligt sätt utplånas. De fördragsslutande 
parterna säkerställer dessutom att den person 
som uppgifterna berör då personens rätt till 
dataskydd kränks kan tillgripa effektiva rätts-
skyddsmedel antingen genom att vända sig 
till en oberoende domstol eller en oberoende 
tillsynsmyndighet, och att personen ges möj-
lighet att kräva skadestånd eller annan ersätt-
ning. Detaljerna för förfarandet för att 
genomföra dessa rättigheter och skälen till 
begränsning av tillgången till information 
följer den nationella lagstiftningen i den stat 
där personen i fråga kräver dessa rättigheter. 

När en myndighet i en fördragsslutande 
part översänder personuppgifter på basis av 
detta fördrag, kan den mottagande myndighe-
ten i en annan fördragsslutande part enligt 
stycke 2 i denna artikel inte, med hänsyn sina 
skyldigheter enligt nationell lagstiftning, fri-
göra sig från ansvar gentemot en skadelidan-
de genom att hänvisa till att de uppgifter som 
översändes var felaktiga. Om den mottagan-
de myndigheten betalar skadestånd på grund 
av skada som orsakats av felaktigt översända 
uppgifter skall den översändande myndighe-
ten ersätta den mottagande myndigheten det 
skadestånd som denna betalt till fullt belopp.  

Nationella bestämmelser om den registre-
rades rättigheter (information om behandling 
av uppgifter och rätt till insyn) ingår i 6 kap. 
i personuppgiftslagen, 7 kap. i polisregister-
lagen och 40—42 § i lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det. Om datasekretessmyndigheterna bestäms 
i 9 kap. i personuppgiftslagen och om ska-
deståndsskyldigheten i 47 § i nämnda lag. 

Artikel 41. Information på begäran av de 
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fördragsslutande parterna. Enligt denna arti-
kel skall den mottagande fördragsslutande 
parten ge den sändande fördragsslutande par-
ten information om behandlingen av den 
översända informationen och de resultat som 
erhållits genom denna behandling. 
 
Kapitel VIII. Genomförande- och slutbe-

stämmelser 

Artikel 42. Förklaringar. Denna artikel 
innehåller bestämmelser om de uppgifter 
som skall anges i en förklaring.  

Enligt stycke 1 i denna artikel anger varje 
fördragsslutande part i samband med depone-
ringen av instrumentet för ratificering, god-
kännande eller anslutning i en förklaring till 
depositarien de behöriga myndigheter som 
ansvarar för tillämpningen av detta fördrag. I 
förklaringen skall även fastställas de natio-
nella kontaktställena för DNA-analyser enligt 
artikel 6 stycke 1, de nationella kontaktstäl-
lena för fingeravtrycksuppgifter enligt artikel 
11 stycke 1, de nationella kontaktställena för 
fordonsregisteruppgifter enligt artikel 12 
stycke 2, de nationella kontaktställena för in-
formationsutbyte i samband med större eve-
nemang enligt artikel 15, de nationella kon-
taktställena för bekämpning av terroristbrott 
enligt artikel 16 stycke 3, de nationella kon-
takt- och samordningsställena för flygsäker-
hetsvakter enligt artikel 19, de nationella 
kontakt- och samordningsställena för doku-
mentrådgivare enligt artikel 22, de nationella 
kontaktställena för planering och genomfö-
rande av återsändanden enligt artikel 23 
stycke 3, och de behöriga myndigheter och 
tjänstemän som avses i artiklarna 24—27.  

Enligt stycke 2 kan en fördragsslutande 
part när som helst helt eller delvis ändra den 
förklaring som den avgett med stöd av stycke 
1. Ändringen träder i kraft det datum som 
den inkommer till depositarien. 

Bestämmelserna i artikeln hör inte till om-
rådet för lagstiftningen. Avsikten är att Fin-
land skall lämna de uppgifter som förutsätts i 
artikeln i anslutningsakten. Behöriga myn-
digheter och tjänstemän samt nationella kon-
takt- och samordningsställen i Finland har 
behandlats i detaljmotiveringen till de berör-
da artiklarna. 

Artikel 43. Ministerkommittén. Denna ar-

tikel innehåller bestämmelser om inrättande 
av en ministerkommitté och deras beslutsför-
farande samt om den arbetsgrupp som biträ-
der ministerkommittén.  

Enligt stycke 1 i denna artikel skall de för-
dragsslutande parterna inrätta en minister-
kommitté som består av de fördragsslutande 
parternas ministrar och som skall besluta om 
genomförandet och tillämpningen av detta 
fördrag. Besluten fattas enhälligt. Enligt arti-
kel 34 stycke 2 i fördraget beslutar minister-
kommittén om de fördragsslutande parternas 
lagstiftning uppfyller villkoren för inledande 
av översändande av personuppgifter i enlig-
het med fördraget, dvs. ministerkommittén 
bedömer om den fördragsslutande partens 
dataskyddslagstiftning är på en tillräckligt 
hög nivå.  

Enligt stycke 2 i denna artikel biträds mi-
nisterkommittén av en gemensam arbets-
grupp sammansatt av representanter för de 
fördragsslutande parterna, som granskar ge-
nomförandet och tolkningen av detta fördrag 
och fastställer om det finns behov av att 
komplettera och vidareutveckla det. Arbets-
gruppen sammankallas på begäran av de för-
dragsslutande parterna. 

Samarbetet inom ramen för Prümfördraget 
är mellanstatligt samarbete. Genom fördra-
gets bestämmelser överförs beslutandemakt 
för genomförande, tolkning, komplettering 
och vidareutveckling av fördraget till den 
ministerkommitté som inrättas med stöd av 
artikel 43 och den arbetsgrupp som biträder 
den. Ministerkommittén och den arbetsgrupp 
som biträder den har dock inte befogenheter 
att ändra fördragets innehåll, utan dess beslut 
gäller åtgärder som anknyter till genomfö-
randet av fördraget. Genom artikelns be-
stämmelser skapas bestående institutionella 
strukturer för genomförande och tillämpning 
av Prümfördraget.  

Med beaktande av att man har för avsikt att 
ingå särskilda genomförandeavtal i enlighet 
med artikel 44 för det administrativa genom-
förandet av fördragets bestämmelser, kan det 
uppskattas att de ministerkommitténs beslut 
som avses i artikel 43 till sin natur är admi-
nistrativa.  

Artikel 44. Genomförandeavtal. Enligt 
denna artikel kan de fördragsslutande parter-
nas behöriga myndigheter på basis av detta 
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fördrag och inom ramen för dess tillämp-
ningsområde ingå avtal om det administrati-
va genomförandet av fördraget.  

Enligt fördraget ingås genomförandeavtal 
enligt artikel 6 stycke 2 om de tekniska detal-
jerna för automatisk sökning och jämförelse 
av DNA-profiler, enligt artikel 12 stycke 2 
om de tekniska detaljerna för automatisk 
sökning av fordonsregisteruppgifter, enligt 
artikel 24 stycke 2 om de praktiska aspekter-
na för gemensamma insatser samt enligt arti-
kel 38 stycke 2 om de tekniska detaljerna för 
det automatiska sökningsförfarandets data-
skydd och datasäkerhet.  

Genom genomförandeavtalens bestämmel-
ser kan man inte ändra fördragets principer, 
utan avsikten är att man i dem skall behandla 
tekniska detaljer som anknyter till fördrags-
bestämmelserna. Avsikten är att genomfö-
randeavtalen beroende på innehåll skall sät-
tas i kraft genom statsrådets eller inrikesmi-
nisteriets förordning. Genom genomförande-
avtalen ändras inte fördragets bestämmelser, 
utan de innehåller tekniska detaljer som 
kompletterar fördraget samt närmare be-
stämmelser om de praktiska arrangemangen i 
samband med myndighetssamarbetet inom 
ramen för fördraget. 

Det föreslås att till polislagens 53 § 2 mom. 
om samarbetsavtal skall fogas ett omnäm-
nande om avtal som ingås med de stater som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området. 

Artikel 45. Territoriellt tillämpningsområ-
de. Enligt denna artikel gäller bestämmelser-
na i detta fördrag inom de fördragsslutande 
parternas territorium. I fråga om Konungari-
ket Nederländerna gäller detta fördrag endast 
den del av konungariket som är belägen i Eu-
ropa. I fråga om Republiken Frankrike gäller 
detta fördrag endast den del av republiken 
som är belägen i Europa.  

Artikel 46. Kostnader. Enligt denna artikel 
ansvarar varje fördragsslutande part för de 
kostnader som genomförandet av detta för-
drag orsakar dess myndigheter. I särskilda 
fall kan de fördragsslutande parterna komma 
överens om avvikande arrangemang. 

Artikel 47. Förhållande till övriga bilate-
rala eller multilaterala fördrag. Denna arti-
kel innehåller bestämmelser om fördragets 
förhållande till Europeiska unionens lagstift-

ning och övriga bilaterala eller multilaterala 
fördrag.  

Enligt stycke 1 i denna artikel äger både 
gällande EU-lagstiftning inom tillämpnings-
området för detta fördrag och sådan EU-
lagstiftning som godkänns i framtiden före-
träde i förhållande till bestämmelserna i detta 
fördrag. De fördragsslutande parterna kan 
ändra eller ersätta bestämmelser i detta för-
drag för att ta i beaktande ändringar av Euro-
peiska unionens lagstiftning.  

Enligt stycke 2 i denna artikel påverkar det-
ta fördrag inte rättigheter eller skyldigheter i 
enlighet med gällande bilaterala eller multila-
terala fördrag och de fördragsslutande par-
terna har rätt att tillämpa dem i sina inbördes 
relationer. Om rättigheterna och skyldighe-
terna i ovan nämnda fördrag står i strid med 
detta fördrag, tillämpas bestämmelserna i 
detta fördrag. 

Artikel 48. Ratificering, godkännande. En-
ligt denna artikel skall detta fördrag ratifice-
ras eller godkännas. Instrumenten för ratifi-
cering eller godkännande deponeras hos de-
positarien. I samband med deponeringen kan 
en förklaring om territoriellt tillämpningsom-
råde avges. 

Artikel 49. Depositarie. Enligt denna arti-
kel är Förbundsrepubliken Tysklands reger-
ing depositarie för detta fördrag (stycke 1). 
Depositarien skall omedelbart underrätta de 
övriga fördragsslutande parterna om ratifika-
tioner, godkännanden, anslutningar, förbehåll 
och uppsägningar samt övriga förklaringar 
som avgetts med stöd av detta fördrag 
(stycke 2). Dessutom skall depositarien tillse 
registreringen av fördraget hos Förenta na-
tionernas sekretariat i enlighet med artikel 
102 i Förenta nationernas stadga (stycke 3). 

Artikel 50. Ikraftträdande. Enligt stycke 1 
i denna artikel träder detta fördrag i kraft 90 
dagar efter det att det andra instrumentet för 
ratificering eller godkännande deponerats 
mellan de fördragsslutande parter som ratifi-
cerat fördraget vid denna tidpunkt. För övri-
ga fördragsslutande parter träder fördraget i 
kraft 90 dagar efter det att deras instrument 
för ratificering eller godkännande depone-
rats. Enligt stycke 2 underrättar depositarien 
samtliga fördragsslutande parter om datum 
för ikraftträdande. 

Artikel 51. Anslutning. Denna artikel in-
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nehåller bestämmelser om anslutning till för-
draget, deponering av anslutningsinstrumen-
ten och fördragets ikraftträdande i samband 
med en anslutning.  

Enligt stycke 1 i denna artikel står det alla 
medlemsstater i Europeiska unionen öppet att 
ansluta sig till detta fördrag. Efter anslut-
ningen är även de genomförandeavtal på ba-
sis av artikel 44 och övriga avtal som ankny-
ter till detta fördrag och som ingåtts före 
denna tidpunkt bindande för de stater som 
ansluter sig.  

Enligt stycke 2 deponeras anslutningsin-
strumenten hos depositarien. I samband med 
anslutningen kan med anledning av depone-
ringen av anslutningsinstrumentet avges en 
förklaring om territoriellt tillämpningsområ-
de.  

Enligt stycke 3 träder detta fördrag för var-
je medlemsstat som ansluter sig till det i kraft 
90 dagar efter det att respektive anslutnings-
instrument deponerats, dock tidigast det da-
tum som avses i artikel 50 i detta fördrag. 

Artikel 52. Uppsägning.Denna artikel in-
nehåller bestämmelser om fördragets giltig-
het och om uppsägning av det.  

Enligt stycke 1 i denna artikel är detta för-
drag i kraft tills vidare.  

Enligt stycke 2 kan varje fördragsslutande 
part säga upp detta fördrag på diplomatisk 
väg genom en anmälan adresserad till deposi-
tarien. Uppsägningen träder i kraft sex må-
nader efter det datum då depositarien erhöll 
anmälan.  

 
Bilaga 1 till Prümfördraget 
 

I bilaga 1 definieras nödvändiga uppgifter 
för skriftlig anmälan i enlighet med artikel 17 
stycke 5. 

Enligt denna bilaga är nödvändiga uppgif-
ter insatsens tidtabell, flyguppgifter, antal 
medlemmar i gruppen av flygsäkerhetsvak-
ter, fullständigt namn på alla personer som 
hör till gruppen samt gruppchefens namn, 
passnummer, märke, typ och serienummer på 
tjänstevapen, mängd och slag av ammunition 
samt övrig nödvändig utrustning som grup-
pen innehar och som behövs för utförande av 
uppgifterna. 
 
 

Bilaga 2 till Prümfördraget 
 

I bilaga 2 har varje fördragsslutande part 
räknat upp tjänstevapen, ammunition och öv-
rig nödvändig utrustning som får användas i 
enlighet med artikel 28 stycke 2 första och 
andra meningen.  
 
 
2.  Lagförslag 

2.1. Lag om ikraftsättande 

1 §. Det är fråga om en sedvanlig blankett-
bestämmelse som används vid ikraftsättande 
av internationella överenskommelser, genom 
vilken de bestämmelser i överenskommelsen 
som hör till området för lagstiftningen sätts i 
kraft. Bestämmelsen ger flygsäkerhetsvakter 
(artiklarna 17 och 18) samt andra staters 
tjänstemän som genomför ett återsändande 
(artikel 23 stycke 2), deltar i en gemensam 
insats (artikel 24) och agerar i en omedelbar 
farosituation (artikel 25) grundläggande be-
fogenheter att inom de ramar som fastställs i 
fördraget verka inom Finlands territorium. 
Om närmare befogenheter för dessa personer 
föreskrivs i de övriga bestämmelserna i lagen 
om ikraftsättande. 

I fråga om behandlingen av uppgifter skall 
om fördragets bestämmelser om konfidentia-
litet (artikel 17 stycke 5), av den som utläm-
nar uppgifter uppställda begränsningar i an-
vändningen (artikel 16 stycke 4), uppgifter-
nas ändamålsbundenhet (artikel 35), rätten att 
använda uppgifter (artikel 36), uppgifternas 
art (artikel 37 stycke 1 och 2), datasäkerhet 
(artikel 38), logguppgifter och övervaknings-
uppgifter (artikel 39) rättigheterna för den 
som uppgifterna berör (artikel 40) samt in-
formation om användningen av begärda upp-
gifter (artikel 41) föreskrivas i lag. Fördrags-
bestämmelserna följer principer som redan 
omfattas av Finlands lagstiftning. Till exem-
pel om av den som utlämnar uppgifter upp-
ställda skyldigheter att hemlighålla uppgifter 
och begränsningar i användningen föreskrivs 
vad gäller internationell rättshjälp i 27 § 2 
mom. i lagen om internationell rättshjälp i 
straffrättsliga ärenden. I personuppgiftslagen 
ingår allmänna bestämmelser om ändamåls-
bundenhet (7 §), uppgifternas art (9 §), skydd 
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av uppgifter (32 §) och den registrerades rät-
tigheter (6 kap.). Dessutom finns det särskil-
da bestämmelser som gäller enskilda förvalt-
ningssektorer. Till exempel vad gäller poli-
sen ingår dessa bestämmelser i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet och i fråga om gränsbevakningsvä-
sendet i lagen om behandling av personupp-
gifter vid gränsbevakningsväsendet. Av in-
formationsskäl införs i lagen om behandling 
av personuppgifter i polisens verksamhet 
hänvisningar angående utplåning av uppgif-
ter som mottagits med stöd av fördraget, och 
angående förvarande av logguppgifter och 
övervakningsuppgifter om behandlingen av 
uppgifter som grundar sig på fördraget, samt 
fastställs dataombudsmannens roll. Även 
fördragets bestämmelser som förpliktar till 
att ge internationell rättshjälp (artikel 7) skall 
gälla som lag.  

2 §. Enligt artikel 17 i fördraget kan varje 
fördragsslutande part i enlighet med sin na-
tionella flygsäkerhetspolitik besluta om an-
vändning av flygsäkerhetsvakter i de luftfar-
tyg som registrerats i landet. Flygsäkerhets-
vakterna skall vara polismän eller andra 
tjänstemän med lämplig utbildning. Använd-
ning av flygsäkerhetsvakter skall anmälas till 
den andra fördragsslutande parten till eller 
från vars flygplats flygningen sker. Enligt ar-
tikel 18 i fördraget skall en fördragsslutande 
part på begäran bevilja en flygsäkerhetsvakt 
tillstånd att bära skjutvapen och andra makt-
medelsredskap på flygningar till eller från 
den fördragsslutande partens flygplatser. 
Tillståndet skall omfatta bärande av skjutva-
pen på luftfartyget och i flygplatsens säker-
hetszoner med begränsat tillträde. En flygsä-
kerhetsvakt som bär skjutvapen får avlägsna 
sig från luftfartyget till flygplatsens säker-
hetszoner med begränsat tillträde endast åt-
följd av en företrädare för den behöriga na-
tionella myndigheten. Skjutvapnen skall 
omedelbart efter avstigningen från luftfarty-
get i närvaro av följeslagaren placeras på en 
bevakad förvaringsplats som anvisas av den 
behöriga nationella myndigheten.  

Beslut om rätt att bära skjutvapen eller and-
ra maktmedelsredskap fattas i Finland av po-
lisen. I en förordning av statsrådet som utfär-
das med stöd av lagens 7 § föreskrivs om 
vilken polisenhet som skall fatta beslutet och 

vilka instanser som denna polisenhet skall 
underrätta om sitt beslut. De instanser som 
skall underrättas kunde vara övriga polisen-
heter, gränsbevakningsväsendet och Luft-
fartsstyrelsen, som enligt 98 § 2 mom. i luft-
fartslagen ansvarar för skyddet av den civila 
luftfarten. Flygsäkerhetsvakternas befogen-
heter är kopplade till luftfartygets befälhava-
res myndighet. Om luftfartygets befälhavares 
myndighet och om skadeståndsansvar i sam-
band med luftfart bestäms i internationella 
överenskommelser om civil luftfart och före-
skrivs i nationella bestämmelser om civil 
luftfart. I Finland föreskrivs om luftfartygs 
befälhavares myndighet och om ordning och 
tvångsmedel på luftfartyg i 61 och 65 § i luft-
fartslagen samt om skadeståndsansvar i 15 
kap. i nämnda lag. 

3 §. Enligt artikel 24 i fördraget kan de be-
höriga myndigheter som de fördragsslutande 
parterna utser anordna gemensamma patrul-
ler och genomföra andra gemensamma insat-
ser för att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt för att förebygga brott. I ge-
mensamma insatser deltar för detta utsedda 
tjänstemän i insatser i en annan fördragsslu-
tande parts territorium. Värdstaten kan i en-
lighet med sin nationella lagstiftning och 
med den utsändande statens medgivande till-
dela sina tjänstemän som deltar i en annan 
fördragsslutande parts gemensamma insatser 
befogenheter eller, om värdstatens lagstift-
ning tillåter, bevilja andra fördragsslutande 
parters tjänstemän rätt att utöva befogenheter 
i enlighet med den utsändande statens lag-
stiftning.  

Befogenheterna får endast utövas under 
överinsyn av och i regel i närvaro av värdsta-
tens tjänstemän. Den andra fördragsslutande 
partens tjänstemän lyder under värdstatens 
nationella lagstiftning. Värdstaten ansvarar 
för deras åtgärder. 

Enligt artikel 28 stycke 1 och 2 får en an-
nan stats tjänstemän som deltar i en gemen-
sam insats använda sina nationella tjänsteuni-
former. De får bära skjutvapen och andra 
maktmedelsredskap som är tillåtna enligt den 
utsändande statens lagstiftning. Värdstaten 
kan dock förbjuda innehav av skjutvapen och 
andra maktmedelsredskap. I bilaga 2 till för-
draget uppräknas de skjutvapen och övriga 
maktmedelsredskap som kan användas enligt 
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stat. De skjutvapen och andra maktmedels-
redskap som uppräknas i bilaga 2 till fördra-
get får endast användas i nödvärn. Värdsta-
tens tjänsteman som leder insatsen kan i en-
skilda fall i enlighet med den nationella lag-
stiftningen godkänna användning av tjänste-
vapen och andra maktmedelsredskap även i 
andra fall. Vid användning av tjänstevapen 
och andra maktmedelsredskap iakttas värd-
statens lagstiftning. 

Polislagens 27 § 3 mom. och 46 § ger en 
person som på begäran bistår en polisman i 
ett tjänsteuppdrag de polisbefogenheter som 
polismannen inom ramen för sin behörighet 
anvisar denna person. Befogenheterna skall 
utövas enligt polismannens anvisningar. Be-
stämmelserna är avsedda för tillfälliga behov, 
inte för systematiskt samarbete mellan myn-
digheter. Även en utländsk tjänsteman kan 
hänvisa till bestämmelsen om nödvärn i 4 
kap. 4 § i strafflagen. 

En tjänsteman som deltar i en annan stats 
gemensamma insats skall ha samma befo-
genheter som en person som bistår en polis-
man. En polisman som hör till befälet skall 
kunna bevilja en tjänsteman rätt att bära 
skjutvapen eller andra maktmedelsredskap. 
Rätt att använda maktmedelsredskap i andra 
fall än vid nödvärn kan beviljas endast i en-
skilda fall och även då begränsas fullmakten 
av kravet att omfattas av den befullmäkti-
gande myndighetens behörighet, dvs. samma 
begränsningar skall iakttas som vid tillämp-
ningen av maktmedel för den finländska po-
lisman som beviljar fullmakten. Samma be-
slutsordning tillämpas i fråga om internatio-
nell rättshjälp i 3 § 2 mom. i lagen om sätt-
tamde i kraft av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i konventionen om 
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Eu-
ropeiska unionens medlemsstater och till-
lämpning av konventionen samt i fråga om 
tullsamarbete i 2 § 3 mom. i lagen om sättan-
de i kraft av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i konventionen om 
ömsesidigt bistånd och samarbete mellan 
tullförvaltningar. 

4 §. Enligt artikel 25 i fördraget kan en för-
dragsslutande parts tjänstemän i brådskande 
fall utan förhandsmedgivande av en annan 
fördragsslutande part överskrida den gemen-
samma gränsen för att i närheten av den and-

ra fördragsslutande partens gräns genomföra 
sådana åtgärder i enlighet med värdstatens 
nationella lagstiftning som behövs för att av-
värja omedelbara hot mot personers fysiska 
integritet. Situationen skall anses vara bråds-
kande om faran riskerar att förverkligas i 
väntan på värdstatens åtgärder eller överta-
gande av ledningsansvaret. De gränsöver-
skridande tjänstemännen skall omedelbart 
underrätta värdstaten om detta. Värdstaten 
skall bekräfta mottagandet av anmälan och 
utan dröjsmål vidta åtgärder för att avvärja 
faran och för att ta på sig ledningsansvaret. 
De gränsöverskridande tjänstemännen får 
verka i värdstaten endast tills värdstaten har 
vidtagit nödvändiga åtgärder för att avvärja 
faran. De gränsöverskridande tjänstemännen 
skall iaktta värdstatens anvisningar. Värdsta-
ten ansvarar för de gränsöverskridande tjäns-
temännens åtgärder. 

En annan stats tjänsteman som agerar i en 
omedelbar farosituation skall ha samma be-
fogenheter som en finländsk polisman inne-
har i motsvarande situation enligt 2 kap. i 
polislagen. De viktigaste av dessa befogenhe-
ter är förhindrande av en farlig gärning eller 
händelse (16 §), skydd mot brott och störan-
de beteende (20 §) samt användning av 
maktmedel (27 §). 

5 §. Enligt artikel 28 stycke 4 i fördraget 
gäller för en fördragsslutande parts tjänste-
män, när de i samband med åtgärder i enlig-
het med detta fördrag använder motorfordon 
i en annan fördragsslutande parts territorium, 
samma trafikrättsliga bestämmelser som för 
värdstatens tjänstemän, inklusive förkörsrätt 
och särskilda rättigheter. En annan stats 
tjänstemän skall när de verkar inom Finlands 
territorium då de framför fordon ha samma 
rättigheter som finländska förare av polisfor-
don. I 6 § 1 mom. i vägtrafiklagen föreskrivs 
om lämnande av fri passage för utrycknings-
fordon som avger stadgade ljud- och ljussig-
naler. I lagens 25 § 3 mom. föreskrivs om 
rätten för utryckningsfordon samt fordon i 
polisens, gränsbevakningsväsendets eller tul-
lens tjänsteuppdrag att överskrida den högsta 
tillåtna hastigheten. I lagens 48 § 1, 2 och 4 
mom. föreskrivs om undantag från trafikreg-
lerna, om framförande på väg, del av väg el-
ler område där körning annars är förbjuden 
samt om stannande eller parkering på förbju-
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det område för utryckningsfordon samt for-
don i polisens, gränsbevakningsväsendets el-
ler tullens tjänsteuppdrag. Utryckningsfordon 
är enligt 2 a § 4 punkten i lagen räddnings-, 
polis- och militärpolisfordon och ambulanser 
samt motsvarande andra fordon och fordon 
som av gränsbevakningsväsendet eller tull-
verket används i tjänsten.  

6 §. Det kan vara nödvändigt att utfärda 
närmare bestämmelser särskilt om verksam-
het som berör flera förvaltningsområden i 
fråga om den beslutsfattare som avses i 2 och 
3 §, den behöriga myndighet som avses i ar-
tikel 18 stycke 2 och artikel 28 stycke 2 i 
fördraget, den myndighet som leder verk-
samheten som avses i artikel 24 i fördraget, 
den myndighet som tar emot anmälan som 
avses i artikel 25 stycke 3 i fördraget, de kon-
taktställen som avses i artikel 4, artikel 6 
stycke 1, artikel 9 stycke 2, artikel 11 stycke 
1, artikel 12, artikel 15, artikel 16 stycke 3, 
artikel 17 stycke 4, artikel 19, artikel 22, ar-
tikel 23 stycke 3 och artikel 39 stycke 2 i 
fördraget och de myndigheter som ansvarar 
för tillämpningen av detta fördrag och för 
underrättandet av övriga aktörer som avses i 
artikel 42 i fördraget. Nödvändiga förord-
ningar utfärdas av statsrådet. 

7 §. Lagen föreslås träda i kraft vid en tid-
punkt som fastställs genom förordning av re-
publikens president samtidigt som fördraget 
träder i kraft för Finlands del. 

 
 

2.2. Lag om ändring av 17 § i skjutvapen-
lagen 

17 §. I 17 § i skjutvapenlagen har utanför 
lagens tillämpningsområde lämnats andra 
staters tjänstemän som verkar med stöd av 
Schengenkonventionen (1 mom. 11 punkten), 
konventionen om ömsesidigt bistånd och 
samarbete mellan tullförvaltningar (1 mom. 
12 punkten) och konventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska 
unionens medlemsstater (2 mom.). Nu före-
slås motsvarande undantag för flygsäkerhets-
vakter och övriga andra staters tjänstemän 
som verkar med stöd av Prümfördraget. La-
gen föreslås träda i kraft genom förordning 
av republikens president samtidigt som för-
draget träder i kraft för Finlands del. 

2.3. Lag om ändring av 53 § i polislagen 

53 §. Enligt artikel 44 i fördraget kan de 
fördragsslutande parternas behöriga myndig-
heter ingå avtal om det administrativa ge-
nomförandet av fördraget. Sådana genomfö-
randeavtal bör ingås åtminstone om de tek-
niska arrangemangen för utbyte av DNA-, 
fingeravtrycks- och fordonsregisteruppgifter 
(artikel 6 stycke 2, artikel 11 stycke 2 och ar-
tikel 12 stycke 2), de praktiska arrangemang-
en för gemensamma insatser och använd-
ningen av skjutvapen och andra maktmedels-
redskap (artikel 24 stycke 4 och artikel 28 
stycke 5) samt de tekniska detaljerna för för-
farandet för automatisk sökning av uppgifter 
(artikel 38 stycke 2).  

Genomförandeavtalen kan i allmänhet an-
ses som sådana normala samarbetsavtal inom 
polisens verksamhetsområde som avses i 53 
§ 2 mom. i polislagen. Enligt nuvarande be-
stämmelse kan inrikesministeriet ingå sådana 
avtal endast med de myndigheter som svarar 
för polisverksamheten i grannstaterna och 
Östersjöländerna. Den befogenhet att ingå 
avtal som föreskrivs i 83 § i gränsbevak-
ningslagen är redan nu mera omfattande än 
den som ingår i polislagen. För att göra det 
möjligt att ingå sådana genomförandeavtal 
som avses i artikel 44 i fördraget och eventu-
ella andra framtida genomförandeavtal på 
ministerienivå inom ramen för EU föreslås 
att bestämmelsens tillämpningsområde ut-
vidgas till att omfatta samtliga stater inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Lagen föreslås träda i kraft genom förordning 
av republikens president samtidigt som för-
draget träder i kraft för Finlands del. 
 
2.4. Lag om ändring av lagen om behand-

ling av personuppgifter i polisens 
verksamhet 

29 §. Det föreslås att till paragrafen med 
definitioner fogas en definition av Prümförd-
raget, så att man i 41 a § kan hänvisa till det-
ta fördrag genom att använda denna kort-
form.  

41 a §. Det föreslås att i denna paragraf in-
förs informativa hänvisningar till de viktigas-
te nya regelstrukturer som Prümfördraget 
medför. Den första hänvisningen gäller ut-
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plåning av uppgifter. För närvarande definie-
ras lagringstiderna för uppgifter i polisens 
personregister enligt register och uppgifts-
klass i 22—26 samt 41 och 42 § i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet. I fråga om behandlingen av 
uppgifter som grundar sig på Prümfördraget 
skall vid sidan av dessa införas de särskilda 
tidsfrister för utplåning som fastställs i för-
draget, som inte är beroende av i vilket regis-
ter uppgifterna har införts.  

I artikel 14 stycke 2 i fördraget bestäms om 
utplåning av uppgifter som hänför sig till 
större evenemang (maximal lagringstid 1 år), 
i artikel 35 styckena 2 och 3 om utplåning av 
uppgifter som hänför sig till automatiserad 
sökning och jämförelse av DNA-profiler och 
sökning av fingeravtrycksuppgifter samt i ar-
tikel 37 stycke 3 om allmän lagring av upp-
gifter (den maximala lagringstid som fast-
ställs i den nationella lagstiftningen för den 
fördragsslutande part som utlämnat uppgif-
terna). 

Den andra hänvisningen gäller lagring och 
utplåning av logguppgifter och övervak-
ningsuppgifter. Enligt artikel 39 stycke 1 i 
fördraget skall en logguppgift registreras 
över varje icke-automatisk överlåtelse och 
mottagning av uppgifter. Enligt stycke 2 i ar-
tikeln skall både den som överlåter och den 
som tar emot uppgifterna registrera en över-
vakningsuppgift över varje automatisk sök-
ning och jämförelse av DNA-profiler och 
sökning av fingeravtrycksuppgifter.  

Den som registrerar övervakningsuppgifter 
skall på begäran överlåta de registrerade 
uppgifterna till den berörda fördragsslutande 
partens dataskyddsorgan. Övervakningsupp-
gifterna får endast användas för säkerställan-
de av dataskydd och datasäkerhet. Övervak-
ningsuppgifterna skall lagras i två år och där-
efter omedelbart utplånas. Varje fördragsslu-
tande parts dataskyddsmyndigheter ansvarar 
för den rättsliga övervakningen av översän-
dande och mottagande av uppgifter. Var och 
en kan be dessa organ granska om behand-
lingen av de uppgifter som gäller honom 
överensstämmer med den nationella lagstift-
ningen.  

Dataskyddsorganen och de som registrerar 
övervakningsuppgifter skall dessutom 
genomföra stickprovskontroller i fråga om 

lagenligheten vad gäller utlämnandet av upp-
gifter. Resultaten av kontrollerna skall förva-
ras för granskning av oberoende data-
skyddsmyndigheter i 18 månader. Efter detta 
skall de utplånas omedelbart. 

Enligt artikel 40 stycke 1 i fördraget skall 
en i enlighet med den nationella lagstiftning-
en behörig myndighet på begäran till den 
som uppgifterna berör i enlighet med den na-
tionella lagstiftningen tillhandahålla informa-
tion om de uppgifter som berör honom och 
om behandlingen av dem. Den person som 
uppgifterna berör har rätt att kräva att felak-
tiga uppgifter korrigeras och att uppgifter 
som behandlats på otillbörligt sätt utplånas. 
Den som uppgifterna berör har rätt ta upp 
kränkningar av dataskydd och ersättningsfrå-
gor i anknytning till detta vid en oberoende 
domstol eller tillsynsmyndighet.  

Närmare föreskrifter om förfarandet för 
genomförande av dessa rättigheter och om 
grunderna för begränsning av tillträdesrätten 
meddelas genom nationella bestämmelser i 
den stat där den som uppgifterna berör utövar 
sina rättigheter. I Finland ingår allmänna be-
stämmelser om den registrerades rättigheter 
(information om behandling av uppgifter och 
rätt till insyn) i 6 kap. i personuppgiftslagen. 
Till exempel vad gäller polisen ingår dessut-
om bestämmelser om denna fråga i 7 kap. i 
lagen om behandling av personuppgifter i po-
lisens verksamhet och i fråga om gränsbe-
vakningsväsendet i 40—42 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet. Om datasekretesssmyndighe-
terna bestäms i 9 kap. i personuppgiftslagen 
och om skadeståndsskyldigheten i 47 § i 
nämnda lag.  

Med anledning av artikel 39 stycke 5 och 
artikel 40 stycke 1 i fördraget föreslås att det 
skall konstateras att det i Finland är dataom-
budsmannen som kontrollerar att behand-
lingen av personuppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget är lagenlig. Vid sidan av detta 
kunde den registrerade ha direkta rättigheter 
beträffande enskilda register i enlighet med 
den nationella lagstiftningen. Lagen föreslås 
träda i kraft genom förordning av republikens 
president samtidigt som fördraget träder i 
kraft för Finlands del. 
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2.5. Lag om ändring av 17 § i lagen om 
fordonstrafikregistret 

17 §. Enligt artikel 12 i fördraget skall de 
fördragsslutande parterna för bekämpning 
och undersökning av brott samt för upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet ge 
de övriga fördragsslutande parternas natio-
nella kontaktställen tillträde till fordonsregi-
streringsuppgifter med rätt att i enskilda fall 
göra automatiska sökningar beträffande upp-
gifter om ägare och innehavare och uppgifter 
om fordon. Sökningar kan endast göras på 
fullständiga identifieringsnummer och regis-
terbeteckningar. Rätten att göra sökningar 
kan endast utnyttjas i enlighet med den na-
tionella lagstiftningen i den fördragsslutande 
part som genomför sökningen. 

Enligt 15 § 1 mom. 9 punkten i lagen om 
fordonstrafikregistret får offentliga uppgifter 
i registret utlämnas via en teknisk anslutning 
eller på annat sätt i elektronisk form till 
myndigheter i en EES-stat för skötseln av 
förpliktelser som följer av internationella 
överenskommelser som är bindande för Fin-
land. Med stöd av 14 § 1 mom. i lagen är of-
fentliga uppgifter bland annat uppgifter om 
fordon, fordonsägares och fordonsinnehava-
res namn samt adress och kontaktinformation 
som förts in i registret på basis av fordonets 
registreringstecken eller tillverkningsnum-
mer. Med stöd av lagens 17 § 1 mom. är sek-
retessbelagda uppgifter känsliga uppgifter, 
bland annat uppgifter om brott som har be-
gåtts vid framförande av ett fordon samt fo-
tografier på personer och namntecknings-
prov.  

Det föreslås att 17 § i lagen om fordonstra-
fikregistret kompletteras på ett sätt som även 
gör det möjligt att utlämna sekretessbelagda 
uppgifter i registret via en teknisk anslutning 
eller på annat sätt i elektronisk form till 
brottsbekämpningsmyndigheterna i en EES-
stat. Denna lösning möjliggör även eventuel-
la andra arrangemang inom ramen för EU 
som motsvarar Prümfördraget utan att lagen 
ändras. 

Det föreslås att till paragrafen fogas en li-
kadan informativ hänvisning om lagring och 
utplåning av logguppgifter och övervak-
ningsuppgifter som föreslås till 41 a § 2 
mom. i lagen om behandling av personupp-

gifter i polisens verksamhet. Lagen föreslås 
träda i kraft genom förordning av republikens 
president samtidigt som fördraget träder i 
kraft för Finlands del. 
 
2.6. Lag om ändring av 16 kap. 20 § och 

40 kap. 12 § i strafflagen 

16 kap. 20 §. Enligt artikel 31 i fördraget 
skall tjänstemän som verkar i en annan stats 
territorium i fråga om brott som de utsätts för 
behandlas på samma sätt som värdstatens 
tjänstemän, om inte något annat följer av av-
tal.  

Det föreslås att till bestämmelsen fogas ett 
omnämnande om uppgifter för upprätthållan-
de av allmän ordning och säkerhet samt före-
byggande och förundersökning av brott. På 
detta sätt verkställs även det straffrättsliga 
skyddet för flygsäkerhetsvakter och andra 
staters tjänstemän som deltar i gemensamma 
insatser för återsändande eller som agerar i 
omedelbara farosituationer.  

40 kap. 12 §. Enligt artikel 31 i fördraget 
skall tjänstemän som verkar i en annan stats 
territorium i fråga om brott som de begår be-
handlas på samma sätt som värdstatens tjäns-
temän, om inte något annat följer av avtal.  

Det föreslås att till bestämmelsen fogas 
motsvarande omnämnanden som till lagens 
16 kap. 20 §. På detta sätt verkställs även det 
straffrättsliga tjänsteansvaret för flygsäker-
hetsvakter och andra staters tjänstemän som 
deltar i gemensamma insatser för återsän-
dande eller som agerar i omedelbara farositu-
ationer.  

Lagen föreslås träda i kraft genom förord-
ning av republikens president samtidigt som 
fördraget träder i kraft för Finlands del. 
 
2.7. Lag om ändring av utlänningslagen 

151 a §. Enligt artikel 23 stycke 2 i fördra-
get kan en fördragsslutande part vid behov 
återsända personer som skall avlägsnas ur 
landet genom en annan fördragsslutande 
parts territorium. Beslutet om återsändandet 
fattas av den fördragsslutande part genom 
vars territorium återsändandet skall ske. I be-
slutet om återsändande skall villkoren för ge-
nomförandet av återsändandet definieras och 
vid behov även bestämmas om användningen 
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av sådana tvångsmedel som den nationella 
lagstiftningen tillåter. I Finland verkställs ett 
avlägsnande ur landet av polisen eller gräns-
kontrollmyndigheten. Ett avlägsnande ur 
landet genom Finlands territorium som verk-
ställs självständigt av en annan stats tjänste-
män skulle vara ett sällsynt undantag, i prak-
tiken skulle finländska polis- eller gränsbe-
vakningsmän alltid kunna verkställa ett så-
dant avlägsnande ur landet som avses i denna 
paragraf utan dröjsmål. Främmande staters 
tjänstemän kan delta i ett avlägsnande ur lan-
det som verkställs av finländska tjänstemän. 
Tillstånd för ett sådant återsändande genom 
Finlands territorium som avses i fördraget 
beviljas av polis- eller gränskontrollmyndig-
heten. Andra staters tjänstemän som deltar i 
ett avlägsnande ur landet skall ha samma be-
fogenheter som en person som bistår en po-
lisman (27 § 3 mom. och 46 § i polislagen) 
eller en person som bistår en gränsbevak-
ningsman (35 § 2 mom. i gränsbevakningsla-
gen). Andra staters tjänstemän som agerar 
självständigt skall ha rättigheter som påmin-
ner om säkerhetsvakters rättigheter. Polis- el-
ler gränskontrollmyndigheten skall kunna ge 
befogenhet att använda maktmedel till andra 
staters behöriga tjänstemän som självständigt 
verkställer ett avlägsnande ur landet genom 
Finlands territorium. Befogenheterna att an-
vända maktmedel är utformade med ut-
gångspunkt 27 § i polislagen och 35 § i 
gränsbevakningslagen samt 18 kap. 6 § i 
fängelselagen, 13 kap. 6 § i häktningslagen 
och 15 kap. 2 § i lagen om behandlingen av 
personer i förvar hos polisen, dock så att de 
begränsats till sådana situationer som mest 
sannolikt kan uppkomma i samband med ett 
avlägsnande ur landet. Andra staters tjänste-
män som genomför ett avlägsnande ur landet 
skall inte ha rätt att bära vapen i Finland. Ge-
nom dessa bestämmelser sätts vederbörande 
bestämmelser i Prümfördraget i kraft samt 
kompletteras genomförandet av rådets direk-
tiv 2003/110/EG om bistånd vid transitering i 
samband med återsändande med flyg. 

I en förordning av statsrådet som utfärdas 
med stöd av lagens 7 § skall föreskrivas om 
vilken polis- eller gränsbevakningsenhet som 
skall bevilja tillstånd för avlägsnande ur lan-
det genom Finlands territorium och vilka in-
stanser som denna polis- eller gränsbevak-

ningsenhet skall informera om sitt beslut. 
Sådana instanser som skall informeras kunde 
vara övriga polis- och gränsbevakningsenhe-
ter samt andra myndigheter. 

Lagen föreslås träda i kraft genom förord-
ning av republikens president samtidigt som 
fördraget träder i kraft för Finlands del. 
 
 
3.  Ikraft trädande 

Prümfördraget träder enligt artikel 50 i 
kraft 90 dagar efter det att det andra instru-
mentet för ratificering eller godkännande de-
ponerats mellan de fördragsslutande parter 
som ratificerat fördraget vid denna tidpunkt. 
För övriga fördragsslutande parter träder för-
draget i kraft 90 dagar efter det att deras in-
strument för ratificering eller godkännande 
deponerats. Hittills har fördraget ratificerats 
av Spanien, Österrike och Tyskland. Fördra-
get har trätt internationellt i kraft mellan Spa-
nien och Österrike den 1 november 2006. För 
Tysklands del träder fördraget i kraft den 23 
november 2006.  

Finland skulle förbinda sig till Prümfördra-
get genom att ansluta sig till det i enlighet 
med artikel 51. Fördraget skulle för Finlands 
del träda i kraft 90 dagar efter det att anslut-
ningsakten deponerats hos Förbundsrepubli-
ken Tysklands regering, som fungerar som 
depositarie. I enlighet med artikel 51 stycke 1 
är även de genomförandeavtal på basis av ar-
tikel 44 och övriga avtal som anknyter till 
detta fördrag och som ingåtts före anslut-
ningstidpunkten bindande för Finland. För 
närvarande överväger förutom Finland även 
Portugal, Italien och Slovenien en anslutning 
till Prümfördraget.  

Om ikraftträdandet av lagförslaget om 
ikraftsättande av Prümfördraget skall be-
stämmas genom förordning av republikens 
president. Avsikten är att lagen skall träda i 
kraft samtidigt som Prümfördraget träder i 
kraft för Finlands del. Även de övriga försla-
gen till ändring av lagar som ingår i proposi-
tionen skall träda i kraft vid samma tidpunkt.  

I fråga om utseendet av  nationell myndig-
het och de bestämmelser som gäller lämnan-
de av registeruppgifter (artiklarna 6, 11 och 
12) skall beaktas att Åland har behörighet i 
fråga om allmän ordning och säkerhet. Land-
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skapet har en egen polisförvaltning. Land-
skapets samtycke behövs därmed för att för-
draget skall kunna träda i kraft på Åland. 
 
 
4.  Behovet  av  r iksdagens sam-

tycke och behandlingsordning 

4.1. Behovet av riksdagens samtycke 

Prümfördraget är till sin rättsliga karaktär 
ett statsfördrag och för att det skall vara för-
pliktande krävs att det i Finland godkänns på 
det sätt som författningen förutsätter. Enligt 
94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens 
godkännande bland annat för sådana interna-
tionella förpliktelser som innehåller sådana 
bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen. Enligt tolkningspraxis i riksda-
gens grundlagsutskott omfattar den godkän-
nandebefogenhet som riksdagen enligt 
grundlagen har alla bestämmelser i anknyt-
ning till en internationell förpliktelse som i 
materiellt hänseende hör till området för lag 
oavsett om bestämmelsen står i konflikt eller 
är förenlig med en bestämmelse som utfär-
dats genom finsk lag (GrUU 11/2000 rd och 
GrUU 12/2000 rd).  

Av Prümfördragets bestämmelser hör de 
bestämmelser som gäller informationsutbyte 
(artiklarna 2—5, 7—10, 12—14, 16, 26, 27 
och 41), verksamhet på en annan stats territo-
rium (artiklarna 17, 18, 23—25 och 28), 
tjänstemäns ställning (artiklarna 29—32) och 
dataskydd och datasäkerhet (artiklarna 34—
40) till området för lagstiftningen. Eftersom 
fördraget inte förutsätter inrättande av nya 
nationella register anknyter behovet av re-
glering vad gäller behandlingen av person-
uppgifter närmast till utlämnande av regis-
teruppgifter. Vad gäller utlämnande av upp-
gifter ur polisregistren behövs inga författ-
ningsändringar. I fråga om utlämnande av 
uppgifter ur fordonstrafikregistret föreslås en 
komplettering av lagen om fordonstrafikre-
gistret.  

Syftet med Prümfördraget är att effektivera 
och underlätta de fördragsslutande parternas 
samarbete för bekämpning av terrorism, 
gränsöverskridande brottslighet och olaglig 
migration. Brottsligheten överskrider numera 
i allt högre grad statsgränser och fördragets 

samarbetsområde omfattar internationell 
brottslighet som överskrider statsgränser. På 
motsvarande sätt måste brottsbekämpning 
och rättshjälp i straffrättsliga ärenden kunna 
ske över statsgränserna. Föreliggande fördrag 
handlar enligt regeringen helt tydligt om in-
ternationellt samarbete enligt grundlagens 1 
§ 3 mom. Samarbetet är i detta fall inte bara 
sedvanligt utan också värt att gå in på (jfr 
GrUU 9/2003). 

Innehållet i fördraget måste bedömas ut-
ifrån Finlands suveränitet, som finns inskri-
ven i 1 § 1 mom. i grundlagen. Enligt förar-
betena till grundlagen bör Finlands medlem-
skap i flera internationella organisationer be-
aktas vid tolkningen av grundlagens suverä-
nitetsbestämmelse (RP 1/1998 rd, s. 73 andra 
spalten) och bestämmelsen granskas i skenet 
av Finlands internationella förpliktelser och 
särskilt med beaktande av Finlands medlem-
skap i Europeiska unionen (RP 1/1998 rd, s. 
73 andra spalten).  

Grundlagsutskottet har ansett vissa långt 
gående befogenheter som EU-staterna har 
getts vara grundlagsenliga, förutsatt att de 
utövas utanför finskt territorium (GrUU 
44/2002 rd, s. 3 första spalten). Med stöd av 
artiklarna 23—26 i Prümfördraget har myn-
digheter i en annan fördragsslutande stat rätt 
att även operera på finskt territorium och 
delvis enligt samma mönster som de natio-
nella myndigheterna i de frågor som avses i 
fördraget och då utöva offentlig makt inom 
Finlands jurisdiktion och gentemot dem som 
vistas där. Grundlagsutskottet har ansett att 
även sådana befogenheter under vissa förut-
sättningar kan ges till en utländsk myndighet 
i vanlig lagstiftningsordning (GrUU 11/2001 
rd, GrUU 21/2003 rd och GrUU 9/2003 rd.) I 
detta sammanhang har det betydelse att åt-
gärderna kan anses utgöra en sedvanlig inter-
nationell samarbetsform. Statsrådet anser att 
de former av konkret myndighetssamarbete 
som fördraget innehåller till sin natur mot-
svarar de former av internationellt samarbete 
mellan brottsbekämpningsmyndigheter som 
behandlats i ovan nämnda grundlagsutskot-
tets utlåtanden. 

Regeringen anser att utbytet av information 
ur DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregist-
ren mellan de fördragsslutande parterna en-
ligt fördraget är i princip möjligt redan med 
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stöd av gällande lagstiftning om dessa regis-
ter och internationell rättshjälp. I och med 
ibruktagandet av referensdatabaser medför 
fördraget ett tekniskt hjälpmedel för konsta-
terande av överensstämmelse mellan uppgif-
ter som betydligt underlättar samarbetet mel-
lan de fördragsslutande staterna. Ur lagstift-
ningssynpunkt skulle fördraget emellertid 
inte innebära en motsvarande ändring, efter-
som allt konkret utbyte av personuppgifter 
efter konstaterandet av överensstämmelse på 
basis av referensuppgifterna enligt principer-
na sker i enlighet med lagstiftningen i den 
stat som överlämnar uppgifterna, dvs. i fråga 
om Finland i enlighet med gällande nationel-
la lagstiftning. 

Statsrådet anser att ministerkommitténs be-
hörighet enligt artikel 43 i fördraget inte in-
nebär en ändring av behörigheten att god-
känna internationella förpliktelser för Finland 
enligt 8 kap. i grundlagen. Ministerkommit-
tén har inte rätt att genom ett eget beslut änd-
ra fördraget, utan endast att fatta beslut om 
fördragets tillämpning och genomförande. En 
sådan delegering är på det sätt som grund-
lagsutskottet förutsätter tillåten inom grän-
serna för det bemyndigande fördraget, men 
ger inte befogenhet att komma överens om 
sådana ändringar i avtalsförhållandet som in-
verkar på det egentliga fördragets karaktär el-
ler målsättning eller om frågor som kräver 
riksdagens samtycke (GrUU 13/1998 rd). 
 

4.2. Behandlingsordning 

Prümfördraget innehåller bestämmelser där 
motsvarande föreskrifter i den gällande lag-
stiftningen har stiftats i vanlig lagstiftnings-
ordning. Det föreslås att de ändringar av lag-
stiftningen som ikraftsättandet av fördraget 
förutsätter skall stiftas i vanlig lagstiftnings-
ordning. Regeringen anser dock att grund-
lagsutskottets utlåtande bör inhämtas i fråga 
om behandlingsordningen.  

Om godkännande av fördraget beslutas en-
ligt första meningen i 94 § 2 mom. med enkel 
majoritet och de lagförslag som ingår i pro-
positionen kan behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i 
enlighet med 94 § i grundlagen föreslås  

att Riksdagen godkänner det i Prüm den 27 
maj 2005 ingångna fördraget mellan Ko-
nungariket Belgien, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken 
Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Ko-
nungariket Nederländerna och Republiken 
Österrike om ett fördjupat gränsöverskridan-
de samarbete, särskilt för bekämpning av 
terrorism, gränsöverskridande brottslighet 
och olaglig migration. 

Eftersom Prümfördraget innehåller be-
stämmelser som hör till området för lagstift-
ningen föreläggs Riksdagen samtidigt följan-
de lagförslag: 
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Lagförslagen 

1. 
 
 

Lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget 
mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Repu-
bliken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republi-
ken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av 

terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration och om tillämpning av det-
ta fördrag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 §  

Ikraftsättande av fördraget 

De bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen i det i Prüm den 27 maj 2005 
ingångna fördraget mellan Konungariket 
Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ko-
nungariket Spanien, Republiken Frankrike, 
Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket 
Nederländerna och Republiken Österrike om 
ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt för bekämpning av terrorism, gräns-
överskridande brottslighet och olaglig migra-
tion gäller som lag sådana som Finland har 
förbundit sig till dem. 
 

2 §  

Flygsäkerhetsvakt 

Med stöd av artiklarna 17 och 18 i fördra-
get kan en flygsäkerhetsvakt inom Finlands 
territorium beviljas rätt att ombord på luftfar-
tyg och på flygplatser bära skjutvapen och 
andra maktmedelsredskap. Beslut om rätt att 
bära skjutvapen eller andra maktmedelsred-
skap fattas av polisen.  
 

3 §  

En annan stats tjänstemans deltagande i en 
gemensam insats i Finland 

Med stöd av artikel 24 i fördraget har en 

behörig tjänsteman som deltar i en gemen-
sam insats rätt att inom Finlands territorium 
enligt polismannens anvisningar utöva såda-
na polisbefogenheter som polismannen inom 
ramen för sin behörighet anvisar. En annan 
stats tjänsteman har rätt att under en fin-
ländsk polismans uppsikt använda sådana 
maktmedel som polismannen med stöd av 
sina befogenheter ger honom fullmakt till. 

En annan stats tjänsteman som deltar i en 
gemensam insats kan ges rätt att inom Fin-
lands territorium bära sådana skjutvapen och 
andra maktmedelsredskap som uppräknas i 
bilaga 2 till fördraget. Beslut om rätt att bära 
skjutvapen eller andra maktmedelsredskap 
fattas av en polisman som hör till befälet. 
Maktmedelsredskap får användas endast i en 
sådan nödvärnssituation som avses i 4 kap. 4 
§ i strafflagen (39/1889), där en polisman 
med stöd av sina befogenheter i enskilda fall 
ger en annan stats behöriga tjänsteman full-
makt att använda maktmedelsredskap. 
 

4 § 

En annan stats tjänstemans agerande i en 
omedelbar farosituation 

En behörig tjänsteman som med stöd av ar-
tikel 25 i fördraget i en omedelbar farositua-
tion verkar inom Finlands territorium i närhe-
ten av gränsen har rätt att använda sådana be-
fogenheter som föreskrivs i 2 kap. i polisla-
gen, om det är nödvändigt att i brådskande 
ordning tillgripa dem för att avvärja fara som 
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hotar liv eller hälsa. Det förutsätts dessutom 
att den finländska behöriga myndigheten inte 
omedelbart kan använda sina befogenheter.  
 

5 §  

En annan stats tjänsteman som fordonsförare 

En annan stats behöriga tjänstemän som 
med stöd av artikel 23 stycke 2 eller artikel 
24 eller 25 verkar inom Finlands territorium 
har då de framför ett fordon de rättigheter 
som i 6 § 1 mom., 25 § 3 mom. och 48 § i 
vägtrafiklagen (267/1981) föreskrivs för fin-
ländska förare av polisfordon.  
 

6 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om behöriga myn-
digheter och tjänstemän samt om nationella 
kontakt- och samordningsställen kan utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

7 §  

Ikraftträdande 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms ge-
nom förordning av republikens president. 
 

————— 
 
 

2. 
 

Lag 

om ändring av 17 § i skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till 17 § i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998), sådan den lyder delvis änd-

rad genom lagarna 601/2001, 151/2004 och 428/2004, ett nytt 3 mom. som följer: 
 

17 § 

Undantag från tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag gäller inte heller överföring till 

eller från Finland eller innehav av skjutva-
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler som hör till flygsäkerhetsvakter 
som verkar i Finland med stöd av artiklarna 
17 och 18 i fördraget mellan Konungariket 
Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Ko-
nungariket Spanien, Republiken Frankrike, 
Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket 
Nederländerna och Republiken Österrike om 

ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt för bekämpning av terrorism, gräns-
överskridande brottslighet och olaglig migra-
tion eller innehav av skjutvapen, vapendelar, 
patroner och särskilt farliga projektiler som 
hör till behöriga tjänstemän i en annan stat 
som verkar i Finland med stöd av artiklarna 
24, 25 och 28 i nämnda fördrag. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 

som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 
 

————— 
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3.  
 

Lag 

om ändring av 53 § i polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) 53 § 2 mom. som följer: 
 

53 § 

Internationellt samarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet kan i frågor som inte hör 

till området för lagstiftningen eller som inte 
annars kräver riksdagens samtycke sluta 
normala samarbetsavtal inom polisens verk-

samhetsområde med grannstaterna, Östersjö-
länderna och de stater som hör till Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet.  

 
——— 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

 
————— 

 

4.  

Lag  

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verk-

samhet (761/2003) 29 § 8 punkten, och 
fogas till 29 § en ny 9 punkt och till lagen en ny 41 a § som följer: 
 

29 § 

Definitioner 

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

8) Schengens informationssystem ett in-
formationssystem som består av en nationell 
enhet för varje Schengenstat samt en teknisk 
stödfunktion; den tekniska stödfunktionen 
upprätthåller en datafil som garanterar att de 
nationella enheternas datafiler är enhetliga 
till sitt innehåll. 

9) Prümfördraget fördraget mellan Ko-
nungariket Belgien, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Konungariket Spanien, Republi-
ken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, 
Konungariket Nederländerna och Republiken 

Österrike om ett fördjupat gränsöverskridan-
de samarbete, särskilt för bekämpning av ter-
rorism, gränsöverskridande brottslighet och 
olaglig migration (FördrS  /  ). 
 
 

41 a § 

Behandling av uppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget 

Uppgifter som erhållits med stöd av Prüm-
fördraget utplånas med iakttagande av vad 
som föreskrivs i denna lag och vad som be-
stäms i artikel 14 stycke 2, artikel 35 stycke-
na 2 och 3 och artikel 37 stycke 3 i fördraget. 

Logguppgifterna och övervakningsuppgif-
terna gällande sådan behandling av uppgifter 
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som grundar sig på Prümfördraget lagras och 
utplånas i enlighet med bestämmelserna i ar-
tikel 39 stycke 4 och 5 i nämnda fördrag. 

Var och en har rätt att utöver vad som före-
skrivs i denna lag begära att dataombuds-
mannen kontrollerar att behandlingen av 
uppgifter gällande honom som grundar sig på 

Prümfördraget är lagenlig.  
 

——— 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 

som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 
 

————— 
 

5. 
 

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 17 § 2 mom. 12 

punkten, sådan den lyder i lag 588/2005, och  
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag 403/2005 och nämnda lag 

588/2005, en ny 2 mom. 13 punkt och ett nytt 4 mom. som följer: 
 

17 §  

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande 
av dem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sekretessbelagda uppgifter i registret får 

dock utan hinder av sekretessbestämmelserna 
lämnas ut som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) till gränsbevakningsväsendet uppgifter 
om brott och påföljder för brott samt om and-
ra påföljder för upprätthållande av gränssä-
kerheten, för förundersökning och annan un-
dersökning, för efterspaning, för en rädd-
ningsuppgift eller för påförande av påföljds-
avgift för transportör enligt utlänningslagen 
(301/2004) samt ett fotografi av personen 
och personens namnteckningsprov för identi-
fiering av personen, 

13) till en EES-stats polismyndighet och 
andra myndigheter som har till uppgift att 
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet eller före-
bygga och utreda brott och sörja för att brott 

blir föremål för åtalsprövning, för skötseln av 
förpliktelser som följer av Europeiska ge-
menskapens lagstiftning eller internationella 
överenskommelser som är bindande för Fin-
land. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Logguppgifterna och övervakningsuppgif-
terna gällande sådan behandling av uppgifter 
som grundar sig på fördraget mellan Ko-
nungariket Belgien, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Konungariket Spanien, Republi-
ken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, 
Konungariket Nederländerna och Republiken 
Österrike om ett fördjupat gränsöverskridan-
de samarbete, särskilt för bekämpning av ter-
rorism, gränsöverskridande brottslighet och 
olaglig migration (FördrS  /  ) lagras och ut-
plånas i enlighet med bestämmelserna i arti-
kel 39 styckena 4 och 5 i nämnda fördrag. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

 
————— 
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6.  

Lag 

om ändring av 16 kap. 20 § och 40 kap. 12 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 16 kap. 20 § 1 och 2 mom. samt 40 

kap. 12 § 3 mom., sådana de lyder i lag 604/2002, som följer: 
 

16 kap. 

Om brott mot myndigheter 

20 §  

Bestämmelser om tillämpningsområdet 

Vid tillämpningen av 1—3 § i detta kapitel 
jämställs med tjänsteman mot vilken gär-
ningen är riktad sådana personer som avses i 
40 kap. 11 § och som sköter offentliga för-
troendeuppdrag, sådana utländska tjänstemän 
som är anställda hos Internationella brott-
målsdomstolen eller som på finskt territori-
um med stöd av ett internationellt avtal eller 
någon annan internationell förpliktelse utför 
kontroll, övervakning, förföljande, upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet eller 
förebyggande och utredning av brott och per-
soner som utövar offentlig makt samt tjänst-
görande krigsmän. 

Vid tillämpningen av 9 § i detta kapitel 
jämställs med tjänstemän personer som avses 
i 40 kap. 11 § och som sköter offentliga för-
troendeuppdrag, sådana utländska tjänstemän 
som är anställda hos Internationella brott-
målsdomstolen eller som på finskt territori-
um med stöd av ett internationellt avtal eller 
någon annan internationell förpliktelse utför 
kontroll, övervakning, förföljande, upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet eller 

förebyggande och utredning av brott och per-
soner som utövar offentlig makt. 
 

40 kap. 

Om tjänstebrott 

12 §  

Bestämmelser om tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 1—3 och 14 § i detta ka-

pitel tillämpas, med undantag för avsätt-
ningspåföljden, även på utländska tjänste-
män. På utländska tjänstemän som med stöd 
av ett internationellt avtal eller någon annan 
internationell förpliktelse på finskt territori-
um utför kontroll, övervakning, förföljande, 
upprätthållande av allmän ordning och sä-
kerhet eller förebyggande och utredning av 
brott tillämpas även, med undantag för av-
sättningspåföljden, 5 och 7—10 § i detta ka-
pitel. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 

som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

 
————— 
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7. 

Lag 

om ändring av utlänningslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) en ny 151 a § som följer: 

 
151 a § 

Avlägsnande ur landet genom Finlands terri-
torium  

Om polisen eller gränskontrollmyndigheten 
inte utan dröjsmål kan verkställa ett avlägs-
nande ur landet genom Finlands territorium 
kan den ge en annan stats behöriga tjänste-
män tillstånd att verkställa ett sådant avlägs-
nande ur landet. 

Om en annan stats behöriga tjänstemän del-
tar i ett avlägsnande ur landet genom Fin-
lands territorium som verkställs av polisen 
eller gränskontrollmyndigheten, har de rätt 
att inom Finlands territorium enligt en polis- 
eller gränsbevakningsmans anvisningar utöva 
sådana polismans eller gränsbevakningsmans 
befogenheter som polis- eller gränsbevak-
ningsmannen inom ramen för sin behörighet 
anvisar. En annan stats tjänstemän har rätt att 
under en finländsk polis- eller gränsbevak-
ningsmans uppsikt använda sådana maktme-
del som polis- eller gränsbevakningsmannen 
med stöd av sina befogenheter ger dem full-
makt till. 

 
Om en annan stats behöriga tjänstemän 

verkställer ett avlägsnande ur landet som av-
ses i 1 mom. genom Finlands territorium kan 
polisen eller gränskontrollmyndigheten be-
vilja dem rätt att på Finlands territorium an-
vända maktmedel för att förhindra att den 
som skall avlägsnas ur landet flyr, för att bry-
ta ner motstånd samt för att avvärja ett över-
hängande brott eller någon annan farlig gär-
ning eller händelse. Maktmedlen skall vara 
nödvändiga och försvarbara med tanke på 
omständigheterna. Frågan om maktmedlen är 
försvarbara skall bedömas med hänsyn till 
hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur 
farligt motståndet är, vilka resurser som står 
till förfogande samt övriga omständigheter 
som inverkar på helhetsbedömningen av si-
tuationen. Det förutsätts dessutom att den 
finländska behöriga myndigheten inte ome-
delbart kan använda sina befogenheter. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 

som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

 
————— 

Helsingfors den 3 november 2006  

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Inrikesminister Kari Rajamäki 
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Parallelltexter 
 
 

3.  
 

Lag 

om ändring av 53 § i polislagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995) 53 § 2 mom. som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

 
53 § 

Internationellt samarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet kan i frågor som inte 

hör till området för lagstiftningen eller som 
inte annars kräver riksdagens samtycke slu-
ta normala samarbetsavtal inom polisens 
verksamhetsområde med de myndigheter 
som svarar för polisverksamheten i grann-
staterna och Östersjöländerna.  
 

 
53 § 

Internationellt samarbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
Inrikesministeriet kan i frågor som inte 

hör till området för lagstiftningen eller som 
inte annars kräver riksdagens samtycke slu-
ta normala samarbetsavtal inom polisens 
verksamhetsområde med grannstaterna, Ös-
tersjöländerna och de stater som hör till Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

 
——— 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som fastställs genom förordning av republi-
kens president 

——— 
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4.  

Lag  

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verk-

samhet (761/2003) 29 § 8 punkten, och 
fogas till 29 § en ny 9 punkt och till lagen en ny 41 a § som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

29 § 

Definitioner 

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

8) Schengens informationssystem ett in-
formationssystem som består av en natio-
nell enhet för varje Schengenstat samt en 
teknisk stödfunktion; den tekniska stöd-
funktionen upprätthåller en datafil som ga-
ranterar att de nationella enheternas datafi-
ler är enhetliga till sitt innehåll. 
 
 
 

29 § 

Definitioner 

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

8) Schengens informationssystem ett in-
formationssystem som består av en natio-
nell enhet för varje Schengenstat samt en 
teknisk stödfunktion; den tekniska stöd-
funktionen upprätthåller en datafil som ga-
ranterar att de nationella enheternas datafi-
ler är enhetliga till sitt innehåll, 

9) Prümfördraget fördraget mellan Ko-
nungariket Belgien, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Konungariket Spanien, Republi-
ken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, 
Konungariket Nederländerna och Republi-
ken Österrike om ett fördjupat gränsöver-
skridande samarbete, särskilt för bekämp-
ning av terrorism, gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig migration (FördrS  
/  ). 
 

41 a § 

Behandling av uppgifter som grundar sig 
på Prümfördraget 

Uppgifter som erhållits med stöd av 
Prümfördraget utplånas med iakttagande 
av vad som föreskrivs i denna lag och vad 
som bestäms i artikel 14 stycke 2, artikel 35 
styckena 2 och 3 och artikel 37 stycke 3 i 
fördraget. 

Logguppgifterna och övervakningsuppgif-
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terna gällande sådan behandling av uppgif-
ter som grundar sig på Prümfördraget lag-
ras och utplånas i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 39 stycke 4 och 5 i nämnda 
fördrag. 

Var och en har rätt att utöver vad som fö-
reskrivs i denna lag begära att dataom-
budsmannen kontrollerar att behandlingen 
av uppgifter gällande honom som grundar 
sig på Prümfördraget är lagenlig.  

 
——— 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

——— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 13 juni 2003 om fordonstrafikregistret (541/2003) 17 § 2 mom. 12 

punkten, sådan den lyder i lag 588/2005, och  
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag 403/2005 och nämnda lag 

588/2005, en ny 2 mom. 13 punkt och ett nytt 4 mom. som följer: 
 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 

 
 

17 §  

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande 
av dem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sekretessbelagda uppgifter i registret får 

dock utan hinder av sekretessbestämmel-
serna lämnas ut som följer: 
— — — — — — — — — — — — — — 

12) till gränsbevakningsväsendet uppgif-
ter om brott och påföljder för brott samt om 
andra påföljder för upprätthållande av 
gränssäkerheten, för förundersökning och 
annan undersökning, för efterspaning, för 
en räddningsuppgift eller för påförande av 
påföljdsavgift för transportör enligt utlän-
ningslagen (301/2004) samt ett fotografi av 
personen och personens namnteckningsprov 
för identifiering av personen. 
 

17 §  

Sekretessbelagda uppgifter och utlämnande 
av dem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sekretessbelagda uppgifter i registret får 

dock utan hinder av sekretessbestämmel-
serna lämnas ut som följer: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) till gränsbevakningsväsendet uppgif-
ter om brott och påföljder för brott samt om 
andra påföljder för upprätthållande av 
gränssäkerheten, för förundersökning och 
annan undersökning, för efterspaning, för 
en räddningsuppgift eller för påförande av 
påföljdsavgift för transportör enligt utlän-
ningslagen (301/2004) samt ett fotografi av 
personen och personens namnteckningsprov 
för identifiering av personen, 

13) till en EES-stats polismyndighet och 
andra myndigheter som har till uppgift att 
trygga rätts- och samhällsordningen, upp-
rätthålla allmän ordning och säkerhet eller 
förebygga och utreda brott och sörja för att 
brott blir föremål för åtalsprövning, för 
skötseln av förpliktelser som följer av Eu-
ropeiska gemenskapens lagstiftning eller in-
ternationella överenskommelser som är 
bindande för Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Logguppgifterna och övervakningsuppgif-
terna gällande sådan behandling av uppgif-
ter som grundar sig på fördraget mellan 
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Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Konungariket Spanien, Republi-
ken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, 
Konungariket Nederländerna och Republi-
ken Österrike om ett fördjupat gränsöver-
skridande samarbete, särskilt för bekämp-
ning av terrorism, gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig migration (FördrS  
/  ) lagras och utplånas i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 39 styckena 4 och 5 i 
nämnda fördrag. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

——— 
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6.  
 

Lag 

om ändring av 16 kap. 20 § och 40 kap. 12 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 16 kap. 20 § 1 och 2 mom. samt 40 

kap. 12 § 3 mom., sådana de lyder i lag 604/2002, som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

16 kap. 

Om brott mot myndigheter 

20 §  

Bestämmelser om tillämpningsområdet 

Vid tillämpningen av 1—3 § i detta kapi-
tel jämställs med tjänsteman mot vilken 
gärningen är riktad personer som avses i 40 
kap. 11 § och som sköter offentliga förtro-
endeuppdrag, sådana utländska tjänstemän 
som är anställda hos Internationella brott-
målsdomstolen eller som på finsk territori-
um med stöd av ett internationellt avtal eller 
någon annan internationell förpliktelse utför 
kontroll, övervakning, förföljande eller för-
undersökning och personer som utövar of-
fentlig makt samt tjänstgörande krigsmän. 

 
 
 
Vid tillämpningen av 9 § i detta kapitel 

jämställs med tjänstemän personer som av-
ses i 40 kap. 11 § och som sköter offentliga 
förtroendeuppdrag, sådana utländska tjäns-
temän som är anställda hos Internationella 
brottmålsdomstolen eller som på finskt ter-
ritorium med stöd av ett internationellt avtal 
eller någon annan internationell förpliktelse 
utför kontroll, övervakning, förföljande el-
ler förundersökning och personer som ut-
övar offentlig makt. 
 
 

16 kap. 

Om brott mot myndigheter 

20 §  

Bestämmelser om tillämpningsområdet 

Vid tillämpningen av 1—3 § i detta kapi-
tel jämställs med tjänsteman mot vilken 
gärningen är riktad sådana personer som 
avses i 40 kap. 11 § och som sköter offent-
liga förtroendeuppdrag, sådana utländska 
tjänstemän som är anställda hos Internatio-
nella brottmålsdomstolen eller som på 
finskt territorium med stöd av ett interna-
tionellt avtal eller någon annan internatio-
nell förpliktelse utför kontroll, övervakning, 
förföljande, upprätthållande av allmän 
ordning och säkerhet eller förebyggande 
och utredning av brott och personer som 
utövar offentlig makt samt tjänstgörande 
krigsmän. 

Vid tillämpningen av 9 § i detta kapitel 
jämställs med tjänstemän personer som av-
ses i 40 kap. 11 § och som sköter offentliga 
förtroendeuppdrag, sådana utländska tjäns-
temän som är anställda hos Internationella 
brottmålsdomstolen eller som på finskt ter-
ritorium med stöd av ett internationellt avtal 
eller någon annan internationell förpliktelse 
utför kontroll, övervakning, förföljande, 
upprätthållande av allmän ordning och sä-
kerhet eller förebyggande och utredning av 
brott och personer som utövar offentlig 
makt. 
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40 kap. 

Om tjänstebrott 

12 § 

Bestämmelser om tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 1—3 och 14 § i detta 

kapitel tillämpas, med undantag för avsätt-
ningspåföljden, även på utländska tjänste-
män. På utländska tjänstemän som med stöd 
av ett internationellt avtal eller någon annan 
internationell förpliktelse på finskt territori-
um utför kontroll, övervakning, förföljande 
eller förundersökning tillämpas även, med 
undantag för avsättningspåföljden, 5 och 
7—10 § i detta kapitel. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 kap. 

Om tjänstebrott 

12 §  

Bestämmelser om tillämpningsområdet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna i 1—3 och 14 § i detta 

kapitel tillämpas, med undantag för avsätt-
ningspåföljden, även på utländska tjänste-
män. På utländska tjänstemän som med stöd 
av ett internationellt avtal eller någon annan 
internationell förpliktelse på finskt territori-
um utför kontroll, övervakning, förföljande, 
upprätthållande av allmän ordning och sä-
kerhet eller förebyggande och utredning av 
brott tillämpas även, med undantag för av-
sättningspåföljden, 5 och 7—10 § i detta 
kapitel. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 

som fastställs genom förordning av republi-
kens president. 

——— 
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Fördragstext 
 
 

FÖRDRAG MELLAN KONUNGARI-
KET BELGIEN, FÖRBUNDSREPU-

BLIKEN TYSKLAND, KONUNGARI-
KET SPANIEN, REPUBLIKEN 

FRANKRIKE, STORHERTIGDÖMET 
LUXEMBURG, KONUNGARIKET 

NEDERLÄNDERNA OCH REPUBLI-
KEN ÖSTERRIKE OM ETT FÖRDJU-

PAT GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
SAMARBETE, SÄRSKILT FÖR BE-

KÄMPNING AV TERRORISM, 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTS-

LIGHET OCH OLAGLIG MIGRA-
TION 

 
 

Detta fördrags höga fördragsslutande par-
ter, medlemsstater i Europeiska unionen,  
 
 

som beaktar att det inom ett område med 
fri rörlighet för personer är viktigt att Euro-
peiska unionens medlemsstater fördjupar 
sitt samarbete för en effektivare bekämp-
ning av terrorism, gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig migration, 

 
som har som mål att i syfte att vidareut-

veckla det europeiska samarbetet agera fö-
regångare för att uppnå en så hög samar-
betsnivå som möjligt, utan att detta påver-
kar tillämpningen av bestämmelserna i För-
draget om Europeiska unionen och Fördra-
get om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen, framför allt genom att förbättra in-
formationsutbytet, särskilt inom bekämp-
ningen av terrorism, gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig migration, samt att 
erbjuda alla övriga medlemsstater i Europe-
iska unionen en möjlighet att delta i detta 
samarbete,  

 
som strävar efter att införliva bestämmel-

serna i föreliggande fördrag med Europeis-
ka unionens rättsliga ram för att förbättra 
informationsutbytet inom hela unionen, sär-
skilt på området för bekämpning av terro-

VERTRAG  ZWISCHEN DEM KÖ-
NIGREICH BELGIEN, DER BUNDES-

REPUBLIK DEUTSCHLAND, DEM 
KÖNIGREICH SPANIEN, DER FRAN-

ZÖSISCHEN REPUBLIK, DEM 
GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG, 

DEM KÖNIGREICH DER NIEDER-
LANDE UND DER REPUBLIK ÖS-

TERREICH  ÜBER DIE VERTIEFUNG 
DER GRENZÜBERSCHREITENDEN 
ZUSAMMENARBEIT, INSBESONDE-
RE ZUR BEKÄMPFUNG DES TER-

RORISMUS, DER GRENZÜBER-
SCHREITENDEN KRIMINALITÄT 

UND DER ILLEGALEN MIGRATION 
 

Die hohen Vertragsparteien dieses Ver-
trags, Mitgliedstaaten der Europäischen U-
nion – 
 

in der Erwägung, dass es in einem Raum 
des freien Personenverkehrs wichtig ist, 
dass die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ihre Zusammenarbeit verstärken, um 
Terrorismus, grenzüberschreitende Krimi-
nalität und illegale Migration wirksamer zu 
bekämpfen,   

in dem Bestreben, zur Fortentwicklung 
der Europäischen Zusammenarbeit unbe-
schadet des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft eine Vorreiter-
rolle bei der Erreichung eines möglichst 
hohen Standards in der Zusammenarbeit, 
vor allem durch einen verbesserten Aus-
tausch von Informationen, insbesondere in 
den Bereichen der Bekämpfung des Terro-
rismus, der grenzüberschreitenden Krimina-
lität sowie der illegalen Migration, einzu-
nehmen und allen anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union die Teilnahme an 
dieser Zusammenarbeit zu eröffnen,  

in dem Bestreben, die Regelungen des 
vorliegenden Vertrags in den Rechtsrahmen 
der Europäischen Union zu überführen, um 
eine unionsweite Verbesserung des Aus-
tauschs von Informationen, insbesondere in 



 RP 243/2006 rd 
  

 

56

rism, gränsöverskridande brottslighet och 
olaglig migration, liksom att skapa nödvän-
diga rättsliga och tekniska förutsättningar 
för detta,  

 
 
som beaktar de grundläggande rättighe-

terna i enlighet med Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
Europarådets konvention angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt de fördrags-
slutande parternas gemensamma författ-
ningstraditioner, särskilt medvetna om att 
utlämnande av personuppgifter till en annan 
fördragsslutande part förutsätter en tillräck-
lig dataskyddsnivå hos den mottagande par-
ten,  

som anser att det, utan att det påverkar 
tillämpningen av gällande nationella lag-
stiftning, är nödvändigt att upprätthålla och 
förutse lämplig rättslig kontroll över de åt-
gärder som fastställs i detta fördrag,  

 
som är beredda att komplettera detta för-

drag med andra överenskommelser för att 
möjliggöra automatisk sökning i andra 
lämpliga databaser, i den utsträckning detta 
är nödvändigt och lämpligt för att fördjupa 
det gränsöverskridande samarbetet, 

 
har enats om följande:  

 
Kapitel I 

Allmän del 

Artikel 1 

Principer 

(1) Genom detta fördrag har de fördrags-
slutande parterna för avsikt att fördjupa det 
gränsöverskridande samarbetet, särskilt i 
fråga om utbyte av information.  

 
(2) Detta samarbete påverkar inte Europe-

iska unionens lagstiftning och skall, i enlig-
het med detta fördrag, vara öppet för alla 
medlemsstater i Europeiska unionen.  

 
(3) Samarbetet inom ramen för detta för-

den Bereichen der Bekämpfung des Terro-
rismus, der grenzüberschreitenden Krimina-
lität sowie der illegalen Migration, zu errei-
chen und hierfür die notwendigen rechtli-
chen und technischen Voraussetzungen zu 
schaffen,  

unter Beachtung der Grundrechte, wie sie 
sich aus der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union, der Europäischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten sowie den gemeinsa-
men Verfassungstraditionen der beteiligten 
Staaten ergeben, insbesondere in dem Be-
wusstsein, dass die Übermittlung personen-
bezogener Daten an eine andere Vertrags-
partei die Gewährleistung eines angemesse-
nen Datenschutzniveaus durch die empfan-
gende Vertragspartei voraussetzt,  

in der Erwägung, dass unbeschadet des 
derzeit geltenden innerstaatlichen Rechts 
geeignete gerichtliche Überprüfungen der in 
diesem Vertrag vorgesehenen Maßnahmen 
beibehalten und vorgesehen werden müs-
sen,  

in der Bereitschaft, diesen Vertrag durch 
weitere Übereinkünfte zu ergänzen, um den 
automatisierten Abruf von Daten aus weite-
ren geeigneten Datenbanken zu ermögli-
chen, soweit dies zur Vertiefung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit notwen-
dig und verhältnismäßig ist –  

 sind wie folgt übereingekommen:  
 

Kapitel 1  

Allgemeiner Teil  

Artikel 1  

Grundsätze   

(1) Die Vertragsparteien bezwecken mit 
diesem Vertrag die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, insbesondere den Infor-
mationsaustausch, untereinander zu vertie-
fen.  

(2) Diese Zusammenarbeit berührt nicht 
das Recht der Europäischen Union und 
steht nach Maßgabe dieses Vertrags jedem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Beitritt offen.  

(3) Die Zusammenarbeit im Rahmen die-
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drag syftar till att utveckla initiativ för att 
främja det europeiska samarbetet på de om-
råden som detta fördrag omfattar.  

 
(4) Senast tre år efter fördragets ikraftträ-

dande vidtas på basis av en utvärdering av 
erfarenheterna av genomförandet av fördra-
get och i samförstånd med Europeiska 
kommissionen eller på grundval av ett för-
slag från Europeiska kommissionen och i 
överensstämmelse med Fördraget om Euro-
peiska unionen och Fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen ett initi-
ativ att införliva fördragets bestämmelser 
med Europeiska unionens rättsordning.  

 
 
(5) De fördragsslutande parterna skall till-

sammans regelbundet underrätta Europeis-
ka unionens råd och Europeiska kommis-
sionen om hur samarbetet framskrider.  
 
 

Kapitel II 

DNA-profiler, fingeravtrycksuppgifter och 
övriga uppgifter  

Artikel 2  

Inrättande av nationella databaser över 
DNA-analyser  

(1) De fördragsslutande parterna förbin-
der sig att inrätta och upprätthålla nationella 
databaser över DNA-analyser för undersök-
ning av brott. Behandlingen av uppgifter i 
ovan nämnda databaser inom ramen för det-
ta fördrag sker i överensstämmelse med be-
stämmelserna i detta fördrag, med beaktan-
de av den nationella lagstiftningen. 

(2) För genomförandet av detta fördrag 
garanterar de fördragsslutande parterna att 
det i överensstämmelse med stycke 1 första 
meningen bereds tillgång till referensupp-
gifterna för de nationella databaserna över 
DNA-analyser. Referensuppgifterna inne-
håller endast DNA-profiler* från den icke-
kodifierande delen av DNA:t och en be-
teckning. Referensuppgifterna får inte inne-
hålla uppgifter som möjliggör en omedelbar 
identifiering av den berörda personen. Refe-

ses Vertrags zielt auf die Entwicklung von 
Initiativen zur Förderung der europäischen 
Zusammenarbeit in den in diesem Vertrag 
bezeichneten Bereichen ab.  

(4) Spätestens drei Jahre nach Inkrafttre-
ten dieses Vertrags wird auf der Grundlage 
einer Bewertung der Erfahrungen bei der 
Durchführung des Vertrags in Abstimmung 
mit der Europäischen Kommission bezie-
hungsweise auf Vorschlag der Europäi-
schen Kommission unter Berücksichtigung 
des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaft eine Initiative für die 
Überführung der Regelungen dieses Ver-
trags in den Rechtsrahmen der Europäi-
schen Union unterbreitet.  

(5) Die Vertragsparteien berichten regel-
mäßig gemeinsam dem Rat der Europäi-
schen Union und der Europäischen Kom-
mission über den Fortgang der Zusammen-
arbeit.  
 

Kapitel 2  

DANN-Profile, daktyloskopische Daten 
und sonstige Daten  

Artikel 2 

Einrichtung von nationalen DNA-Analyse-
Dateien  

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, 
zum Zweck der Verfolgung von Straftaten 
nationale DANN-Analyse-Dateien zu er-
richten und zu führen. Die Verarbeitung der 
in diesen Dateien gespeicherten Daten auf-
grund dieses Vertrags erfolgt vorbehaltlich 
der sonstigen Bestimmungen des Vertrags 
nach Maßgabe des für den Verarbeitungs-
vorgang geltenden innerstaatlichen Rechts.  

(2) Für die Zwecke der Durchführung 
dieses Vertrags gewährleisten die Vertrags-
parteien, dass Fundstellendatensätze zum 
Bestand der nationalen DANN-Analyse-
Dateien nach Absatz 1 Satz 1 vorhanden 
sind. Fundstellendatensätze enthalten aus-
schließlich aus dem nicht codierenden Teil 
der DNA ermittelte DNA-Profile* und eine 
Kennung. Fundstellendatensätze dürfen 
keine den Betroffenen unmittelbar identifi-
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rensuppgifter, som inte kan kopplas till en 
viss person (öppna spår), skall kunna identi-
fieras som sådana. 
 

(3) När instrumenten för ratificering, god-
kännande eller tillträdande deponeras skall 
den fördragsslutande parten meddela de na-
tionella databaser över DNA-analyser på 
vilka artiklarna 2-6 kan tillämpas samt för-
utsättningarna för automatisk sökning enligt 
artikel 3 stycke 1.  

* För Förbundsrepubliken Tyskland hän-
visas till DNA-profiler som avses i detta 
fördrag som ”DNA-Identifizierungsmuster” 
(modeller för identifiering av DNA).  
 

Artikel 3 

Automatisk sökning av DNA-profiler  

(1) De fördragsslutande parterna ger de 
övriga fördragsslutande parternas nationella 
kontaktställen som avses i artikel 6 tillträde 
till referensuppgifterna för sina databaser 
över DNA-profiler och ger dem rätt att i 
brottsundersökningssyfte göra automatiska 
sökningar i dem genom jämförelse av 
DNA-profiler. Sökningen kan endast ske i 
enskilda fall och i överensstämmelse med 
den nationella lagstiftningen i den fördrags-
slutande part som genomför sökningen.  

(2) Om det i samband med en automatisk 
sökning konstateras att en förmedlad DNA-
profil motsvarar en DNA-profil i den mot-
tagande fördragsslutande partens databas, 
underrättas det nationella kontaktställe som 
genomfört sökningen automatiskt om träf-
fen och referensuppgiften. Om ingen över-
ensstämmelse konstateras meddelas detta 
automatiskt.  
 
 
 

Artikel 4  

Automatisk jämförelse av DNA-profiler  

 
(1) De fördragsslutande parterna jämför i 

brottsundersökningssyfte enligt en gemen-
sam överenskommelse genom sina nationel-
la kontaktställen DNA-profilerna för sina 

zierenden Daten enthalten. Fund-
stellendatensätze, die keiner Person zuge-
ordnet werden können (offene Spuren), 
müssen als solche erkennbar sein.  

(3) Bei Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts-
urkunde benennt jede Vertragspartei die na-
tionalen DANN-Analyse-Dateien, auf die 
die Artikel 2 bis 6 Anwendung finden, so-
wie die Bedingungen für den automatisier-
ten Abruf nach Artikel 3 Absatz 1.  

* Für die Bundesrepublik Deutschland 
sind DANN-Profile im Sinne dieses Ver-
trags DANN-Identifizierungsmuster.  
 
 

Artikel 3  

Automatisierter Abruf von DNA-Profilen  

(1) Die Vertragsparteien gestatten den na-
tionalen Kontaktstellen nach Artikel 6 der 
anderen Vertragsparteien zum Zweck der 
Verfolgung von Straftaten den Zugriff auf 
die Fundstellendatensätze ihrer DANN-
Analyse-Dateien mit dem Recht, diese au-
tomatisiert mittels eines Vergleichs der 
DANN-Profile abzurufen. Die Anfrage darf 
nur im Einzelfall und nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts der abrufenden Ver-
tragspartei erfolgen.  

(2) Wird im Zuge eines automatisierten 
Abrufs eine Übereinstimmung eines über-
mittelten DANN-Profils mit einem in der 
Datei der empfangenden Vertragspartei ge-
speicherten DANN-Profil festgestellt, so 
erhält die anfragende nationale Kontaktstel-
le automatisiert die Information über das 
Vorliegen eines Treffers und die Kennung. 
Kann keine Übereinstimmung festgestellt 
werden, so wird dies automatisiert mitge-
teilt.  
 

Artikel 4  

Automatisierter Abgleich von DANN-
Profilen  

(1) Die Vertragsparteien gleichen im ge-
genseitigen Einvernehmen über ihre natio-
nalen Kontaktstellen die DNA-Profile ihrer 
offenen Spuren zur Verfolgung von Strafta-



 RP 243/2006 rd 
  

 

59

egna öppna spår med DNA-profilerna i re-
ferensuppgifterna för alla övriga parters na-
tionella databaser över DNA-analyser. 
Översändandet och jämförelsen av profiler 
sker automatiskt. DNA-profiler för öppna 
spår översänds för jämförelse endast i såda-
na fall där den begärande fördragsslutande 
partens lagstiftning tillåter det. 

 
 
(2) Om en fördragsslutande part i sam-

band med en jämförelse enligt stycke 1 
konstaterar att en översänd DNA-profil 
motsvarar en profil som ingår i en databas 
över DNA-profiler skall den utan dröjsmål 
tillställa den andra fördragsslutande partens 
nationella kontaktställe de referensuppgifter 
i fråga om vilka överensstämmelse har kon-
staterats.  
 

Artikel 5  

Översändande av övriga personuppgifter 
och ytterligare information  

Om en överensstämmelse mellan DNA-
profiler konstateras vid ett förfarande enligt 
artiklarna 3 och 4 iakttas i fråga om över-
sändande av övriga personuppgifter och yt-
terligare information med anknytning till 
referensuppgifterna nationell lagstiftning, 
inklusive bestämmelserna om rättshjälp i 
den fördragsslutande part som är föremål 
för förfrågan.  
 

Artikel 6  

Nationellt kontaktställe och genomförande-
avtal  

(1) Varje fördragsslutande part skall utse 
ett nationellt kontaktställe för förmedling av 
de uppgifter som avses i artiklarna 3 och 4. 
Det nationella kontaktställets befogenheter 
fastställs i enlighet med gällande nationella 
lagstiftning om det.  

(2) De tekniska detaljerna för det förfa-
rande som beskrivs i artiklarna 3 och 4 fast-
ställs i ett genomförandeavtal som ingås 
med stöd av artikel 44.  
 
 

ten mit allen DNA-Profilen aus Fundstel-
lendatensätzen der anderen nationalen 
DNA-Analyse-Dateien ab. Die Übermitt-
lung und der Abgleich erfolgen automati-
siert. Die Übermittlung zum Zwecke des 
Abgleichs der DNA-Profile der offenen 
Spuren erfolgt nur in solchen Fällen, in de-
nen diese nach dem innerstaatlichen Recht 
der ersuchenden Vertragspartei vorgesehen 
ist.  

(2) Stellt eine Vertragspartei beim Ab-
gleich nach Absatz 1 fest, dass übermittelte 
DANN-Profile mit denjenigen in ihrer 
DANN-Analyse-Datei übereinstimmen, so 
übermittelt sie der nationalen Kontaktstelle 
der anderen Vertragspartei unverzüglich die 
Fundstellendatensätze, hinsichtlich derer 
eine Übereinstimmung festgestellt worden 
ist.  
 

Artikel 5  

Übermittlung weiterer personenbezogener 
Daten und sonstiger Informationen  

Im Fall der Feststellung einer Überein-
stimmung von DANN-Profilen im Verfah-
ren nach den Artikeln 3 und 4 richtet sich 
die Übermittlung weiterer zu den Fundstel-
lendatensätzen vorhandener personenbezo-
gener Daten und sonstiger Informationen 
nach dem innerstaatlichen Recht einschließ-
lich der Vorschriften über die Rechtshilfe 
der ersuchten Vertragspartei.  
 

Artikel 6  

Nationale Kontaktstelle und Durchfüh-
rungsvereinbarung  

(1) Zur Durchführung der Datenübermitt-
lungen nach den Artikeln 3 und 4 benennt 
jede Vertragspartei eine nationale Kontakt-
stelle. Die Befugnisse der nationalen Kon-
taktstelle richten sich nach dem für sie gel-
tenden innerstaatlichen Recht.  

(2) Die Einzelheiten der technischen Aus-
gestaltung der in den Artikeln 3 und 4 be-
schriebenen Verfahren werden in einer 
Durchführungsvereinbarung nach Artikel 
44 geregelt.  
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Artikel 7  

Insamling av molekylärgenetiskt material 
och översändande av DNA-profiler  

Om det under en pågående brottsunder-
sökning eller straffprocess saknas en DNA-
profil över en viss person som vistas i en 
fördragsslutande stat som en förfrågan ställs 
till, ger den fördragsslutande part som för-
frågan ställs till rättshjälp genom att insam-
la och undersöka molekylärgenetiskt mate-
rial från denna person och översända den 
DNA-profil som erhållits, om  

 
1. den fördragsslutande part som fram-

ställt förfrågan meddelar för vilket ändamål 
detta behövs,  

2. den fördragsslutande part som fram-
ställt förfrågan i enlighet med sin lagstift-
ning framställer en begäran eller ett förord-
nande om undersökning från en behörig 
myndighet, där det framgår att det hade 
funnits förutsättningar för insamling och 
undersökning av molekylärgenetiskt mate-
rial om personen i fråga hade vistats i den 
fördragsslutande stat som framställt förfrå-
gan, och  

3. det finns förutsättningar för insamling 
och undersökning av molekylärgenetiskt 
material samt förutsättningar för översän-
dande av den DNA-profil som erhålls i en-
lighet med lagstiftningen i den stat som för-
frågan ställs till.  
 

Artikel 8  

Fingeravtrycksuppgifter  

För genomförandet av detta fördrag ga-
ranterar de fördragsslutande parterna att re-
ferensuppgifterna för de i brottsförebyg-
gande och brottsundersökande syfte inrätta-
de nationella systemen för automatisk iden-
tifiering av fingeravtryck hålls tillgängliga. 
Referensuppgifterna innehåller endast fing-
eravtrycksuppgifter och en beteckning. Re-
ferensuppgifterna får inte innehålla uppgif-
ter som möjliggör en omedelbar identifie-
ring av den berörda personen. Referensupp-
gifter, som inte kan kopplas till en viss per-

Artikel 7  

Gewinnung molekulargenetischen Materi-
als und Übermittlung von DNA-Profilen  

Liegt im Zuge eines laufenden Ermitt-
lungs- oder Strafverfahrens kein DNA-
Profil einer im Hoheitsgebiet einer ersuch-
ten Vertragspartei aufhältigen bestimmten 
Person vor, so leistet die ersuchte Vertrags-
partei Rechtshilfe durch die Gewinnung 
und Untersuchung molekulargenetischen 
Materials von dieser Person sowie durch die 
Übermittlung des gewonnenen DNA-
Profils, wenn  

1. die ersuchende Vertragspartei mitteilt, 
zu welchem Zweck dies erforderlich ist,  
 

2. die ersuchende Vertragspartei eine 
nach ihrem Recht erforderliche Untersu-
chungsanordnung oder –erklärung der zu-
ständigen Stelle vorlegt, aus der hervorgeht, 
dass die Voraussetzungen für die Gewin-
nung und Untersuchung molekulargeneti-
schen Materials vorlägen, wenn sich die be-
stimmte Person im Hoheitsgebiet der ersu-
chenden Vertragspartei befände, und  
 

3. die Voraussetzungen für die Gewin-
nung und Untersuchung molekulargeneti-
schen Materials sowie die Voraussetzungen 
für die Übermittlung des gewonnenen 
DANN-Profils nach dem Recht der ersuch-
ten Vertragspartei vorliegen.  
 

Artikel 8  

Daktyloskopische Daten  

Für die Zwecke der Durchführung dieses 
Vertrags gewährleisten die Vertragspartei-
en, dass Fundstellendatensätze zum Bestand 
der zum Zweck der Verhinderung und Ver-
folgung von Straftaten errichteten nationa-
len automatisierten daktyloskopischen Iden-
tifizierungssysteme vorhanden sind. Fund-
stellendatensätze enthalten ausschließlich 
daktyloskopische Daten und eine Kennung. 
Fundstellendatensätze dürfen keine den Be-
troffenen unmittelbar identifizierenden Da-
ten enthalten. Fundstellendatensätze, die 
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son (öppna spår), skall kunna identifieras 
som sådana.  
 
 

Artikel 9  

Automatisk sökning av fingeravtrycksupp-
gifter  

(1) De fördragsslutande parterna ger de 
övriga fördragsslutande parternas nationella 
kontaktställen som avses i artikel 11 tillträ-
de till referensuppgifterna för de system för 
automatisk identifiering av fingeravtryck 
som inrättats för detta syfte och ger dem rätt 
att för bekämpning och undersökning av 
brott göra automatiska sökningar i dem ge-
nom jämförelse av fingeravtrycksuppgifter. 
Sökningen kan endast ske i enskilda fall 
och i överensstämmelse med den nationella 
lagstiftningen i den fördragsslutande part 
som genomför sökningen. 

(2) Det slutgiltiga säkerställandet av fing-
eravtrycksuppgifters överensstämmelse 
med referensuppgifterna hos den fördrags-
slutande part som upprätthåller databasen 
utförs av det nationella kontaktställe som 
framställt förfrågan på basis av automatiskt 
översända referensuppgifter som krävs för 
säkerställande av en entydig överensstäm-
melse. 
 

Artikel 10  

Översändande av övriga personuppgifter 
och ytterligare information  

Om en överensstämmelse mellan finger-
avtrycksuppgifter konstateras vid ett förfa-
rande enligt artikel 9 iakttas i fråga om 
översändande av övriga personuppgifter 
och ytterligare information med anknytning 
till referensuppgifterna nationell lagstift-
ning, inklusive bestämmelserna om rätts-
hjälp i den fördragsslutande part som är fö-
remål för förfrågan.  
 
 
 
 
 
 

keiner Person zugeordnet werden können 
(offene Spuren), müssen als solche erkenn-
bar sein.  
 

Artikel 9  

Automatisierter Abruf von daktyloskopi-
schen Daten  

(1) Die Vertragsparteien gestatten der na-
tionalen Kontaktstelle nach Artikel 11 der 
anderen Vertragsparteien zur Verhinderung 
und Verfolgung von Straftaten den Zugriff 
auf die Fundstellendatensätze ihrer zu die-
sen Zwecken eingerichteten automatisierten 
daktyloskopischen Identifizierungssysteme 
mit dem Recht, diese automatisiert mittels 
eines Vergleichs der daktyloskopischen Da-
ten abzurufen. Die Anfrage darf nur im 
Einzelfall und nach Maßgabe des inner-
staatlichen Rechts der abrufenden Vertrags-
partei erfolgen.  

(2) Die endgültige Zuordnung eines dak-
tyloskopischen Datums zu einem Fundstel-
lendatensatz der Datei führenden Vertrags-
partei erfolgt durch die abrufende nationale 
Kontaktstelle anhand der automatisiert ü-
bermittelten Fundstellendatensätze, die für 
die eindeutige Zuordnung erforderlich sind.  
 
 
 

Artikel 10  

Übermittlung weiterer personenbezogener 
Daten und sonstiger Informationen   

Im Fall der Feststellung einer Überein-
stimmung von daktyloskopischen Daten im 
Verfahren nach Artikel 9 richtet sich die 
Übermittlung weiterer zu den Fundstellen-
datensätzen vorhandener personenbezoge-
ner Daten und sonstiger Informationen nach 
dem innerstaatlichen Recht einschließlich 
der Vorschriften über die Rechtshilfe der 
ersuchten Vertragspartei.  
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Artikel 11  

Nationellt kontaktställe och genomförande-
avtal 

(1) Varje fördragsslutande part skall utse 
ett nationellt kontaktställe för förmedling av 
de uppgifter som avses i artikel 9. Det na-
tionella kontaktställets befogenheter fast-
ställs i enlighet med gällande nationella lag-
stiftning om det.  

(2) De tekniska detaljerna för det förfa-
rande som beskrivs i artikel 9 fastställs i ett 
genomförandeavtal som ingås med stöd av 
artikel 44.  
 

Artikel 12  

Automatisk sökning av uppgifter ur for-
donsregister 

(1) För bekämpning och undersökning av 
brott samt för undersökning av sådana över-
trädelser som i den fördragsslutande part 
som framställer förfrågan lyder under dom-
stols- och åklagarväsendets behörighet samt 
för upprätthållande av allmän ordning och 
säkerhet ger de fördragsslutande parterna 
övriga fördragsslutande parters i stycke 2 
avsedda nationella kontaktställen tillträde 
till följande uppgifter i de nationella for-
donsregistren, med rätt att i enskilda fall 
göra automatiska sökningar bland dem: 
 
 

1. uppgifter om ägare och innehavare, och  
 
2. uppgifter om fordonet.  
 
En sökning kan endast genomföras ge-

nom användning av ett fordons fullständiga 
identifieringsnummer eller registerbeteck-
ning. Sökningen kan endast ske i överens-
stämmelse med den nationella lagstiftning-
en i den fördragsslutande part som genom-
för sökningen. 

(2) Varje fördragsslutande part skall för 
förmedling av de uppgifter som avses i 
stycke 1 utse ett nationellt kontaktställe som 
tar emot förfrågningar. Det nationella kon-
taktställets befogenheter fastställs i enlighet 
med gällande nationella lagstiftning om det. 

Artikel 11  

Nationale Kontaktstelle und Durchfüh-
rungsvereinbarung  

(1) Zur Durchführung der Datenübermitt-
lungen nach Artikel 9 benennt jede Ver-
tragspartei eine nationale Kontaktstelle. Die 
Befugnisse der nationalen Kontaktstelle 
richten sich nach dem für sie geltenden in-
nerstaatlichen Recht.  

(2) Die Einzelheiten der technischen Aus-
gestaltung des in Artikel 9 beschriebenen 
Verfahrens werden in einer Durchführungs-
vereinbarung nach Artikel 44 geregelt.  
 

Artikel 12  

Automatisierter Abruf von Daten aus den 
Fahrzeugregistern  

(1) Die Vertragsparteien gestatten den na-
tionalen Kontaktstellen nach Absatz 2 der 
anderen Vertragsparteien zum Zweck der 
Verhinderung und Verfolgung von Strafta-
ten sowie der Verfolgung von solchen Ver-
stößen, die bei der abrufenden Vertragspar-
tei in die Zuständigkeit der Gerichte oder 
Staatsanwaltschaften fallen, und der Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit den Zugriff auf folgende Daten aus 
den nationalen Fahrzeugregistern mit dem 
Recht, diese automatisiert im Einzelfall ab-
zurufen:  
 

1.Eigentümer- beziehungsweise Halterda-
ten und  

2. Fahrzeugdaten.  
 
Die Anfrage darf nur unter Verwendung 

einer vollständigen Fahrzeugidentifizie-
rungsnummer oder eines vollständigen 
Kennzeichens erfolgen. Die Anfrage darf 
nur nach Maßgabe des innerstaatlichen 
Rechts der abrufenden Vertragspartei erfol-
gen.  

(2) Zur Durchführung der Datenübermitt-
lungen nach Absatz 1 benennt jede Ver-
tragspartei eine nationale Kontaktstelle für 
eingehende Ersuchen. Die Befugnisse der 
nationalen Kontaktstelle richten sich nach 
dem für sie geltenden innerstaatlichen 
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De tekniska detaljerna för förfarandet fast-
ställs i ett genomförandeavtal som ingås 
med stöd av artikel 44.  
 
 
 

Artikel 13  

Översändande av andra uppgifter än per-
sonuppgifter  

För bekämpning av brott och upprätthål-
lande av allmän ordning och säkerhet i sam-
band med större evenemang med gräns-
överskridande verkningar, såsom betydande 
idrottsevenemang eller Europeiska rådets 
möten, skall de fördragsslutande parterna 
både på begäran och på eget initiativ i över-
ensstämmelse med den översändande för-
dragsslutande partens nationella lagstiftning 
sända varandra nödvändiga uppgifter, dock 
inte personuppgifter. 
 
 
 

Artikel 14  

Översändande av personuppgifter 

(1) För bekämpning av brott och avvär-
jande av en fara som hotar den allmänna 
säkerheten och ordningen i samband med 
större evenemang med gränsöverskridande 
verkningar, såsom betydande idrottsevene-
mang eller Europeiska rådets möten, skall 
de fördragsslutande parterna både på begä-
ran och på eget initiativ sända varandra per-
sonuppgifter, om det på basis av domar som 
vunnit laga kraft eller andra fakta finns skäl 
att anta att personen i fråga kommer att 
begå brott vid det berörda evenemanget el-
ler att personen utgör ett hot mot den all-
männa säkerheten och ordningen, förutsatt 
att översändande av sådana uppgifter är till-
låtet enligt den nationella lagstiftningen i 
den fördragsslutande part som skall sända 
uppgifterna.  
 

(2) Personuppgifter får endast behandlas 
för de syften som avses i stycke 1 och en-
dast i samband med det evenemang för vil-
ket de har översänts. De uppgifter som har 

Recht. Die Einzelheiten der technischen 
Ausgestaltung des Verfahrens werden in ei-
ner Durchführungsvereinbarung nach Arti-
kel 44 geregelt.  
 
 

Artikel 13  

Übermittlung nicht-personenbezogener In-
formationen  

Zum Zweck der Verhinderung von Straf-
taten und zur Abwehr einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zu-
sammenhang mit Großveranstaltungen mit 
grenzüberschreitendem Bezug, insbesonde-
re im Bereich des Sports oder der Tagungen 
des Europäischen Rates, übermitteln die 
Vertragsparteien einander sowohl auf Ersu-
chen als auch aus eigener Initiative nach 
dem innerstaatlichen Recht der übermit-
telnden Vertragspartei nicht personenbezo-
gene Informationen, die hierzu erforderlich 
sein können.  
 

Artikel 14  

Übermittlung personenbezogener Daten  

(1) Zum Zweck der Verhinderung von 
Straftaten und zur Abwehr einer Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung im 
Zusammenhang mit einer Großveranstal-
tung mit grenzüberschreitendem Bezug, 
insbesondere im Bereich des Sports oder 
der Tagungen des Europäischen Rates, ü-
bermitteln die Vertragsparteien einander, 
sowohl auf Ersuchen als auch aus eigener 
Initiative, Daten über Personen, wenn 
rechtskräftige Verurteilungen oder andere 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
diese Personen bei der Veranstaltung Straf-
taten begehen werden oder von ihnen eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung ausgeht, soweit eine Übermittlung 
dieser Daten nach dem innerstaatlichen 
Recht der übermittelnden Vertragspartei zu-
lässig ist.  

(2) Die personenbezogenen Daten dürfen 
nur zu den in Absatz 1 festgelegten Zwe-
cken und für das genau umschriebene Er-
eignis, für das sie mitgeteilt wurden, verar-
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översänts skall utplånas omedelbart när de 
syften som avses i stycke 1 har uppnåtts el-
ler när de inte längre kan uppnås. De upp-
gifter som översänts skall i alla fall utplånas 
senast inom ett år.  
 
 

Artikel 15 

Nationellt kontaktställe 

Varje fördragsslutande part skall utse ett 
nationellt kontaktställe för förmedling av de 
uppgifter som avses i artiklarna 13 och 14. 
Det nationella kontaktställets befogenheter 
fastställs i enlighet med gällande nationella 
lagstiftning om det.  
 

Kapitel III 

Åtgärder för bekämpning av terroristbrott 

 
Artikel 16  

Översändande av uppgifter för bekämpning 
av terroristbrott 

1) De fördragsslutande parterna kan i 
överensstämmelse med sin nationella lag-
stiftning och i enskilda fall även utan före-
gående förfrågan för bekämpning av terro-
ristbrott översända personuppgifter och öv-
riga uppgifter som anges i stycke 2 till de i 
stycke 3 avsedda nationella kontaktställena 
i de övriga fördragsslutande parterna, om 
det på basis av tillgängliga fakta finns skäl 
att anta att vederbörande personer kommer 
att göra sig skyldiga till sådana brott som 
avses i artiklarna 1—3 i rådets rambeslut av 
den 13 juni 2002 om bekämpande av terro-
rism 2002/475/RIF.  
 

(2) Personuppgifter och övriga uppgifter 
som skall översändas är efternamn, för-
namn, födelsetid, födelseort, samt grunder-
na för antagandet enligt stycke 1.  
 

(3) Varje fördragsslutande part utser ett 
nationellt kontaktställe för utbyte av infor-
mation med övriga fördragsslutande parters 
nationella kontaktställen. Det nationella 

beitet werden. Die übermittelten Daten sind 
unverzüglich zu löschen, soweit die Zwecke 
nach Absatz 1 erreicht worden sind oder 
nicht mehr erreicht werden können. Spätes-
tens nach einem Jahr sind die übermittelten 
Daten jedenfalls zu löschen.  
 

Artikel 15  

Nationale Kontaktstelle  

Zur Durchführung der Informationsüber-
mittlungen nach den Artikeln 13 und 14 be-
nennt jede Vertragspartei eine nationale 
Kontaktstelle. Die Befugnisse der nationa-
len Kontaktstelle richten sich nach dem für 
sie geltenden innerstaatlichen Recht.  
 

Kapitel 3  

Maßnahmen zur Verhinderung terroristi-
scher Straftaten  

Artikel 16  

Übermittlung von Informationen zur Ver-
hinderung terroristischer Straftaten  

(1) Die Vertragsparteien können zum 
Zweck der Verhinderung terroristischer 
Straftaten den nationalen Kontaktstellen 
nach Absatz 3 der anderen Vertragsparteien 
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts 
im Einzelfall auch ohne Ersuchen die in 
Absatz 2 genannten personenbezogenen 
Daten und Informationen übermitteln, so-
weit dies erforderlich ist, weil bestimmte 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
die Betroffenen Straftaten nach den Arti-
keln 1 bis 3 des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates der Europäischen 
Union vom 13. juni 2002 zur Terrorismus-
bekämpfung begehen werden.  

(2) Die zu übermittelnden Daten und In-
formationen umfassen Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum und Geburtsort sowie die 
Darstellung der Tatsachen, aus denen sich 
die Annahme nach Absatz 1 ergibt.   

(3) Jede Vertragspartei benennt eine nati-
onale Kontaktstelle für den Austausch der 
Daten mit den nationalen Kontaktstellen der 
anderen Vertragsparteien. Die Befugnisse 
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kontaktställets befogenheter fastställs i en-
lighet med gällande nationella lagstiftning 
om det.  

(4) Den översändande myndigheten kan 
med stöd av den nationella lagstiftningen 
fastställa de villkor enligt vilka den motta-
gande myndigheten kan använda person-
uppgifterna och de övriga uppgifterna. Des-
sa villkor är bindande för den mottagande 
myndigheten.  
 

Artikel 17  

Flygsäkerhetsvakter 

(1) Varje fördragsslutande part beslutar 
självständigt i enlighet med sin nationella 
flygsäkerhetspolitik om användning av 
flygsäkerhetsvakter i de luftfartyg som regi-
strerats i landet. Vid användningen av såda-
na flygsäkerhetsvakter iakttas konventionen 
angående internationell civil luftfart som 
ingicks i Chicago den 7 december 1944 
jämte bilagor, särskilt bilaga 17, samt övri-
ga handlingar för tillämpning av konventio-
nen, och beaktas befogenheterna för luftfar-
tygets befälhavare i enlighet med konven-
tionen om brott och vissa andra handlingar, 
begångna ombord på luftfartyg, som ingicks 
den 14 september 1963 i Tokyo, och i en-
lighet med övriga bestämmelser i interna-
tionell lag på området, i den utsträckning de 
är bindande för respektive fördragsslutande 
part.  
 
 

(2) Flygsäkerhetsvakterna i det hänseende 
som avses i detta fördrag är polistjänstemän 
eller personer med motsvarande utbildning i 
statlig tjänst som har i uppgift att upprätt-
hålla säkerheten på luftfartyg. 
 

(3) De fördragsslutande parterna stöder 
varandra i fråga om utbildning och fortbild-
ning av flygsäkerhetsvakter och idkar ett 
nära samarbete i frågor som gäller flygsä-
kerhetsvakternas utrustning.  

(4) Det i artikel 19 avsedda nationella 
kontakt- och samordningsstället i en för-
dragsslutande part skall sända en skriftlig 
förhandsanmälan om användning av en 
flygsäkerhetsvakt. Anmälan skall minst tre 

der nationalen Kontaktstelle richten sich 
nach dem für sie geltenden innerstaatlichen 
Recht.  

(4) Die übermittelnde Behörde kann nach 
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts Be-
dingungen für die Verwendung dieser Da-
ten und Informationen durch die empfan-
gende Behörde festlegen. Die empfangende 
Behörde ist an diese Bedingungen gebun-
den.  
 

Artikel 17  

Flugsicherheitsbegleiter  

(1) Jede Vertragspartei befindet eigen-
ständig gemäß ihrer nationalen Politik der 
Luftfahrtsicherung über den Einsatz von 
Flugsicherheitsbegleitern in den Luftfahr-
zeugen, die bei dieser Vertragspartei regist-
riert sind. Der Einsatz dieser Flugsicher-
heitsbegleiter erfolgt in Übereinstimmung 
mit dem Abkommen von Chicago vom 7. 
Dezember 1944 über die Internationale Zi-
villuftfahrt und seinen Anlagen, insbeson-
dere Anlage 17, sowie den sonstigen Do-
kumenten zu dessen Umsetzung und unter 
Berücksichtung der Befugnisse des Luft-
fahrzeugkommandanten nach dem Ab-
kommen von Tokio vom 14. September 
1963 über strafbare und bestimmte andere 
an Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlungen sowie in Übereinstimmung mit 
sonstigen einschlägigen völkerrechtlichen 
Regelungen, soweit sie für die jeweiligen 
Vertragsparteien verbindlich sind.  

(2) Flugsicherheitsbegleiter im Sinne die-
ses Vertrags sind Polizeibeamte oder ent-
sprechend ausgebildete staatliche Bediens-
tete, die die Aufgabe haben, die Sicherheit 
an Bord von Luftfahrzeugen aufrechtzuer-
halten.  

(3) Die Vertragsparteien unterstützen sich 
gegenseitig bei der Aus- und Fortbildung 
von Flugsicherheitsbegleitern und arbeiten 
in Fragen der Ausrüstung von Flugsicher-
heitsbegleitern eng zusammen.  

(4) Vor einer Flugsicherheitsbegleitung 
hat die zuständige nationale Koordinie-
rungsstelle nach Artikel 19 der entsenden-
den Vertragspartei die Flugsicherheitsbe-
gleitung schriftlich anzumelden. Die An-
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dagar före flygningen sändas till det behöri-
ga nationella kontakt- och samordningsstäl-
let i den fördragsslutande part till eller från 
vars flygplats flygningen sker. I en akut fa-
rosituation skall en ytterligare anmälan ske 
utan dröjsmål, i regel innan luftfartyget lan-
dar.  
 

(5) Nämnda anmälan, som båda fördrags-
slutande parter behandlar konfidentiellt, 
omfattar de uppgifter som nämns i bilaga 1 
till detta fördrag. De fördragsslutande par-
terna kan ändra bilaga 1 genom en särskild 
överenskommelse.  
 
 

Artikel 18 

Innehav av tjänstevapen, ammunition och 
övrig utrustning  

(1) De fördragsslutande parterna beviljar 
de flygsäkerhetsvakter som en annan för-
dragsslutande part satt in på begäran av 
denna fördragsslutande part ett allmänt till-
stånd att inneha tjänstevapen, ammunition 
och övrig nödvändig utrustning på flyg-
ningar till och från de fördragsslutande par-
ternas flygplatser. Detta tillstånd omfattar 
både medförande av tjänstevapen och am-
munition på luftfartyg samt, på det sätt som 
avses i stycke 2, till säkerhetszoner med be-
gränsat tillträde på en flygplats i den andra 
fördragsslutande parten.  
 

(2) Innehav av tjänstevapen och ammuni-
tion är tillåtet under följande förutsättning-
ar:  

1. Det är tillåtet att avlägsna sig från ett 
luftfartyg till en annan fördragsslutande 
parts flygplats eller att vistas i flygplatsens 
säkerhetszon med begränsat tillträde medfö-
rande tjänstevapen och ammunition endast 
åtföljd av en företrädare för den behöriga 
nationella myndigheten i den andra för-
dragsslutande parten.  

2. Tjänstevapen och ammunition som 
medförs överlämnas omedelbart efter av-
stigningen från luftfartyget i närvaro av föl-
jeslagaren vid en av den behöriga nationella 
myndigheten fastställd överlåtelseplats, där 
de förvaras under uppsikt.  

meldung erfolgt mindestens drei Tage vor 
dem betreffenden Flug von oder zu einem 
Verkehrsflughafen einer anderen Vertrags-
partei bei der zuständigen nationalen Koor-
dinierungsstelle der anderen Vertragspartei. 
Bei Gefahr im Verzug ist die Anmeldung 
unverzüglich, grundsätzlich vor der Lan-
dung, nachzuholen.  

(5) Die schriftliche Anmeldung, die von 
den Vertragsparteien vertraulich behandelt 
wird, umfasst die in der Anlage 1 dieses 
Vertrags genannten Angaben. Die Ver-
tragsparteien können durch gesonderte Ver-
einbarung eine Änderung der Anlage 1 ver-
einbaren.  
 

Artikel 18  

Mitführen von Dienstwaffen, Munition und 
Ausrüstungsgegenständen  

(1) Die Vertragsparteien erteilen den ein-
gesetzten Flugsicherheitsbegleitern der an-
deren Vertragsparteien auf Antrag dieser 
Vertragsparteien eine allgemeine Genehmi-
gung zum Mitführen von Dienstwaffen, 
Munition und Ausrüstungsgegenständen für 
Flüge von oder zu den Verkehrsflughäfen 
der Vertragsparteien. Diese Genehmigung 
umfasst sowohl das Mitführen von Dienst-
waffen und Munition an Bord von Luftfahr-
zeugen als auch nach Maßgabe des Absat-
zes 2 in den nicht allgemein zugänglichen 
Sicherheitsbereichen eines Verkehrsflugha-
fens der betreffenden Vertragspartei.  

(2) Das Mitführen von Dienstwaffen und 
Munition steht unter folgenden Auflagen:  

1. Ein Verlassen des Luftfahrzeugs mit 
Dienstwaffen und Munition auf Verkehrs-
flughäfen oder ein Aufenthalt in nicht all-
gemein zugänglichen Sicherheitsbereichen 
eines Verkehrsflughafens einer anderen 
Vertragspartei ist nur in Begleitung eines 
Vertreters der zuständigen nationalen Be-
hörde der betreffenden anderen Vertrags-
partei gestattet.  

2. Mitgeführte Dienstwaffen und Muniti-
on werden unverzüglich nach Verlassen des 
Luftfahrzeugs unter Begleitung an einem 
von der zuständigen nationalen Behörde 
festzulegenden Übergabeort unter Aufsicht 
sicher gelagert.  



 RP 243/2006 rd 
  

 

67

 
Artikel 19  

Nationella kontakt- och samordningsställen  

 
Varje fördragsslutande part skall utse ett 

nationellt kontakt- och samordningsställe 
för genomförande av de uppgifter som av-
ses i artiklarna 17 och 18.  

 
 

Kapitel IV  

Åtgärder för bekämpning av olaglig migra-
tion 

Artikel 20  

Dokumentrådgivare 

(1) De fördragsslutande parterna kommer 
på basis av en gemensam lägesbedömning 
och med beaktande av rådets förordning 
(EG) nr 377/2004 av den 19 februari 2004 
om inrättande av ett nätverk av sambands-
män för invandring överens om sändande 
av dokumentrådgivare till stater som klassi-
ficeras som ursprungs- eller transitländer 
för olaglig migration. 
 

(2) I överensstämmelse med sin nationella 
lagstiftning underrättar de fördragsslutande 
parterna varandra regelbundet om uppgifter 
angående olaglig migration som deras do-
kumentrådgivare uppdagar i sin verksam-
het.  

(3) När dokumentrådgivare sänds ut kan 
de fördragsslutande parterna för konkreta 
åtgärder utse en fördragsslutande part att 
sköta samordningen. Denna samordning 
kan även vara tidsbegränsad.  
 
 

Artikel 21  

Dokumentrådgivarnas uppgifter  

De dokumentrådgivare som de fördrags-
slutande parterna sänder ut har särskilt föl-
jande uppgifter:  

1. Rådgivning och utbildning till de för-

 
Artikel 19  

Nationale Kontakt- und Koordinierungs-
stellen  

Zur Durchführung der Aufgaben aus den 
Artikeln 17 und 18 benennt jede Vertrags-
partei eine nationale Kontakt- und Koordi-
nierungsstelle.  
 
 

Kapitel 4  

Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen 
Migration   

Artikel 20  

Dokumentenberater  

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren auf 
der Grundlage gemeinsamer Lagebeurtei-
lungen und unter Berücksichtigung der 
Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates 
der Europäischen Union vom 19. Februar 
2004 zur Schaffung eines Netzes von Ver-
bindungsbeamten für Einwanderungsfragen 
die Entsendung von Dokumentenberatern in 
Staaten, die als Ausgangs- oder Transitstaa-
ten illegaler Migration eingestuft werden.  

(2) Auf der Grundlage des innerstaatli-
chen Rechts informieren sich die Vertrags-
parteien regelmäßig über Erkenntnisse zur 
illegalen Migration, die aus der Tätigkeit 
ihrer Dokumentenberater gewonnen wur-
den.  

(3) Bei der Entsendung von Dokumen-
tenberatern können die Vertragsparteien für 
konkrete Maßnahmen eine Vertragspartei 
bestimmen, die die Koordinierung über-
nimmt. Dabei kann die Koordinierung auch 
zeitlich begrenzt sein.  
 

Artikel 21  

Aufgaben der Dokumentenberater  

Die von den Vertragsparteien entsandten 
Dokumentenberater üben insbesondere fol-
gende Aufgaben aus:  

1. Beratung und Schulung der Auslands-
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dragsslutande parternas utrikesrepresentan-
ter i pass- och visumärenden, särskilt vad 
gäller identifiering av förfalskade och ma-
nipulerade dokument och i anslutning till 
missbruk av dokument och olaglig migra-
tion,  

2. rådgivning och utbildning av transport-
bolag i fråga om de skyldigheter dessa har i 
enlighet med konventionen av den 19 juni 
1990 om tillämpning av Schengenavtalet av 
den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande 
av kontroller vid de gemensamma gränser-
na och bilaga 9 till konventionen angående 
internationell civil luftfart som ingicks i 
Chicago den 7 december 1944 och i fråga 
om identifiering av förfalskade och manipu-
lerade dokument samt om vederbörande in-
resebestämmelser, samt  
 

3. rådgivning och utbildning av de myn-
digheter och inrättningar som ansvarar för 
värdlandets polisiära gränskontroller.  
 

Ovan nämnda påverkar inte behörigheten 
för de fördragsslutande parternas utrikesre-
presentationer eller myndigheter som an-
svarar för den polisiära gränskontrollen.  
 

Artikel 22  

Nationella kontakt- och samordningsställen  

 
De fördragsslutande parterna skall utse 

nationella kontakt- och samordningsställen 
som fungerar som förmedlare vid överens-
kommelser om utsändande av dokument-
rådgivare samt vid planering, genomföran-
de, övervakning och utvärdering av rådgiv-
nings- och utbildningsåtgärder.  
 

Artikel 23  

Bistånd vid återsändande 

(1) De fördragsslutande parterna biträder 
varandra i samband med återsändande med 
beaktande av rådets beslut 2004/573/EG av 
den 29 april 2004 om organisation av ge-
mensamma flygningar för återsändande från 
två eller flera medlemsstaters territorium av 
tredjelandsmedborgare vilka omfattas av 

vertretungen der Vertragsparteien in Pass- 
und Visaangelegenheiten, insbesondere 
beim Erkennen von ge- und verfälschten 
Dokumenten, sowie in Bezug auf den 
Missbrauch von Dokumenten und die ille-
gale Migration,  

2. Beratung und Schulung von Beförde-
rungsunternehmen bezüglich der Verpflich-
tungen, die sich für diese aus dem Überein-
kommen vom 19. juni 1990 zur Durchfüh-
rung des Übereinkommens von Schengen 
vom 14. juni 1985 betreffend den schritt-
weisen Abbau der Kontrollen an den ge-
meinsamen Grenzen und der Anlage 9 des 
Abkommens von Chicago vom 7. Dezem-
ber 1944 über die Internationale Zivilluft-
fahrt ergeben, und beim Erkennen von ge- 
und verfälschten Dokumenten sowie den 
einschlägigen Einreisebestimmungen sowie  

3. Beratung und Schulung der für die 
grenzpolizeilichen Kontrollen zuständigen 
Behörden und Einrichtungen des Gastlan-
des.  

Die Zuständigkeiten der Auslandsvertre-
tungen und der mit grenzpolizeilichen Auf-
gaben betrauten Behörden der Vertragspar-
teien bleiben unberührt.  
 

Artikel 22  

Nationale Kontakt- und Koordinierungs-
stellen  

Die Vertragsparteien benennen nationale 
Kontakt- und Koordinierungsstellen als An-
sprechpartner für Abstimmungen zur Ent-
sendung von Dokumentenberatern sowie 
die Planung, Durchführung, Betreuung und 
Nachbereitung von Beratungs- und Schu-
lungsmaßnahmen.  
 

Artikel 23  

Unterstützung bei Rückführungen  

(1) Die Vertragsparteien unterstützen sich 
bei Rückführungen unter Berücksichtigung 
der Entscheidung des Rates der Europäi-
schen Union 2004/573/EG vom 29. April 
2004 betreffend die Organisation von 
Sammelflügen zur Rückführung von Dritt-
staatsangehörigen, die individuellen Rück-
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enskilda beslut om återsändande samt rå-
dets direktiv 2003/110/EG av den 25 no-
vember 2003 om bistånd vid transitering i 
samband med återsändande med flyg. De 
fördragsslutande parterna underrättar var-
andra i god tid om planerade återsändanden 
och erbjuder, i mån av möjlighet, de andra 
fördragsslutande parterna en möjlighet att 
delta i dem. I samband med gemensamma 
återsändanden kommer de fördragsslutande 
parterna överens om ledsagandet av de per-
soner som återsänds och om de säkerhetsåt-
gärder som iakttas.  
 
 

(2) En fördragsslutande part får vid behov 
återsända en person genom en annan för-
dragsslutande parts territorium. Den för-
dragsslutande part genom vars territorium 
återsändandet skall ske beslutar om åter-
sändandet. Genom detta beslut fastställer 
den fördragsslutande parten bestämmelser 
om genomförandet av återsändandet och 
tillämpar vid behov även sådana tvångsme-
del som den nationella lagstiftningen tillåter 
på den person som skall återsändas.  
 

(3) De fördragsslutande parterna utser na-
tionella kontaktställen för planeringen och 
genomförandet av återsändanden. Med re-
gelbundna intervaller sammanträder sak-
kunniga inom ramen för en arbetsgrupp, 
som har som syfte att  

1. utvärdera resultaten av tidigare insatser 
och beakta dessa vid den fortsatta plane-
ringen och genomförandet,  

2. undersöka de eventuella problem som 
en sådan transitering som nämns i stycke 2 
kan ge upphov till och att försöka lösa dessa 
problem. 
 

Kapitel V  

Övriga samarbetsformer 

Artikel 24  

Gemensamma insatser 

(1) För att effektivera det polisiära samar-
betet kan de behöriga myndigheter som de 
fördragsslutande parterna utser för att av-

führungsmaßnahmen unterliegen, aus dem 
Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mit-
gliedstaaten sowie der Richtlinie 
2003/110/EG des Rates der Europäischen 
Union vom 25. November 2003 über die 
Unterstützung bei der Durchbeförderung im 
Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf 
dem Luftweg. Sie unterrichten sich frühzei-
tig über geplante Rückführungen und bie-
ten, soweit dies möglich ist, den anderen 
Vertragsparteien an, sich daran zu beteili-
gen. Bei gemeinsamen Rückführungen ver-
ständigen sich die Vertragsparteien über die 
Begleitung der rückzuführenden Personen 
und die Sicherheitsmaßnahmen.  

(2) Eine Vertragspartei darf rückzufüh-
rende Personen, soweit erforderlich, durch 
das Hoheitsgebiet einer anderen Vertrags-
partei zurückführen. Die Vertragspartei, 
durch deren Hoheitsgebiet zurückgeführt 
werden soll, entscheidet über die Rückfüh-
rung. Mit der Entscheidung über die Rück-
führung legt sie die Durchführungsbestim-
mungen fest und wendet, soweit erforder-
lich, auch die nach ihrem innerstaatlichen 
Recht zulässigen Zwangsmittel gegen die 
rückzuführende Person an.  

(3) Zur Planung und Durchführung von 
Rückführungen benennen die Vertragspar-
teien nationale Kontaktstellen. In regelmä-
ßigen Abständen treffen sich Sachverstän-
dige im Rahmen einer Arbeitsgruppe, um  

1. die Ergebnisse aus früheren Aktionen 
auszuwerten und bei der weiteren Planung 
und Durchführung zu berücksichtigen,  

2. alle eventuellen Probleme mit der in 
Absatz 2 erwähnten Durchreise zu prüfen 
und Lösungen für diese Probleme zu erar-
beiten.  
 
 

Kapitel 5  

Weitere Formen der Zusammenarbeit  

Artikel 24  

Gemeinsame Einsatzformen  

(1) Zur Intensivierung der polizeilichen 
Zusammenarbeit können die von den Ver-
tragsparteien zu benennenden Behörden 
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värja hot mot säkerheten och den allmänna 
ordningen samt för förebyggande av brott 
anordna gemensamma patruller och genom-
föra övriga insatser där av de fördragsslu-
tande parterna utsedda tjänstemän eller and-
ra statsanställda (nedan tjänstemän) deltar i 
insatser i en annan fördragsslutande parts 
territorium.  
 
 

(2) Varje fördragsslutande part kan i 
egenskap av värdstat och i enlighet med sin 
nationella lagstiftning med den utsändande 
statens medgivande ge andra fördragsslu-
tande parters tjänstemän rätt att utöva regi-
onala befogenheter inom ramen för gemen-
samma insatser eller, när detta är tillåtet en-
ligt värdstatens lagstiftning, bevilja andra 
fördragsslutande parters tjänstemän rätt att 
inom värdstatens territorium utöva befo-
genheter i enlighet med den utsändande sta-
tens lagstiftning. Värdstatens befogenheter 
kan i detta fall endast utövas under överin-
syn av och i regel i närvaro av värdstatens 
tjänstemän. Den andra fördragsslutande 
partens tjänstemän lyder i detta samman-
hang under värdstatens nationella lagstift-
ning. Värdstaten ansvarar för deras åtgär-
der.  

(3) De fördragsslutande parternas tjäns-
temän som deltar i gemensamma insatser 
skall iaktta de anvisningar som meddelas av 
värdstatens behöriga myndighet.  

(4) De praktiska aspekterna av detta sam-
arbete fastställs i ett genomförandeavtal 
som ingås med stöd av artikel 44.  
 

Artikel 25  

Åtgärder vid omedelbar fara 

(1) En fördragsslutande parts tjänstemän 
kan i brådskande fall utan förhandsmedgi-
vande av en annan fördragsslutande part 
överskrida den gemensamma gränsen för att 
i närheten av den andra fördragsslutande 
partens gräns genomföra sådana tillfälliga 
åtgärder i enlighet med värdstatens natio-
nella lagstiftning som behövs för att avvärja 
omedelbara fara för liv eller hälsa.  
 
 

gemeinsame Streifen sowie sonstige ge-
meinsame Einsatzformen zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung sowie zur Verhinderung von 
Straftaten bilden, in denen von den Ver-
tragsparteien zu benennende Beamte oder 
sonstige staatliche Bedienstete (im Folgen-
den: Beamte) bei Einsätzen im Ho-
heitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
mitwirken.  

(2) Jede Vertragspartei kann als Gebiets-
staat nach Maßgabe ihres innerstaatlichen 
Rechts Beamte anderer Vertragsparteien 
mit der Zustimmung des Entsendestaats im 
Rahmen gemeinsamer Einsatzformen mit 
der Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse 
betrauen oder, soweit es nach dem Recht 
des Gebietsstaats zulässig ist, Beamten an-
derer Vertragsparteien die Wahrnehmung 
ihrer hoheitlichen Befugnisse nach dem 
Recht ihres Entsendestaats einräumen. Ho-
heitliche Befugnisse dürfen dabei nur unter 
der Leitung und in der Regel in Anwesen-
heit von Beamten des Gebietsstaats wahr-
genommen werden. Die Beamten der ande-
ren Vertragspartei sind dabei an das inner-
staatliche Recht des Gebietsstaats gebun-
den. Ihr Handeln ist dem Gebietsstaat zuzu-
rechnen.  

(3) An gemeinsamen Einsätzen beteiligte 
Beamte anderer Vertragsparteien unterlie-
gen den Weisungen der zuständigen Stelle 
des Gebietsstaats.  

(4) Die praktischen Aspekte der Zusam-
menarbeit werden in einer Durchführungs-
vereinbarung nach Artikel 44 geregelt.  
 

Artikel 25  

Maßnahmen bei gegenwärtiger Gefahr  

(1) Beamte einer Vertragspartei dürfen im 
Fall eines dringenden Bedarfs ohne vorhe-
rige Zustimmung der anderen Vertragspar-
tei die gemeinsame Grenze überschreiten, 
um im grenznahen Bereich im Hoheitsge-
biet der anderen Vertragspartei nach Maß-
gabe des innerstaatlichen Rechts des Ge-
bietsstaats vorläufige Maßnahmen zu tref-
fen, die zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich 
sind.  
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(2) Ett sådant brådskande fall som avses i 
stycke 1 är det fråga om när inväntande av 
att värdstaten vidtar åtgärder eller tar över 
ledningen på det sätt som avses i artikel 24 
stycke 2 kunde leda till att den hotande fa-
ran förverkligas. 
 

(3) De gränsöverskridande tjänstemännen 
skall omedelbart underrätta värdstaten om 
detta. Värdstaten bekräftar anmälan och 
skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att 
avvärja faran och ta kontroll över situatio-
nen. De gränsöverskridande tjänstemännen 
får verka i värdstaten endast tills värdstaten 
har vidtagit nödvändiga åtgärder för att av-
värja faran. De gränsöverskridande tjänste-
männen skall iaktta de anvisningar som 
värdstaten meddelar.  
 
 

(4) De fördragsslutande parterna skall i ett 
särskilt avtal fastställa de myndigheter som 
enligt stycke 3 omedelbart skall underrättas. 
De gränsöverskridande tjänstemännen lyder 
under bestämmelserna i denna artikel och 
lagstiftningen i den fördragsslutande part 
inom vars territorium de verkar. 
 

(5) Värdstaten ansvarar för gränsöver-
skridande tjänstemäns åtgärder.  
 
 
 

Artikel 26  

Bistånd vid större evenemang, katastrofer 
och allvarliga olyckor 

De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter biträder varandra i enlighet 
med sin nationella lagstiftning vid större 
evenemang och motsvarande, katastrofer 
och allvarliga olyckor genom att  

1. i ett så tidigt skede som möjligt under-
rätta varandra om sådana situationer som 
har gränsöverskridande verkningar, och för-
medla väsentliga uppgifter som hänför sig 
till dem,  

2. i situationer med gränsöverskridande 
verkningar genomföra och samordna nöd-
vändiga polisiära åtgärder inom sitt territo-
rium,  

(2) Ein dringender Bedarf im Sinne des 
Absatzes 1 liegt dann vor, wenn bei einem 
Abwarten auf das Einschreiten von Beam-
ten des Gebietsstaats oder auf die Herstel-
lung eines Unterstellungsverhältnisses im 
Sinne des Artikels 24 Absatz 2 die Ver-
wirklichung der Gefahr droht.  

(3) Die einschreitenden Beamten haben 
den Gebietsstaat unverzüglich zu unterrich-
ten. Der Gebietsstaat bestätigt diese Unter-
richtung und hat unverzüglich die notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, die zur Ab-
wehr der Gefahr und zur Übernahme der 
Lage erforderlich sind. Die einschreitenden 
Beamten dürfen im Gebietsstaat nur so lan-
ge tätig sein, bis der Gebietsstaat die not-
wendigen Maßnahmen zur Abwehr der Ge-
fahr ergriffen hat. Die einschreitenden Be-
amten sind an die Weisungen des Gebiets-
staates gebunden.  

(4) Die Vertragsparteien treffen eine ge-
sonderte Vereinbarung darüber, welche 
Stellen nach Absatz 3 unverzüglich zu un-
terrichten sind. Die einschreitenden Beam-
ten sind an die Bestimmungen dieses Arti-
kels und an das Recht der Vertragspartei, in 
deren Hoheitsgebiet sie tätig werden, ge-
bunden.  

(5) Die Maßnahmen der einschreitenden 
Beamten werden dem Gebietsstaat zuge-
rechnet.  
 

Artikel 26  

Hilfeleistung bei Großereignissen, Katast-
rophen und schweren Unglücksfällen  

Die zuständigen Behörden der Vertrags-
parteien unterstützen sich nach Maßgabe 
dannres innerstaatlichen Rechts gegenseitig 
bei Massenveranstaltungen und ähnlichen 
Großereignissen, Katastrophen sowie 
schweren Unglücksfällen, indem sie  

1. sich gegenseitig so zeitig wie möglich 
über entsprechende Ereignisse mit grenzü-
ber-schreitenden Auswirkungen und rele-
vante Erkenntnisse unterrichten,  
 

2. bei Lagen mit grenzüberschreitenden 
Auswirkungen die in ihrem Hoheitsgebiet 
erforderlichen polizeilichen Maßnahmen 
vornehmen und koordinieren,  
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3. på begäran av den fördragsslutande part 
inom vars territorium situationen i fråga 
äger rum i mån av möjlighet ge bistånd ge-
nom att sända tjänstemän, specialsakkunni-
ga och rådgivare samt genom att ställa öv-
rig nödvändig utrustning till förfogande.  

Detta påverkar inte de fördragsslutande 
parternas internationella avtal om ömsesi-
digt bistånd i katastrofsituationer, inklusive 
allvarliga olyckor. 
 

Artikel 27  

Bistånd på begäran 

(1) De fördragsslutande parternas behöri-
ga myndigheter bistår på begäran varandra 
inom ramen för sina befogenheter och i en-
lighet med sin nationella lagstiftning.  
 

(2) De behöriga myndigheterna ger var-
andra ömsesidigt bistånd i enlighet med ar-
tikel 39 stycke 1 första meningen i konven-
tionen av den 19 juni 1990 om tillämpning 
av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om 
gradvis avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma gränserna särskilt genom att  
 
 

1. fastställa ägaren och innehavaren av 
vägtrafik- och sjötrafikfordon och luftfartyg 
samt genom att redogöra för föraren, om 
inte detta redan ingår i artikel 12,  

2. skaffa fram information om körkort, 
skepparbrev och liknande kvalifikationer,  

 
3. bekräfta en viss persons vistelseort och 

bostadsadress,  
4. kontrollera grunderna till uppehållstill-

ståndet,  
5. konstatera innehavarna till en telefon-

anslutning och övrig telekommunikations-
utrustning, såvida dessa uppgifter är allmänt 
tillgängliga,  

6. bekräfta identiteten,  
7. utreda föremåls, till exempel vapens, 

motorfordons och sjöfordons ursprung (för-
frågningar om försäljningshistoria), 
 

8. skaffa information ur polisens databa-
ser och polishandlingar samt information ur 
myndigheternas offentliga register,  

3. auf Ersuchen der Vertragspartei, auf 
deren Hoheitsgebiet die Lage eintritt, so-
weit möglich, durch Entsendung von Beam-
ten, Spezialisten und Beratern sowie Gestel-
lung von Ausrüstungsgegenständen Hilfe 
leisten.  

Internationale Übereinkünfte der Ver-
tragsparteien über die gegenseitige Hilfe-
leistung bei Katastrophen einschließlich 
schwerer Unglücksfälle bleiben unberührt.  
 

Artikel 27  

Zusammenarbeit auf Ersuchen  

(1) Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsparteien leisten einander im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten und nach Maßgabe 
ihres innerstaatlichen Rechts auf Ersuchen 
Hilfe.  

(2) Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsparteien leisten einander nach Maßga-
be des Artikels 39 Absatz 1 Satz 1 des Ü-
bereinkommens vom 19. juni 1990 zur 
Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen vom 14. juni 1985 betreffend den 
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 
gemeinsamen Grenzen Hilfe, insbesondere 
durch  

1. Eigentümer- und Halterfeststellungen 
sowie Fahrer- und Führerermittlungen bei 
Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen, so-
weit nicht bereits von Artikel 12 umfasst,  

2. Auskünfte zu Führerscheinen, Schif-
ferpatenten und vergleichbaren Berechti-
gungen,  

3. Aufenthalts- und Wohnsitzfeststellun-
gen,  

4. Feststellungen zu Aufenthaltstiteln,  
 
5. Feststellung von Telefonanschlussin-

habern und Inhabern sonstiger Telekommu-
nikationseinrichtungen, soweit diese öffent-
lich zugänglich sind,  

6. Identitätsfeststellungen,  
7. Ermittlungen zur Herkunft von Sachen, 

beispielsweise bei Waffen, Kraftfahrzeugen 
und Wasserfahrzeugen (Verkaufsweganfra-
gen),  

8. Erkenntnisse aus polizeilichen Daten-
sammlungen und polizeilichen Unterlagen 
sowie Auskünfte aus öffentlich zugängli-
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9. omedelbart anmäla vapen eller spräng-

ämnen samt förfalskningar av pengar eller 
värdepapper,  

10. informera om gränsöverskridande 
övervakningsåtgärder, förföljande och kon-
trollerade leveranser, och  

 
11. fastställa en persons beredskap att 

meddela uppgifter.  
(3) Om en myndighet som har tagit emot 

en begäran inte ansvarar för uppfyllandet av 
begäran skall den vidarebefordra begäran 
till den behöriga myndigheten. Den myn-
dighet som har tagit emot begäran informe-
rar den myndighet som begärt bistånd om 
att begäran har vidarebefordrats och om 
vilken myndighet som ansvarar för att upp-
fylla begäran. Den behöriga myndigheten 
uppfyller begäran och meddelar resultatet 
till den myndighet som begärt bistånd. 
 

Kapitel VI 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 28  

Användning av tjänstevapen, ammunition 
och övrig nödvändig utrustning  

(1) De fördragsslutande parternas tjäns-
temän som inom ramen för en gemensam 
insats vistas i en annan fördragsslutande 
parts territorium kan använda sin tjänsteuni-
form. De kan inneha tjänstevapen, ammuni-
tion och övrig nödvändig utrustning i enlig-
het med ursprungsstatens nationella lag-
stiftning. Varje fördragsslutande part kan 
förbjuda ursprungsstatens tjänstemän att 
medföra vissa tjänstevapen, viss ammuni-
tion och övrig nödvändig utrustning.  

(2) Tjänstevapen, ammunition och övrig 
nödvändig utrustning som räknas upp i bi-
laga 2 får endast användas vid nödvärn för 
att skydda sig själv eller andra. Värdstatens 
tjänsteman som leder insatsen kan i enskil-
da fall i enlighet med den nationella lag-
stiftningen godkänna användning av tjäns-
tevapen, ammunition och övrig nödvändig 
utrustning i andra fall än de som avses i för-
sta meningen. Vid användning av tjänsteva-

chen behördlichen Datensammlungen,  
9. Waffen- und Sprengstoffsofortmeldun-

gen sowie Meldungen von Geld- und Wert-
zeichenfälschungen,  

10. Informationen zur praktischen Durch-
führung grenzüberschreitender Observati-
onsmaßnahmen, grenzüberschreitender 
Nacheile und kontrollierter Lieferung und  

11. Feststellung der Aussagebereitschaft 
einer Auskunftsperson.  

(3) Ist die ersuchte Behörde für die Erle-
digung des Ersuchens unzuständig, so leitet 
sie das Ersuchen an die zuständige Behörde 
weiter. Die ersuchte Behörde unterrichtet 
die ersuchende Behörde über die Weiterlei-
tung und die für die Erledigung des Ersu-
chens zuständige Behörde. Die zuständige 
Behörde erledigt das Ersuchen und übermit-
telt das Ergebnis an die ersuchende Behörde 
zurück.  
 
 

Kapitel 6  

Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 28  

Einsatz von Dienstwaffen, Munition und 
Ausrüstungsgegenständen  

(1) Beamte einer Vertragspartei, die sich 
im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes 
im Hoheitsgebiet einer anderen Vertrags-
partei aufhalten, können dort ihre nationale 
Dienstkleidung tragen. Sie können ihre 
nach dem innerstaatlichen Recht des Ent-
sendestaats zugelassenen Dienstwaffen, 
Munition und Ausrüstungsgegenstände mit-
führen. Jede Vertragspartei kann das Mit-
führen von bestimmten Dienstwaffen, Mu-
nition und Ausrüstungsgegenständen durch 
Beamte des Entsendestaats untersagen.  

(2) Die Dienstwaffen, Munition und Aus-
rüstungsgegenstände, die in Anlage 2 auf-
geführt sind, dürfen nur im Fall der Not-
wehr einschließlich der Nothilfe gebraucht 
werden. Der sachleitende Beamte des Ge-
bietsstaates kann im Einzelfall nach Maß-
gabe des innerstaatlichen Rechts einer über 
Satz 1 hinausgehenden Anwendung von 
Dienstwaffen, Munition und Ausrüstungs-
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pen, ammunition och övrig nödvändig ut-
rustning iakttas värdstatens lagstiftning. De 
behöriga myndigheterna håller varandra 
underrättade om tillåtna tjänstevapen och 
tillåten ammunition och övrig nödvändig 
utrustning och villkoren för användningen 
av dem.  

 
(3) De fördragsslutande parterna kan 

komma överens om en ändring i bilaga 2 
genom ett särskilt avtal.  

(4) Om en fördragsslutande parts tjänste-
män i samband med åtgärder i enlighet med 
detta fördrag använder motorfordon i en 
annan fördragsslutande parts territorium, 
gäller för dem samma trafikrättsliga be-
stämmelser som för värdstatens tjänstemän, 
inklusive de bestämmelser som gäller an-
vändning av ljus- och ljudsignaler och sär-
skilda rättigheter i vägtrafiken. 

(5) De praktiska aspekterna i samband 
med användningen av tjänstevapen, ammu-
nition och övrig nödvändig utrustning fast-
ställs i ett genomförandeavtal som ingås 
med stöd av artikel 44.  

(6) Bestämmelserna i denna artikel påver-
kar inte tillämpningen av artikel 18. 
 

Artikel 29  

Skydd och bistånd 

De fördragsslutande parterna är skyldiga 
att skydda och bistå från andra fördragsslu-
tande parter utsända tjänstemän på samma 
sätt som sina egna tjänstemän. 
 
 

Artikel 30  

Allmän ansvarsfördelning 

Med undantag för artiklarna 17 och 18 
tillämpas i fråga om ansvar enligt detta för-
drag artikel 43 i konventionen av den 19 
juni 1990 om tillämpning av Schengenavta-
let av den 14 juni 1985 om gradvis avskaf-
fande av kontroller vid de gemensamma 
gränserna.  
 
 

 

gegenständen zustimmen. Der Gebrauch 
der Dienstwaffen, Munition und Ausrüs-
tungsgegenstände richtet sich nach dem 
Recht des Gebietsstaates. Die zuständigen 
Behörden unterrichten einander über die 
jeweils zulässigen Dienstwaffen, Munition 
und Ausrüstungsgegenstände sowie die 
Voraussetzungen für deren Einsatz.   

(3) Die Vertragsparteien können durch 
gesonderte Vereinbarung eine Änderung 
der Anlage 2 vereinbaren.  

(4) Setzen Beamte der einen Vertragspar-
tei bei Maßnahmen aufgrund dieses Ver-
trags im Hoheitsgebiet einer anderen Ver-
tragspartei Kraftfahrzeuge ein, so unterlie-
gen sie hierbei denselben verkehrsrechtli-
chen Bestimmungen wie die Beamten des 
Gebietsstaats einschließlich der Bestim-
mungen über die Inanspruchnahme von 
Sonder- und Wegerechten.  

(5) Die praktischen Aspekte des Einsatzes 
von Dienstwaffen, Munition und Ausrüs-
tungsgegenständen werden in einer Durch-
führungsvereinbarung nach Artikel 44 ge-
regelt.  

(6) Artikel 18 bleibt unberührt.  
 
 

Artikel 29  

Schutz und Beistand  

Die Vertragsparteien sind gegenüber den 
entsandten Beamten der anderen Vertrags-
parteien bei der Ausübung des Dienstes zu 
gleichem Schutz und Beistand verpflichtet 
wie gegenüber den eigenen Beamten.  
 

Artikel 30  

Allgemeine Haftungsregelung  

Für die Haftung im Rahmen dieses Ver-
trags findet Artikel 43 des Übereinkom-
mens vom 19. juni 1990 zur Durchführung 
des Übereinkommens von Schengen vom 
14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen entsprechende Anwendung. Satz 1 
findet keine Anwendung auf die Artikel 17 
und 18. 
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Artikel 31  

Tjänstemans straffrättsliga ställning 

 
Tjänstemän som i överensstämmelse med 

detta fördrag verkar i en annan fördragsslu-
tande parts territorium jämställs i fråga om 
brott som de begår och brott som de utsätts 
för med den andra fördragsslutande partens 
tjänstemän, om inte något annat följer av 
avtal som är förpliktande för bägge för-
dragsslutande parter.  
 
 

Artikel 32  

Tjänsteförhållanden 

Tjänstemän som i överensstämmelse med 
detta fördrag verkar i en annan fördragsslu-
tande parts territorium är lyder i tjänsterätts-
ligt hänseende, särskilt vad gäller de disci-
plinära bestämmelserna, under den gällande 
lagstiftningen i sitt eget land.  
 
 

Kapitel VII  

Allmänna bestämmelser om dataskydd  

Artikel 33  

Definitioner av begrepp, tillämpningsområ-
de  

(1) I detta fördrag avses med begreppet  
 

1. ”behandling av personuppgifter” all 
behandling av personuppgifter eller en 
räcka behandlingar med eller utan hjälp av 
automatiska förfaranden, såsom insamling, 
registrering, organisering, lagring, bearbet-
ning eller ändring, urval, förfrågan, konsul-
tering, användning, överlåtelse genom över-
föring, spridning och alla andra former av 
tillhandahållande, kombination eller sam-
mankoppling samt spärrande, avförande el-
ler utplånande av uppgifter, som behandling 
av personuppgifter enligt detta fördrag an-
ses även underrättande av om en överens-
stämmelse konstaterats eller inte.  

Artikel 31  

Rechtsstellung der Beamten im Bereich des 
Strafrechts  

Die Beamten, die nach diesem Vertrag im 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
tätig werden, sind in Bezug auf Straftaten, 
die sie begehen oder ihnen gegenüber be-
gangen werden, den Beamten der anderen 
Vertragspartei gleichgestellt, soweit nicht in 
einer anderen Übereinkunft, die für die Ver-
tragsparteien gilt, anderes vereinbart wor-
den ist.  
 

Artikel 32  

Dienstverhältnisse  

Die Beamten, die nach diesem Vertrag im 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei 
tätig werden, bleiben in dienstrechtlicher, 
insbesondere in disziplinarrechtlicher Hin-
sicht den in ihrem Staat geltenden Vor-
schriften unterworfen.  
 
 

Kapitel 7  

Allgemeine Bestimmungen zum Daten-
schutz  

Artikel 33  

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich  

(1) Im Sinne dieses Vertrags bezeichnet 
der Ausdruck  

1. „Verarbeitung personenbezogener Da-
ten“ jede Verarbeitung oder jede Vorgangs-
reihe von Verarbeitungen im Zusammen-
hang mit personenbezogenen Daten mit o-
der ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
wie das Erheben, das Speichern, die Orga-
nisation, die Aufbewahrung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Ab-
fragen, Konsultieren, die Benutzung, die 
Weitergabe durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder jede andere Form der Bereitstel-
lung, die Kombination oder die Verknüp-
fung sowie das Sperren, Löschen oder Ver-
nichten von Daten; als Verarbeitung perso-
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2. ”automatisk sökning” direkt tillträde 
till en annan myndighets automatiska data-
bas på ett sätt där en förfrågan besvaras 
fullständigt automatiskt,  
 

3. ”förseende med en beteckning” märk-
ning av registrerade personuppgifter utan 
att man försöker begränsa den framtida be-
handlingen av dem,  

4. ”spärrande” märkning av registrerade 
personuppgifter i syfte att begränsa den 
framtida behandlingen av dem.  

(2) Följande bestämmelser gäller för upp-
gifter som översänds eller har översänts i 
enlighet med detta fördrag, om inget annat 
bestäms i ovan nämnda kapitel.  

 
 

Artikel 34  

Dataskyddsnivå 

(1) Varje fördragsslutande part garanterar 
i sin lagstiftning i fråga om behandlingen av 
personuppgifter som översänds eller över-
sänts i enlighet med detta fördrag en data-
skyddsnivå som motsvarar åtminstone den 
nivå som fastställs i Europarådets konven-
tion av den 28 januari 1981 om skydd för 
enskilda vid automatisk databehandling av 
personuppgifter och i tilläggsprotokollet av 
den 8 november 2001, och beaktar rekom-
mendation nr R (87) 15 av den 17 septem-
ber 1987 från Europarådets ministerkom-
mitté till medlemsstaterna om polisens an-
vändning av personuppgifter, varvid det 
även är fråga om situationer där uppgifterna 
inte behandlas automatiskt.  
 
 
 

(2) Översändande av personuppgifter på 
det sätt som avses i detta fördrag kan inle-
das först när bestämmelserna i detta kapitel 
har införlivats med lagstiftningen i de för-
dragsslutande parter som deltar i informa-
tionsutbytet. Den ministerkommitté som 
avses i artikel 43 beslutar om huruvida des-
sa förutsättningar är uppfyllda. 

nenbezogener Daten im Sinne dieses Ver-
trags gilt auch die Mitteilung über das Vor-
liegen oder Nichtvorliegen eines Treffers;  

2. „automatisierter Abruf“ den unmittel-
baren Zugriff auf eine automatisierte Daten-
bank einer anderen Stelle, in der Weise, 
dass die Anfrage vollständig automatisiert 
beantwortet wird;  

3. „Kennzeichnung“ die Markierung ge-
speicherter personenbezogener Daten, ohne 
dass damit das Ziel verfolgt wird, ihre künf-
tige Verarbeitung einzuschränken;  

4. „Sperrung“ die Markierung gespeicher-
ter personenbezogener Daten mit dem Ziel, 
ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.  

(2) Für Daten, die nach diesem Vertrag 
übermittelt werden oder worden sind, gelten 
die folgenden Bestimmungen, soweit in den 
vorstehenden Kapiteln nichts anderes be-
stimmt ist.  
 

Artikel 34  

Datenschutzniveau  

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet in 
Bezug auf die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die nach diesem Vertrag ü-
bermittelt werden oder worden sind, in 
dannrem innerstaatlichen Recht ein Daten-
schutzniveau, das zumindest dem ent-
spricht, das sich aus dem Übereinkommen 
des Europarats vom 28. Januar 1981 über 
den Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und dem Zusatzprotokoll vom 8. No-
vember 2001 hierzu ergibt, und beachtet 
dabei die Empfehlung Nr. R (87) 15 des 
Ministerkomitees des Europarats an die 
Mitgliedstaaten über die Nutzung perso-
nenbezogener Daten im Polizeibereich vom 
17. September 1987, und zwar auch inso-
weit, als die Daten nicht automatisiert ver-
arbeitet werden.  

(2) Die in diesem Vertrag vorgesehene 
Übermittlung personenbezogener Daten 
darf erst beginnen, wenn in dem Hoheitsge-
biet der an der Übermittlung beteiligten 
Vertragsparteien die Bestimmungen dieses 
Kapitels im innerstaatlichen Recht umge-
setzt worden sind. Das Ministerkomitee 
nach Artikel 43 stellt durch Beschluss fest, 
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Artikel 35  

Ändamålsbundenhet 

(1) Den mottagande fördragsslutande par-
ten får behandla personuppgifter endast för 
sådana ändamål för vilka de har översänts i 
enlighet med detta fördrag; en behandling 
för andra ändamål är tillåten endast med 
förhandstillstånd av den fördragsslutande 
part som innehar uppgifterna och i enlighet 
med den mottagande fördragsslutande par-
tens lagstiftning. Ett sådant tillstånd kan 
beviljas om den nationella lagstiftningen i 
den fördragsslutande part som innehar upp-
gifterna tillåter denna behandling för sådana 
andra ändamål. 
 

(2) Den fördragsslutande part som gör en 
förfrågan eller en jämförelse får använda 
uppgifter som översänts i enlighet med ar-
tiklarna 3, 4 och 9 endast för  
 

1. fastställande av om jämförda DNA-
profiler eller fingeravtrycksuppgifter över-
ensstämmer,  

2. utarbetande och inlämnande av en be-
gäran om handräckning eller rättshjälp i en-
lighet med den nationella lagstiftningen när 
dessa uppgifter överensstämmer,  

3. registrering i enlighet med artikel 39.  
Den fördragsslutande part som innehar 

uppgifterna får behandla uppgifter som 
översänts till den i enlighet med artiklarna 
3, 4 och 9 endast om det är nödvändigt för 
att göra en jämförelse, svara på en automa-
tisk sökning eller registrering enligt artikel 
39. Efter det att jämförelsen av uppgifter 
avslutats eller den automatiska sökningen 
besvarats skall de uppgifter som översänts 
omedelbart utplånas, om det inte är nöd-
vändigt med en ytterligare behandling av 
dem i det syfte som avses i stycke 2 punk-
terna 2 och 3.  

(3) Den fördragsslutande part som innehar 
uppgifterna får använda uppgifter som 
översänts i enlighet med artikel 12 endast 
om det är nödvändigt för besvarande av en 
automatisk sökning eller för registrering i 
enlighet med artikel 39. Efter det att den au-

ob diese Voraussetzungen erfüllt sind.  
 

Artikel 35  

Zweckbindung  

(1) Die empfangende Vertragspartei darf 
die personenbezogenen Daten ausschließ-
lich zu den Zwecken verarbeiten, zu denen 
diese nach diesem Vertrag übermittelt wor-
den sind; eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nur nach vorheriger Zustim-
mung der Datei führenden Vertragspartei 
und nur nach Maßgabe des innerstaatlichen 
Rechts der empfangenden Vertragspartei 
zulässig. Die Zustimmung darf erteilt wer-
den, soweit das innerstaatliche Recht der 
Datei führenden Vertragspartei diese Ver-
arbeitung zu solchen anderen Zwecken zu-
lässt.  

(2) Die Verarbeitung von nach den Arti-
keln 3, 4 und 9 übermittelten Daten durch 
die abrufende oder abgleichende Vertrags-
partei ist ausschließlich erlaubt im Hinblick 
auf  

1. die Feststellung, ob die verglichenen 
Dann-Profile oder daktyloskopischen Daten 
übereinstimmen;  

2. die Vorbereitung und Einreichung ei-
nes Amts- und Rechtshilfeersuchens nach 
innerstaatlichem Recht im Fall der Überein-
stimmung dieser Daten;  

3. die Protokollierung nach Artikel 39.  
Die Datei führende Vertragspartei darf die 

ihr nach den Artikeln 3, 4 und 9 übermittel-
ten Daten ausschließlich verarbeiten, soweit 
dies zur Durchführung des Abgleichs, zur 
automatisierten Beantwortung der Anfrage 
oder zur Protokollierung gemäß Artikel 39 
erforderlich ist. Nach Beendigung des Da-
tenabgleichs oder nach der automatisierten 
Beantwortung der Anfrage werden die ü-
bermittelten Daten unverzüglich gelöscht, 
soweit nicht die Weiterverarbeitung zu den 
in Satz 1 Nummern 2 und 3 genannten 
Zwecken erforderlich ist.  

(3) Nach Artikel 12 übermittelte Daten 
dürfen von der Datei führenden Vertrags-
partei ausschließlich verwendet werden, 
soweit dies zur automatisierten Beantwor-
tung der Anfrage oder zur Protokollierung 
gemäß Artikel 39 erforderlich ist. Nach der 
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tomatiska sökningen besvarats skall de 
uppgifter som översänts omedelbart utplå-
nas, om det inte är nödvändigt med en ytter-
ligare behandling av dem för registrering i 
enlighet med artikel 39. Den fördragsslu-
tande part som genomför sökningen får an-
vända de uppgifter som erhållits under sök-
ningen endast för det förfarande på grund-
val av vilket sökningen skett.  
 

Artikel 36 

Behöriga myndigheter  

Översända uppgifter får endast behandlas 
av de behöriga myndigheter som ansvarar 
för en uppgift i enlighet med artikel 35. Vi-
darebefordran av översända uppgifter till 
andra myndigheter får endast ske med den 
översändande fördragsslutande partens för-
handstillstånd och i enlighet med den mot-
tagande fördragsslutande partens nationella 
lagstiftning.  
 
 
 

Artikel 37  

Uppgifternas korrekthet, aktualitet och lag-
ringstid  

(1) De fördragsslutande parterna skall sä-
kerställa att personuppgifterna är korrekta 
och aktuella. Om det på tjänstens vägnar el-
ler på basis av den berörda personens med-
delande framgår att felaktiga uppgifter eller 
uppgifter som inte borde ha översänts har 
översänts skall den mottagande fördragsslu-
tande parten eller de mottagande fördrags-
slutande parterna omedelbart underrättas 
om detta. Dessa är skyldiga att rätta eller 
utplåna uppgifterna. Även i övriga fall skall 
översända uppgifter rättas om det framgår 
att de är felaktiga. Om den mottagande 
myndigheten har skäl att anta att de över-
sända uppgifterna är felaktiga eller borde 
utplånas skall den utan dröjsmål underrätta 
den översändande myndigheten om detta.  
 
 

(2) Uppgifter vars riktighet den berörda 
personen bestrider och vars riktighet eller 

automatisierten Beantwortung der Anfrage 
werden die übermittelten Daten unverzüg-
lich gelöscht, soweit nicht die Weiterverar-
beitung zur Protokollierung gemäß Artikel 
39 erforderlich ist. Die anfragende Ver-
tragspartei darf die im Zuge der Beantwor-
tung erhaltenen Daten ausschließlich für 
das Verfahren verwenden, auf Grund des-
sen die Anfrage erfolgt ist.  
 

Artikel 36  

Zuständige Behörden  

Die übermittelten personenbezogenen Da-
ten dürfen ausschließlich durch die Behör-
den und Gerichte verarbeitet werden, die 
für eine Aufgabe im Rahmen der Zwecke 
nach Artikel 35 zuständig sind. Insbesonde-
re erfolgt die Weitergabe der übermittelten 
Daten an andere Stellen nur nach vorange-
hender Zustimmung der übermittelnden 
Vertragspartei und nach Maßgabe des in-
nerstaatlichen Rechts der empfangenden 
Vertragspartei.  
 

Artikel 37  

Richtigkeit, Aktualität und Speicherungs-
dauer von Daten  

(1) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
auf die Richtigkeit und Aktualität der per-
sonen-bezogenen Daten zu achten. Erweist 
sich von Amts wegen oder aufgrund einer 
Mitteilung des Betroffenen, dass unrichtige 
Daten oder Daten, die nicht hätten übermit-
telt werden dürfen, übermittelt worden sind, 
so ist dies der empfangenden Vertragspartei 
oder den empfangenden Vertragsparteien 
unverzüglich mitzuteilen. Diese sind ver-
pflichtet, die Berichtigung oder Löschung 
der Daten vorzunehmen. Im Übrigen sind 
übermittelte personenbezogene Daten zu 
berichtigen, wenn sich ihre Unrichtigkeit 
herausstellt. Hat die empfangende Stelle 
Grund zur Annahme, dass übermittelte Da-
ten unrichtig sind oder zu löschen wären, so 
unterrichtet sie die übermittelnde Behörde 
unverzüglich hierüber.  

(2) Daten, deren Richtigkeit der Betroffe-
ne bestreitet und deren Richtigkeit oder Un-
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felaktighet inte kan fastställas skall på begä-
ran av den person som uppgifterna berör 
märkas i enlighet med de fördragsslutande 
parternas nationella lagstiftning. I ett fall 
där en sådan märkning har använts kan 
märkningen avlägsnas i enlighet med natio-
nell lagstiftning endast med den berörda 
personens medgivande eller genom beslut 
av en behörig domstol eller en oberoende 
myndighet som ansvarar för övervakningen 
av dataskyddet.  

(3) Översända personuppgifter skall ut-
plånas om de inte borde ha sänts eller mot-
tagits. Uppgifter som har sänts och motta-
gits korrekt skall utplånas  
 

1. om de inte är nödvändiga eller inte 
längre behövs för det ändamål för vilka de 
sänts; om personuppgifterna har sänts utan 
begäran skall den mottagande myndigheten 
omedelbart kontrollera om de är nödvändi-
ga med tanke på det ändamål för vilka de 
sändes,  
 

2. efter det att den tidsfrist som definierats 
för lagring av uppgifterna enligt den sän-
dande fördragsslutande partens nationella 
lagstiftning har löpt ut, när den sändande 
myndigheten har informerat den mottagan-
de myndigheten om den maximala lagrings-
tiden i samband med att uppgifterna sändes.  

I stället för att utplånas skall uppgifterna 
spärras i enlighet med den nationella lag-
stiftningen om det finns skäl att anta att 
man genom en utplåning skadar den berör-
da personens intressen som bör skyddas. 
Spärrade uppgifter får endast sändas eller 
användas i det syfte som lett till att uppgif-
terna inte utplånats.  

 
Artikel 38  

Tekniska och organisatoriska åtgärder för 
säkerställande av dataskydd och datasäker-

het  

(1) Den översändande och den mottagan-
de myndigheten förbinder sig att på ett ef-
fektivt sätt skydda personuppgifterna mot 
oavsiktlig eller obefogad utplåning, obehö-
rig tillgång eller oavsiktlig ändring och 
obehörigt offentliggörande.  

richtigkeit sich nicht feststellen lässt, sind 
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts 
der Vertragsparteien auf Verlangen des Be-
troffenen zu kennzeichnen. Im Fall einer 
Kennzeichnung darf diese nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts nur mit Zu-
stimmung des Betroffenen oder auf Grund 
einer Entscheidung des zuständigen Gerich-
tes oder der für die Datenschutzkontrolle 
zuständigen unabhängigen Stelle aufgeho-
ben werden.  

(3) Übermittelte personenbezogene Daten 
sind zu löschen, wenn sie nicht hätten ü-
bermittelt oder empfangen werden dürfen. 
Rechtmäßig übermittelte und empfangene 
Daten sind zu löschen,  

1. wenn sie zu dem Zweck, zu dem sie 
übermittelt worden sind, nicht oder nicht 
mehr erforderlich sind. Sind personenbezo-
gene Daten ohne Ersuchen übermittelt wor-
den, hat die empfangende Stelle unverzüg-
lich zu prüfen, ob sie für die der Übermitt-
lung zu Grunde liegenden Zwecke erforder-
lich sind;  

2. nach Ablauf einer im nationalen Recht 
der übermittelnden Vertragspartei vorgese-
henen Höchstfrist für die Aufbewahrung 
der Daten, wenn die übermittelnde Stelle 
die empfangende Stelle bei der Übermitt-
lung auf solche Höchstfristen hingewiesen 
hat.  

Statt der Löschung erfolgt eine Sperrung 
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts, 
wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass 
durch eine Löschung schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen beeinträchtigt wür-
den. Gesperrte Daten dürfen nur für den 
Zweck, für den die Löschung unterblieben 
ist, übermittelt oder genutzt werden.  
 

Artikel 38  

Technische und organisatorische Maßnah-
men zur Gewährleistung von Datenschutz 

und Datensicherheit  

(1) Die übermittelnde und die empfan-
gende Stelle sind verpflichtet, personenbe-
zogene Daten wirksam gegen zufällige oder 
unbefugte Zerstörung, zufälligen Verlust, 
unbefugten Zugang, unbefugte oder zufälli-
ge Veränderung und unbefugte Bekanntga-
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(2) De tekniska detaljerna för det automa-

tiska sökningsförfarandet fastställs i ett ge-
nomförandeavtal som ingås med stöd av ar-
tikel 44, som garanterar att 
 

1. för säkerställande av dataskydd och da-
tasäkerhet genomförs de åtgärder som mot-
svarar respektive tekniska nivå som särskilt 
garanterar uppgifternas konfidentialitet och 
immunitet,  
 

2. vid utnyttjande av allmänt tillgängliga 
nät används behöriga myndigheters kodifie-
rings- och autentifieringsmetoder, och  
 
 

3. sökningarnas tillförlitlighet kan kon-
trolleras i enlighet med artikel 39 styckena 
2, 4 och 5.  
 

Artikel 39  

Registrering och dokumentation, särskilda 
bestämmelser om automatiskt och icke-

automatiskt översändande  

(1) Varje fördragsslutande part garanterar 
att varje icke-automatiska översändning och 
varje icke-automatiska mottagande av per-
sonuppgifter registreras av den myndighet 
som genomför en sökning och den myndig-
het som upprätthåller databasen för att 
övervaka översändningens tillförlitlighet. 
Registreringen omfattar följande uppgifter: 

1. Översändningens ändamål,  
2. översända uppgifter,  
3. översändningsdatum, och  
4. namn eller beteckning på den myndig-

het som genomför sökningen och den myn-
dighet som upprätthåller databasen.  

(2) För automatisk sökning av uppgifter i 
enlighet med artiklarna 3, 9 och 12 och au-
tomatisk jämförelse i enlighet med artikel 4 
gäller följande: 

1. En automatisk sökning eller jämförelse 
får endast genomföras av de tjänstemän vid 
nationella kontaktställen som särskilt be-
fullmäktigats att göra detta. En förteckning 
över de tjänstemän som befullmäktigats att 
genomföra automatiska sökningar eller jäm-
förelser ställs på begäran till förfogande för 

be zu schützen. 
(2) Die Einzelheiten der technischen Aus-

gestaltung des automatisierten Abrufverfah-
rens werden in einer Durchführungsverein-
barung nach Artikel 44 geregelt, die ge-
währleistet, dass  

1. dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechende Maßnahmen zur Sicherstellung 
von Datenschutz und Datensicherheit ge-
troffen werden, die insbesondere die Ver-
traulichkeit und Unversehrtheit der Daten 
gewährleisten,  

2. bei der Nutzung allgemein zugängli-
cher Netze Verschlüsselungs- und Authenti-
fizierungsverfahren angewendet werden, 
die von den dafür zuständigen Stellen aner-
kannt worden sind, und  

3. die Zulässigkeit der Abrufe nach Maß-
gabe des Artikels 39 Absätze 2, 4 und 5 
kontrolliert werden kann.  
 

Artikel 39  

Dokumentation und Protokollierung, be-
sondere Vorschriften zur automatisierten 
und nicht-automatisierten Übermittlung  

(1) Jede Vertragspartei gewährleistet, dass 
jede nicht-automatisierte Übermittlung und 
jeder nicht-automatisierte Empfang von 
personenbezogenen Daten durch die anfra-
gende und die Datei führende Stelle zur 
Kontrolle der Zulässigkeit der Übermittlung 
dokumentiert werden. Die Dokumentation 
umfasst folgende Angaben:  

1. den Anlass der Übermittlung,   
2. die übermittelten Daten,  
3. das Datum der Übermittlung und  
4. die Bezeichnung oder Kennung der an-

fragenden und der Datei führenden Stelle.  
 

(2) Für den automatisierten Abruf der Da-
ten aufgrund der Artikel 3, 9 und 12 und 
den automatisierten Abgleich aufgrund des 
Artikels 4 gilt Folgendes:  

1. Der automatisierte Abruf oder Ab-
gleich darf nur durch besonders ermächtigte 
Beamte der nationalen Kontaktstellen erfol-
gen. Auf Ersuchen wird die Liste der Beam-
ten, die zum automatisierten Abruf oder 
Abgleich ermächtigt sind, den in Absatz 5 
genannten beaufsichtigenden Behörden so-
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de övervakningsmyndigheter som nämns i 
stycke 5 och andra fördragsslutande parter.  

2. Varje fördragsslutande part garanterar 
att den myndighet som upprätthåller data-
basen och den myndighet som genomför 
sökningen registrerar varje översändning 
och mottagning av uppgifter, inklusive 
meddelande av förekomst eller avsaknad av 
överensstämmelse. Denna registrering om-
fattar följande uppgifter:  

a) Översända uppgifter,  
b) översändningens datum och exakta tid-

punkt, och  
c) namn eller beteckning på den myndig-

het som genomför sökningen och den myn-
dighet som upprätthåller databasen.  

Den myndighet som genomför sökningen 
registrerar dessutom sökningens eller över-
sändningens ändamål samt beteckningen för 
den tjänsteman som initierade sökningen el-
ler översändningen.  
 

(3) Den registrerande myndigheten under-
rättar på begäran den berörda fördragsslu-
tande partens myndigheter som ansvarar för 
övervakningen av dataskydd om register-
uppgifterna utan dröjsmål, dock senast fyra 
veckor efter det att begäran inkom. Regis-
teruppgifterna får endast användas för föl-
jande ändamål:  

1. Övervakning av dataskydd,  
2. garanterande av datasäkerheten.  

 
(4) Registeruppgifterna skall med hjälp av 

lämpliga förebyggande åtgärder skyddas 
mot obehörig användning och andra former 
av missbruk och lagras i två år. När lag-
ringstiden har löpt ut skall registeruppgif-
terna utan dröjsmål utplånas.  

(5) Den rättsliga övervakningen av över-
sändandet och mottagandet av personupp-
gifter ankommer på de oberoende myndig-
heter som ansvarar för övervakningen av 
dataskyddet i varje fördragsslutande part. I 
enlighet med den nationella lagstiftningen 
kan var och en av denna myndighet ansöka 
om en granskning av lagligheten beträffan-
de behandlingen av sina personuppgifter. 
Dessa myndigheter och de myndigheter 
som ansvarar för registreringen skall även 
oberoende av ovan nämnda ansökningar 
göra stickprov för att kontrollera översänd-

wie den anderen Vertragsparteien zur Ver-
fügung gestellt.  

2. Jede Vertragspartei gewährleistet, dass 
jede Übermittlung und jeder Empfang von 
Daten von der Datei führenden Stelle und 
der anfragenden Stelle protokolliert wird, 
einschließlich der Mitteilung des Vorlie-
gens oder Nichtvorliegens eines Treffers. 
Diese Protokollierung umfasst folgende 
Angaben:  

a) die übermittelten Daten,  
b) das Datum und den genauen Zeitpunkt 

der Übermittlung und  
c) die Bezeichnung oder Kennung der an-

fragenden und der Datei führenden Stelle.  
 

Die anfragende Stelle protokolliert dar-
über hinaus den Anlass der Anfrage oder 
Übermittlung sowie die Kennung des Be-
amten, der den Abruf durchgeführt hat, so-
wie des Beamten, der die Anfrage oder Ü-
bermittlung veranlasst hat.  

(3) Die protokollierende Stelle teilt die 
Protokolldaten den für die Datenschutzkon-
trolle zuständigen Stellen der betreffenden 
Vertragspartei auf Ersuchen unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von vier Wo-
chen nach Eingang des Ersuchens mit. Pro-
tokolldaten dürfen ausschließlich für die 
folgenden Zwecke verwendet werden:  

1. die Kontrolle des Datenschutzes,  
2. die Gewährleistung der Datensicher-

heit.  
(4) Die Protokolldaten sind durch geeig-

nete Vorkehrungen gegen zweckfremde 
Verwendung und sonstigen Missbrauch zu 
schützen und zwei Jahre aufzubewahren. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind 
die Protokolldaten unverzüglich zu löschen.  

(5) Die rechtliche Kontrolle der Übermitt-
lung oder des Empfangs personenbezogener 
Daten obliegt den für die Datenschutzkon-
trolle zuständigen unabhängigen Stellen der 
jeweiligen Vertragsparteien. Nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts kann jedermann 
diese Stellen ersuchen, die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung von Daten zu seiner Per-
son zu prüfen. Diese Stellen sowie die für 
die Protokollierung zuständigen Stellen ha-
ben auch unabhängig von solchen Ersuchen 
Stichproben zur Kontrolle der Rechtmäßig-
keit der Übermittlungen anhand der den 
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ningarnas laglighet med hjälp av de doku-
ment som ligger till grund för tillträdet till 
uppgifter. De oberoende myndigheter som 
ansvarar för övervakningen av dataskyddet 
skall förvara resultaten av dessa kontroller 
för granskning i 18 månader. Efter denna 
tidsfrist skall de utplånas omedelbart. Den 
oberoende dataskyddsmyndigheten i en an-
nan fördragsslutande part kan be varje 
myndighet som ansvarar för övervakningen 
av dataskyddet att utöva sina befogenheter i 
enlighet med den nationella lagstiftningen. 
De fördragsslutande parternas oberoende 
dataskyddsmyndigheter tillser det för ge-
nomförande av sitt övervakningsuppdrag 
nödvändiga ömsesidiga samarbetet särskilt 
genom utbyte av ändamålsenlig informa-
tion.  
 

Artikel 40  

Berörda personers rätt till information och 
skadestånd  

(1) En i enlighet med den nationella lag-
stiftningen behörig myndighet skall på be-
gäran av en berörd person som bevisar sin 
identitet utan oskäliga avgifter, i en allmänt 
förståelig form och utan onödiga dröjsmål 
tillhandahålla personen i fråga sådana upp-
gifter i enlighet med den nationella lagstift-
ningen om denna person som har varit fö-
remål för behandling, liksom om uppgifter-
nas ursprung, mottagare eller kategori av 
mottagare, deras planerade behandlingsän-
damål och behandlingens rättsliga grund. 
Dessutom har den person som uppgifterna 
berör rätt att kräva att felaktiga uppgifter 
korrigeras och att uppgifter som behandlats 
på otillbörligt sätt utplånas. De fördragsslu-
tande parterna säkerställer dessutom att den 
person som uppgifterna berör då personens 
rätt till dataskydd kränks överklaga hos en 
oberoende och opartisk domstol som grun-
dar sig på lag på det sätt som avses i artikel 
6 stycke 1 i Europeiska konventionen om 
de mänskliga rättigheterna och hos en obe-
roende tillsynsmyndighet i enlighet med ar-
tikel 28 i direktiv 95/46/EG, och att perso-
nen ges möjlighet att kräva skadestånd eller 
annan ersättning. Detaljerna för förfarandet 
för att genomföra dessa rättigheter och skä-

Zugriffen zugrunde liegenden Aktenvor-
gänge vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser 
Kontrolltätigkeit sind zur Überprüfung 
durch die für die Datenschutzkontrolle zu-
ständigen unabhängigen Stellen 18 Monate 
aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Frist 
sind sie unverzüglich zu löschen. Jede für 
die Datenschutzkontrolle zuständige Stelle 
kann von der unabhängigen Datenschutzbe-
hörde einer anderen Vertragspartei um die 
Ausübung ihrer Befugnisse nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts ersucht werden. 
Die für die Datenschutzkontrolle zuständi-
gen unabhängigen Behörden der Vertrags-
parteien sorgen für die zur Erfüllung ihrer 
Kontrollaufgaben notwendige gegenseitige 
Zusammenarbeit, insbesondere durch den 
Austausch sachdienlicher Informationen.  
 

Artikel 40  

Rechte der Betroffenen auf Auskunft und 
Schadensersatz  

(1) Dem Betroffenen ist nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts bei Nachweis 
seiner Identität auf Antrag von der nach in-
nerstaatlichem Recht zuständigen Stelle oh-
ne unzumutbare Kosten in allgemein ver-
ständlicher Form und ohne unzumutbare 
Verzögerung Auskunft über die zu seiner 
Person verarbeiteten Daten sowie über de-
ren Herkunft, Empfänger oder Empfänger-
kategorien, den vorgesehenen Verarbei-
tungszweck und die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung zu erteilen. Darüber hinaus 
hat der Betroffene das Recht auf Berichti-
gung unrichtiger Daten und Löschung un-
zulässigerweise verarbeiteter Daten. Die 
Vertragsparteien stellen darüber hinaus si-
cher, dass sich der Betroffene im Fall der 
Verletzung seiner Datenschutzrechte mit 
einer wirksamen Beschwerde an ein unab-
hängiges und unparteiisches, auf Gesetz be-
ruhendes Gericht im Sinne des Artikels 6 
Absatz 1 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention sowie eine unabhängige 
Kontrollstelle im Sinne des Artikels 28 der 
Richtlinie 95/46/EG wenden kann und dass 
ihm die Möglichkeit eröffnet wird, einen 
Schadensersatzanspruch oder Abhilfe ande-
rer Art gerichtlich durchzusetzen. Die Ein-
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len till begränsning av tillgången till infor-
mation följer den nationella lagstiftningen i 
den stat där personen i fråga kräver dessa 
rättigheter.  
 
 

(2) När en myndighet i en fördragsslutan-
de part översänder personuppgifter på basis 
av detta fördrag, kan den mottagande myn-
digheten i en annan fördragsslutande part 
inte, med hänsyn sina skyldigheter enligt 
nationell lagstiftning, frigöra sig från ansvar 
gentemot en skadelidande genom att hänvi-
sa till att de uppgifter som översändes var 
felaktiga. Om den mottagande myndigheten 
betalar skadestånd på grund av skada som 
orsakats av felaktigt översända uppgifter 
skall den översändande myndigheten ersätta 
den mottagande myndighetens skades-
tåndsbetalning till fullt belopp.  
 
 

Artikel 41 

Information på begäran av de fördragsslu-
tande parterna 

Den mottagande fördragsslutande parten 
ger den sändande fördragsslutande parten 
på begäran information om behandlingen av 
den översända informationen och de resul-
tat som erhållits genom denna behandling. 
 

Kapitel VIII  

Genomförande- och slutbestämmelser  

Artikel 42  

Förklaringar 

(1) I samband med deponeringen av in-
strumentet för ratificering, godkännande el-
ler anslutning utser varje fördragsslutande 
part i en förklaring till depositarien de be-
höriga myndigheter som ansvarar för till-
lämpningen av detta fördrag.  

I förklaringen skall fastställas 
1. de nationella kontaktställena för DNA-

analyser enligt artikel 6 stycke 1,  
2. de nationella kontaktställena för finger-

avtrycksuppgifter enligt artikel 11 stycke 1,  

zelheiten des Verfahrens zur Durchsetzung 
dieser Rechte und die Gründe der Ein-
schränkung des Auskunftsrechts richten 
sich nach dem innerstaatlichen Recht des 
Staates, in dem er seine Rechte geltend 
macht.  

(2) Hat eine Stelle der einen Vertragspar-
tei personenbezogene Daten auf Grund die-
ses Vertrags übermittelt, kann die empfan-
gende Stelle der anderen Vertragspartei sich 
im Rahmen ihrer Haftung nach Maßgabe 
des innerstaatlichen Rechts gegenüber dem 
Geschädigten zu ihrer Entlastung nicht dar-
auf berufen, dass die übermittelten Daten 
unrichtig gewesen sind. Leistet die empfan-
gende Stelle Schadensersatz wegen eines 
Schadens, der durch die Verwendung von 
unrichtig übermittelten Daten verursacht 
wurde, so erstattet die übermittelnde Stelle 
der empfangenden Stelle den Gesamtbetrag 
des geleisteten Schadensersatzes.  
 

Artikel 41  

Auskunft auf Ersuchen der Vertragsparteien  

 
Die empfangende Vertragspartei infor-

miert die übermittelnde Vertragspartei auf 
Anfrage über die Verarbeitung der übermit-
telten Daten und das dadurch erzielte Er-
gebnis.  
 

Kapitel 8  

Durchführungs- und Schlussbestimmungen  

Artikel 42  

Erklärungen  

(1) Zum Zeitpunkt der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunde benennt jede Ver-
tragspartei in einer Erklärung gegenüber 
dem Verwahrer die Behörden, die für die 
Anwendung dieses Vertrags zuständig sind.  

Zu benennen sind  
1. nach Artikel 6 Absatz 1 die nationalen 

Kontaktstellen für die Dann-Analyse;   
2. nach Artikel 11 Absatz 1 die nationalen 

Kontaktstellen für die daktyloskopischen 
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3. de nationella kontaktställena för for-

donsregisteruppgifter enligt artikel 12 
stycke 2,  

4. de nationella kontaktställena för infor-
mationsutbyte i samband med större eve-
nemang enligt artikel 15,  

5. de nationella kontaktställena för be-
kämpning av terroristbrott enligt artikel 16 
stycke 3, 

6. de nationella kontakt- och samord-
ningsställena för flygsäkerhetsvakter enligt 
artikel 19,  

7. de nationella kontakt- och samord-
ningsställena för dokumentrådgivare enligt 
artikel 22,  

8. de nationella kontaktställena för plane-
ring och genomförande av återsändningar 
enligt artikel 23 stycke 3,  

9. de behöriga myndigheter och tjänste-
män som avses i artiklarna 24 – 27.  

(2) En fördragsslutande part kan när som 
helst helt eller delvis ändra den förklaring 
som den avgett med stöd av stycke 1. Änd-
ringen träder i kraft det datum som den in-
kommer till depositarien. 

 
 

Artikel 43  

Ministerkommittén  

(1) De fördragsslutande parterna inrättar 
en kommitté som består av de fördragsslu-
tande parternas ministrar. Ministerkommit-
tén beslutar om genomförandet och till-
lämpningen av detta fördrag. Minister-
kommitténs beslut fattas genom alla för-
dragsslutande parters enhälliga beslut.  
 
 

(2) Ministerkommittén biträds av en ge-
mensam arbetsgrupp sammansatt av repre-
sentanter för de fördragsslutande parterna, 
som granskar genomförandet och tolkning-
en av detta fördrag och fastställer om det 
finns behov av att komplettera eller vidare-
utveckla det. Den gemensamma arbets-
gruppen sammankallas på begäran av de 
fördragsslutande parterna. 
 
 

Daten;   
3. nach Artikel 12 Absatz 2 die nationalen 

Kontaktstellen für die Daten aus den Fahr-
zeugregistern;   

4. nach Artikel 15 die nationalen Kontakt-
stellen für den Informationsaustausch bei 
Großveranstaltungen;   

5. nach Artikel 16 Absatz 3 die nationalen 
Kontaktstellen für Informationen zur Ver-
hinderung terroristischer Straftaten;   

6. nach Artikel 19 die nationalen Kontakt- 
und Koordinierungsstellen für die Flugsi-
cherheitsbegleiter;   

7. nach Artikel 22 die nationalen Kontakt- 
und Koordinierungsstellen für die Doku-
mentenberater;  

8. nach Artikel 23 Absatz 3 die nationalen 
Kontaktstellen für die Planung und Durch-
führung von Rückführungen;   

9. nach den Artikeln 24 bis 27 die zustän-
digen Behörden und Beamten.  

(2) Erklärungen nach Absatz 1 können je-
derzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Verwahrer geändert werden. Die Änderung 
wird mit dem Tag des Eingangs beim Ver-
wahrer wirksam.  
 
 

Artikel 43  

Ministerkomitee  

(1) Die Vertragsparteien richten ein Ko-
mitee ein, das sich aus Ministern der Ver-
tragsparteien zusammensetzt. Das Minister-
komitee trifft die erforderlichen Entschei-
dungen über die Umsetzung und Anwen-
dung dieses Vertrags. Entscheidungen des 
Ministerkomitees werden durch einstimmi-
gen Beschluss aller Vertragsparteien getrof-
fen.  

(2) Zur Unterstützung des Ministerkomi-
tees überprüft eine gemeinsame Arbeits-
gruppe aus Vertretern der Vertragsparteien 
die Umsetzung und Auslegung dieses Ver-
trags und stellt fest, ob Ergänzungs- und 
Fortentwicklungsbedarf besteht. Die ge-
meinsame Arbeitsgruppe wird auf Antrag 
einer Vertragspartei einberufen.  
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Artikel 44  

Genomförandeavtal 

De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kan på basis av detta fördrag 
och inom ramen för dess tillämpningsområ-
de ingå avtal om det administrativa genom-
förandet av detta fördrag.  

 
 

Artikel 45  

Territoriellt tillämpningsområde 

Bestämmelserna i detta fördrag gäller inom 
de fördragsslutande parternas territorium. I 
fråga om Konungariket Nederländerna gäll-
er detta fördrag endast den del av konunga-
riket som är belägen i Europa. I fråga om 
Republiken Frankrike gäller detta fördrag 
endast den del av republiken som är belä-
gen i Europa.  
 

Artikel 46  

Kostnader 

Varje fördragsslutande part ansvarar för 
de kostnader som genomförandet av detta 
fördrag orsakar dess myndigheter. I särskil-
da fall kan de fördragsslutande parterna 
komma överens om avvikande arrange-
mang.  
 

Artikel 47  

Förhållande till övriga bilaterala eller mul-
tilaterala fördrag  

(1) Bestämmelserna i detta fördrag till-
lämpas endast om de överensstämmer med 
Europeiska unionens lagstiftning. Om Eu-
ropeiska unionen i framtiden godkänner 
lagstiftning som hör till tillämpningsområ-
det för detta fördrag tillämpas denna Euro-
peiska unionens lagstiftning i stället för be-
stämmelserna i detta fördrag. De fördrags-
slutande parterna kan ändra eller ersätta be-
stämmelser i detta fördrag för att ta i beak-
tande ovan nämnda ändringar av Europeis-
ka unionens lagstiftning.  

Artikel 44  

Durchführungsvereinbarungen  

Die zuständigen Stellen der Vertragspar-
teien können auf der Grundlage und im 
Rahmen dieses Vertrags Vereinbarungen 
treffen, welche die verwaltungsmäßige 
Durchführung dieses Vertrags zum Ziel ha-
ben.  
 

Artikel 45  

Räumlicher Geltungsbereich  

Die Bestimmungen dieses Vertrags gelten 
für das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien. 
Für das Königreich der Niederlande gilt 
dieser Vertrag ausschließlich für den in Eu-
ropa gelegenen Teil des Königreichs. Für 
die Französische Republik gilt dieser Ver-
trag ausschließlich für den in Europa gele-
genen Teil der Republik.  
 

Artikel 46  

Kosten  

Jede Vertragspartei trägt die ihren Stellen 
aus der Anwendung dieses Vertrags entste-
henden Kosten. In besonderen Fällen kön-
nen die betreffenden Vertragsparteien eine 
abweichende Regelung vereinbaren.  
 
 

Artikel 47  

Verhältnis zu anderen zwei- oder mehrsei-
tigen Übereinkünften  

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrags 
sind nur anwendbar, soweit sie mit dem 
Recht der Europäischen Union vereinbar 
sind. Werden durch die Europäische Union 
künftig Regelungen geschaffen, die den 
Anwendungsbereich dieses Vertrags betref-
fen, treten die entsprechenden Bestimmun-
gen dieses Vertrags in ihrer Anwendung 
gegenüber dem Recht der Europäischen U-
nion insoweit zurück. Die Vertragsparteien 
können die Bestimmungen dieses Vertrags 
im Hinblick auf die entsprechenden neuen 
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(2) Detta fördrag påverkar inte rättigheter 
eller skyldigheter i enlighet med gällande 
bilaterala eller multilaterala fördrag. De 
fördragsslutande parterna har rätt att tilläm-
pa befintliga bilaterala eller multilaterala 
fördrag i sina inbördes förhållanden. I de 
fall där rättigheter och skyldigheter i enlig-
het med sådana fördrag står i strid med det-
ta fördrag, tillämpas bestämmelserna i detta 
fördrag.  
 
 
 
 

Artikel 48  

Ratificering, godkännande  

Detta fördrag skall ratificeras och god-
kännas. Instrumenten för ratificering eller 
godkännande skall deponeras hos deposita-
rien. I samband med deponeringen av in-
strumenten för ratificering eller godkännan-
de kan en förklaring om territoriellt till-
lämpningsområde avges. 
 
 
 

Artikel 49  

Depositarie 

(1) Depositarie för detta fördrag är För-
bundsrepubliken Tysklands regering.  

(2) Depositarien underrättar omedelbart 
de övriga fördragsslutande parterna om rati-
fikationer, godkännanden, anslutningar, för-
behåll och uppsägningar samt övriga för-
klaringar som avgetts med stöd av detta 
fördrag.  

(3) Depositarien tillser registreringen av 
fördraget hos Förenta nationernas sekretari-
at i enlighet med artikel 102 i Förenta na-
tionernas stadga.  
 

Artikel 50  

Ikraftträdande 

(1) Detta fördrag träder i kraft 90 dagar 

Regelungen des Rechts der Europäischen 
Union ändern oder ersetzen.  

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die in be-
stehenden zwei- oder mehrseitigen Über-
einkünften zwischen den Vertragsparteien 
enthaltenen Rechte oder Verpflichtungen. 
Den Vertragsparteien steht es frei, die be-
stehenden zwei- oder mehrseitigen Über-
einkünfte zwischen den Vertragsparteien in 
ihren Beziehungen untereinander anzuwen-
den. Im Fall der Unvereinbarkeit mit Rech-
ten oder Verpflichtungen aus solchen Über-
einkünften gelten die Regelungen dieses 
Vertrags.  
 
 

Artikel 48  

Ratifikation, Annahme, Genehmigung  

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation, 
der Annahme oder der Genehmigung. Die 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunden werden beim Verwahrer 
hinterlegt. Anlässlich der Hinterlegung der 
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi-
gungsurkunden kann eine Erklärung zum 
räumlichen Geltungsbereich abgegeben 
werden.   
 

Artikel 49  

Verwahrer  

(1) Verwahrer dieses Vertrags ist die Re-
gierung der Bundesrepublik Deutschland.  

(2) Der Verwahrer notifiziert unverzüg-
lich den anderen Vertragsparteien Ratifika-
tionen, Annahmen, Genehmigungen, Bei-
tritte, Vorbehalte und Kündigungen sowie 
alle sonstigen Erklärungen im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag.  

(3) Die Registrierung des Vertrags beim 
Sekretariat der Vereinten Nationen nach 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Natio-
nen wird vom Verwahrer übernommen.  
 

Artikel 50  

Inkrafttreten  

(1) Dieser Vertrag tritt 90 Tage nach Hin-
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efter det att det andra instrumentet för rati-
ficering eller godkännande deponerats mel-
lan de fördragsslutande parter som ratifice-
rat fördraget vid denna tidpunkt. För övriga 
fördragsslutande parter träder fördraget i 
kraft 90 dagar efter det att deras instrument 
för ratificering eller godkännande depone-
rats.  

(2) Depositarien underrättar samtliga för-
dragsslutande parter om datum för ikraft-
trädande.  

 
Artikel 51  

Anslutning 

(1) Det står alla medlemsstater i Europe-
iska unionen öppet att ansluta sig till detta 
fördrag. Efter anslutningen är även de ge-
nomförandeavtal på basis av artikel 44 och 
övriga avtal som anknyter till detta fördrag 
som ingåtts före denna tidpunkt bindande 
för de stater som ansluter sig.  
 

(2) Anslutningsinstrumenten deponeras 
hos depositarien. I samband med anslut-
ningen kan med anledning av deponeringen 
av anslutningsinstrumentet avges en för-
klaring om territoriellt tillämpningsområde.  

(3) Detta fördrag träder för varje med-
lemsstat som ansluter sig till det i kraft 90 
dagar efter det att respektive anslutningsin-
strument deponerats, dock tidigast det da-
tum som avses i artikel 50 i detta fördrag.  
 

Artikel 52  

Uppsägning 

(1) Detta fördrag är i kraft tills vidare.  
 

(2) Varje fördragsslutande part kan säga 
upp detta fördrag på diplomatisk väg genom 
en anmälan adresserad till depositarien. 
Uppsägningen träder i kraft sex månader ef-
ter det datum då depositarien erhöll anmä-
lan.  

Upprättat i Prüm den 27 maj 2005 i origi-
nal på tyska, spanska, franska och neder-
ländska språken, vilka samtliga texter är 
lika giltiga. Originaltexten deponeras hos 
depositarien, som skall överlämna en be-

terlegung der zweiten Ratifikations-, An-
nahme- oder Genehmigungsurkunde zwi-
schen den Vertragsparteien, die ratifiziert 
haben, in Kraft. Für die weiteren Vertrags-
parteien tritt der Vertrag 90 Tage nach Hin-
terlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- 
oder Genehmigungsurkunden in Kraft.  
 

(2) Der Verwahrer notifiziert allen Ver-
tragsparteien das Datum des Inkrafttretens.  
 
 

Artikel 51  

Beitritt  

(1) Dieser Vertrag steht allen Staaten, die 
Mitglied der Europäischen Union sind, zum 
Beitritt offen. Mit dem Beitritt werden auch 
die bis dahin auf der Grundlage des Artikels 
44 getroffenen Durchführungsvereinbarun-
gen und die sonstigen Vereinbarungen zu 
diesem Vertrag für die beitretenden Staaten 
verbindlich.  

(2) Die Beitrittsurkunden werden beim 
Verwahrer hinterlegt. Bei einem Beitritt 
kann anlässlich der Hinterlegung der Bei-
trittsurkunde eine Erklärung zum räumli-
chen Geltungsbereich abgegeben werden.  

(3) Dieser Vertrag tritt für jeden beitre-
tenden Staat 90 Tage nach Hinterlegung 
seiner Beitrittsurkunde in Kraft, frühestens 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ver-
trags nach Artikel 50.  
 

Artikel 52  

Kündigung  

(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen.  

(2) Jede Vertragspartei kann diesen Ver-
trag durch eine auf diplomatischem Weg an 
den Verwahrer gerichtete Notifikation kün-
digen. Die Kündigung wird sechs Monate 
nach Eingang der Notifikation beim Ver-
wahrer wirksam.  

Geschehen zu Prüm am 27. Mai 2005 in 
einer Urschrift in deutscher, spanischer, 
französischer und niederländischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist. Die Urschrift wird im Archiv 
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styrkt kopia av fördraget i original till varje 
signatärstat och varje stat som ansluter sig 
till fördraget. 
 
För 
Konungariket Belgien, 
Förbundsrepubliken Tyskland,  
Konungariket Spanien, 
Republiken Frankrike, 
Storhertigdömet Luxemburg,  
Konungariket Nederländerna och 
Republiken Österrike 
 
 
 
Bilaga 1 
 
till fördraget 
 
om ett fördjupat gränsöverskridande samar-
bete, särskilt för bekämpning av terrorism, 
gränsöverskridande brottslighet och olaglig 
migration 
 
 
Nödvändiga uppgifter för skriftlig anmälan 
i enlighet med artikel 17 stycke 5 
 
 

1. Insatsens tidtabell, som beskriver den 
planerade vistelsens längd. 

2. Flyguppgifter (inklusive flygnummer 
och tider). 

3. Antal medlemmar i gruppen av flygsä-
kerhetsvakter. 

4. Fullständigt namn på alla personer som 
hör till gruppen samt gruppchefens namn. 
 

5. Passnummer. 
6. Märke, typ och serienummer på tjäns-

tevapen. 
7. Mängd och slag av ammunition. 
8. Övrig nödvändig utrustning som grup-

pen innehar och som behövs för utförande 
av uppgifterna. 
 
Bilaga 2 
 
till fördraget 
 
om ett fördjupat gränsöverskridande samar-
bete, särskilt för bekämpning av terrorism, 

des Verwahrers hinterlegt, der jedem Un-
terzeichnerstaat und beitretenden Staat eine 
beglaubigte Abschrift der Vertragsurschrift 
übermittelt.  
 
Für das Königreich Belgien  
Für die Bundesrepublik Deutschland  
Für das Königreich Spanien  
Für die Französische Republik  
Für das Großherzogtum Luxemburg  
Für das Königreich der Niederlande  
Für die Republik Österreich  
 

 
 
Anlage 1  
 
zum Vertrag  
 
über die Vertiefung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, insbesondere zur Be-
kämpfung des Terrorismus, der grenzüber-
schreitenden Kriminalität und der illegalen 
Migration  
 
Nach Artikel 17 Absatz 5 notwendige in-
haltliche Angaben für die schriftliche An-
meldung  
 

1. Einsatzzeiten, die die vorgesehene 
Aufenthaltsdauer beschreiben;   

2. Flugdaten (einschließlich Flugnum-
mern und –zeiten);  

3. Anzahl der Mitglieder des Teams der 
Flugsicherheitsbegleiter;  

4. Angabe des Namens und Vornamens 
sämtlicher Personen sowie Kennzeichnung 
des Namens des Leiters des Teams;  

5. Passnummern;  
6. Marke, Typ und Seriennummern der 

Waffen;  
7. Anzahl und Art der Munition;  
8. Ausrüstungsgegenstände, die vom 

Team mitgeführt werden und zur Erfüllung 
der Aufgaben dienen.   
 
Anlage 2  
 
zum Vertrag  
 
über die Vertiefung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit, insbesondere zur Be-
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gränsöverskridande brottslighet och olaglig 
migration 
 
 
Tjänstevapen, ammunition och tillåten nöd-
vändig utrustning i det hänseende som av-
ses i artikel 28 stycke 2 första och andra 
meningen.  

1. Konungariket Belgien 
- tillåtna skjutvapen och tillåten ammuni-
tion 
- tillåten pepparsprej och tillåten nödvändig 
utrustning 
- tillåten tårgas och tillåten nödvändig ut-
rustning 
 

2. Förbundsrepubliken Tyskland 
- tillåtna skjutvapen och tillåten ammuni-
tion 

3. Konungariket Spanien 
- tillåtna skjutvapen 
- tillåtna vapen för själförsvar i enlighet 
med tjänstebestämmelserna för den polis-
enhet som deltar i den gemensamma insat-
sen, såsom batong, sprejer, tårgas och övrig 
nödvändig tillåten utrustning 
 

4. Republiken Frankrike 
- enligt den nationella lagstiftningen tillåtna 
tjänstevapen och individuella tvångsmedel  
 

5. Storhertigdömet Luxemburg 
- tillåtna skjutvapen och tillåten ammuni-
tion 
- tillåten pepparsprej och tillåten nödvändig 
utrustning 
- tillåten tårgas och tillåten nödvändig ut-
rustning 

6. Konungariket Nederländerna 
- tillåtna skjutvapen och tillåten ammuni-
tion 
- tillåten pepparsprej och tillåten nödvändig 
utrustning 
- tillåten tårgas och tillåten nödvändig ut-
rustning 

7. Republiken Österrike 
- tillåtna skjutvapen och tillåten ammuni-
tion 
- tillåten pepparsprej och tillåten nödvändig 
utrustning 
 

kämpfung des Terrorismus, der grenzüber-
schreitenden Kriminalität und der illegalen 
Migration  
 
Dienstwaffen, Munition und zugelassene 
Einsatzmittel im Sinne des Artikels 28 Ab-
satz 2 Sätze 1 und 2  
 

1. Für das Königreich Belgien:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel  
- zugelassenes Tränengas und die zugelas-
senen Einsatzmittel  
 

2. Für die Bundesrepublik Deutschland:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  

3. Für das Königreich Spanien:  
- zugelassene Schusswaffen  
- zugelassene Selbstschutzwaffen entspre-
chend der Dienstvorschriften der am ge-
meinsamen Einsatz beteiligten Polizeiein-
heit, wie Schlagstock (oder Gummiknüp-
pel), Sprays , Tränengas und andere zuge-
lassene Einsatzmittel  

4. Für die Französische Republik:  
- die nach dem nationalen Recht zugelasse-
nen Dienstwaffen und individuellen   
Zwangsmittel  

5. Für das Großherzogtum Luxemburg:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel  
- zugelassenes Tränengas und die zugelas-
senen Einsatzmittel  

6. Für das Königreich der Niederlande:  
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel  
- zugelassenes Tränengas und die zugelas-
senen Einsatzmittel  

7. Für die Republik Österreich:   
- zugelassene Schusswaffen und die zuge-
lassene Munition  
- zugelassene Pfeffersprays und die zuge-
lassenen Einsatzmittel 
 

 


