
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verksamhet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar till 40 § i lagen om behandling av personuppgifter i po-
lisens verksamhet, som gäller behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget. I 
den föregående ändringen av lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2014, ändrades paragrafen 
om behandling av uppgifter felaktigt så, att i den inte beaktades den lagändring som riksdagen 
utfärdat redan år 2011 och som trädde i kraft samma år. Genom den föreslagna ändringen kor-
rigeras paragrafen om behandling av uppgifter så att den utöver Prümfördraget också gäller 
behandling av uppgifter enligt rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, dvs. det så kallade 
Prümrådsbeslutet.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

—————
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MOTIVERING

1 Föreslagna ändringar

Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) ändrades genom 
en lag av den 30 december 2013 (1181/2013, RP 66/2012 rd). I detta sammanhang ändrades 
lagens 6 kap. som innehåller specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i sam-
band med internationellt polissamarbete. Lagen hade tidigare ändrats genom en lag av den 2 
december 2011 (1210/2011, RP 25/2011 rd), i samband med genomförandet av vissa bestäm-
melser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning 
av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1207/2011, den så kallade lagen om genom-
förande av Prümrådsbeslutet). I detta sammanhang ändrades lagens 41 a § om behandling av 
uppgifter som grundar sig på Prümfördraget till att även omfatta behandling av uppgifter som 
grundar sig på Prümrådsbeslutet, vilket sedan vid lagändringen av den 30 december 2013 fel-
aktigt inte beaktades. Av denna anledning föreslås att 40 § i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet ändras så att till paragrafen om behandling av uppgifter fogas 
ett omnämnande av behandling av uppgifter som gäller Prümrådsbeslutet. 

2 Proposit ionens ekonomiska konsekvenser

Propositionen har inga särskilda ekonomiska eller andra konsekvenser.

3 Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts vid inrikesministeriet.

4 Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag 

om ändring av 40 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 40 §, så-

dan den lyder i lag 1181/2013, som följer:

40 §

Behandling av uppgifter som grundar sig på Prümfördraget och Prümrådsbeslutet

Uppgifter som erhållits med stöd av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepu-
bliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, 
Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande 
samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig 
migration (FördrS 54/2007), nedan Prümfördraget, utplånas med iakttagande av vad som före-
skrivs annanstans i denna lag och vad som bestäms i artikel 37.3 i Prümfördraget. Uppgifter 
som erhållits med stöd av rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, sär-
skilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (2008/615/RIF), nedan 
Prümrådsbeslutet, utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs annanstans i denna lag och 
vad som bestäms i artiklarna 14.2, 26.2, 26.3 och 28.3 i Prümrådsbeslutet.

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grun-
dar sig på Prümfördraget och Prümrådsbeslutet lagras och utplånas i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 39.4 och 39.5 i Prümfördraget och artikel 30.4 och 30.5 i Prümrådsbeslutet.

Var och en har rätt att utöver vad som föreskrivs annanstans i denna lag begära att dataom-
budsmannen kontrollerar att behandlingen av personuppgifter om personen i fråga och som 
grundar sig på Prümfördraget och Prümrådsbeslutet är lagenlig.

———
Denna lag träder i kraft den     20  .

—————

Helsingfors den 17 september 2015

Statsminister

Juha Sipilä

Inrikesminister Petteri Orpo
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Bilaga
Parallelltext

Lag 

om ändring av 40 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 40 §, så-

dan den lyder i lag 1181/2013, som följer:

Gällande lag Föreslagen lydelse

40 §

Behandling av uppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget

Uppgifter som erhållits med stöd av för-
draget mellan Konungariket Belgien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Konungariket 
Spanien, Republiken Frankrike, Storhertig-
dömet Luxemburg, Konungariket Nederlän-
derna och Republiken Österrike om ett för-
djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt 
för bekämpning av terrorism, gränsöverskri-
dande brottslighet och olaglig migration 
(FördrS 54/2007), nedan Prümfördraget, ut-
plånas med iakttagande av vad som före-
skrivs i denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2, 
35.3 och 37.3 i fördraget.

Bestämmelser om lagrande och utplåning 
av logguppgifterna och övervakningsuppgif-
terna om sådan behandling av uppgifter som 
grundar sig på Prümfördraget finns i artiklar-
na 39.4 och 39.5 i fördraget.

Var och en har rätt att utöver vad som före-
skrivs annanstans i denna lag begära att data-

40 §

Behandling av uppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget och Prümrådsbeslutet

Uppgifter som erhållits med stöd av för-
draget mellan Konungariket Belgien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Konungariket 
Spanien, Republiken Frankrike, Storhertig-
dömet Luxemburg, Konungariket Nederlän-
derna och Republiken Österrike om ett för-
djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt 
för bekämpning av terrorism, gränsöverskri-
dande brottslighet och olaglig migration 
(FördrS 54/2007), nedan Prümfördraget, ut-
plånas med iakttagande av vad som före-
skrivs annanstans i denna lag och vad som 
bestäms i artikel 37.3 i Prümfördraget. Upp-
gifter som erhållits med stöd av rådets beslut 
om ett fördjupat gränsöverskridande samar-
bete, särskilt för bekämpning av terrorism 
och gränsöverskridande brottslighet 
(2008/615/RIF), nedan Prümrådsbeslutet, 
utplånas med iakttagande av vad som före-
skrivs annanstans i denna lag och vad som 
bestäms i artiklarna 14.2, 26.2, 26.3 och 28.3 
i Prümrådsbeslutet.

Logguppgifterna och övervakningsuppgif-
terna om sådan behandling av uppgifter som 
grundar sig på Prümfördraget och Prümråds-
beslutet lagras och utplånas i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 39.4 och 39.5 i 
Prümfördraget och artikel 30.4 och 30.5 i 
Prümrådsbeslutet.

Var och en har rätt att utöver vad som före-
skrivs annanstans i denna lag begära att data-
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ombudsmannen kontrollerar att den behand-
ling av personuppgifter om personen i fråga 
som grundar sig på Prümfördraget är lagen-
lig.

ombudsmannen kontrollerar att behandlingen 
av personuppgifter om personen i fråga och 
som grundar sig på Prümfördraget och Prüm-
rådsbeslutet är lagenlig.

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

—————
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