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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 174 § 2 mom., 179 §, 181 § 1 mom., 182 § 2 mom.

samt 185 § 2 mom.,
sådana de lyder, 174 § 2 mom., 179 §, 182 § 2 mom. och 185 § 2 mom. i lag 581/2005 samt

181 § 1 mom. i lag 1261/2013, som följer:

174 §

Anmälnings- och övervakningsskyldighet för
fordonsförare och transportörer

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om anmälningsskyldighet

för fordonsförare och transportörer finns i 19,
20 och 20 a § i lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
(579/2005).

179 §

Påföljdsavgift för transportör

Av en transportör som bryter mot den kon-
trollskyldighet som föreskrivs i 173 § eller
den skyldighet att lämna uppgifter som avses
i 20 eller 20 a § i lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
tas det ut en påföljdsavgift (påföljdsavgift för
transportör). Avgiften för brott mot 173 § är
3 000 euro per person som transporterats.
Avgiften för brott mot 20 och 20 a § i lagen
om behandling av personuppgifter vid gräns-
bevakningsväsendet är 3 000 euro för varje

sådan resa för vilken uppgifter om passage-
rare inte meddelats eller för vilken bristfäl-
liga eller felaktiga uppgifter meddelats.

Påföljdsavgift för transportör tas inte ut,
om

1) transportören visar att han iakttagit
skyl-digheten att försäkra sig om att utlän-
ningen vid medtagandet för transport haft ett
sådant resedokument samt ett sådant visum
eller uppehållstillstånd som krävs,

2) det resedokument, visum eller uppe-
hållstillstånd som krävs har visat sig vara
förfalskat och förfalskningen inte har kunnat
urskiljas klart,

3) transporten av en person utan ett sådant
resedokument, visum eller uppehållstillstånd
som krävs eller felet i fråga om de uppgifter
som ska lämnas om passagerare i flygtrafik
eller yrkesmässig fartygs- eller tågtrafik har
berott på ouppmärksamhet som med beak-
tande av samtliga omständigheter är ursäkt-
lig,

4) om det i övrigt, med hänsyn till om-
ständigheterna, skulle vara oskäligt att ta ut
en avgift.

Bestämmelserna i 2 mom. 1 punkten til-
lämpas inte när det tas ut en avgift för brott
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mot 20 och 20 a § i lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det.

En påföljdsavgift för transportör får inte
tas ut hos den som är misstänkt för samma
gärning i en förundersökning eller åtalspröv-
ning eller i ett brottmål som behandlas vid en
domstol. Påföljdsavgift får inte heller tas ut
hos den som genom en lagakraftvunnen dom
har dömts till straff för samma gärning.

181 §

Påförande av påföljdsavgift för transportör

Påföljdsavgiften för transportör påförs i
samband med in- och utresekontrollen av
kommendören eller biträdande kommendören
för den gräns- eller sjöbevakningssektion el-
ler chefen för den gräns- eller sjöbyrå inom
vars verksamhetsområde överträdelsen av
173 § i denna lag eller av 20 eller 20 a § i
lagen om behandling av personuppgifter vid
gränsbevakningsväsendet har konstaterats.
Om polisen har varit in- och utresekontroll-
myndighet, påförs påföljdsavgiften för trans-
portör av en polisman som hör till befälet vid
polisinrättningen. Om Tullen har varit in- och
utresekontrollmyndighet, påförs påföljdsav-
giften för transportör av en till uppgiften

förordnad tullman i överordnad ställning vid
verksamhetsenheten vid den ansvariga enhe-
ten vid Tullen.
— — — — — — — — — — — — —

182 §

Avlyftande av påföljdsavgift för transportör

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten gäller

inte en påföljdsavgift som tas ut för brott mot
20 eller 20 a § i lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det.

185 §

Utlänningsförseelse

— — — — — — — — — — — — —
För utlänningsförseelse döms även den

som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
försummar sin skyldighet enligt 174 eller
175 § i denna lag eller 19 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Lagens 179 § 1 mom. träder dock i kraft först
den 1 juli 2015.
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