
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

2008 Utgiven i Helsingfors den 13 februari 2008 Nr 18—22

INNEHÅLL
Nr Sidan
18 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passagerarupp-
gifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS)
(2007 års PNR-avtal) och om tillämpning av avtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

19 Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta
stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till
Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och om tillämp-
ning av avtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

20 Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags
behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of
Homeland Security och om tillämpning av avtalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

21 Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av
dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet . . . . . . 130

22 Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av
avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av
passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security
och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen 131

(Finlands författningssamlings nr 44/2008)

Lag

Nr 18

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling
av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department
of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och om tillämpning av avtalet

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Bryssel den 23 juli 2007
och i Washington den 26 juli 2007 ingångna

avtalet mellan Europeiska unionen och Ame-
rikas förenta stater om lufttrafikföretags be-
handling av passageraruppgifter (PNR) och
överföring av dessa till Förenta staternas De-
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partment of Homeland Security (DHS) (2007
års PNR-avtal) gäller som lag sådana de är
bindande för Finland såsom medlemsstat i
Europeiska unionen.

2 §
Lufttrafikföretag som bedriver internatio-
nell passagerartrafik till eller från Amerikas
förenta stater ska behandla och överföra pas-
sageraruppgifter (PNR) i sina bokningssys-

tem i enlighet med bestämmelserna i det avtal
som nämns i 1 §.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av statsrådet.
Genom förordning av statsrådet kan före-

skrivas att lagen ska tillämpas innan avtalet
träder i kraft internationellt från den dag det
undertecknats.

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tarja Cronberg
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(Finlands författningssamlings nr 79/2008)

Statsrådets förordning

Nr 19

om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta
stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av
dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-

avtal) och om tillämpning av avtalet

Given i Helsingfors den 7 februari 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags
behandling av passageraruppgifter (PNR) och
överföring av dessa till Förenta staternas De-
partment of Homeland Security (DHS) (2007
års PNR-avtal), som godkändes av riksdagen
den 27 november 2007 och av statsrådet den
24 januari 2008, tillämpas provisoriskt från
den 26 juli 2007 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Lagen av den 25 januari 2008 om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till områ-
det för lagstiftningen i avtalet mellan Europe-

iska unionen och Amerikas förenta stater om
lufttrafikföretags behandling av passagerar-
uppgifter (PNR) och överföring av dessa till
Förenta staternas Department of Homeland
Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) och om
tillämpning av avtalet (44/2008) tillämpas,
innan avtalet träder i kraft internationellt,
provisoriskt från den 26 juli 2007.

3 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 13

februari 2008.

Helsingfors den 7 februari 2008

Justitieminister Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila
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AVTAL 
 

MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH 
AMERIKAS FÖRENTA STATER OM 

LUFTTRAFIKFÖRETAGS BEHANDLING 
AV PASSAGERARUPPGIFTER (PNR) 
OCH ÖVERFÖRING AV DESSA TILL 

FÖRENTA STATERNAS DEPARTMENT 
OF HOMELAND SECURITY (DHS) (2007 

ÅRS PNR-AVTAL) 
 

AGREEMENT 
 

BETWEEN THE EUROPEAN UNION 
AND THE UNITED STATES OF AMER-

ICA ON THE PROCESSING AND 
TRANSFER OF PASSENGER NAME RE-
CORD (PNR) DATA BY AIR CARRIERS 

TO THE UNITED STATES DEPART-
MENT OF HOMELAND SECURITY 

(DHS) (2007 PNR AGREEMENT) 
 

 
EUROPEISKA UNIONEN och AMERI-

KAS FÖRENTA STATER, 
SOM ÖNSKAR förebygga och bekämpa 

terrorism och gränsöverskridande brottslighet 
effektivt som ett sätt att skydda sina respekti-
ve demokratiska samhällen och gemensamma 
värden, 

SOM ERKÄNNER att informationsutbyte 
är ett väsentligt inslag i kampen mot terrorism 
och gränsöverskridande brottslighet och att 
användningen av passageraruppgifter (PNR-
uppgifter) är ett viktigt redskap i detta sam-
manhang, 

SOM ERKÄNNER att, för att skydda all-
män säkerhet och av brottsbekämpningsskäl, 
regler bör fastställas om lufttrafikföretags 
överföring av PNR-uppgifter till DHS, 

SOM ERKÄNNER vikten av att förebygga 
och bekämpa terrorism och därmed förknip-
pad brottslighet samt andra grova brott av 
gränsöverskridande karaktär, däribland orga-
niserad brottslighet, samtidigt som de grund-
läggande fri- och rättigheterna, särskilt skydd 
för privatlivet, respekteras, 

SOM ERKÄNNER att Förenta staternas 
och Europas lagstiftning och policy rörande 
skyddet för privatlivet har en gemensam 
grund och att eventuella skillnader i tillämp-
ningen av dessa principer inte bör utgöra nå-
got hinder för samarbetet mellan Förenta sta-
terna och Europeiska unionen (EU), 

SOM BEAKTAR internationella konven-
tioner, amerikanska lagar och förordningar 
enligt vilka alla lufttrafikföretag som bedriver 
utländsk passagerartrafik till och från Förenta 
staterna skall ge DHS tillgång till PNR-

THE EUROPEAN UNION and THE 
UNITED STATES OF AMERICA, 

DESIRING to prevent and combat terror-
ism and transnational crime effectively as a 
means of protecting their respective democ-
ratic societies and common values, 

 
RECOGNISING that information sharing 

is an essential component in the fight against 
terrorism and transnational crime and that in 
this context the use of PNR data is an impor-
tant tool, 

 
RECOGNISING that, in order to safeguard 

public security and for law enforcement pur-
poses, rules should be laid down on the trans-
fer of PNR data by air carriers to DHS, 

RECOGNISING the importance of pre-
venting and combating terrorism and related 
crimes, and other serious crimes that are 
transnational in nature, including organised 
crime, while respecting fundamental rights 
and freedoms, notably privacy, 

 
RECOGNISING that U.S. and European 

privacy law and policy share a common basis 
and that any differences in the implementa-
tion of these principles should not present an 
obstacle to cooperation between the U.S. and 
the European Union (EU), 
 

HAVING REGARD to international con-
ventions, U.S. statutes, and regulations re-
quiring each air carrier operating passenger 
flights in foreign air transportation to or from 
the United States to make PNR data available 
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uppgifter i den mån de samlas in och bevaras 
i lufttrafikföretagens datoriserade boknings- 
och avgångskontrollsystem (nedan kallade 
”bokningssystem”), samt jämförbara krav 
som tillämpas i EU, 

SOM BEAKTAR artikel 6.2 i fördraget om 
Europeiska unionen om respekt för de grund-
läggande rättigheterna och i synnerhet den 
närliggande rätten till skydd av personuppgif-
ter, 

SOM NOTERAR de tidigare avtalen om 
PNR-uppgifter mellan Europeiska gemenska-
pen och Amerikas förenta stater av den 28 
maj 2004 samt mellan Europeiska unionen 
och Amerikas förenta stater av den 19 okto-
ber 2006, 

SOM BEAKTAR de tillämpliga bestäm-
melserna i lagen om säkerhet vid flygtrans-
porter (Aviation Transport Security Act) från 
2001, lagen om nationell säkerhet (Homeland 
Security Act) från 2002, lagen om reform av 
underrättelseväsendet och förebyggande av 
terrorism (Intelligence Reform and Terrorism 
Prevention Act) från 2004 och Executive Or-
der 13388 om samarbetet mellan Förenta sta-
ternas regeringsorgan i kampen mot terrorism 
samt lagen om skydd för privatlivet (Privacy 
Act) från 1974, lagen om informationsfrihet 
(Freedom of Information Act) och lagen om 
e-förvaltning (Egovernment Act) från 2002, 

SOM KONSTATERAR att Europeiska 
unionen bör garantera att lufttrafikföretag 
med bokningssystem belägna inom Europeis-
ka unionen ger DHS tillgång till PNR-
uppgifter och följer de tekniska krav för den-
na överföring som specificerats av DHS, 

SOM BEKRÄFTAR att detta avtal inte ut-
gör något prejudikat för eventuella framtida 
överläggningar eller förhandlingar mellan 
Förenta staterna och Europeiska unionen eller 
mellan någon av parterna och någon stat när 
det gäller behandling och överföring av PNR-
uppgifter eller andra typer av uppgifter, 

SOM STRÄVAR EFTER att öka och främ-
ja samarbetet mellan parterna i en anda av 
transatlantiskt partnerskap, 

HAR ENATS OM FÖLJANDE: 
(1) På grundval av garantierna i DHS skri-

velse där dess skydd av PNR-uppgifter för-
klaras (DHS-skrivelsen) skall Europeiska 
unionen se till att lufttrafikföretag som bedri-
ver utländsk passagerartrafik till eller från 

to DHS to the extent they are collected and 
contained in the air carrier’s automated res-
ervation/departure control systems (hereinaf-
ter reservation systems), and comparable re-
quirements implemented in the EU, 

HAVING REGARD to Article 6 paragraph 
2 of the Treaty on European Union on re-
spect for fundamental rights, and in particular 
to the related right to the protection of per-
sonal data, 

NOTING the former agreements regarding 
PNR between the European Community and 
the United States of America of 28 May 2004 
and between the European Union and the 
United States of America of 19 October 
2006, 

HAVING REGARD to relevant provisions 
of the Aviation Transportation Security Act 
of 2001, the Homeland Security Act of 2002, 
the Intelligence Reform and Terrorism Pre-
vention Act of 2004 and Executive Order 
13388 regarding cooperation between agen-
cies of the United States government in com-
bating terrorism, as well as the Privacy Act 
of 1974, Freedom of Information Act and the 
E-Government Act of 2002, 
 
 
 
 

NOTING that the European Union should 
ensure that air carriers with reservation sys-
tems located within the European Union 
make available PNR data to DHS and com-
ply with the technical requirements for such 
transfers as detailed by DHS, 

AFFIRMING that this Agreement does not 
constitute a precedent for any future discus-
sions or negotiations between theUnited 
States and the European Union, or between 
either of the Parties and any State regarding 
the processing and transfer of PNR or any 
other form of data, 

SEEKING to enhance and encourage coop-
eration between the Parties in the spirit of 
transatlantic partnership, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
(1) On the basis of the assurances in DHS’s 

letter explaining its safeguarding of PNR (the 
DHS letter), the European Union will ensure 
that air carriers operating passenger flights in 
foreign air transportation to or from the 
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Förenta staterna efter begäran från DHS skall 
ge tillgång till PNR-uppgifter som bevaras i 
deras bokningssystem. 

(2) DHS skall omedelbart övergå till ett ex-
portsystem för överföringen av uppgifter från 
sådana lufttrafikföretag, senast den 1 januari 
2008 för alla sådana lufttrafikföretag som har 
infört ett system som överensstämmer med 
DHS tekniska krav. För de lufttrafikföretag 
som inte har infört ett sådant system skall de 
nuvarande systemen fortsätta att gälla till dess 
att lufttrafikföretagen har infört ett system 
som överensstämmer med DHS tekniska 
krav. Likaledes skall DHS ha elektronisk till-
gång till PNR-uppgifter från lufttrafikföretags 
bokningssystem som är belägna inom Euro-
peiska unionens medlemsstaters territorium 
till dess att ett tillfredsställande system har in-
rättats som gör det möjligt för lufttrafikföre-
tagen att överföra sådana uppgifter. 

(3) DHS skall behandla de PNR-uppgifter 
som den tar emot och de registrerade personer 
som berörs av denna behandling i enlighet 
med gällande amerikansk lagstiftning och 
konstitutionella krav och utan olaga diskrimi-
nering, framför allt grundad på nationalitet el-
ler bosättningsland. I DHS-skrivelsen anges 
dessa och andra skyddsåtgärder. 

(4) DHS och EU skall regelbundet se över 
tillämpningen av detta avtal, DHS-skrivelsen 
samt Förenta staternas och EU:s policy och 
praxis när det gäller PNR-uppgifter för att 
ömsesidigt garantera att deras system funge-
rar effektivt och skyddar privatlivet. 

(5) Genom detta avtal förväntar sig DHS att 
det inte skall begäras att DHS vidtar åtgärder 
för uppgiftsskydd i sitt PNR-system som är 
striktare än de som tillämpas av europeiska 
myndigheter för deras inhemska PNR-system. 
DHS begär inte att de europeiska myndighe-
terna skall vidta åtgärder för uppgiftsskydd i 
deras PNR-system som är striktare än de som 
tillämpas av Förenta staterna för deras PNR-
system. Om denna förväntning inte uppfylls 
förbehåller sig DHS rätten att upphäva de till-
lämpliga bestämmelserna i DHS-skrivelsen 
under den tid som samråd hålls med EU i syf-
te att nå en snabb och tillfredsställande lös-
ning. Om det i Europeiska unionen eller i en 
eller flera av dess medlemsstater införs ett 
PNR-system som kräver att lufttrafikföretag 
ger myndigheterna tillgång till PNR-uppgifter 

United States of America will make available 
PNR data contained in their reservation sys-
tems as required by DHS. 

(2) DHS will immediately transition to a 
push system for the transmission of data by 
such air carriers no later than 1 January 2008 
for all such air carriers that have imple-
mented such a system that complies with 
DHS’s technical requirements. For those air 
carriers that do not implement such a system, 
the current systems shall remain in effect un-
til the carriers have implemented a system 
that complies with DHS’s technical require-
ments. Accordingly, DHS will electronically 
access the PNR from air carriers’ reservation 
systems located within the territory of the 
Member States of the European Union until 
there is a satisfactory system in place allow-
ing for the transmission of such data by the 
air carriers. 

(3) DHS shall process PNR data received 
and treat data subjects concerned by such 
processing in accordance with applicable 
U.S. laws, constitutional requirements, and 
without unlawful discrimination, in particular 
on the basis of nationality and country of 
residence. The DHS’s letter sets forth these 
and other safeguards. 

(4) DHS and the EU, will periodically re-
view the implementation of this Agreement, 
the DHS letter, and U.S. and EU PNR poli-
cies and practices with a view to mutually as-
suring the effective operation and privacy 
protection of their systems. 

(5) By this Agreement, DHS expects that it 
is not being asked to undertake data protec-
tion measures in its PNR system that are 
more stringent than those applied by Euro-
pean authorities for their domestic PNR sys-
tems. DHS does not ask European authorities 
to adopt data protection measures in their 
PNR systems that are more stringent than 
those applied by the U.S. for its PNR system. 
If its expectation is not met, DHS reserves 
the right to suspend relevant provisions of the 
DHS letter while conducting consultations 
with the EU with a view to reaching a prompt 
and satisfactory resolution. In the event that a 
PNR system is implemented in the European 
Union or in one or more of its Member States 
that requires air carriers to make available to 
authorities PNR data for persons whose 
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om personer vilkas resrutt omfattar en flyg-
ning till eller från Europeiska unionen, skall 
DHS, helt och hållet grundat på ömsesidighet, 
aktivt främja samarbete mellan lufttrafikföre-
tag inom dess jurisdiktion. 

(6) För tillämpningen av detta avtal skall 
DHS anses säkerställa en tillfredsställande 
skyddsnivå för de PNR-uppgifter som över-
förs från Europeiska unionen. Samtidigt skall 
EU inte av uppgiftsskyddsskäl blanda sig i 
förbindelserna mellan Förenta staterna och 
tredjeländer när det gäller utbyte av passage-
raruppgifter. 

(7) Förenta staterna och EU skall samarbeta 
med berörda parter i luftfartssektorn för att 
främja större synlighet för meddelanden som 
beskriver PNR-system (inklusive prövnings- 
och insamlingsförfaranden) för resenärer och 
skall uppmana lufttrafikföretag att hänvisa till 
och införliva dessa meddelanden i det offici-
ella befordringsavtalet. 

(8) Om EU fastställer att Förenta staterna 
har brutit mot detta avtal är den enda 
korrigeringsåtgärden att säga upp avtalet och 
upphäva det fastställande av tillfredsställande 
skyddsnivå som avses i punkt 6. Om Förenta 
staterna fastställer att EU har brutit mot detta 
avtal är den enda korrigeringsåtgärden att 
säga upp avtalet och upphäva DHS-
skrivelsen. 

(9) Detta  avtal  träder  i  kraft den första 
dagen i den månad som följer på den dag då 
parterna  utväxlat  underrättelser om att de 
har avslutat sina interna förfaranden i detta 
syfte. Detta avtal skall tillämpas provisoriskt 
från och med dagen för undertecknandet. 
Varje part får säga upp eller avbryta detta 
avtal när som helst genom anmälan på 
diplomatisk väg. Uppsägningen skall få 
verkan trettio (30) dagar efter dagen för en 
sådan anmälan till den andra parten om inte 
någon av parterna anser att en kortare 
uppsägningstid är väsentlig på grund av 
nationella säkerhetsintressen. Detta avtal och 
de skyldigheter det medför skall upphöra att 
gälla sju år efter den dag då det 
undertecknades om inte parterna ömsesidigt 
beslutar att ersätta det. 

Detta avtal innebär varken undantag från 
eller ändring av lagarna i Förenta staterna 
eller i Europeiska unionen eller dess 
medlemsstater. Detta avtal utgör inte heller 

travel itinerary includes a flight to or from 
the European Union, DHS shall, strictly on 
the basis of reciprocity, actively promote the 
cooperation of the airlines within its jurisdic-
tion. 

(6) For the application of this Agreement, 
DHS is deemed to ensure an adequate level 
of protection for PNR data transferred from 
the European Union. Concomitantly, the EU 
will not interfere with relationships between 
the United States and third countries for the 
exchange of passenger information on data 
protection grounds. 

(7) The U.S. and the EU will work with in-
terested parties in the aviation industry to 
promote greater visibility for notices describ-
ing PNR systems (including redress and col-
lection practices) to the travelling public and 
will encourage airlines to reference and in-
corporate these notices in the official contract 
of carriage. 

(8) The exclusive remedy if the EU deter-
mines that the U.S. has breached this Agree-
ment is the termination of this Agreement 
and the revocation of the adequacy determi-
nation referenced in paragraph 6. The exclu-
sive remedy if the U.S. determines that the 
EU has breached this agreement is the termi-
nation of this Agreement and the revocation 
of the DHS letter. 

(9) This Agreement will enter into force on 
the first day of the month after the date on 
which the Parties have exchanged notifica-
tions indicating that they have completed 
their internal procedures for this purpose. 
This Agreement will apply provisionally as 
of the date of signature. Either Party may 
terminate or suspend this Agreement at any 
time by notification through diplomatic 
channels. Termination will take effect 30 
days from the date of notification thereof to 
the other Party unless either Party deems a 
shorter notice period essential for its national 
security or homeland security interests. This 
Agreement and any obligations thereunder 
will expire and cease to have effect seven 
years after the date of signature unless the 
parties mutually agree to replace it. 

This Agreement is not intended to derogate 
from or amend the laws of the United States 
of America or the European Union or its 
Member States. This Agreement does not 
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grund för några rättigheter eller förmåner för 
några andra privata eller offentliga personer 
eller enheter. 

 
Detta avtal skall upprättas i två original på 

engelska. Det skall även upprättas på bulga-
riska, danska, estniska, finska, franska, gre-
kiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesis-
ka, nederländska, polska, portugisiska, ru-
mänska, slovakiska, slovenska, spanska, 
svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, och 
parterna skall godkänna dessa språkversioner. 
När de har godkänts skall dessa språkversio-
ner vara lika giltiga. 
 

create or confer any right or benefit on any 
other person or entity, private or public. 
 
 

This Agreement shall be drawn up in du-
plicate in the English language. It shall also 
be drawn up in the Bulgarian, Czech, Danish, 
Dutch, Estonian, Finnish, French, German, 
Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithua-
nian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, 
Slovak, Slovenian, Spanish, and Swedish 
languages, and the Parties shall approve these 
language versions. Once approved, the ver-
sions in these languages shall be equally au-
thentic. 
 

 
Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2007 och i 

Washington den 26 juli 2007. 
 

Done at Brussels, 23 July 2007 and at 
Washington, 26 July 2007. 
 

 
PÅ EUROPEISKA UNIONENS VÄGNAR 

 
 

PÅ AMERIKAS FÖRENTA STATERS 
VÄGNAR 

 

FOR THE EUROPEAN UNION 
 
 

FOR THE UNITED STATES OF 
AMERICA 

 
 
 
 



(Finlands författningssamlings nr 45/2008)

Lag

Nr 20

om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om
lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta

staternas Department of Homeland Security och om tillämpning av avtalet

Given i Helsingfors den 25 januari 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs lagen av den 23
mars 2007 om sättande i kraft av de bestäm-
melser som hör till området för lagstiftningen
i avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags
behandling av passageraruppgifter och över-

föring av dessa till Förenta staternas Depart-
ment of Homeland Security och om tillämp-
ning av avtalet (293/2007).

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 25 januari 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Tarja Cronberg

RP 143/2007
FvUB 11/2007
RSv 104/2007
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(Finlands författningssamlings nr 80/2008)

Statsrådets förordning

Nr 21

om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestäm-
melser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och
Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och
överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security och om

tillämpning av avtalet

Given i Helsingfors den 7 februari 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Lagen av den 25 januari 2008 om upphä-
vande av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i avtalet mellan Europeiska unio-
nen och Amerikas förenta stater om lufttra-
fikföretags behandling av passageraruppgifter
och överföring av dessa till Förenta staternas

Department of Homeland Security och om
tillämpning av avtalet (45/2008) träder i kraft
den 13 februari 2008.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 13

februari 2008.

Helsingfors den 7 februari 2008

Justitieminister Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila
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(Finlands författningssamlings nr 81/2008)

Statsrådets förordning

Nr 22

om upphävande av statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan
Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av
passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Home-
land Security och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till

området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 7 februari 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning av den 4 april 2007 om pro-
visorisk tillämpning av avtalet mellan Euro-
peiska unionen och Amerikas förenta stater
om lufttrafikföretags behandling av passage-
raruppgifter och överföring av dessa till För-
enta staternas Department of Homeland Se-

curity och av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser i avtalet som hör till området
för lagstiftningen (365/2007).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 13

februari 2008.

Helsingfors den 7 februari 2008

Justitieminister Tuija Brax

Konsultativ tjänsteman Leena Rantalankila
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