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Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsen-

det

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet

(639/2019) 36 § och
fogas till lagen en ny 22 a § som följer:

22 a §

Rätt att få uppgifter för en nationell situationsbild

Gränsbevakningsväsendet har, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, för att
skapa och upprätthålla den nationella situationsbild som avses i artikel 25 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns- och kustbevak-
ningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624,
nedan gräns- och kustbevakningsförordningen, rätt att från polisen, Tullen, Migrations-
verket, nödcentralsdatasystemet, luftfartsmyndigheterna och tillhandahållare av trafikled-
ningstjänster få nödvändiga uppgifter enligt den genomförandeakt som avses i artikel 24.3
i den förordningen, dock inte personuppgifter med undantag för identifieringsnummer för
fartyg och luftfartyg.

36 §

Utlämnande av personuppgifter inom Europeiska unionens gränskontrollsamarbete

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut i 7–11 och 15 §
avsedda personuppgifter till

1) en myndighet som ansvarar för gränskontroll i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen eller i någon annan stat som tillämpar kodexen om Schengengränserna, för utfö-
rande av gränskontroll,

2) Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, byråns sambandsmän samt till de med-
lemmar i enheter i den stående styrkan som deltar i en insats som samordnas av byrån, med
iakttagande av bestämmelserna i gräns- och kustbevakningsförordningen,

3) en sådan tjänsteman från en medlemsstat i Europeiska unionen som lämnar gränssä-
kerhetsbistånd som avses i 15 d § 1 mom. i gränsbevakningslagen, för vidtagande av åt-
gärder som den biståndsbegäran som Finland framställt förutsätter.

De uppgifter som avses i denna paragraf får lämnas ut också som en datamängd.
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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