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Lag
om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna lag utfärdas kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/817 om inrättande av en ram för inte-
roperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, och om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EU)
2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 och (EU) 2018/1861
samt rådets beslut 2004/512/EG och 2008/633/RIF, nedan gränsinteroperabilitetsförord-
ningen, och om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/818 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem
på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration och om änd-
ring av förordningarna (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 och (EU) 2019/816, nedan
polisinteroperabilitetsförordningen.

2 §

Behörig myndighet

De behöriga myndigheter som avses i artikel 20 i gränsinteroperabilitetsförordningen
och i artikel 20 i polisinteroperabilitetsförordningen är polisen, Gränsbevakningsväsendet
och Tullen. 

3 §

Åtkomst till den gemensamma databasen för identitetsuppgifter

Polisen och Gränsbevakningsväsendet har rätt att använda den gemensamma databasen
för identitetsuppgifter för att identifiera en person, om de förutsättningar som anges i arti-
kel 20.1 i gränsinteroperabilitetsförordningen och i artikel 20.1 i polisinteroperabilitets-
förordningen uppfylls och om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina lagstad-
gade uppgifter att förhindra och bekämpa olaglig invandring och upprätthålla den allmän-
na ordningen och säkerheten. 

Tullen och Gränsbevakningsväsendet har rätt att använda den gemensamma databasen
för identitetsuppgifter för att identifiera en person, om de förutsättningar som anges i arti-
kel 20.1 i gränsinteroperabilitetsförordningen och i artikel 20.1 i polisinteroperabilitets-
förordningen uppfylls och om det är nödvändigt för att avslöja och förhindra olaglig inför-
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sel, utförsel eller transitering av sådana varor eller ämnen som är till fara för människor
eller miljön.

En behörig myndighet ska utföra sökningarna i den gemensamma databasen för identi-
tetsuppgifter med iakttagande av artikel 20.2 och 20.3 i gränsinteroperabilitetsförordning-
en och artikel 20.2 och 20.3 i polisinteroperabilitetsförordningen. Bestämmelser om sök-
ningar som gäller minderåriga under 12 år finns i artikel 20.1 i gränsinteroperabilitetsför-
ordningen och artikel 20.1 i polisinteroperabilitetsförordningen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. har polisen vid en naturkatastrof, olycka eller ett
terrordåd rätt att med biometriska uppgifter utföra sökningar i den gemensamma databa-
sen för identitetsuppgifter, om det är nödvändigt för att

1) identifiera sådana offer som inte kan identifiera sig, 
2) identifiera oidentifierade mänskliga kvarlevor.
De sökningar som avses i 4 mom. får utföras endast med biometriska uppgifter om de

personer som avses i det momentet. De uppgifter som tagits för att göra en jämförelse får
användas endast när jämförelsen görs och ska därefter omedelbart förstöras.

4 § 

Behandling av personuppgifter

Utöver vad som föreskrivs i gränsinteroperabilitetsförordningen och polisinteroperabi-
litetsförordningen och i denna lag finns det bestämmelser om behandling av personupp-
gifter i polisens, Gränsbevakningsväsendets och Tullens uppgifter i lagen om behandling
av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019), lagen om behandling av personupp-
gifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019) och lagen om behandling av personupp-
gifter inom Tullen (650/2019).

Dessutom finns det bestämmelser om behandling av personuppgifter i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseen-
de på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen
(1050/2018) och i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthål-
landet av den nationella säkerheten (1054/2018).

5 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 november 2022.

Helsingfors den 28 oktober 2022

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Krista Mikkonen
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