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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om genomförandet av beslutet om förstärk-
ning av Eurojust 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Propositionen innehåller ett förslag till lag 
om genomförande av vissa bestämmelser i 
beslutet om Eurojust. Genom den föreslagna 
lagen upphävs gällande lag med samma 
namn. Propositionen innehåller också ett för-
slag till ändring av lagen om gemensamma 
utredningsgrupper. Genom lagarna genom-
förs Europeiska unionens beslut om förstärk-
ning av Eurojust. 

Syftet med det år 2002 inrättade Eurojust är 
att bistå EU:s medlemsstater i det straffrätts-
liga samarbetet samt vid samordningen av 
undersökningen och åtalsåtgärder som avser 
allvarliga gränsöverskridande brott. Det be-
slut som nu ska genomföras syftar till att för-
stärka Eurojust genom att fastställa gemen-
samma minimibefogenheter för de nationella 
medlemmarna, skapa en samordningsmeka-
nism för brådskande ärenden, effektivisera 
informationsutbytet mellan de nationella 
myndigheterna och Eurojust samt förplikta 

medlemsstaterna att inrätta ett nationellt 
samordningssystem. Beslutet innehåller ock-
så bestämmelser om Eurojusts förhållande 
till andra organisationer och nätverk samt till 
stater utanför EU.  

Merparten av beslutets bestämmelser för-
pliktar direkt de finska myndigheterna. Ny 
lagstiftning föreslås till de delar som beslutet 
kräver preciserande bestämmelser i nationell 
lag. I propositionen föreslås det att ställning-
en för Finlands nationella medlem förstärks. 
Dessutom ska det i lagen tas in bestämmelser 
om nationella kontaktpersoner och deras rätt 
till användning av Eurojusts ärendehanter-
ingssystem, om överföring av information till 
Eurojust samt om utlämnande av personupp-
gifter från Eurojust till en stat utanför EU en 
internationell organisation. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
senast den 4 juni 2011. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Europeiska unionens råd fattade den 16 de-
cember 2008 ett beslut om förstärkning av 
Eurojust och om inrättande av Eurojust och 
om ändring av beslut 2002/187/RIF om inrät-
tande av Eurojust för att stärka kampen mot 
grov brottslighet (2009/426/RIF), nedan det 
nya Eurojustbeslutet. Beslutet grundar sig på 
ett förslag av den 7 januari 2008 till rådets 
beslut från Slovenien, Frankrike Tjeckien, 
Sverige, Spanien, Belgien, Polen, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Slovakien, Est-
land, Österrike och Portugal med stöd av ar-
tikel 31 och 34.2 c i Fördraget om Europeis-
ka unionen, nedan unionsfördraget.  

Eurojustenheten i Haag (nedan Eurojust) 
har inrättats genom rådets beslut om inrät-
tande av Eurojust för att stärka kampen mot 
grov brottslighet som trädde i kraft den 
6 mars 2002 (2002/187/RIF), nedan Euro-
justbeslutet från år 2002. Eurojust har inlett 
sin verksamhet år 2002. Bakgrunden var Eu-
ropeiska rådets slutsatser från den 15 och 
16 oktober i Tammerfors, där man i punkt 
46 kom överens om att för att stärka kampen 
mot grov organiserad brottslighet en enhet 
skulle inrättas, bestående av åklagare, doma-
re, eller polismän med motsvarande behörig-
het. Eurojust har som uppgift att bistå och 
samordna medlemsstaternas myndigheter 
särskilt vid handläggningen av allvarliga 
gränsöverskridande brottmål. Eurojusts behö-
righet är avgränsad närmast till utbyte av in-
formation samt avgivande av rekommenda-
tioner och utlåtanden. Den har inte överna-
tionella befogenheter. I Finland har Eurojust-
beslutet från år 2002 till alla delar genom-
förts genom lagen om genomförande av vissa 
bestämmelser i beslutet om Eurojust 
(1012/2008) som trädde i kraft vid ingången 
av år 2009. Det har redogjorts för innehållet i 
Eurojustbeslutet från år 2002 samt Eurojusts 
uppgifter och verksamhet i regeringens pro-
position RP 61/2008 rd. 

Det nya Eurojustbeslutet grundar sig på de 
erfarenheter man har från Eurojusts verk-
samhet under fem års tid. Behovet av att öka 
dess möjligheter att stödja de nationella 
myndigheterna beror på flera orsaker. Den 
mest centrala av dem gäller de nationella 
medlemmarnas befogenheter. Enligt Euro-
justbeslutet från år 2002 kan medlemsländer-
na ge de nationella medlemmarna befogenhe-
ter som gäller handläggningen av brottmål, 
när dessa fungerar som behöriga myndighe-
ter. Omfattningen av den nationella med-
lemmens befogenheter lämnas dock till med-
lemsstatens prövning. Detta har lett till di-
vergerande befogenheter mellan medlem-
marna, vilket har försvårat deras interna 
samarbete inom Eurojust. Många nationella 
medlemmar har inte sådana befogenheter 
som kan vara till nytta för dem vid deras 
uppgifter som har samband med att stödja 
handläggningen av brottmål. 

Genom det nya Eurojustbeslutet har man 
eftersträvat att förenhetliga de nationella 
medlemmarnas befogenheter genom att fast-
ställa deras minimibefogenheter. Var och en 
nationell medlem ska minst få tillgång till de 
nationella register som behövs för handlägg-
ningen av ett brottmål samt befogenheter att 
förmedla och följa upp begäranden om rätts-
lig hjälp. Den nationella medlemmen ska 
också på begäran av och med samtycke från 
den behöriga nationella myndigheten själv-
ständigt fatta beslut om rättslig hjälp och ut-
redning och om kontrollerade leveranser och 
i brådskande situationer självständigt. Dess-
utom ska den nationella medlemmen under 
vissa villkor kunna delta i gemensamma ut-
redningsgrupper och i inrättandet av sådana. 

Det nya Eurojustbeslutet förpliktar med-
lemsländerna att inrätta ett nationellt sam-
ordningssystem för Eurojust. Systemet har 
två huvudsyften. För det första syftar man till 
att på det nationella planet förbättra kontak-
ten mellan Eurojust, det Europeiska rättsliga 
nätverket och övriga europeiska nätverk som 
verkar aktivt vid brottmål. För det andra ef-
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tersträvas att underlätta överföringen av upp-
gifter om gränsöverskridande brott från de 
nationella myndigheterna till Eurojust. 

Det nya Eurojustbeslutet syftar till att ock-
så i övrigt främja överföringen av uppgifter 
från de nationella myndigheterna till Euro-
just. Eurojustbeslutet från år 2002 innehåller 
inga detaljerade skyldigheter för de nationel-
la myndigheterna om informationsutbyte 
med Eurojust. I rådets beslut om informa-
tionsutbyte och samarbete när det gäller ter-
roristbrott (2005/671/RIF) föreskrivs dock 
om informationsutbyte med Eurojust i sam-
band med terroristbrott. Det nya Eurojustbe-
slutet följer upp denna utveckling. Utbytet av 
information förbättrar Eurojusts möjligheter 
att utreda sambanden mellan väckta brottmål 
och att utbyta information om dessa med de 
nationella myndigheterna.  

Bakom förstärkningen av Eurojust ligger 
också utvidgningen av Europeiska unionen 
och utvecklingen av lagstiftningen inom om-
rådet för det straffrättsliga samarbetet. Efter 
det att Eurojust inrättades har den Europeiska 
unionen fått 12 nya medlemsstater. Detta har 
inneburit ett ökat gränsöverskridande samar-
bete i brottmål och samtidigt ett behov av att 
stödja och samordna samarbetet. Konventio-
nen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål 
mellan Europeiska unionens medlemsstater 
(FördrS 88/2005) som ingicks maj år 2000, 
nedan rättshjälpskonventionen från år 2000 
har trätt i kraft i samtliga EU-medlemsstater. 
Enligt konventionen ska medlemsstaternas 
rättsliga myndigheter stå i direkt kontakt med 
varandra utan att begärandena om rättslig 
hjälp förmedlas via centralmyndigheterna. 
Syftet med de direkta kontakterna är att på-
skynda och underlätta samarbetet. Det finns 
också ett flertal andra samarbetsinstrument 
som grundar sig på direkta kontakter mellan 
de rättsliga myndigheterna, bl.a. rådets ram-
beslut 2002/584/RIF om en europeisk arres-
teringsorder och överlämnande mellan med-
lemsstaterna, nedan EAW-rambeslutet, rådets 
rambeslut 2003/577/RIF om verkställighet i 
Europeiska unionen av beslut om frysning av 
egendom och bevismaterial, nedan frysnings-
rambeslutet, rådets rambeslut 2008/978/RIF 
om en europeisk bevisinhämtningsorder för 
att inhämta föremål, handlingar eller uppgif-
ter som ska användas i straffrättsliga förfa-

randen, nedan EEW-rambeslutet. Som en 
följd av de ökade direkta kontakterna mellan 
myndigheterna har Eurojusts roll blivit vikti-
gare än tidigare när det gäller att stödja med-
lemsstaterna och samordna samarbetet. 

Genom det nya Eurojustbeslutet förstärks 
även Eurojusts handlingsförmåga i förhållan-
de till övriga organisationer och nätverk samt 
till s.k. tredjestater utanför EU och till inter-
nationella organisationer. Eurojust kan bl.a. 
ingå samarbetsavtal med tredjestater och or-
ganisationer samt sända sambandspersoner 
till tredjestater. Dessutom kan Eurojust sam-
ordna verkställigheten av en sådan begäran 
om rättsligt samarbete från en tredjestat som 
förutsätter verkställighet i minst två med-
lemsstater. 

Inte heller genom det nya beslutet har Eu-
rojust getts en övernationell behörighet att på 
ett sätt som binder en medlemsstat bestämma 
om handläggningen av ett brottmål. I beslutet 
fastställs att när en nationell medlem utför 
rättsligt samarbete som har samband med ett 
nationellt brottmål, gör han eller hon det i 
egenskap av nationell myndighet. 

Propositionen innehåller ett förslag till lag 
om genomförande av vissa bestämmelser i 
beslutet om Eurojust. Av lagtekniska skäl 
upphävs genom den föreslagna lagen den 
gällande lagen om genomförande av vissa 
bestämmelser i beslutet om Eurojust, nedan 
Eurojustlagen. Propositionen innehåller även 
ett förslag till lag om ändring av lagen om 
gemensamma utredningsgrupper 
(1313/2002). Genom de föreslagna lagarna 
genomförs det nya Eurojustbeslutet. I sakligt 
hänseende ändras den gällande Eurojustlagen 
endast i den mån som krävs av det nya Euro-
justbeslutet. 

De föreslagna bestämmelserna avser ställ-
ningen och befogenheterna för Eurojusts na-
tionella medlems och dennas biträdande 
medlem, nationella kontaktpersoner och de-
ras rätt att använda Eurojusts ärendehanter-
ingssystem, överföring av uppgifter till Euro-
just samt utlämning av personuppgifter från 
Eurojust till en stat utanför EU eller en inter-
nationell organisation. Till övriga delar mot-
svarar den föreslagna lagen till sitt innehåll 
den gällande lagen. 
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2  Nuläge 

2.1 Lagstiftningen i Finland 

Före Eurojustlagen, som trädde i kraft vid 
ingången i av år 2009, hade det i Finland inte 
stiftats någon uttrycklig lag om genomföran-
de av Eurojustbeslutet från år 2002. Skyldig-
heterna i beslutet uppfylldes i huvudsak på 
grundval av lagstiftningen om internationellt 
straffrättsligt samarbete samt lagstiftningen 
om allmänna åklagare. I Eurojustlagen ingår 
bestämmelser om Eurojusts nationella med-
lem och dennas biträdare, Finlands represen-
tant i Eurojusts gemensamma tillsynsmyn-
dighet samt nationella kontaktpersoner. 
Dessutom ingår i lagen bestämmelser om ut-
lämnande och kontroll av personuppgifter. 
Till övriga delar uppfylls de skyldigheter 
som kräver lagstiftning i Eurojustbeslutet 
från år 2002 på grundval av annan lagstift-
ning. Till denna del hänvisas det till den tidi-
gare nämnda regeringspropositionen om Eu-
rojustlagen. 

Enligt 2 § i Eurojustlagen är den nationella 
medlemmens mandattid fyra år och den kan 
förnyas en gång. Den nationella medlemmen 
utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid 
som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet. 
Utnämningsförfarandet och behörighetsvill-
koren motsvarar dem som gäller för en stats-
åklagare.  

Enligt 3 § i Eurojustlagen har den nationel-
la medlemmen motsvarande befogenheter 
som en statsåklagare i ärenden som hör till 
Eurojust. Medlemmen har alltså rätt att med 
stöd av 11 § 1 mom. i lagen om allmänna 
åklagare och i 19 § 1 mom. 9 punkten i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003) att som åklagare för 
tjänsteuppdrag få upplysningar ur register 
som gäller handläggningen av brottmål. Den 
nationella medlemmen kan också i rollen 
som behörig nationell myndighet ta emot, 
översända och följa upp begäranden om rätts-
lig hjälp samt vid behov begära komplette-
rande åtgärder som gäller dem. Med stöd av 
3 § 2 mom. i Eurojustlagen kan den nationel-
la medlemmen hänföra ett brottmål till Euro-
just endast på begäran av den finska myndig-
het som svarar för undersökningen av målet. 
Den nationella medlemmen ska sända en be-

gäran om rättslig hjälp till finska myndighe-
ter för handläggning. Han eller hon kan dock 
i brådskande situationer vidta nödvändiga åt-
gärder för att trygga verkställigheten en be-
gäran. Enligt regeringens proposition efter-
strävas genom regleringen att säkerställa att 
ett sådant beslut om undersökningsåtgärder 
som måste fattas snabbt kan fattas också när 
den tjänsteman som svarar för undersökning-
en i Finland inte kan nås. 

I enlighet med vad det redogjorts för ovan 
gäller de mest centrala skyldigheterna i det 
nya Eurojustbeslutet minimibefogenheterna 
för den nationella medlemmen. Dessa har de-
finierats i artiklarna 9—9f i beslutet. I be-
stämmelserna förutsätts för det första att den 
nationella medlemmen ska ha tillgång till 
vissa nationella register som gäller brottmål 
(artikel 9.3). Medlemmen ska också ha befo-
genhet att förmedla och följa upp begäranden 
om rättslig hjälp (artikel 9b). Dessutom ska 
han eller hon i samförstånd med en behörig 
nationell myndighet eller på begäran av den-
na kunna fatta beslut om undersökning och 
kontrollerade leveranser (artikel 9c) samt i 
brådskande situationer självständigt (artikel 
9d). Medlemmen ska också ha rätt att delta i 
och i inrättandet av gemensamma utred-
ningsgrupper (artikel 9f) 

Den nationella medlemmens befogenheter 
enligt 2 och 3 § i Eurojustlagen täcker redan 
till stora delar de minimibefogenheter som 
krävs i det nya Eurojustbeslutet. Den natio-
nella medlemmen har redan nu de befogen-
heter att få information ur register och att 
förmedla och följa upp begäranden om rätts-
lig hjälp som avses i artiklarna 9, 9a och 9b. 
Han eller hon har också i huvudsak de befo-
genheter som avses i artiklarna 9c och 9d. I 
lagen har inte uttryckligen föreskrivits om 
den i artikel 9c förutsatta befogenheten att 
fatta beslut i samförstånd med den nationella 
behöriga myndigheten eller på begäran av 
denna om utredningsåtgärder i Finland som 
konstateras vara nödvändiga vid Eurojusts 
samordningsmöte. Det finns inte heller några 
uttryckliga bestämmelser om det beslutsför-
farande i situationer rörande kontrollerade 
leveranser som avses i artiklarna 9c eller 9d, 
och inte heller i övrigt om verkställandet av 
sådana begäranden om rättslig hjälp som i 
Finland undersökningsledaren svarar för. Till 
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dessa delar motsvarar den nuvarande lag-
stiftningen inte i tillräcklig grad skyldighe-
terna enligt det nya Eurojustbeslutet. 

I artikel 9f i beslutet finns en bestämmelse 
om den nationella medlemmens rätt att delta 
i gemensamma utredningsgrupper. I Finland 
är detta redan för närvarande möjligt med 
stöd av 2 § i lagen om gemensamma utred-
ningsgrupper med samtycke av den förunder-
sökningsmyndighet som har inrättat gruppen. 
I lagen har dock inte föreskrivits om den i ar-
tikel 9f förutsatta skyldigheten att göra det 
möjligt för medlemmen att alltid delta i en 
utredningsgrupp när utredningsgruppen fi-
nansieras av Europeiska gemenskapen. 

Enligt 4 § i Eurojustlagen har den nationel-
la medlemmen minst en biträdare som kan 
fungera som ersättare för medlemmen. Biträ-
daren har motsvarande befogenheter som den 
nationella medlemmen när han eller hon fun-
gerar som ersättare. Lagen innehåller inga 
bestämmelser om en biträdande nationell 
medlem på det sätt som det krävs i det nya 
Eurojustbeslutet.  

I 5 § i Eurojustlagen ingår en bestämmelse 
om Finlands representant i Eurojusts gemen-
samma tillsynsmyndighet. Det nya Eurojust-
beslutet förutsätter inte att bestämmelsen 
ändras. I 6 § i Eurojustlagen föreskrivs för 
sin del om en eller flera kontaktpersoner som 
Riksåklagarämbetet kan utse enligt prövning. 
I det nya Eurojustbeslutet förutsätts det att 
nationella kontaktpersoner utses samt en re-
glering om dessas tillgång till Eurojusts 
ärendehanteringssystem. 

I 7 § i Eurojustlagen föreskrivs om utläm-
nande av personuppgifter till Eurojust. Till 
Eurojust får på dess begäran för utförande av 
uppdrag som hör till Eurojusts behörighet ut-
lämnas behövliga uppgifter ur straffregistret 
och ur justitieförvaltningens övriga personre-
gister under samma förutsättningar som till 
en åklagare. På utlämnande av uppgifter till 
Eurojust ur polisens, gränsbevakningsväsen-
dets och tullens personregister tillämpas 37 § 
i lagen om behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet, 38 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), 27 § i tullagen 
(1466/1994) samt 30 § i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999). 
I 8 § i Eurojustlagen finns en bestämmelse 

om privatpersoners rätt att låta kontrollera 
sådana personuppgifter som Eurojust har be-
handlat. Det nya Eurojustbeslutet kräver inte 
en ändring av nämnda bestämmelser 

 
2.2 Eurojusts verksamhet i praktiken 

Som Finlands nationella medlem har allt-
sedan inledningen av Eurojusts verksamhet 
fungerat en statsåklagare vid Eurojusts säte i 
Haag. Som den nationella medlemmens som 
ersättare fungerande biträdare har fram till år 
2008 varit en polistjänsteman och efter det en 
statsåklagare. För närvarande har den natio-
nella medlemmen också en biträdare som har 
utnämnts inom centralkriminalpolisen.  

År 2008 behandlades i Eurojust samman-
lagt 1 193 ärenden som registrerats i kollegi-
et. Finlands avdelning behandlade samman-
lagt 109 ärenden, av vilka 43 väckts av fins-
ka myndigheter och 76 hade anvisats Finland 
av andra länder. Vid Finlands avdelning be-
handlades under år 2008 36 sådana ärenden 
som finska nationella myndigheter fört till 
Eurojust. Av dessa var 35 operativa ärenden 
och ett en allmän förfrågan. Av ärendena 
rörde 29 två stater och 6 var multinationella. 

De övriga medlemsstaterna gjorde år 2008 
med Eurojusts förmedling en begäran till 
finska myndigheter i nio operativa ärenden. 
Endast ett av dem berörde uteslutande Fin-
land. (Källa: Suomen osaston toimintakerto-
mus 2008, Eurojust.) 

 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Det nya Eurojustbeslutet har som mål att 
förstärka Eurojusts ställning och dess möj-
ligheter att stödja det rättsliga samarbetet 
mellan medlemsstaterna samt undersökning-
en av gränsöverskridande brott och samord-
ningen av åtalsåtgärder. Den mest betydande 
reformen i beslutet är att de gemensamma 
minimibefogenheterna som gäller de natio-
nella medlemmarna fastställs. Dessutom in-
nehåller beslutet bestämmelser om skapande 
en samordningsmekanism för Eurojust för 
brådskande situationer, om information som 
lämnas till Eurojust av medlemsstaterna, om 
inrättande av ett nationellt samordningssy-
stem för Eurojust samt om förstärkande av 
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Eurojusts ställning i förhållande till övriga 
organisationer och nätverk samt till tredjesta-
ter. 

Propositionen syftar till att göra de änd-
ringar i lagstiftningen som krävs för att 
genomföra det nya Eurojustbeslutet. Av lag-
tekniska skäl föreslås det i enlighet med vad 
som det redogjorts för ovan att de lagstift-
ningsförpliktelser som föranleds av beslutet 
uppfylls genom att Eurojustlagen upphävs 
och det stiftas en ny lag med samma namn. 
Trots upphävandet motsvarar den föreslagna 
lagen till sitt innehåll i många stycken den 
gällande lagen. 

 
Den nationella medlemmens behörighet 

Med hänsyn till det nationella genomfö-
randet av det nya Eurojustbeslutet gäller den 
viktigaste reformen den nationella medlem-
mens befogenheter. Enligt Eurojustbeslutet 
från år 2002 ska varje medlemsstat fastställa 
karaktären på och omfattningen av de rättsli-
ga befogenheter som den ger sin nationella 
medlem. Minimikravet i beslutet från år 2002 
är att medlemmen är en åklagare, domare el-
ler polistjänsteman med motsvarande befo-
genheter. Utöver detta förutsätts det i beslutet 
att medlemmen ska ha tillgång till de regis-
teruppgifter i sin medlemsstat som behövs 
för handläggningen av ett brottmål. 

I det nya Eurojustbeslutet fastställs mera 
exakt och förpliktande än tidigare de mini-
mibefogenheter som den nationella med-
lemmen ska ha. Befogenheterna har räknats 
upp i de ovan nämnda artiklarna 9—9f. En 
medlemsstat kan ge sin nationella medlem 
tom. vidsträcktare befogenheter än vad som 
förutsätts i beslutet. Den finländska nationel-
la medlemmens behörighet bör fastställas så 
att han eller hon ska kunna bistå de nationella 
myndigheterna och på detta sätt så effektivt 
som möjligt utföra sina uppgifter i enlighet 
med Eurojusts målsättning såväl när Finland 
är den part som behöver rättslig hjälp som 
när landet lämnar sådan hjälp. 

Vad gäller de befogenheter som ska bevil-
jas Finlands nationella medlem kan man för 
det första överväga att han eller hon på mot-
svarande sätt som för närvarande ska ha en 
statsåklagarens befogenheter. Detta skulle 
dock inte helt motsvara bestämmelserna i det 

nya Eurojustbeslutet, eftersom den nationella 
medlemmen under vissa förutsättningar bör 
kunna fatta beslut i sådana ärenden om vilka 
i det finländska systemet den tjänsteman be-
slutar som fungerar som undersökningsleda-
re. I Finland hör undersökningsledningen 
som huvudregel till polisen. I en internatio-
nell jämförelse är systemet avvikande, efter-
som i de flesta av EU:s medlemsstater en 
åklagare eller en undersökningsdomare leder 
brottsundersökningen. Å andra sidan accen-
tueras det tilläggsvärde Eurojust kan erbjuda 
uttryckligen till brottens förundersöknings-
skede. Den nationella medlemmens uppgift 
är främst att bistå de nationella myndigheter-
na vid undersökningen av brott som förutsät-
ter internationellt straffrättsligt samarbete. 

Med tanke på Eurojusts uppgifter vore ett 
naturligt alternativ att den nationella med-
lemmen förutom statsåklagarens befogenhe-
ter också skulle ha en undersökningsledares 
befogenheter. Medlemmen skulle alltså ha 
vidsträckta handlingsmöjligheter att fatta be-
slut som har samband med utredningen av 
gränsöverskridande brottmål. Eurojustbeslu-
tet förutsätter dock inte nödvändigtvis att den 
nationella medlemmen ska ges en behörighet 
som fullt ut motsvarar en nationell undersök-
ningsledares befogenhet att fatta beslut i an-
slutning till brottsutredningen. Den nationella 
medlemmen fungerar inte heller som under-
sökningsledare i de brottmål som Eurojust 
behandlar, utan hans eller hennes uppgift är 
endast att bistå de nationella förundersök-
ningsmyndigheterna. 

I propositionen föreslås en reglering som 
faller mellan de ovan nämnda alternativen, 
och enligt vilken Eurojusts finska nationella 
medlem förutom statsåklagarens nuvarande 
befogenheter ska ha endast de övriga befo-
genheter som uttryckligen anges i artiklarna 
9c och 9d i beslutet. Den nationella med-
lemmen ska alltså ha rätt att i samförstånd 
med den finska behöriga myndigheten eller 
på begäran av denna utfärda och verkställa 
sådana begäranden om rättslig hjälp om vilka 
i Finland undersökningsledaren beslutar. 
Dessutom ska den nationella medlemmen 
kunna bestämma om utredningsåtgärder i 
Finland som har överenskommits vid Euro-
justs samordningsmöten. Eftersom det inte 
finns någon nationell lagstiftning om kontrol-
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lerade leveranser, ska i lagen uttryckligen fö-
reskrivas om den nationella medlemmens be-
fogenhet att under vissa förutsättningar be-
sluta om kontrollerade leveranser. Medlem-
men är skyldig att till denna del alltid fatta 
beslutet i samråd med den behöriga nationel-
la myndigheten.  Genom detta eftersträvar 
man att säkerställa att den nationella med-
lemmen vid beslutet har tillräcklig informa-
tion om det brottmål som behandlas. I fråga 
om kontrollerade leveranser säkerställer man 
också alltid att leveransen kan genomföras 
tryggt. Utövandet av nämnda befogenheter, 
som motsvarar undersökningsledarens befo-
genheter, innebär inte att den nationella med-
lemmen i ärendet fungerar som undersök-
ningsledare, utan det huvudsakliga ansvaret 
och beslutsmakten i fråga om handläggning-
en av brottmålet ligger alltid hos den natio-
nella behöriga myndigheten. Den nationella 
medlemmen har inte heller befogenhet att be-
sluta om sådana saker som i Finland en dom-
stol besluter om.   

Genom den föreslagna regleringen är det 
möjligt att underlätta undersökningen av 
brott med internationell anknytning. Möjlig-
heterna för den nationella medlemmen att bi-
stå de nationella förundersökningsmyndighe-
terna förbättras och samtidigt blir Eurojusts 
verksamhet effektivare när det gäller stödet 
till handläggningen av gränsöverskridande 
brottmål. Ett av målen för beslutet om för-
stärkning av Eurojust har varit att skapa klar-
het i den nationella medlemmens ställning 
t.ex. i situationer där man vid Eurojusts sam-
ordningsmöte i Haag förhandlar om ett 
brottmål som gäller flera medlemsstater, och 
den tjänsteman i medlemsstaten i fråga som 
svarar för utredningen av brottet inte själv 
har kunnat delta i mötet. Den nationella med-
lemmen kan då få fullmakt att agera på den 
nationella tjänstemannens vägnar. 

För den föreslagna regleringen talar också 
att det straffrättsliga samarbetet inom Euro-
peiska unionen redan under ett decennium 
har byggt på principen om ömsesidigt erkän-
nande av rättsliga beslut. Principen är också 
inskriven i artikel 82.1 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt (nedan Lissa-
bonfördraget) som trädde i kraft den 1 de-
cember 2009. Eftersom i de flesta medlems-
stater den rättsliga myndighet som svarar för 

beslut i samband med internationell straff-
rättslig hjälp är en rättslig myndighet, har det 
i instrumenten för ömsesidigt erkännande i 
rättsligt samarbete som huvudregel som be-
slutför myndighet godkänts endast en rättslig 
myndighet med vilket avses domare, under-
sökningsdomare, domstol eller åklagare. Så-
dana instrument är de tidigare nämnda EAW-
rambeslutet och frysningsrambeslutet samt 
med undantag för vissa avvikande arrange-
mang EEW-rambeslutet. 

Det ska också beaktas att åklagarens befo-
genheter i förhållande till undersökningsleda-
rens befogenheter har fastställts i lag särskilt 
med tanke på den nationella straffprocessen. 
Åklagarens roll betonas i internationella 
ärenden och framförallt sådana ärenden som 
behandlas av Eurojust. För dessa förutsätts 
det ett smidigt samarbete mellan de rättsliga 
myndigheterna. Till denna del kan det hänvi-
sas till lagutskottets betänkande (LaUB 
7/2005 rd). I betänkandet anser utskottet att 
det med hänsyn till tydligheten för systemet 
med verkställighet i Europeiska unionen av 
frysningsbeslut av egendom eller bevismate-
rial är mest ändamålsenligt med ett enkelt 
och centralt förfarande där åklagaren i alla 
lägen är den behöriga myndigheten. Också i 
sitt betänkande LaUB 7/2003 om EU-
utlämningslagen har lagutskottet ansett åkla-
garens centrala roll motiverad i ett förfarande 
enligt EU-utlämningslagen. 

I artikel 9e i beslutet tillåts en medlemsstat 
att inte tilldela sin nationella medlem de be-
fogenheter som avses i artiklarna 9c och 9d, 
om tilldelandet strider mot konstitutionella 
bestämmelser eller grundläggande aspekter i 
det straffrättsliga systemet avseende fördel-
ningen av befogenheter mellan polis, åklaga-
re och domare. En avvikelse från förpliktel-
serna i artiklarna 9c och 9d är alltså inte tillå-
ten enbart på grund av att uppgifts- eller be-
hörighetsfördelningen nationellt är arrange-
rad på ett annat sätt mellan nämnda myndig-
heter. 

Enligt 1 § 1 mom. i lagen om allmänna 
åklagare ska åklagaren sköta om förverkli-
gandet av det straffrättsliga ansvaret vid be-
handlingen av brottmål samt vid åtalspröv-
ning och rättegångar enligt vad parternas 
rättsskydd och allmän fördel kräver. Enligt 
förundersökningslagen (449/1987) har åkla-
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garen redan nu flera befogenheter som mot-
svarar undersökningsledarens uppgifter. 
Åklagaren kan t.ex. med stöd av 14 § 2 mom. 
i lagen fungera som undersökningsledare. I 
egenskap av anhållningsberättigad tjänste-
man har åklagaren också rätt att besluta om 
de flesta tvångsmedlen under förundersök-
ningen. Polisen ska med stöd av 15 § 1 mom. 
i förundersökningslagen underrätta åklagaren 
om att en brottsundersökning har inletts, om 
saken inte är enkel. Dessutom kan åklagaren 
enligt 15 § 2 mom. i förundersökningslagen 
meddela polisen olika föreskrifter i fråga om 
förundersökningen. Det att den nationella 
medlemmen begränsat skulle kunna besluta 
om vissa ärenden om rättslig hjälp som hör 
till undersökningsledaren kan därför inte an-
ses innebära en sådan ändring av Finlands 
statsförfattning eller de grundläggande 
aspekterna i det straffrättsliga systemet som 
avses i artikel 9e. 

 
Övriga bestämmelse som kräver ändringar i 
lagstiftningen 

Artikel 2 kräver att den nationella med-
lemmen biträds av en biträdande medlem och 
av en annan person som assisterande med-
lem. Skillnaden mellan den biträdande med-
lemmen och den assisterande medlemmen är 
att den biträdande nationella medlemmen ska 
uppfylla samma formella behörighetsvillkor 
som den ordinarie medlemmen, dvs. han eller 
hon ska vara åklagare, domare, eller en polis 
med motsvarande behörighet. Dessutom ska 
den biträdande nationella medlemmen kunna 
agera på den nationella medlemmens vägnar 
eller ersätta denna. För den assisterande na-
tionella medlemmen har inte uppställts mot-
svarande krav. För att genomföra bestämmel-
sen föreslås det att det i Eurojustlagen tas in 
en bestämmelse om en biträdande medlem 
som ska uppfylla motsvarande behörighets-
villkor som den nationella medlemmen och 
som har motsvarande befogenheter. Av den 
assisterande medlemmen ska inte heller i 
fortsättningen förutsättas motsvarande behö-
righetsvillkor. Den assisterande medlemmen 
ska dock kunna fungera som den nationella 
medlemmens ersättare, om han eller hon 
uppfyller nämnda behörighetsvillkor. 

I artikel 12 krävs det att medlemsstaterna 
ska utse en eller flera nationella kontaktper-
soner för Eurojust. I Eurojustbeslutet från år 
2002 finns inte motsvarande bestämmelse i 
förpliktande form. Dessutom ska de utsedda 
kontaktpersonerna i den omfattning som de-
finieras av medlemsstaterna ha tillgång till 
Eurojusts ärendehanteringssystem. Det före-
slås att i lagen tas in bestämmelser som gäller 
genomförandet av dessa förpliktelser. 

Artikel 13 innehåller en bestämmelse om 
skyldigheten att överföra information till Eu-
rojust. Artikeln innehåller en allmän skyldig-
het för en medlemsstats behöriga myndighe-
ter att överföra all information som är nöd-
vändig för att fullgöra Eurojusts uppgifter. 
Bestämmelsen om att utbyta information i 
Eurojustbeslutet från år 2002 har preciserats 
genom att den information som minst ska 
överföras har fastställts. Enligt beslutet ska 
informationen dessutom översändas på ett 
strukturerat sätt. Det föreslås att det i lagen 
tas in en bestämmelse om överföringsskyl-
digheten och –sättet. 

I artikel 27 ingår en bestämmelse om över-
föring av uppgifter från Eurojust till tredje-
stater eller internationella organisationer. 
Den nationella medlemmen i den medlems-
stat som överlämnade informationen ska då 
ge sitt samtycke till överföringen. I före-
kommande fall ska den nationella medlem-
men samråda med medlemsstatens behöriga 
myndigheter. I propositionen föreslås att i la-
gen tas in en bestämmelse om att den natio-
nella medlemmen kan ge sitt samtycke till ut-
lämning av uppgifter förutsatt att uppgiften 
enligt finsk lag skulle kunna lämnas ut till en 
främmande stat eller en internationell organi-
sation. 

 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Genomförandet av det nya Eurojustbeslutet 
förstärker Eurojusts nationella medlemmars 
ställning och förbättrar den vägen Eurojusts 
möjligheter att stödja medlemsstaterna vid 
handläggningen av gränsöverskridande 
brottmål. Också informationsutbytet mellan 
de nationella myndigheterna och Eurojust 
blir effektivare. Det att samarbetet för att ut-
reda gränsöverskridande brott underlättas kan 
öka risken att åka fast och främja förverkli-
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gandet av det straffrättsliga ansvaret inom 
EU:s område. 

Det kan bedömas att förslagen som har 
samband med Eurojusts sammansättning inte 
totalekonomiskt sett har betydande konse-
kvenser för Finland. Den myndighet från vil-
ken den nationella medlemmen, den biträ-
dande medlemmen och den assisterande 
medlemmen kommer ska liksom för närva-
rande svara för lönekostnaderna för nämnda 
personer, och beslutet förutsätter inte att nå-
gon annan än den nationella medlemmen ska 
ha sitt fasta verksamhetsställe i Haag. Av in-
rättandet av det joursamordningssystem som 
avses i artikel 5a i beslutet följer att den na-
tionella medlemmen, den biträdande med-
lemmen eller den assisterande medlemmen 
vid behov ska ha en beredskap dygnet runt 
att ta emot och behandla begäranden till Eu-
rojust om åtgärder. Detta medför tilläggsar-
bete för den jourhavande personen samt 
tilläggskostnader för den jourhavande perso-
nen för den myndighet som har anställt ho-
nom eller henne. För närvarande kan det inte 
bedömas om det av reformen följer ett behov 
av att öka personalen vid de myndigheter 
från vilka nämnda personer kommer. Vet-
skap om detta fås först då det finns mera 
praktisk erfarenhet från Eurojusts verksamhet 
i enlighet med det nya beslutet. Reformerna 
kan å andra sidan också minska arbetsmäng-
den för de myndigheter som i Finland be-
handlar gränsöverskridande brottmål, efter-
som de tjänstemän som i Eurojust represente-
rar Finland har till uppgift att bistå de natio-
nella myndigheterna och på detta sätt under-
lätta dessas arbete vid skötseln av ärenden 
som gäller internationell straffrättslig hjälp.  

 
5  Beredningen av proposit ionen 

I det nya Eurojustbeslutets beredningsske-
de har statsrådet till riksdagen översänt skri-
velse U 5/2008 rd. Lagutskottet har i ärendet 
gett utlåtande LaUU 4/2008 rd. 

Justitieministeriet tillsatte den 1 oktober 
2008 en arbetsgrupp med uppgift att bereda 
lagstiftning för genomförande av det nya Eu-
rojustbeslutet. I arbetsgruppen var represen-
terade lagberedningsavdelningen och krimi-
nalpolitiska avdelningen vid justitieministe-
riet, Riksåklagarämbetet, inrikesministeriet 

och centralkriminalpolisen. Arbetsgruppen 
skulle avfatta sitt förslag i form av en reger-
ingsproposition. Under beredningen hörde 
arbetsgruppen Tullstyrelsen, gränsbevak-
ningsväsendet och Finlands nationella med-
lem i Eurojust. Arbetsgruppen avgav sitt be-
tänkande den 8 maj 2009 (arbetsgruppsbe-
tänkande 2009:6). Till betänkandet fogades 
inrikesministeriets och centralkriminalpoli-
sens reservationer.  

Om betänkandet begärdes utlåtande av 
22 olika myndigheter, samfund och sakkun-
niga. Dessutom bereddes högsta domstolen 
möjlighet att yttra sig om betänkandet. Av de 
begärda utlåtandena gavs sammanlagt 16. 
Med undantag av kontrollerade leveranser 
förhöll man sig positivt till de centrala för-
slagen i betänkandet. Inrikesministeriet och 
skattdepartementet av finansministeriet som 
är ansvarig för tullärenden samt centralkri-
minalpolisen, gränsbevakningsväsendet och 
tullstyrelsen, vilka underlyder dessa ministe-
rier, ansåg den föreslagna befogenheten för 
den nationella medlemmen att i brådskande 
ordning besluta om kontrollerade leveranser 
vara problematisk. Helsingfors hovrätt och 
Helsingfors tingsrätt ansåg att förslagen till 
denna del på de skäl som angavs i reservatio-
nerna till betänkandet ytterligare bör övervä-
gas. De övriga remissinstanserna förordade 
betänkandet. 

Förslagen har avfattats på det sätt som för-
utsätts av det nya Eurojustbeslutet och man 
har eftersträvat en lösning som erbjuder de 
finska myndigheterna vidsträckta möjligheter 
att utnyttja Eurojust särskilt via Finlands na-
tionella medlem. Bestämmelserna skulle för-
bättra de finska myndigheternas möjligheter 
att begära internationell rättslig hjälp och få 
sådan hjälp och underlätta samordningen av 
undersökningen av gränsöverskridande brott. 
De anförda synpunkterna på kontrollerade 
leveranser har beaktats genom att beslutsfat-
tandet i fråga om kontrollerade leveranser i 
normalsituationer alltid begränsas till ett 
samtycke från en nationell myndighet. Man 
har avfattat också bestämmelsen om bråds-
kande situationer så att den nationella med-
lemmen inte ska kunna besluta om kontrolle-
rade levererade leveranser utan en nationell 
myndighets medverkan. Det kan också be-
dömas att behovet att tillämpa bestämmelsen 
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vore uppenbart sällsynt, eftersom det i det 
finska förundersökningssystemet finns jour 
dygnet runt. 

 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Justitieministeriet och inrikesministeriet 
tillsatte den 12 mars 2007 en kommission för 
att bereda en totalreform av förundersök-
ningslagen, tvångsmedelslagen och polisla-
gen. Kommissionen skulle granska bl.a. sam-
arbetet mellan polisen och åklagaren och re-
gleringen om kontrollerade leveranser. 
Kommissionen avgav sitt betänkande den 
17 april 2009 (kommittébetänkande 2009:2). 
Avsikten är att de regeringspropositioner 
som bereds på grundval av betänkandet över-
låts till riksdagen i maj 2010. I den proposi-
tion som nu överlåts föreslås en precisering 
av Finlands nationella medlems befogenheter 
att fatta beslut i samband med det straffrätts-
liga samarbetet, inbegripet kontrollerade le-
veranser. Förslagen grundar sig på Eurojust-
beslutets minimikrav på de nationella med-
lemmarnas befogenheter. Med förslagen av-
ses inte ingripa i hur förundersöknings- och 
åklagarmyndigheternas befogenheter natio-
nellt har arrangerats, utan den nationella 
medlemmens befogenheter har begränsats till 
vad som krävs i Eurojustbeslutet och vad 
som behövs i det internationella samarbetet. 
Vid reformen av förundersöknings- och 
tvångsmedelslagarna har däremot lagstift-
ningen granskats först och främst med tanke 
på de nationella behoven. Detta innebär att 
de befogenheter som ges Finlands nationella 
medlem inte direkt är beroende av befogen-
hetsbestämmelserna för nationella finska 
myndigheter. Denna proposition och refor-
men av förundersöknings- och tvångsme-
delslagarna har alltså inte ett sådant omedel-
bart samband som skulle kräva att lagförsla-
gen behandlas eller träder i kraft samtidigt. 

Behörighetsfördelningen mellan åklagarna 
och förundersökningsmyndigheterna i det in-
ternationella rättsliga samarbetet har behand-
lats i regeringens proposition om genomfö-
randet av det tidigare nämnda EEW-
rambeslutet (RP 268/2009). Som en följd av 
rambeslutets förpliktelser förslås det i propo-
sitionen en förstärkning av åklagarens roll i 
samband med det straffrättsliga samarbetet 
som gäller skaffande av bevisning. De lös-
ningar som föreslås i propositionen har sam-
band också med åklagarens befogenheter i 
egenskap av Eurojusts nationella medlem. 
Det är dock inte nödvändigt att de lagänd-
ringar som förutsätts av EEW-rambeslutet 
och Eurojustbeslutet behandlas eller träder i 
kraft samtidigt.  

Vid inrikesministeriet bereds en regerings-
proposition med förslag till lag om ändring 
av lagen om behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet samt till vissa lagar som 
har samband med den. I propositionen före-
slå det bl.a. ett förtydligande av strukturen 
för bestämmelserna om det internationella 
polissamarbetet. De lagändringar som före-
slås i propositionen kan orsaka ett behov av 
att ändra Eurojustlagens hänvisningar till 
personuppgiftslagstiftningen. Avsikten är att 
överlämna propositionen till riksdagen under 
våren 2010. 

I det betänkande som den av justitiemini-
steriet den 27 november 2007 tillsatta arbets-
gruppen för revidering av förvaltningen av 
åklagarväsendet har avfattat (arbetsgruppsbe-
tänkande 2008:12) föreslås det att det stiftas 
en ny lag om åklagarväsendet och att bl.a. la-
gen om allmänna åklagare upphävs. Be-
stämmelserna ska i huvudsak motsvara de 
nuvarande. Nämnda proposition skulle in-
verka på laghänvisningarna i den nu före-
slagna lagen och på tjänstebenämningarna 
för åklagarna. Avsikten är att överlämna en 
regeringsproposition om saken under våren 
2010. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Beslutet  om förstärkning av Eu-

rojust  och förhål landet  t i l l  f insk 
lagst i f tning 

I artikel 1 i det nya Eurojustbeslutet finns 
38 punkter genom vilka Eurojustbeslutet från 
år 2002 ändras. Artikel 2 i beslutet gäller in-
förlivandet av beslutet till en del av den na-
tionella lagstiftningen och artikel 3 verkan. I 
detta avsnitt redogörs det för innehållet i ar-
tikel 1, dvs. för ändringarna i artiklarna i be-
slutet från år 2002 på det sättet att mera de-
taljerat än andra bestämmelser gås igenom de 
artikeländringar om vilka det föreslås preci-
serande bestämmelser i lagstiftningen.  

Rådets beslut enligt artikel 34.2 c i unions-
fördraget är bindande men har inte direkt ef-
fekt. Till den del besluten inte kräver en pre-
ciserande reglering i den nationella lagstift-
ningen binder de direkt de nationella myn-
digheterna. I denna proposition föreslås en 
reglering som preciserar det nya Eurojustbe-
slutet, när beslutet lämnar omfattningen av 
genomförandet av förpliktelsen till den na-
tionella lagstiftarens prövning eller i övrigt 
kräver närmare genomförandebestämmelser i 
nationell lag. Sådana bestämmelser är artik-
larna 2, 9, 9a - 9d och 9f om den nationella 
medlemmens, den biträdande nationella med-
lemmens och den assisterande nationella 
medlemmens ställning och behörighet. Dess-
utom kräver genomförandelagstiftning artikel 
12 om Eurojusts nationella samordningssy-
stem, artikel 13 om utbyte av information 
mellan Eurojust och medlemsstaterna, artikel 
16b om tillgång på nationell nivå till ärende-
hanteringssystemet samt artikel 27 om över-
föring av uppgifter till tredjestater och inter-
nationella organisationer.  

En del av Eurojustbeslutets bestämmelser 
gäller Eurojusts interna organisation eller 
verksamhetsförutsättningar, varför det av 
dem inte följer ett behov av att ändra med-
lemsstaternas nationella lagstiftning. 

Artikel 2. Eurojusts sammansättning. I ar-
tikeln finns bestämmelser om den nationella 

medlemmen, biträdande nationella medlem-
mar samt assisterande nationella medlemmar. 
Enligt punkt 1 i artikeln ska Eurojust ha en 
nationell medlem från varje medlemsstat. 
Medlemmen ska vara antingen en åklagare, 
domare eller en polis med motsvarande behö-
righet. I enlighet med vad det har redogjorts 
för i den allmänna motiveringen har alltsedan 
det att Eurojusts verksamhet inleddes Fin-
lands nationella medlem varit en åklagare. 
Enligt 2 § i Eurojustlagen utnämns den na-
tionella medlemmen till ett tjänsteförhållande 
för viss tid som statsåklagare vid Riksåkla-
garämbetet. Utnämningsförfarandet och be-
hörighetsvillkoren för medlemmen är de 
samma som för statsåklagare. Bestämmelsen 
bibehålls med samma innehåll också i den 
nya lagen. 

Enligt punkt 2 i artikeln ska medlemssta-
terna fortlöpande och effektivt bidra till att 
Eurojust uppnår sina mål enligt punkt 3. En-
ligt punkt a ska den nationella medlemmen 
vara skyldig att ha sin ordinarie arbetsplats 
vid Eurojusts säte. Enligt punkt b biträds den 
nationella medlemmen av en biträdande na-
tionell medlem och av en annan person som 
assisterande nationell medlem. Den biträdan-
de nationella medlemmen och den assiste-
rande nationella medlemmen får ha sin nor-
mala arbetsplats vid Eurojust. Vid behov får 
fler biträdande nationella medlemmar eller 
assisterande nationella medlemmar biträda 
den nationella medlemmen. Med kollegiets 
samtycke får de ha sin ordinarie arbetsplats 
vid Eurojust. Enligt punkt 3 i artikeln ska den 
nationella medlemmen ha en ställning som 
ger honom eller henne de befogenheter som 
behövs för att fullgöra sina uppgifter. Enligt 
punkt 4 i artikeln bestäms de nationella med-
lemmarnas, de biträdande nationella med-
lemmarnas och de assisterande nationella 
medlemmarnas rättsliga ställning enligt sin 
medlemsstats lagstiftning. Enligt punkt 5 i 
artikeln ska den biträdande nationella med-
lemmen vara antingen en åklagare, en doma-
re eller en polis med motsvarande behörig-
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het. Han eller hon ska kunna agera på den na-
tionella medlemmens vägnar eller ersätta 
denna. Den assisterande nationella medlem-
men behöver inte uppfylla nämnda kriterier, 
men om han eller hon uppfyller dem, får den 
assisterande nationella medlemmen enligt 
medlemsstatens prövning agera på den natio-
nella medlemmens vägnar eller ersätta denna. 

Alltsedan det att Eurojusts verksamhet in-
leddes har Finlands nationella medlem verkat 
vid Eurojusts säte i Haag. Enligt 4 § i Euro-
justlagen ska den nationella medlemmen ha 
minst en biträdare som vid behov fungerar 
som ersättare för medlemmen. Biträdaren ut-
ses av Riksåklagarämbetet. Biträdaren har 
motsvarande behörighet som den nationella 
medlemmen när han eller hon ersätter den 
nationella medlemmen. I lagen har inte före-
skrivits om behörighetsvillkoren för biträda-
ren, varför till biträdare kan utnämnas också 
en annan tjänsteman än en åklagare, en do-
mare eller en polis med motsvarande behö-
righet. I praktiken har som den nationella 
medlemmens biträdare fram till år 2008 fun-
gerat en polistjänsteman och efter det en 
statsåklagare. Dessutom har den nationella 
medlemmen från december 2008 haft en bi-
trädare från centralkriminalpolisen. Bestäm-
melsen i 4 § i den gällande Eurojustlagen 
uppfyller kraven för utnämning av assiste-
rande nationell medlem i artikel 2 i det nya 
Eurojustbeslutet. 

Eurojustbeslutet från år 2002 innehåller 
inte några bestämmelser om biträdande na-
tionell medlem. I det nya Eurojustbeslutet 
förutsätts det att det utses en biträdande na-
tionell medlem, som uppfyller samma behö-
righetsvillkor som den nationella medlem-
men samt då han eller hon ersätter den natio-
nella medlemmen har samma befogenheter 
som denna.  

I den föreslagna lagen ska finnas bestäm-
melse om såväl biträdande medlem som assi-
sterande medlem. Den biträdande medlem-
men ska uppfylla behörighetsvillkoren för 
statsåklagare för att ha samma befogenhet 
som den nationella medlemmen då han eller 
fungerar som dennas ersättare. Den assiste-
rande medlemmen ska kunna fungera som 
den nationella medlemmens ersättare endast 
om han eller hon uppfyller behörighetsvillko-
ren för nationell medlem. För att undvika 

missförstånd kallas en sådan ersättare i lagen 
biträdande medlem i enlighet med den 
svenska terminologin i beslutet och de övriga 
som bistår den nationella medlemmen kallas 
assisterande medlemmar. Behörighetsvillko-
ren för en assisterande medlem (tidigare bi-
trädande medlem) ska inte heller i fortsätt-
ningen vara desamma som för den nationella 
medlemmen, men en assisterande medlem 
ska dock kunna fungera som den nationella 
medlemmens ersättare endast om han eller 
hon uppfyller samma behörighetsvillkor. 

Punkterna 6—8 i artikeln gäller kopplingen 
av Eurojust till ett nationellt samordningssy-
stem, utstationerandet av sambandspersoner i 
tredjestater samt Eurojusts sekretariat. Be-
stämmelserna kräver inte ändringar i lagstift-
ningen.  

Artikel 3. Mål. Artikeln har uppdaterats 
genom att hänvisa till instrument som ger 
verkan om principen om ömsesidigt erkän-
nande i det rättsliga samarbetet mellan med-
lemsstaterna samt genom att ändra hänvis-
ningarna till de punkter som ändrats genom 
det nya Eurojustbeslutet. Innehållet motsva-
rar i övrigt Eurojustbeslutet från år 2002.   

Artikel 4. Behörighet. I artikeln fastställs 
de typer av brottslighet som omfattas av Eu-
rojusts allmänna behörighet. Genom beslutet 
har punkt 1.a i artikeln ändrats så att där inte 
längre hänvisas till brott som är fastställda i 
artikel 2 i Europolkonventionen, utan allmänt 
till de typer av brott och överträdelser för 
vilka Europol alltid har behörighet att agera. 
På grund av ändringen har artikel 4.1.b i Eu-
rojustbeslutet från år 2002 avlägsnats. Som 
en följd av den ändrade ordalydelsen ändras 
de brott som hör till Eurojusts behörighet 
samtidigt som förteckningen över brotten 
som hör till Europols behörighet ändras i 
handlingen för inrättande av Europol. Brotten 
i fråga om vilka Europol och Eurojust är be-
höriga grundar sig på artikel 4.1. i rådets be-
slut av den 6 april 2009 om inrättande av Eu-
ropeiska polisbyrån (2009/371/RIF), nedan 
Europolbeslutet och på bilagan till beslutet. 
Till Europols behörighet hör t.ex. terrorism, 
olaglig narkotikahandel, människohandel, il-
legal människosmuggling, brottslighet som 
riktar sig mot motorfordon, datanätsbrott och 
miljöbrott. 
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Eurojusts allmänna behörighet omfattar en-
ligt punkt c också andra brott som begås i 
samband med de brott som har nämnts i 
punkt a. Artikel 4.2 i Eurojustbeslutet från år 
2002 har inte ändrats. Enligt den kan Euro-
just i enlighet med sina mål bistå en med-
lemsstat vid utredningar och åtal, om den be-
höriga myndigheten i medlemsstaten begär 
det. 

Artikel 5a. Joursamordning. I artikeln 
finns bestämmelser om Eurojusts joursam-
ordning. En motsvarande bestämmelse finns 
inte i Eurojustbeslutet från år 2002. Enligt ar-
tikeln inrättas vid Eurojust för brådskande 
ärenden en joursamordning som vid alla tid-
punkter ska kunna ta emot och handlägga 
framställningar som hänskjuts till den. Till 
joursamordningen hör från varje medlemsstat 
antingen den nationella medlemmen, den bi-
trädande nationella medlemmen eller en assi-
sterande nationell medlem som har rätt att er-
sätta den nationella medlemmen. I praktiken 
krävs i bestämmelsen att arbetsuppgifterna 
för personerna i fråga har arrangerats på ett 
sådant sätt att en av dem dygnet runt har be-
redskap att ta emot en begäran som har 
kommit in till joursamordningen och vidare-
befordra begäran till joursamordningsföre-
trädaren för den medlemsstat som saken gäll-
er. Företrädaren ska vidarebefordra begäran 
för verkställighet genom att utnyttja beslutets 
befogenheter som nationell medlem. Be-
stämmelsen kräver inte nödvändigtvis att fö-
reträdaren för den nationella joursamord-
ningsföreträdaren har jour vid Eurojusts säte 
i Haag. Vid Eurojust har en särskild kontakt-
punkt för samordningen jour dygnet runt. Via 
kontaktpunkten vidarebefordras begärandena 
till den nationella joursamordningsföreträda-
ren. 

Artikel 6. Eurojusts uppgifter som utförs 
genom dess nationella medlem. I artikeln 
finns bestämmelser om Eurojusts åtgärder 
genom dess nationella medlem. 

Texten i artikel 6 i Eurojustbeslutet från år 
2002 har omvandlats till punkt 1 i artikeln. 
Ordalydelsen i punkt a har ändrats. När Euro-
just enligt artikel 6.a i Eurojustbeslutet från 
år 2002 kan anmoda de behöriga myndighe-
terna i en medlemsstat att överväga de åtgär-
der och beslut som nämns i beslutet, har ge-
nom det nya Eurojustbeslutet bestämmelsen 

ändrats så att Eurojust, med angivande av 
sina skäl därför, får anmoda de behöriga 
myndigheterna att vidta nämnda åtgärder och 
beslut. Åtgärderna gäller att göra en utred-
ning eller väcka åtal, skapa samordning mel-
lan de behöriga myndigheterna i olika med-
lemsstater, inrätta gemensamma utrednings-
grupper och tillhandahålla Eurojust informa-
tion. Till åtgärdsförteckningen har fogats att 
vidta andra åtgärder som är motiverade med 
anledning av utredningen eller åtalet. Från 
artikeln har avlägsnats punkt g om överläm-
nande av framställningar om rättslig hjälp i 
vissa situationer.  

Eurojust kan inte heller framledes genom 
den nationella medlemmen utfärda bestäm-
melser som förpliktar myndigheterna i en 
medlemsstat. Till artikeln har dock fogats en 
punkt 2 enligt vilken de behöriga myndighe-
terna i en medlemsstat utan dröjsmål ska sva-
ra på begäranden som görs enligt artikeln. 

Artikel 7. Eurojusts uppgifter som utförs 
genom kollegiet. I artikeln nämns de åtgärder 
som Eurojust kan utföra genom kollegiet. 
Texten i Eurojustbeslutet från år 2002 har 
omvandlats till punkt 1. Till artikeln har fo-
gats en punkt 2, enligt vilken kollegiet kan 
avge ett icke-bindande yttrande i fråga om en 
behörighetskonflikt mellan medlemsstaterna 
när det gäller att göra utredningar eller väcka 
åtal. Till artikeln har också fogats en punkt 3 
som gäller rapporterande till Eurojust om 
upprepade problem som har samband med 
verkställigheten av begäranden och beslut 
om rättsligt samarbete och om kollegiets 
icke-bindande yttrande om frågan. 

Eurojust har inte heller som kollegium be-
viljats övernationella befogenheter att på ett 
sätt som förpliktar en medlemsstat bestämma 
om handläggningen av ett brottmål. 

Artikel 8. Uppföljning av Eurojusts be-
gäranden och yttranden. Enligt artikeln ska 
en medlemsstats behöriga myndighet som 
inte efterkommer en begäran eller följer ett 
yttrande ge skälen till detta. Genom beslutet 
har motiveringsskyldigheten utvidgats att 
gälla också sådana begäranden om utred-
ningar och åtalsåtgärder som avses i artikel 
6.1.a och som Eurojust framställer genom 
den nationella medlemmen samt Eurojusts 
icke-bindande yttranden som avses i artikel 
7.2 och 7.3. Skälen ska anges utan onödigt 
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dröjsmål. I artikeln ingår också bestämmelser 
om undantag från motiveringsskyldigheten. 
Dessa undantag avser skadande av nationella 
säkerhetsintressen eller äventyrande av en-
skilda personers säkerhet.  

Artiklarna 3—8 ska inte anses kräva preci-
serande reglering i nationell lagstiftning. Till 
den del det i bestämmelserna uppställs skyl-
digheter för de nationella myndigheterna ska 
de anses tillräckligt exakta för att kunna till-
lämpas direkt som sådana. 

Artikel 9. Nationella medlemmar. Enligt 
punkt 1 i artikeln ska den nationella med-
lemmens mandatperiod vara minst fyra år. 
Medlemsstaten kan förlänga mandatperioden. 
För ett avbrott av mandatperioden förutsätts 
att rådet informeras om detta med angivande 
av skälen. Om den nationella medlemmen är 
ordförande eller vice ordförande för Eurojust, 
ska dennas mandatperiod åtminstone vara 
tillräckligt lång för att uppdraget som ordfö-
rande eller vice ordförande ska kunna fullgö-
ras under hela mandatperioden. 

Enligt punkt 2 ska all information som ut-
byts mellan Eurojust och medlemsstaterna 
sändas via den nationella medlemmen. 

I punkt 3 krävs det att Eurojusts nationella 
medlem ska tillåtas få tillgång till de natio-
nella kriminalregistren, registren över gripna 
eller anhållna personer, DNA-registren och 
andra register som han eller hon anser sig 
behöva för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
Den nationella medlemmen ska ha åtminsto-
ne lika vidsträckta rättigheter att få informa-
tion ur registren som han eller hon skulle ha i 
egenskap av nationell åklagare, domare eller 
respektive polis.  

Enligt 2 § i Eurojustlagen utnämns Fin-
lands nationella medlem till ett tjänsteförhål-
lande för viss tid som statsåklagare vid Riks-
åklagarämbetet. Den nationella medlemmens 
mandatperiod är fyra år och kan förnyas en 
gång. I 3 § i lagen föreskrivs om den natio-
nella medlemmens behörighet. Enligt para-
grafen har den nationella medlemmen en 
statsåklagares befogenheter i ärenden som 
hör till Eurojust. Om åklagarens rätt att få 
upplysningar föreskrivs i 11 § i lagen om 
allmänna åklagare. Genom lagändring 
848/2001, som trädde i kraft i november 
2001, har åklagarens rätt att få upplysningar 
utvidgats så att åklagaren har motsvarande 

rätt som polisen att få sekretessbelagda upp-
gifter av andra myndigheter och eller sam-
manslutningar som har tillsats för att handha 
en offentlig uppgift. Om åklagarens rätt att få 
upplysningar föreskrivs också i 19 § 1 mom. 
9 punkten i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet. Enligt den 
har allmänna åklagaren i den utsträckning 
som föreskrivs i 11 § i lagen om allmänna 
åklagare rätt att för ett tjänsteuppdrag få be-
hövliga uppgifter ur register. 

Den nationella medlemmen har alltså enligt 
gällande lag den rätt att få de upplysningar 
som krävs i artikel 9.3 i beslutet. Bestämmel-
sen förpliktar i och för sig inte medlemssta-
terna att inrätta nya register, utan förpliktar 
endast till att den nationella medlemmen ska 
få tillgång till information ur sin medlems-
stats register i samma omfattning som han el-
ler hon skulle få i egenskap av nationell 
åklagare, domare respektive polis. 

Artikel 9a. Den nationella medlemmens 
befogenheter som tilldelats denna på natio-
nell nivå. 

I punkt 1 föreskrivas att när en nationell 
medlem utövar de befogenheter som avses i 
artiklarna 9b, 9c, och 9d, gör han eller hon 
det i egenskap av behörig nationell myndig-
het. Utövandet av befogenheterna innebär 
alltså inte en övernationell behörighet för Eu-
rojust. Medlemmen handlar i enlighet med 
sin nationella lagstiftning och enligt de vill-
kor som anges i artiklarna 9a—9e. Bestäm-
melserna gäller den nationella medlemmens 
befogenheter att översända och följa upp be-
gäranden om rättsligt samarbete (artikel 9b), 
att i samförstånd med en behörig nationell 
myndighet eller med dennas samtycke utfär-
da beslut om rättsligt samarbete och om ut-
redningar (artikel 9c) och i brådskande situa-
tioner (artikel 9d) samt begränsning av befo-
genheterna (artikel 9e). Vid utövandet av 
sina uppgifter ska den nationella medlemmen 
vid behov ange om han eller hon handlar i 
enlighet med de befogenheter som de natio-
nella medlemmarna tilldelas enligt artiklarna 
9a—9d.  

Enligt punkt 2 i artikeln ska medlemssta-
terna för sin nationella medlem fastsälla be-
fogenheterna i det rättsliga samarbetet. Den 
nationella medlemmen ska ha åtminstone de 
ordinarie befogenheter som har definierats i 
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artikel 9b samt de befogenheter som anges i 
artiklarna 9c och 9d och vilka skulle vara 
tillgängliga för medlemmen i egenskap av 
nationell åklagare, domare respektive polis. 
Det är allts fråga om minimibefogenheter 
vilket innebär att det inte finns hinder mot att 
bevilja den nationella medlemmen tom. vid-
sträcktare befogenheter än vad som förutsätts 
i artiklarna. Befogenheterna kan begränsas 
enbart av skäl som nämns i artikel 9e och 
som har samband med att befogenheterna 
strider mot konstitutionella bestämmelser el-
ler grundläggande aspekter av det straffrätts-
liga systemet.  

Artikel 9b. Ordinarie befogenheter. Arti-
keln innehåller bestämmelser om de ordina-
rie befogenheter som samtliga nationella 
medlemmar ska ha. Enligt punkt 1 i artikeln 
ska den nationella medlemmen ha rätt att i 
egenskap av behörig nationell myndighet ta 
emot, översända, underlätta, följa upp och 
lämna tilläggsinformation i samband med 
verkställigheten av begäranden om rättsligt 
samarbete. När befogenheterna utövas ska 
den nationella behöriga myndigheten ome-
delbart underrättas. Om en begäran om rätts-
lig hjälp inte i sin helhet har verkställts, kan 
den nationella medlemmen enligt punkt 2 be 
den nationella behöriga myndigheten för sin 
medlemsstat att vidta kompletterande åtgär-
der så att begäran till alla delar ska kunna 
verkställas fullständigt. 

Finlands nationella medlem kan för närva-
rande med en statsåklagares befogenheter ta 
emot, översända och följa upp begäranden 
om rättslig hjälp samt vid behov be om kom-
pletterande åtgärder som gäller dem. Med-
lemmen har alltså redan de befogenheter som 
avses i artiklarna 9a och 9b i Eurojustbeslu-
tet. 

Artikel 9c. Befogenheter som utövas i 
samförstånd med en behörig nationell myn-
dighet. I artikeln uppräknas de åtgärder som 
den nationella medlemmen bör ha befogen-
het till i samförstånd med den behöriga na-
tionella myndigheten eller på begäran av 
denna. Enligt punkt 1 finns bland dessa ut-
färdande och verkställande av begäranden 
om rättsligt samarbete (punkterna a och b), 
föreskrivande av utredningsåtgärder som vid 
Eurojusts samordningsmöte har konstaterats 
vara nödvändiga (punkt c) samt godkännande 

och samordnande av kontrollerade leveranser 
(punkt d). Beslutanderätten i de situationer 
som avses i punkterna a—d begränsas natur-
ligtvis till åtgärder som den nationella med-
lemmen utför i sin egen medlemsstat. De be-
fogenheter som avses i punkt 2 i artikeln ska 
i princip utövas av en behörig nationell myn-
dighet. 

I den gällande Eurojustlagen finns inga be-
stämmelser om att den nationella medlem-
men kan fatta de beslut som avses i artikel 9c 
i Eurojustbeslutet, när det är fråga om åtgär-
der vilka den nationella medlemmen inte har 
befogenhet att fatta beslut om i egenskap av 
statsåklagare. T.ex. hör enligt tvångsme-
delslagen (450/1987) beslut om vissa 
tvångsmedel till domstol. Om en del av 
tvångsmedlen kan igen en anhållningsberät-
tigad tjänsteman eller undersökningsledaren 
besluta. Också i 3 kap. i polislagen 
(493/1995) ingår bestämmelser om de myn-
digheter som är behöriga att besluta om olika 
medel för att inhämta information. De behö-
riga förundersöknings- och åklagarmyndig-
heternas uppgifter har fastställts också regi-
onalt. Det att en anhållningsberättigad tjäns-
teman t.ex. har befogenhet att besluta om 
husrannsakan enligt 5 kap. 3 § i tvångsme-
delslagen berättigar inte till att utöva denna 
befogenhet på en annan myndighets upp-
giftsområde. Dessutom har åklagaruppgifter-
na som avses t.ex. i EU-utlämningslagen och 
frysningslagen koncentrerats till de åklagare 
som verkar inom Helsingfors, Kuopio, Uleå-
borgs, och Tammerfors tingsrätters domkret-
sar. Endast av särskilda skäl kan någon annan 
åklagare vara behörig åklagare. 

Kontrollerade leveranser kan anses som ett 
sätt att inhämta information i samband med 
brottsundersökningen. I Finland har de för-
ståtts som en överföring av förundersök-
ningsåtgärder som alltså har samband med 
5 § 1 mom. i polislagen och som syftar till att 
inhämta information om en större brottshel-
het och de parter som har varit delaktiga i 
den. Ofta används kontrollerad leverans som 
en metod för att utreda gränsöverskridande 
internationell brottslighet. Sådana varupartier 
som misstänks vara olagliga stoppas inte utan 
de övervakas tills de når sin destination. Syf-
tet är att avslöja så många personer som möj-
ligt som har gjort sig skyldiga till det brotts-
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liga förfarandet. Vid kontrollerade leveranser 
kan polisen också delta i själva försändelsen. 

Finlands nationella lagstiftning innehåller 
inga bestämmelser om kontrollerade leveran-
ser, fastän man nog känner till dem som 
verksamhetsmetoder i samarbetsförpliktelser 
som är bindande för Finland. I de internatio-
nella instrumenten ingår också en definition 
för kontrollerad leverans. T.ex. enligt artikel 
2 i i Förenta Nationernas konvention mot 
gränsöverskridande brottslighet (FördrS 
20/2004, nedan FN-konventionen mot orga-
niserad brottslighet) avses med kontrollerad 
leverans en metod att tillåta att en olaglig el-
ler misstänkt försändelse förs ut ur, genom 
eller in i en eller flera stater med de behöriga 
myndigheternas vetskap och under deras 
övervakning i avsikt att utreda brottet och 
identifiera personer som är delaktiga i brot-
tet. Förutom i nämnda konvention ingår det 
reglering som har samband med kontrollera-
de leveranser i t.ex. den tidigare nämnda 
rättshjälpskonventionen från år 2000, i Euro-
peiska unionens konvention om ömsesidigt 
bistånd och samarbete mellan medlemssta-
ternas tullförvaltningar (FördrS147/2004) 
samt i Förenta Nationernas konvention mot 
olaglig hantering av narkotika och psykotro-
pa ämnen (FördrS 44/1994). 

Kontrollerad leverans har nämnts i reger-
ingens proposition (RP 61/1993 rd) om lagen 
om internationell hjälp i straffrättsliga ären-
den, nedan straffrättshjälpslagen, som en så-
dan annan rättslig hjälp som avses i 1 § 2 
mom. 6 punkten i lagen som Finland kan ge 
med anledning av en framställning om rätts-
lig hjälp för behandlingen av straffrättsliga 
ärenden. Också lagutskottet har ansett att an-
sett att nämnda bestämmelse täcker in sam-
arbetet i fråga om kontrollerade leveranser 
(LaUB 25/1993 rd). I lagstiftningen ingår för 
närvarande inga uttryckliga bestämmelser om 
beslutanderätten i situationer med rättslig 
hjälp som gäller kontrollerade leveranser, 
varför det inte finns hinder för att Finlands 
nationella medlem med en statsåklagares be-
fogenheter skulle kunna bevilja tillstånd för 
kontrollerade leveranser. I praktiken kan i 
Finland om kontrollerade leveranser besluta 
en tjänsteman på chefsnivå inom förunder-
sökningsmyndigheten. Det kan också vara 
nödvändigt att till en kontrollerad leverans 

foga teknisk spårning som avses i 5 a kap. 
4 b § och om vilken enligt 5 § 4 mom. i ka-
pitlet förundersökningsledaren beslutar. 

Vid ingången av år 2010 trädde i kraft la-
gen om samarbete mellan polisen, tullen och 
gränsbevakningsväsendet (687/2009, nedan 
PTG-lagen). I 4 § i lagen finns bestämmelser 
om förfarandet för att genomföra kontrolle-
rade leveranser och för att arrangera samar-
betet mellan polisen tullen och gränsbevak-
ningsväsendet. Lagen innehåller dock inte 
bestämmelser om det materiella innehållet 
för kontrollerade leveranser. Enligt 4 mom. i 
paragrafen kan närmare bestämmelser om 
beslutsförfarandet som har samband med 
kontrollerade leveranser utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

I riksdagen har man återkommande ansett 
det som en brist att det inte finns nationella 
bestämmelser om kontrollerade leveranser 
och skyndat på att sådana ska fås till stånd 
(RSv 92/2003 rd, LaUB 5/2003 rd, FvUB 
2/2004 rd, LaUU 23/2008 rd, GrUU 35/2008 
rd). En behörig reglering i fråga om kontrol-
lerade leveranser har också ansetts som en 
rättssäkerhetsfråga såväl med hänsyn till de 
brottsmisstänkta som till myndigheterna. För 
det internationella samarbetet är det viktigt 
att det lätt går att klarlägga vilka myndighe-
ternas befogenheter och möjligheter är att 
delta i det operativa samarbetet i varje enskilt 
fall (LaUU 23/2008). 

Genom Eurojustbeslutet ingriper man inte i 
nationella fall i befogenhetsfördelningen 
mellan förundersökningsmyndigheter, åkla-
gare eller domstolar. Beslutet syftar endast 
till att främja att medlemsstaternas behöriga 
myndigheter så omfattande som möjligt ska 
kunna utnyttja Eurojust med hjälp av sin na-
tionella medlem. Finlands behöriga myndig-
het kan till exempel ge den nationella med-
lemmen fullmakt att för myndighetens räk-
ning framställa en begäran om rättslig hjälp 
till en främmande stat eller att på begäran av 
undersökningsledaren besluta om en åtgärd 
som man har beslutat om vid Eurojusts sam-
ordningsmöte när undersökningsledaren inte 
själv har kunnat delta i mötet. När det är frå-
ga om verkställighet av en begäran om rätts-
ligt samarbete, kan den nationella medlem-
men med samtycke av den myndighet som i 
Finland svarar för verkställigheten av begä-
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ran utreda om begäran enlig internationella 
instrument och finsk lag kan bifallas och, om 
detta är fallet, förordna att begäran ska verk-
ställas i Finland. Behovet av att överföra be-
slutanderätten till den nationella medlemmen 
kan föranledas t.ex. av att begäran måste 
verkställas brådskande eller med iakttagande 
av ett visst förfarande och av att beslutsfat-
tande kan bli snabbare av att det överförs till 
den nationella medlemmen. Verkställigheten 
av begäran ska dock bestämmas enligt finsk 
lag. Om det alltså är fråga om en begäran om 
rättslig hjälp som förutsätter beslag bör den 
föras till domstol för att fastställas på det sätt 
som föreskrivs i 4 kap. 15 a § i tvångsme-
delslagen. 

Den nationella medlemmens behörighet 
begränsas i alla situationer av att Eurojust 
endast kan verka för att kunna uppfylla sina 
mål och fullgöra sina uppgifter. Den natio-
nella medlemmens uppgift är att bistå de be-
höriga nationella myndigheterna vid sådana 
utredningar och åtal som berör två eller flera 
medlemsstater. Detta innebär att t.ex. före-
byggande av brott eller verksamhet av typen 
spaning samt verkställighet av straff faller 
utanför Eurojusts och också den nationella 
medlemmens behörighet.  

Allt som allt kan de lagändringar som för-
anleds av artikel 9c inte anses problematiska 
med tanke på myndigheternas befogenheter, 
eftersom den nationella medlemmen inte ska 
ha befogenhet att ensam besluta om de åtgär-
der som avses i artikel 9c, utan han eller hon 
ska alltid verka i samförstånd med en natio-
nell myndighet eller med samtycke av denna. 

Det föreslås att det i Eurojustlagen tas in en 
bestämmelse om att den nationella medlem-
men på begäran eller med samtycke av den 
finska nationella myndigheten ska kunna fat-
ta beslut om de åtgärder som avses i artikel 
9c. Med beaktande av Eurojusts mål och 
uppgifter täcker befogenheten sådana åtgär-
der som det i Finland hör till förundersök-
ningsmyndighetens eller åklagarens behörig-
het att besluta om. I lagen ska också för tyd-
lighetens skull tas in en bestämmelse som är 
tillämplig på den nationella medlemmens 
samtliga befogenheter och enligt vilken kon-
stateras att om framställningar och verkstäl-
ligheten av begäranden om straffrättsligt sa-

marbete gäller i övrigt vad som har föreskri-
vits eller avtalats om detta. 

Artikel 9d. Befogenheter som utövas i 
brådskande ärenden. Artikeln gäller den na-
tionella medlemmens befogenheter i bråds-
kande situationer där han eller hon inte till-
räckligt snabbt kan fastställa den nationella 
behöriga myndigheten eller kontakta denna. 
Den nationella medlemmen har då rätt att 
godkänna och samordna kontrollerade leve-
ranser i sin medlemsstat (punkt a) samt, när 
det gäller den egna medlemsstaten, verkställa 
begäranden och beslut om rättsligt samarbete 
(punkt b). Så snart den nationella behöriga 
myndigheten har fastställts eller kontaktats, 
ska den informeras om utövandet av befo-
genheterna.  

Den nationella medlemmen har redan en-
ligt nuvarande lagstiftning befogenheter att i 
brådskande ärenden fatta de beslut som avses 
i artikel 9d. Fastän huvudansvaret för hand-
läggningen av brottmål ligger hos de natio-
nella behöriga myndigheterna, har den natio-
nella medlemmen enligt 3 § 2 mom. i gällan-
de Eurojustlag befogenhet att i brådskande 
situationer själv vidta nödvändiga åtgärder. I 
enlighet med vad som det ovan har redo-
gjorts för har man genom regleringen efter-
strävat att säkerställa att ett sådant beslut om 
undersökningsåtgärder som måste fattas 
snabbt kan fattas också när den tjänsteman 
som svarar för undersökningen i hemlandet 
inte kan nås. 

I Eurojustlagen föreslås en bestämmelse 
också om den nationella medlemmens befo-
genheter att fatta beslut i brådskande situa-
tioner. Enligt bestämmelsen ska den nationel-
la medlemmen i brådskande situationer ha 
befogenhet att bevilja tillstånd för och sam-
ordning av kontrollerade leveranser i Fin-
land, att besluta om verkställighet i Finland 
av en framställning om straffrättsligt samar-
bete samt om verkställighet i Finland av en 
förundersökningsåtgärd som Eurojusts sam-
ordningsmöte har ansett nödvändig. I be-
stämmelsen ska också preciseras samarbets- 
och kontakthållningsskyldigheten mellan den 
nationella medlemmen och de behöriga fins-
ka nationella myndigheterna så att den natio-
nella medlemmen i brådskande situationer 
kan fatta beslut i ärendet efter att först ha 
kontaktat den myndighet som svarar för utfö-
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randet av åtgärden i Finland. Befogenheten 
begränsas på detta sätt till den situation där 
den behöriga tjänstemannen på chefsnivå inte 
kan nås. I bestämmelsen konstateras det ock-
så att befogenheten att besluta om en fort-
sättning av åtgärden återgår på den behöriga 
nationella myndigheten genast då myndighe-
ten har nåtts. Med beaktande av att det i det 
finska förundersökningssystemet finns jour 
dygnet runt kan det antas att bestämmelsen 
blir tillämplig ytterst sällan. Också utifrån 
Finlands geografiska läge kan det bedömas 
att framställningar om kontrollerade leveran-
ser vore sällsynta. 

Artikel 9e. Begäranden från nationella 
medlemmar när befogenheter inte kan ut-
övas. Artikeln innehåller bestämmelser om 
grunder enligt vilka det är möjligt att avvika 
från utövandet av de befogenheter som avses 
i artiklarna 9c och 9d. En avvikelse är tillåten 
när tilldelandet av befogenheter till den na-
tionella medlemmen strider mot konstitutio-
nella bestämmelser eller grundläggande 
aspekter av det straffrättsliga systemet avse-
ende fördelningen av befogenheter mellan 
polis, åklagare och domare, den funktionella 
uppgiftsfördelningen mellan åklagarmyndig-
heterna eller den berörda medlemsstatens fe-
derala struktur. Den nationella myndigheten 
ska då åtminstone vara behörig att lägga fram 
ett förslag för den myndighet som är behörig 
att utöva de befogenheter som avses i artik-
larna 9c och 9d. Medlemsstaterna ska se till 
att den behöriga nationella myndigheten utan 
onödigt dröjsmål behandlar begäran från den 
nationella medlemmen. 

Av de orsaker som anförts i den allmänna 
motiveringen föreslås inte någon avvikelse 
från de befogenheter som avses i artiklarna 
9d och 9c. 

Artikel 9f. Nationella medlemmars delta-
gande i gemensamma utredningsgrupper. 
Artikeln innehåller en bestämmelse om na-
tionella medlemmars deltagande i gemen-
samma utredningsgrupper. Enligt artikeln ska 
medlemmen ha rätt att delta i och inrättandet 
av utredningsgrupper i enlighet med rambe-
slut 2002/465/RIF. Medlemsstaterna får dock 
ställa som villkor för den nationella med-
lemmens deltagande att den behöriga natio-
nella myndigheten samtycker till deltagandet. 
De nationella medlemmarna, deras biträdan-

de nationella medlemmar eller assisterande 
nationella medlemmar ska enligt bestämmel-
sen uppmanas att delta i gemensamma utred-
ningsgrupper där deras egen medlemsstat 
deltar och för vilka gemenskapsfinansiering 
tillhandahålls enligt tillämpliga finansierings-
instrument. Varje medlemsstat ska också 
fastställa om den nationella medlemmen ska 
delta i den gemensamma utredningsgruppen i 
egenskap av behörig nationell myndighet el-
ler på Eurojusts vägnar. 

I gällande Eurojustlag finns inga specialbe-
stämmelser om den nationella medlemmens 
deltagande i gemensamma utredningsutred-
ningsgrupper. Enligt 2 § i lagen om gemen-
samma utredningsgrupper består en utred-
ningsgrupp av behöriga myndigheter i de sta-
ter som inrättat gruppen. I en utrednings-
grupp kan också ingå åklagare (RP 
186/2002 rd). I enlighet med vad som särskilt 
bestäms i överenskommelsen om inrättande 
av utredningsgruppen kan även andra perso-
ner än medlemsstaternas tjänstemän höra till 
utredningsgruppen, t.ex. representanter för 
Eurojust eller Europol. Eftersom Eurojusts 
nationella medlem enligt artikel 9f ska upp-
manas att delta i sådana utredningsgrupper 
för vilka gemenskapsfinansiering tillhanda-
hålls, föreslås det att det i lagen tas in en be-
stämmelse om denna skyldighet. 

I lagen ingår inte bestämmelser om huruvi-
da den nationella medlemmen ska delta i den 
gemensamma utredningsgruppen i egenskap 
av behörig nationell myndighet eller på Euro-
justs vägnar. Enligt den föreslagna lagen del-
tar den nationella medlemmen i gemensam-
ma utredningsgrupper som Finlands behöriga 
åklagarmyndighet. 

Artikel 10. Kollegium. Artikeln innehåller 
bestämmelser om sammansättningen för Eu-
rojusts kollegium, förfarandet för godkän-
nande av Eurojusts arbetsordning och för be-
slutsfattandet inom kollegiet. Genom det nya 
Eurojustbeslutet har förfarandet för godkän-
nande av kollegiets arbetsordning ändrats så 
att rådet i stället för med ett enhälligt beslut 
som förutsätts i Eurojustbeslutet från år 2002 
godkänner arbetsordningen med kvalificerad 
majoritet. 

Artikel 12. Eurojusts nationella samord-
ningssystem. Artikeln innehåller bestämmel-
ser om Eurojusts nationella samordningssy-
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stem. Genom artikeln ersätts artikel 12 om att 
utse nationella kontaktpersoner i Eurojustbe-
slutet från år 2002. Enligt punkt 1 i artikeln 
ska varje medlemsstat utse minst en nationell 
kontaktperson för Eurojust. I punkt 2 i arti-
keln uppställs en skyldighet för medlemssta-
ten att inom två år från det att det nya Euro-
justbeslutet har trätt i kraft inrätta ett natio-
nellt samordningssystem för att säkerställa 
samordning av det arbete som utförs av de 
kontaktpersoner som avses i punkterna a—d. 
Bland dessa kontaktpersoner finns de natio-
nella kontaktpersonerna för Eurojust (punkt 
a), de nationella kontaktpersonerna för Euro-
just avseende terrorism (punkt b), den natio-
nella kontaktpersonen för det europeiska 
rättsliga nätverket och upp till tre andra kon-
taktpunkter för det europeiska rättsliga nät-
verket (punkt c) samt representanterna för 
nätverket för gemensamma utredningsgrup-
per och de nätverk som inrättats för krigsför-
brytelser, för återvinning av tillgångar och 
för förebyggande av korruption (punkt d). 
Enligt punkt 3 i artikeln ska kontaktperso-
nerna behålla sin ställning och status enligt 
nationell rätt. Enligt punkt 4 i artikeln ska 
Eurojusts nationella kontaktpersoner som av-
ses i punkt 1 eller en av dem ansvara för att 
det nationella samordningssystemet för Euro-
just fungerar. 

I punkt 5 i artikeln föreskrivs det om sam-
ordningssystemets uppgifter. Samordnings-
systemet ska underlätta utförandet av Euro-
justs uppgifter genom att säkerställa att ären-
dehanteringssystemet får information om den 
berörda medlemsstaten på ett effektivt och 
tillförlitligt sätt. Dessutom ska samordnings-
systemet hjälpa Eurojust med att fastställa 
om ett ärende ska behandlas med bistånd av 
Eurojust eller av det europeiska rättsliga nät-
verket. Vidare har samordningssystemet som 
uppgift att bistå den nationella medlemmen 
med att fastställa relevanta myndigheter för 
verkställande av begäranden och beslut om 
rättsligt samarbete samt ha ett nära samarbete 
med den nationella Europolenheten. Enligt 
punkt 6 i artikeln ska de kontaktpersoner som 
avses i punkt 1 och i punkterna 2.a, 2.b och 
2.c anslutas till Eurojusts ärendehanterings-
system.  Enligt punkt 7 i artikeln ska ingen-
ting i artikeln tolkas som att det påverkar de 
direkta kontakterna mellan myndigheterna 

enligt vad som föreskrivs i instrumenten om 
rättsligt samarbete eller mellan den nationella 
medlemmen och hans eller hennes medlems-
stat.  

Enligt artikel 12 i Eurojustbelutet från år 
2002 lämnas det till varje medlemsstats 
prövning att utse en nationell kontaktperson 
för Eurojust. Artikeln förpliktar till att utse 
endast en kontaktperson som behandlar terro-
rismärenden. En nationell kontaktperson för 
frågor rörande terrorism ska utses också en-
ligt artikel 2.2 i rådets beslut om informa-
tionsutbyte och samarbete när det gäller ter-
roristbrott. 

Enligt 6 § i Eurojustlagen kan Riksåklagar-
ämbetet utse en eller flera nationella kontakt-
personer för Eurojust enligt artikel 12 i Euro-
justbeslutet. För närvarande är ingen kon-
taktperson utsedd. Till nationell kontaktper-
son för frågor rörande terrorism har utsetts en 
statsåklagare vid Riksåklagarämbetet. Någon 
nationell kontaktperson för det europeiska 
rättsliga nätverket har inte utsetts. De natio-
nella kontaktpersonerna för nätverket för de 
gemensanna utredningsgrupperna har utsetts 
inom åklagarväsendet, polisen och tullen. 
Kontaktpersoner för de nätverk som inrättats 
för krigsförbrytelser och för återvinning av 
tillgångar har utnämnts inom centralkrimi-
nalpolisen. För nätverket som inrättats för fö-
rebyggande av korruption har ingen kontakt-
person utsetts. Det finns ingen speciallag-
stiftning för samordning av nämnda perso-
ners uppgifter. 

Det föreslås att det i lagen tas in en be-
stämmelse om skyldigheten att utse de per-
soner som avses i artikel 12 i det nya Euro-
justbeslutet. I lagen ska också föreskrivas om 
kontaktpersonernas tillgång till Eurojusts 
ärendehanteringssystem för utförande av sina 
uppgifter. 

Artikel 13. Utbyte av information med 
medlemsstaterna och mellan de nationella 
medlemmarna. I artikeln ingår bestämmelser 
om utbyte av information mellan de nationel-
la myndigheterna och medlemmarna. Be-
stämmelserna är mera detaljerade och för-
pliktande än artikel 13 i Eurojustbeslutet från 
år 2002. Enligt punkt 1 i artikeln ska med-
lemsstaternas behöriga myndigheter med Eu-
rojust utbyta all information som är nödvän-
dig för att fullgöra Eurojusts uppgifter i en-
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lighet med artiklarna 4 och 5. Vid informa-
tionsutbytet ska beaktas reglerna om data-
skydd som anges i Eurojustbeslutet. Informa-
tionsutbytet ska minst omfatta den informa-
tion som anges i artikel 13.5, 13.6 och 13.7.  

Enligt punkt 2 i artikeln ska en överföring 
av information till Eurojust tolkas som en 
begäran om hjälp av Eurojust i det aktuella 
fallet endast om detta anges. De nationella 
medlemmarna kan i syfte att fullgöra Euro-
justs uppgifter enligt punkt 3 sinsemellan ut-
byta information eller med behöriga myndig-
heter i den egna medlemsstaten utan föregå-
ende tillstånd. I punkten förpliktas också till 
att informera de nationella medlemmarna om 
ett ärende som berör dem. 

Enligt punkt 4 ska artikeln inte påverka 
andra skyldigheter angående överföring av 
information till Eurojust som föranleds av 
andra instrument. Som exempel nämns rådets 
beslut 2005/671/RIF om informationsutbyte 
och samarbete när det gäller terroristbrott. 
Enligt artikel 2 i det beslutet föreskrivs om 
skyldigheten att till Eurojust översända upp-
gifter om lagföring och domar för terrorist-
brott som påverkar eller kan påverka flera 
medlemsstater. Informationen gäller uppgif-
ter som gör det möjligt att identifiera perso-
ner, grupper eller enheter, de aktuella brotten 
och de särskilda omständigheterna kring des-
sa, information om fällande domar för terro-
ristbrott och de särskilda omständigheterna 
kring dessa brott, kopplingar till andra rele-
vanta fall samt framställningar om rättslig 
hjälp.  

I punkterna 5—7 i artikeln fastställs de 
uppgifter som den nationella myndigheten 
alltid är skyldig att tillhandahålla med undan-
tag av de undantagssituationer som nämns i 
punkt 8. Enligt punkt 5 ska man se till att den 
nationella medlemmen informeras om inrät-
tandet av en gemensam utredningsgrupp och 
om resultaten av dess arbete. 

I punkt 6 i artikeln fastsälls de brottmål 
som den nationella medlemmen utan dröjs-
mål ska informeras om. Brottmålet ska direkt 
beröra minst tre medlemsstater och begäran 
om rättsligt samarbete ska ha överlämnats till 
minst två medlemsstater. Ett tilläggskrav är 
enligt punkt a att på det aktuella brottet kan 
följa ett frihetsstraff på åtminstone fem eller 
sex år i enlighet med medlemsstatens beslut 

och att brottet ingår i de nio brottsslag som är 
nämnda i punkten. Sådana brott är männi-
skohandel, sexuellt utnyttjande av barn och 
barnpornografi, olaglig narkotikahandel, 
olaglig handel med skjutvapen, delar av och 
komponenter till dessa samt korruption, be-
drägerier som riktar sig mot Europeiska ge-
menskapens ekonomiska intressen, förfalsk-
ning av euron, penningtvätt samt angrepp 
mot informationssystem. Oberoende av om 
kriterierna i enlighet med punkt a uppfylls 
ska den nationella medlemmen informeras, 
om det finns faktiska indikationer på att en 
kriminell organisation är inblandad (punkt b). 
Dessutom ska den nationella medlemmen in-
formeras om fall där det finns indikationer på 
att fallet kan ha en allvarlig gränsöverskri-
dande dimension eller återverkningar på Eu-
ropeiska unionens nivå eller att det kan på-
verka andra medlemsstater än de direkt be-
rörda (punkt c). 

Enligt punkt 7 i artikeln ska den nationella 
medlemmen informeras om behörighetskon-
flikter. Dessutom ska informeras om kontrol-
lerade leveranser som berör minst tre stater, 
av vilka minst två är medlemsstater. Den na-
tionella medlemmen ska också informeras 
om upprepade svårigheter att verkställa be-
gäranden om rättsligt samarbete. Enligt punkt 
10 i artikeln fastställs det närmare minimiin-
nehållet för information i enlighet med punk-
terna 5 – 7 i bilagan till beslutet. I bilagan in-
går uppgifter bl.a. för att individualisera brot-
tet och den som misstänks för brottet. I punkt 
11 krävs det att informationen ska översän-
das till Eurojust på ett strukturerat sätt.  

Punkt 8 innehåller en bestämmelse om un-
dantag från skyldigheten att lämna informa-
tion till Eurojust. En avvikelse är möjlig sär-
skilt i de fall, när lämnande av information 
skulle innebära att viktiga nationella säker-
hetsintressen skadas eller säkerheten för in-
divider äventyras. Enligt punkt 9 ska artikeln 
inte påverka de villkor som anges i avtal eller 
överenskommelser mellan medlemsstaterna 
och tredjeländer, inbegripet villkor som tred-
jeländer fastställer för användningen av upp-
gifter när de har tillhandahållits.  

Finsk lagstiftning innehåller ingen be-
stämmelse om en skyldighet att lämna ut 
uppgifter till Eurojust. I 7 § i Eurojustlagen 
föreskrivs om myndigheterna befogenhet att 
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under vissa förutsättningar lämna ut uppgif-
ter till Eurojust. Bestämmelserna i artikel 
13.5—7 om skyldigheten att utbyta informa-
tion i det nya Eurojustbeslutet är tillräckligt 
exakta för att kunna tillämpas direkt och krä-
ver alltså inte genomförandebestämmelser i 
lag. I den föreslagna lagen ska dock föreskri-
vas om den allmänna skyldigheten enligt 
punkt 1 att lämna den nationella medlemmen 
sådan information som är nödvändig för att 
fullgöra Eurojusts uppgifter. Bestämmelsen 
behövs för att förtydliga att också i det fallet 
att något av kriterierna enligt artikel 13.6 el-
ler 13.7 inte uppfylls, men informationen är 
viktig med hänsyn till Eurojusts behörighet 
och uppgifter, ska den nationella medlemmen 
informeras om detta. Som det ovan har kon-
staterats, har i artikel 13.6 och 13.7 räknats 
upp endast de uppgifter som minst ska läm-
nas den nationella medlemmen 

Artikel 13a. Information som lämnas till 
de behöriga nationella medlemmarna av Eu-
rojust. Artikeln handlar om att Eurojust ska 
förse de behöriga nationella myndigheterna 
med information. Eurojust ska förse de behö-
riga nationella myndigheterna med informa-
tion och återkoppling om resultaten av in-
formationsbehandlingen, inbegripet före-
komsten av kopplingar till fall som redan 
finns lagrade i ärendehanteringssystemet. 
Dessutom ska Eurojust när en behörig natio-
nell myndighet anmodar Eurojust att förse 
den med information översända informatio-
nen inom den tidsfrist som den myndigheten 
begär. 

I Eurojustbeslutet från år 2002 finns ingen 
bestämmelse som motsvarar artikeln. Syftet 
med den nya bestämmelsen är att se till att 
också medlemsstaternas behöriga myndighe-
ter får behövlig information med hjälp av 
sina nationella medlemmar. I enlighet med 
vad det ovan har redogjorts för sker allt in-
formationsutbyte mellan Eurojust och med-
lemsstaterna genom den nationella medlem-
men. 

Artikel 14. Behandling av personuppgifter.  
Artikeln gäller behandlingen av personupp-
gifter i Eurojust. Enligt artikel 14.3 i Euro-
justbeslutet från år 2002 ska de personupp-
gifter som behandlas av Eurojust bl.a. vara 
riktiga och aktuella med beaktande av infor-
mation från medlemsstaternas behöriga myn-

digheter eller andra partner enligt artiklarna 
13 och 26. Genom det nya beslutet har punkt 
3 utsträckts att gälla också situationer som 
avses i artikel 26a, dvs. när det är fråga om 
personuppgifter som har utbytts med Euro-
just och tredjestater eller internationella or-
ganisationer. 

Dessutom har bestämmelsen i artikel 14.4 i 
Eurojustbeslutet från år 2002 om upprättande 
av index över uppgifter som rör utredningar 
och upprättande av tillfälliga arbetsregister 
avlägsnats. Bestämmelser om register finns i 
artiklarna 16 och 16a i det nya Eurojustbeslu-
tet.  

Artikel 15. Restriktioner för behandling av 
personuppgifter. I punkt 1 i artikeln har räk-
nats upp de personuppgifter som Eurojust får 
behandla i de fall som har definierats i punk-
ten. Enligt Eurojustbeslutet från år 2002 får 
Eurojust behandla endast personuppgifter en-
ligt punkterna 1.a—1.k som berör personer 
”som är föremål en brottsutredning eller är 
åtalade för en eller flera typer av brottslighet 
eller brott enligt artikel 4”. Genom det nya 
Eurojustbeslutet har punkt 1 i artikeln ändrats 
genom att nämnda ordalydelse har ersatts 
med ”är misstänkta för att ha begått eller för 
att ha deltagit i ett brott där Eurojust har be-
hörighet eller som har dömts för ett sådant 
brott”. Det är alltså tillåtet att behandla förut-
om personuppgifterna för en misstänkt även 
personuppgifterna för en person som har 
dömts för ett brott. 

Personuppgifter som Eurojust enligt punkt 
1 i artikeln får behandla är bl.a. namn, med-
borgarskap, hemvist, yrke, personnummer, 
körkorts- och passuppgifter, bankkonton, be-
skrivning av de påstådda brotten, och upp-
lysningar som rör en förmodad tillhörighet 
till en kriminell organisation. Uppgifterna 
motsvarar personuppgifterna som har räknats 
upp i Eurojustbeslutet från år 2002. Genom 
det nya Eurojustbeslutet har till förteckning-
en fogats punkterna l, m och n. Enligt punkt l 
kan Eurojust också behandla telefonnummer 
och e-postadresser. Dessutom kan Eurojust 
behandla uppgifter som avses i artikel 2.2 a i 
direktiv 2006/24/EG dvs. trafik- och lokalise-
ringsuppgifter samt de uppgifter som behövs 
för att lokalisera en abonnent eller använda-
re. Enligt punkt m är det tillåtet att behandla 
fordonsregistreringsuppgifter. Enligt punkt n 
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kan behandlas DNA-profiler från den icke-
kodande delen av DNA, fotografier och fing-
eravtryck.  

I punkterna 2—4 i artikeln finns andra be-
gränsningar och villkor för behandling av 
personuppgifter. Behandlingen av person-
uppgifter är begränsad också i andra artiklar i 
beslutet (14, 16, 16—16b, 18 och 21). I be-
slutet finns också bestämmelser om indivi-
dens rätt att få tillgång till av Eurojust be-
handlade uppgifter om sig själv (artikel 19), 
om rättelse och utplåning av personuppgifter 
(artikel 20), om datasäkerhet (artikel 22) om 
en oberoende tillsyn av behandlingen av per-
sonuppgifter (artiklarna 17 och 23) om an-
svar för otillåten eller felaktig eller felaktig 
behandling av uppgifter (artikel 24) samt om 
sekretess (artikel 25). 

Allt som allt kan man anse att bestämmel-
serna om dataskydd i Eurojustbeslutet utgör 
ett helt och konsekvent regelverk om alla vä-
sentliga aspekter på dataskyddet. Till den del 
det är fråga om behandlingen i medlemssta-
terna av uppgifter som har utbytts mellan Eu-
rojust och medlemsstaterna tillämpas också 
rådets rambeslut om skydd av personuppgif-
ter som behandlas inom ramen för polissam-
arbete och straffrättsligt samarbete 
(2008/977/RIF). Detta konstateras i ingressen 
till punkt 13 i det nya Eurojustbeslutet. Av-
sikten är att överlämna en regeringsproposi-
tion till riksdagen om genomförande av ram-
beslutet under hösten 2010. I Finland före-
skrivs om dataskydd i samband med straff-
rättsligt samarbete i personuppgiftslagen, la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet, lagen om behandling av personupp-
gifter i polisens verksamhet, lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet och i tullagen. Fastän förteck-
ningen över de personuppgifter som Eurojust 
får behandla har utvidgats i artikel 15, så bör 
artikel 15 inte anses problematiskt med hän-
syn till skyddet för personuppgifter med be-
aktande av att uppgifterna noggrant har indi-
vidualiserats i bestämmelsen och att data-
skyddet i övrigt täckande har reglerats. 

Artiklarna 16 och 16a. Ärendehanterings-
system, index och tillfälliga arbetsregister. 
Artiklarna innehåller bestämmelser om Euro-
justs ärendehanteringssystem som består av 
tillfälliga arbetsregister och ett index som in-

nehåller personuppgifter och uppgifter utan 
koppling till person.  

Den nationella medlemmen ska öppna ett 
tillfälligt arbetsregister för varje ärende om 
vilket information sänds till honom eller 
henne i den mån detta sker i enlighet med be-
slutet eller med instrument som reglerar 
överföring av information till Eurojust. Till-
fälliga arbetsregister är filer som skapats i 
datasystemet och som innehåller uppgifter 
om brottmål. I arbetsregistren finns bl.a. all-
män information om vad slags brottmål det 
gäller, hur ärendet har kommit till Eurojust, 
medlemsstaterna som berörs av ärendet och 
Eurojusts åtgärder i ärendet i fråga. Det finns 
också närmare uppgifter om de personer och 
brott som har samband med ärendet. I arbets-
registret kan också lagras handlingar som har 
samband med handläggningen av målet.  

Tillgången till varje tillfälligt arbetsregister 
begränsas i början till den nationella med-
lemmen som har fört in uppgifterna och till 
dennas avdelning. Den nationella medlem 
som har öppnat ett tillfälligt arbetsregister 
ska för varje enskilt fall besluta huruvida till-
gången till det arbetsregistret ska vara be-
gränsad eller om annan bemyndigad Euro-
justpersonal ges tillgång till uppgifterna eller 
en del av dem. Ett villkor är att uppgifterna 
behövs för att Eurojust ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. De övriga medlemsstaternas 
avdelningar kan förse arbetsregistret med 
hänvisningar till andra tillfälliga arbetsregis-
ter som har samband med ärendet. 

I ärendehanteringssystemets index finns 
hänvisningar till tillfälliga arbetsregister. I 
indexets hänvisningar får endast ingå per-
sonuppgifter som nämns i artikel 15. Alla 
som har tillgång till ärendehanteringssyste-
met har tillgång till uppgifterna i indexet. 

Genom nämnda bestämmelser har ersatts 
artikel 16 om index och tillfälliga arbetsre-
gister i Eurojustbeslutet från år 2002.  

Artikel 16b. Tillgång till ärendehanter-
ingssystemet på nationell nivå. I artikeln in-
går bestämmelser om tillgången till de tillfäl-
liga arbetsregistren och indexet i Eurojusts 
ärendehanteringssystem för de personer som 
deltar i den nationella samordning som avses 
i artikel 12 samt om begränsningar i samband 
med tillgången. I punkt 1 i artikeln finns all-
männa begränsningar för tillgången till ären-
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dehanteringssystemet för de nationella kon-
taktpersoner som avses artikel 12.2. Perso-
nerna i fråga har tillgång till indexet, om inte 
den nationella medlemmen som har beslutat 
föra in uppgifter i indexet uttryckligen har 
vägrat sådan tillgång. Dessutom har de till-
gång till de tillfälliga arbetsregistren som 
öppnas eller hanteras av den nationella med-
lemmen från deras medlemsstat. Nämnda 
personer har också tillgång till tillfälliga ar-
betsregister som öppnas eller hanteras av na-
tionella medlemmar från andra medlemssta-
ter och till vilka den nationella medlemmen 
från deras medlemsstat har fått tillgång till, 
om inte den nationella medlemmen i med-
lemsstaten i fråga uttryckligen har vägrat till-
gång till arbetsregistret. 

Enligt punkt 2 i artikeln ska den nationella 
medlemmen, inom de begränsningar som 
fastställs i punkt 1, besluta om i vilken om-
fattning de nationella kontaktpersoner i hans 
eller hennes medlemsstat som är kopplade till 
Eurojusts ärendehanteringssystem i enlighet 
med artikel 12.6 ska beviljas tillgång till de 
tillfälliga arbetsregistren. 

I punkt 3 i artikeln ingår en bestämmelse 
om de nationella kontaktpersonernas tillgång 
till index i ärendehanteringssystemet. Enligt 
punkten ska varje medlemsstat efter samråd 
med sin nationella medlem besluta om i vil-
ken utsträckning tillgång till index garanteras 
kontaktpersoner som på motsvarande sätt 
som i situationer enligt punkt 2 har tillgång 
till ärendehanteringssystemet. I enlighet med 
vad det ovan har redogjorts för ska vara an-
slutna Eurojusts nationella kontaktpersoner, 
Eurojusts nationella kontaktperson i frågor 
som rör terrorism och det europeiska rättsliga 
nätverkets nationella kontaktpersoner. Dess-
utom kan enligt medlemsstatens prövning 
vara anslutna representanterna för nätverket 
för gemensamma utredningsgrupper och de 
nätverk som inrättats för krigsförbrytelser, 
för återvinning av tillgångar och för förebyg-
gande av korruption. Medlemsstaterna ska 
underrätta Eurojust och rådets generalsekre-
tariat om sitt beslut avseende genomförande 
av punkten så att generalsekretariatet ska 
kunna informera de övriga medlemsstaterna. 
Enligt punkten ska alla personer som har an-
knytning till ärendehanteringssystemet åt-
minstone ha tillgång till index i den mån det 

är nödvändigt för att få tillgång till de tillfäl-
liga arbetsregister till vilka de har garanterats 
tillgång av den nationella medlemmen.  

Det föreslås att det i lagen tas in bestäm-
melser om de i artikel 12.2 avsedda nationel-
la kontaktpersonernas rätt att använda Euro-
justs ärendehanteringssystem.  

Artikel 17. Personuppgiftsombud. Artikeln 
har ändrats huvudsakligen i språkligt hänse-
ende. 

Artikel 18. Tillåten tillgång till person-
uppgifter. Artikeln gäller befogenheterna att 
av Eurojust få personuppgifter som behand-
las av Eurojust.  Enligt bestämmelsen har en-
dast nationella medlemmar, biträdande na-
tionella medlemmar och assisterande natio-
nella medlemmar enligt artikel 2.2, personer 
som avses i artikel 12.2 i den mån de är 
kopplade till ärendehanteringssystemet enligt 
artikel 12.6 samt behörig personal vid Euro-
just tillgång till personuppgifter som behand-
las av Eurojust.  

Genom bestämmelsen har ersatts artikel 
18 om tillåten tillgång till personuppgifter i 
Eurojustbeslutet från år 2002. 

Artikel 19. Rätt att få tillgång till person-
uppgifter. Artikeln gäller individens rätt att 
av Eurojust få tillgång till personuppgifter 
som rör honom eller henne själv. I artikel 
19.4 b i Eurojustbeslutet från år 2002 ska 
tillgång till personuppgifter vägras om sådan 
tillgång kan äventyra någon nationell utred-
ning som Eurojust medverkar i. Genom det 
nya Eurojustbeslutet har punkten ändrats så 
att också äventyrandet av en sådan utredning 
som Eurojust inte medverkar i är en grund 
för att vägra tillgång till personuppgifter. 

Artikel 21. Tidsfrister för bevarande av 
personuppgifter. I artikeln finns bestämmel-
ser om de tidsfrister då Eurojust från sin da-
tabas ska utplåna de personuppgifter som Eu-
rojust har behandlat. Genom det nya Euro-
justbeslutet har det gjorts vissa ändringar i 
artikeln och vissa preciseringar av tidpunk-
terna och i bestämmelserna om avvikelser 
från skyldigheten att utplåna uppgifter. 

Artikel 23. Gemensam tillsyningsmyndig-
het. I artikeln har gjorts vissa ändringar bl.a. i 
bestämmelserna om tillsyningsmyndighetens 
sammanträdande. Tillsyningsmyndighetens 
behörighet har utvidgats till att gälla informa-
tionsutbyte med Eurojusts samarbetsparter. 
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Den kortaste mandatperioden för den domare 
som utnämns till tillsyningsmyndigheten har 
förlängts från 18 månader till tre år.  

Enligt 5 § i Eurojustlagen utser justitiemi-
nisteriet Finlands representant till Eurojusts 
gemensamma tillsyningsmyndighet. Det fö-
reslås att en bestämmelse med motsvarande 
innehåll i sak tas in också i den nya lagen. 
För närvarande representeras Finland i det 
gemensamma tillsyningsorganet av en tings-
domare. 

Artikel 25. Sekretess. I artikeln har gjorts 
ändringar av teknisk karaktär.  

Med stöd av 3 § 3 mom. i Eurojustlagen 
har den nationella medlemmen tystnadsplikt 
enligt artikel 25 i Eurojustbeslutet när det 
gäller uppgifter som han eller hon får från 
Eurojust. Bestämmelsen uppfyller kraven i 
artikel 25. En bestämmelse med samma in-
nehåll tas in också i den nya lagen. 

Artikel 25a. Samarbete med det europeis-
ka rättsliga nätverket och andra nätverk i 
Europeiska unionen som medverkar i straff-
rättsligt samarbete. I artikeln finns bestäm-
melser om samarbete mellan Eurojust och det 
europeiska rättsliga nätverket samt andra 
nätverk i Europeiska unionen som medverkar 
i straffrättsligt samarbete. Bestämmelserna 
kräver inte lagstiftningsåtgärder på nationell 
nivå.  

Artikel 26. Förbindelserna med institutio-
ner, organ och byråer med anknytning till 
gemenskapen eller unionen. I artikeln finns 
bestämmelser om upprättande av samarbets-
förbindelser med Europeiska unionens insti-
tutioner, organ och byråer. Förbindelser ska 
upprättas med åtminstone Europol, Europe-
iska byrån för bedrägeribekämpning 
(OLAF), Europeiska byrån för förvaltningen 
av det operativa samarbetet vid Europeiska 
unionens medlemsstaters yttre gränser (Fron-
tex) och rådet, särskilt dess gemensamma lä-
gescentral (Sitcen). Överenskommelserna 
med parterna och de praktiska arrangemang-
en kan gälla utbyte av information, även per-
sonuppgifter, och utstationering av kontakt-
personer vid Eurojust.  

I punkt 5 i artikeln finns en bestämmelse 
om informationsutbyte med OLAF som mot-
svarar bestämmelsen i artikel 26.4 i Euro-
justbeslutet från år 2002. Bestämmelsen krä-
ver att den nationella medlemmen är behörig 

myndighet vid informationsutbytet mellan 
Eurojust och OLAF. Förpliktelsen i bestäm-
melsen är uppfylld i 3 § 1 mom. i Eurojustla-
gen. Enligt sistnämnda bestämmelse är den 
nationella medlemmen behörig att utbyta in-
formation med Europeiska byrån för bedrä-
geribekämpning i det syfte som avses i arti-
kel 26.4 i Eurojustbeslutet. En bestämmelse 
med motsvarande innehåll ska tas in i 3 § 
1 mom. i den föreslagna lagen. 

I artikeln förutsätts det inte för den natio-
nella medlemmen motsvarande behörighet i 
förhållande till övriga organ som nämns i ar-
tikeln. Artikeln kräver därför inte till övriga 
delar en ändring av lagstiftningen. 

Artikel 26a. Förbindelserna med tredje-
stater och organisationer. Artikeln innehåller 
bestämmelser om samarbete mellan Eurojust 
och stater utanför EU samt internationella 
organisationer. Överenskommelser eller 
praktiska arrangemang med nämnda enheter 
får avse utbyte av information, inbegripet 
personuppgifter, och utstationering av sam-
bandsmän eller sambandspersoner vid Euro-
just. För utbyte av personuppgifter har det 
uppställts villkor som har samband med data-
skyddet och användningen av uppgifterna. 
En överenskommelse om samarbete kan 
ingås endast efter det att Eurojust har samrått 
med den gemensamma tillsyningsmyndighe-
ten om dataskyddsbestämmelserna och efter 
godkännande av rådet, med kvalificerad ma-
joritet. 

Artikel 27. Överföring av uppgifter. Enligt 
punkt 1 i artikeln kräver utbyte av informa-
tion med någon av de enheter som avses i ar-
tikel 26a att den nationella medlem i den 
medlemsstat som överlämnade informationen 
har gett sitt samtycke till överföringen av in-
formationen. Den nationella medlemmen ska 
i förekommande fall samråda med medlems-
staternas behöriga myndigheter. Enligt punkt 
2 i artikeln ska Eurojust svara för att överfö-
ringen av uppgifter är lagenlig och föra ett 
register över alla överföringar som utförs en-
ligt artiklarna 26 och 26a och över grunderna 
för överföringarna. I punkten uppställs också 
för mottagaren en skyldighet att ingå ett åta-
gande om att uppgifterna kommer att använ-
das endast för de ändamål för vilka de över-
fördes. 
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I den gällande lagen finns inga bestämmel-
ser om de krav som den nationella medlem-
men ska beakta innan den ger sitt samtycke 
till att uppgifter överförs från Eurojust till 
stater utanför EU eller till internationella or-
ganisationer. I propositionen föreslås det att 
den nationella medlemmen ska kunna ge sitt 
samtycke till att uppgifter som från Finland 
har lämnats till Eurojust överförs vidare från 
Eurojust till parter som avses i artikel 26a på 
samma villkor som gäller för utlämnande av 
uppgifterna från Finland till en främmande 
stat eller en internationell organisation. Innan 
samtycke ges ska den nationella medlemmen 
vid behov samråda med den finska myndig-
het som har tillhandahållit uppgifterna. 

Artikel 27a. Sambandspersoner utstatio-
nerade i tredjestater. Artikeln innehåller be-
stämmelser om utstationering av samarbets-
personer i tredjestater i enlighet med en så-
dan överenskommelse som avses i artikel 26a 
mellan Eurojust och staten i fråga.  

Artikel 27b. Framställningar om rättsligt 
samarbete som riktas till eller görs av tredje-
stater. I artikeln ingår bestämmelser om 
samordning av verkställigheten av sådana 
framställningar om rättsligt samarbete som 
görs av eller riktas till tredjestater när fram-
ställningarna är delar av samma utredning 
och måste verkställas i minst två medlems-
stater. 

Artikel 27 c. Annat ansvar för otillåten el-
ler felaktig behandling av uppgifter. I arti-
keln ingår bestämmelser om avtalsgrundat 
och annat skadeståndsansvar som gäller an-
nan än otillåten eller felaktig behandling av 
uppgifter. 

Det nya Eurojustbeslutets övriga bestäm-
melser. I det nya Eurojustbeslutet finns också 
vissa andra bestämmelser genom vilka mot-
svarande artiklar i Eurojustbeslutet från år 
2002 har ändrats. Dessa gäller närmast Euro-
justs interna administration och finansiering. 
Bestämmelserna avser den administrativa di-
rektören (artikel 29), personalen (artikel 30), 
ekonomin (artikel 33), fastställandet av bud-
geten (artikel 35), genomförandet av budget 
samt ansvarsfrihet (artikel 36), sekretessbe-
lagda EU-uppgifter (artikel 39a), rapporte-
ring (artikel 41) och utvärdering (artikel 
41a). 

Artiklarna 27a—41a kräver inte lagstift-
ningsåtgärder på nationell nivå. 

 
2  Lagförslag 

2.1 Lagen om genomförande av vissa be-
stämmelser i beslutet om Eurojust 

1 §. Lagens syfte. Enligt paragrafen genom-
förs genom lagen de åtgärder som förutsätts 
av det nya Eurojustbeslutet. Genomförandet 
omfattar Eurojustbeslutet sådant som det ly-
der ändrat genom det nya beslutet. I enlighet 
med praxis vid författningshänvisningar 
nämns endast den ursprungliga författningen, 
dvs. hänvisningsuppgifterna i fråga om Euro-
justbeslutet från år 2002. Såsom det ovan har 
konstaterats är avsikten att i samband med 
genomförandet av det nya Eurojustbeslutet 
upphäva den gällande Eurojustlagen. Nedan 
redogörs för ändringarna i sakinnehållet i den 
Eurojustlag som upphävs. Till den del som 
paragraferna motsvarar bestämmelserna i den 
lag som upphävs, framgår motiveringen till 
dem av regeringens proposition 61/2008 rd. 

2 §. Nationell medlem. I fråga om den na-
tionella medlemmens mandatperiod motsva-
rar 1 mom. i paragrafen 2 § 1 mom. i lagen 
som ska upphävas. Den nationella medlem-
mens mandatperiod är alltså fyra år och den 
kan förnyas en gång. I en situation där den 
nationella medlemmen är ordförande eller 
vice ordförande för Eurojust får hans eller 
hennes mandatperiod förlängas till utgången 
av ordförande- eller viceordförandeskapet. 
Förlängningen av mandatperioden påverkas 
inte av att den nationella medlemmen kan ut-
ses för högst två mandatperioder såsom ock-
så för närvarande. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar till sitt in-
nehåll 2 § 2 mom. i den lag som ska upphä-
vas. Den nationella medlemmen utnämns 
alltså till ett tjänsteförhållande för viss tid 
som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet. 
Den nationella medlemmen ska uppfylla de 
allmänna behörighetsvillkoren för statsåkla-
gare enligt 13 § 2 mom. i lagen om allmänna 
åklagare, dvs. han eller hon ska ha avlagt ju-
ris kandidatexamen och ha den skicklighet 
som behövs för uppgiften. 

3 §. Den nationella medlemmens behörig-
het och uppgifter. Sakinnehållet i paragrafen 
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i den lag som upphävs föreslås ändrat som en 
följd av artiklarna 9—9d i det nya Eurojust-
beslutet. Det har redogjorts för artiklarnas 
innehåll i motiveringen till artiklarna. Para-
grafens 1 mom. bibehålls med samma inne-
håll som 3 § 1 mom. i den lag som ska upp-
hävas. Den nationella medlemmen ska alltså 
ha befogenhet att i enlighet med 7 § i lagen 
om allmänna åklagare i hela landet sköta 
åklagaruppgifter. Befogenheten omfattar en-
dast brottmål som hör till Eurojusts uppgif-
ter. Dessa har definierats i artikel 4 i det nya 
Eurojustbeslutet. Dessutom ska han eller hon 
ha befogenhet att ta emot och göra framställ-
ningar om rättsligt samarbete samt underlätta 
och följa upp verkställigheten av dem. I mo-
mentet bibehålls den bestämmelse som också 
ingår i den lag som ska upphävas och som 
avser den nationella medlemmens befogenhet 
att utbyta information med Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning. Till denna del 
hänvisas det i momentet till artikel 26.5 i det 
nya Eurojustbeslutet i enlighet med den änd-
rade numreringen för bestämmelserna. 

I 2 mom. i paragrafen bibehålls den be-
stämmelsen om den nationella medlemmens 
skyldighet att utan dröjsmål sända en begäran 
om straffrättsligt samarbete till de behöriga 
finska myndigheterna som motsvarar andra 
meningen 3 § 2 mom. i den lag som ska upp-
hävas. Bestämmelsen fastställer befogenhets-
fördelningen mellan den nationella medlem-
men och den behöriga finska myndigheten 
enligt vilken huvudansvaret för handlägg-
ningen av ett brottmål ligger hos den natio-
nella myndigheten. 

Paragrafens 3 mom. gäller sådana åtgärder 
som den nationella medlemmen får vidta på 
begäran av den behöriga finska myndigheten 
eller efter att fått dess samtycke. I 1 punkten 
finns en bestämmelse som motsvarar den för-
sta meningen i 3 § 2 mom. i den lag som ska 
upphävs och som innebär att den nationella 
medlemmen kan hänföra ett brottmål till Eu-
rojust endast på begäran av den myndighet 
som svarar för handläggningen av målet. Be-
stämmelsen syftar till att underlätta de natio-
nella myndigheternas verksamhet genom att 
göra det möjligt att dessa ska kunna ge den 
nationella medlemmen att avfatta och verk-
ställa framställningar som har samband med 
rättsligt samarbete samt när Eurojust sam-

ordnar undersökningen eller åtalet i ett 
brottmål som berör flera medlemsstater.  

Enligt punkt 2 kan den nationella med-
lemmen framställa en begäran om rättsligt 
samarbete till en främmande stat. Grunden 
för att ge den nationella medlemmen full-
makt att framställa en begäran som avses i 
bestämmelsen kan framför allt vara att på 
detta sätt underlätta eller påskynda verkstäl-
ligheten av framställningen. 

Enligt punkt 3 kan den nationella med-
lemmen besluta om verkställighet i Finland 
av en framställning om straffrättsligt samar-
bete. Bestämmelsen kan bli tillämplig t.ex. 
när den nationella medlemmen har tagit emot 
en sådan begäran om straffrättsligt samarbete 
som måste verkställas i brådskande ordning. 
Den nationella medlemmen ska då i enlighet 
med villkoren i punkt 2 stå i kontakt med den 
behöriga finska myndigheten som med stöd 
av 3 mom. 3 punkten kan ge sitt samtycke till 
att den nationella medlemmen beslutar om 
verkställighet av åtgärden i Finland. Enligt 
punkten kan den nationella medlemmen en-
dast besluta om verkställighet av en sådan 
åtgärd som i Finland förundersökningsmyn-
digheten eller åklagaren beslutar om. Med 
andra ord är det inte möjligt att på den natio-
nella medlemmen överföra befogenhet att 
besluta om åtgärder om vilka i Finland dom-
stolen beslutar. Avgränsningen är motiverad 
för att det i statsförfattningsrättsligt hänseen-
de kan vara problematiskt att överföra beslu-
tanderätt som hör till domstol till den natio-
nella medlemmen. Det finns inte heller ett 
behov för detta såtillvida att den nationella 
medlemmens uppgifter uttryckligen har sam-
band med samordningen av förundersök-
nings- och åtalsåtgärderna. För verkställighe-
ten av en framställning av rättsligt samarbete 
gäller i övrigt vad som särskilt har föreskri-
vits om den eller vad som har överenskom-
mits med den staten i fråga. Detta konstateras 
i 6 mom. som det redogörs för nedan. 

I punkterna 4 och 5 ingår bestämmelser om 
att den nationella medlemmen kan besluta att 
bestämma om utförande i Finland av en för-
undersökningsåtgärd som har överenskom-
mits vid Eurojusts samordningsmöte samt 
besluta om beviljande av tillstånd till eller 
samordning av kontrollerade leveranser i 
Finland. Detta innebär att t.ex. förundersök-
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ningsledaren eller den tjänsteman som beslu-
tar om kontrollerade leveranser kan ge den 
nationella medlemmen fullmakt att vid behov 
besluta om verkställighet av en åtgärd som 
har överenskommits vid Eurojust samord-
ningsmöte, om tjänstemannen i fråga själv 
inte har kunnat delta i mötet. Det har ovan i 
motiveringen till artiklarna redogjorts för be-
stämmelserna om kontrollerade leveranser. 
Bestämmelser om förfarandet för kontrolle-
rade leveranser finns i 4 § i PTG-lagen. 
Nämnda bestämmelse innehåller dock inte en 
definition för kontrollerad leverand, utan i 
den hänvisas till ett internationellt avtal eller 
någon annan förpliktelse som är bindande för 
Finland. T.ex. avses enligt artikel 2 punkt i i 
FN-konventionen mot organiserad brottslig-
het med kontrollerad leverans en metod att 
tillåta att en olaglig eller misstänkt försändel-
se förs ut ur, genom eller in i en eller flera 
stater med de behöriga myndigheternas vet-
skap och under deras övervakning i avsikt att 
utreda brottet och identifiera personer som är 
delaktiga i brottet. 

Paragrafens 4 mom. gäller den nationella 
medlemmens befogenheter i brådskande fall. 
I enlighet med motiveringen till artiklarna 
preciseras regelverket om brådskande fall 
som finns i 3 § 2 mom. i den lag som ska 
upphävas. Bestämmelsen syftar till att trygga 
den nationella medlemmens möjligheter att 
fungera i en situation där det förutsätts ett 
snabbt beslut och där han eller hon inte når 
den myndighet som i Finland har befogenhet 
att besluta i ärendet. Enligt momentet kan 
den nationella medlemmen då besluta om de 
åtgärder som avses i 3 mom. 3–5 punkten, 
dvs. om verkställighet av en begäran om 
straffrättsligt samarbete, om verkställighet i 
Finland av en förundersökningsåtgärd som 
det har beslutats om vid Eurojusts samord-
ningsmöte samt om tillstånd för kontrollera-
de leveranser eller samordning av sådana. 
Vid samordning av kontrollerade leveranser 
är det främst fråga om att säkerställa infor-
mationsgången mellan olika ansvariga myn-
digheter. 

Man har i förslaget eftersträvat att begränsa 
den nationella medlemmens beslutanderätt i 
brådskande fall så att det i praktiken inte ska 
finnas ett behov av att ty sig till bestämmel-
sen. Detta beror på att det i Finland finns ett 

dygnet runt joursystem såväl vid förunder-
sökningsmyndigheterna som inom åklagar-
organisationen. Den nationella medlemmens 
befogenheter begränsas av att han eller hon 
alltid innan beslutet fattas ska kontakta den 
finska myndighet som svarar för det praktis-
ka genomförandet av åtgärden. Den myndig-
het som i Finland genomför åtgärden är of-
tast en förundersökningsledare eller en tjäns-
teman på motsvarande nivå. På detta sätt sä-
kerställs på förhand att åtgärden genomförs 
sakligt och med iakttagande av gällande för-
farandebestämmelser. Till exempel finns det 
i enlighet med vad det tidigare har redogjorts 
för i 4 § i PTG-lagen en bestämmelse om ge-
nomförande av kontrollerade leveranser. En-
ligt bestämmelsen ska den PTG-myndighet, 
till vars uppgiftsområde ärendet hör utan 
onödigt dröjsmål informeras om framställ-
ningar om rättslig hjälp som gäller kontrolle-
rade leveranser. Dessutom förutsätts det att 
man från fall till fall kommer överens om den 
kontrollerade leveransen så att den inte orsa-
kar överhängande allvarlig fara för liv, hälsa 
eller frihet eller överhängande risk för bety-
dande miljö-, egendoms- eller förmögenhets-
skada. Uttryckliga bestämmelser om kontrol-
lerade leveranser ingår också i avtal om in-
ternationellt straffrättsligt samarbete. Gällan-
de bestämmelser och internationella förplik-
telser ska iakttas då en kontrollerad leverans 
genomförs också när det är fråga om en 
framställning från Eurojust om rättslig hjälp 
om kontrollerade leveranser som har vidare-
befordrats till Finland via den nationella 
medlemmen. 

I det föreslagna 4 mom. förutsätts det också 
uttryckligen att åtgärden ofördröjligen ska 
anmälas hos den myndighet som har befo-
genhet att besluta om åtgärden. Efter det har 
nämnda myndighet befogenhet att besluta om 
att fortsätta åtgärden eller avbryta den. 

I paragrafens 5 mom. finns en bestämmelse 
som motsvarar 3 § 3 mom. i lagen som ska 
upphävas och enligt vilken den nationella 
medlemmen vid handläggningen av ärenden i 
Eurojust trots sekretessbestämmelserna får 
använda personuppgifter som han eller hon 
har fått med stöd av sina befogenheter. Med-
lemmen har tystnadsplikt i fråga om uppgif-
ter som han eller hon har fått från Eurojust i 
enlighet med artikel 25 i Eurojustbeslutet. 
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I 6 mom. i paragrafen finns en hänvis-
ningsbestämmelse enligt vilken bestämmel-
ser om den nationella medlemmens delta-
gande i gemensamma utredningsgrupper 
finns i lagen om gemensamma utrednings-
grupper. Dessutom ska i momentet ingå en 
bestämmelse om att i fråga om förfarandet i 
ärenden som omfattas av den nationella med-
lemmens behörighet gäller i övrigt vad som 
särskilt har avtalats eller föreskrivits om det-
ta. Bestämmelsen syftar till att förtydliga att 
den nationella medlemmen vid utövningen 
av de befogenheter som räknats upp i para-
grafen ska verka i enlighet med finsk lag och 
de internationella instrumenten för straffrätts-
ligt samarbete. Den nationella medlemmen 
kan alltså t.ex. inte besluta att lämna rättslig 
hjälp, om framställningen enligt lag ska för-
vägras. Den nationella medlemmen har inte 
heller befogenhet att besluta om andra än om 
i 3 § individualiserade ärenden. Om t.ex. be-
fogenheten att besluta om verkställigheten av 
en framställning om rättsligt samarbete enligt 
lag hör till domstol, får den nationella med-
lemmen inte besluta om verkställighet. Han 
eller hon har alltså inte befogenhet att besluta 
t.ex. om en på en europeisk arresteringsorder 
grundad utlämning av en brottsåtalad eller till 
straff dömd person, utan befogenheten att be-
sluta om utlämningen hör till domstolen.  

4 §. Biträdande medlem. Enligt paragrafen 
ska den nationella medlemmen biträdas av 
minst en biträdande medlem. som vid behov 
får ersätta medlemmen. För att undvika miss-
förstånd kallas en sådan ersättare i lagen bi-
trädande medlem i enlighet med den svenska 
terminologin i beslutet och de övriga som bi-
står den nationella medlemmen kallas assi-
sterande medlemmar. Behörighetsvillkoren 
för en assisterande medlem (tidigare biträ-
dande medlem) ska inte heller i fortsättning-
en vara desamma som för den nationella 
medlemmen, men en assisterande medlem 
ska dock kunna fungera som den nationella 
medlemmens ersättare endast om han eller 
hon uppfyller samma behörighetsvillkor. 

Behörighetsvillkoren för en biträdande 
medlemmen är desamma som för den natio-
nella medlemmen. Detta innebär att också till 
biträdande medlem ska utnämnas en person 
som uppfyller behörighetsvillkoren för stats-
åklagare enligt 13 § 2 mom. i lagen om all-

männa åklagare. På motsvarande sätt som för 
den nationella medlemmen är den biträdande 
medlemmens mandatperiod fyra år och den 
kan förnyas. Den biträdande medlemmen ska 
utses av Riksåklagarämbetet. Utifrån den na-
tionella medlemmens arbetsmängd hittills 
kan det bedömas att det är tillräckligt att utse 
en biträdande medlem. Eftersom det i Euro-
justbeslutet dock tillåts att det utses flera bi-
trädande medlemmar än en görs detta också 
möjligt i Eurojustlagen. Det är också möjligt 
att utse flera biträdande medlemmar. 

I 2 mom. i paragrafen finns en bestämmel-
se om att när den biträdande medlemmen 
fungera som den nationella medlemmens er-
sättare vägnar har han eller hon de befogen-
heter som anges i 3 §. 

5 §. Assisterande medlem. I paragrafen in-
går en bestämmelse om assisterande medlem. 
Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 4 § om 
biträdare i den lag som ska upphävas. Den 
assisterande medlemmen skiljer sig från den 
biträdande medlemmen på det sättet att det 
inte uppställs särskilda behörighetsvillkor för 
den assisterande medlemmen. Till assiste-
rande medlem kan därför enligt behov utses 
också en annan person, t.ex. från polisför-
valtningen, än en sådan som har avlagt juris 
kandidatexamen. Enligt den föreslagna 5 § 
1 mom. kan endast en assisterande medlem 
som uppfyller behörighetsvillkoren för natio-
nell medlem fungera som dennas ersättare. 
Eftersom det i 4 § föreskrivs om biträdande 
medlem som alltid ska uppfylla behörighets-
villkoren för nationell medlem och som ock-
så kan fungera som den nationella medlem-
mens ersättare, finns det inget behov av att 
också en sådan biträdande medlem som inte 
uppfyller behörighetsvillkoren för nationell 
medlem ska kunna fungera som den nationel-
la medlemmens ersättare. Detta förutsätts 
inte heller i artikel 2 i Eurojustbeslutet. En-
ligt 2 mom. i paragrafen har den biträdande 
medlemmen, när han eller hon fungerar som  
den nationella medlemmens ersättare de be-
fogenheter som anges i 3 § 

6 §. Finlands representant i Eurojusts ge-
mensamma tillsynsmyndighet. Bestämmelsen 
motsvarar till sitt innehåll 5 § i den lag som 
ska upphävas. Detta innebär att justitiemini-
steriet utser Finlands representant till den 
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gemensamma tillsynsmyndighet som inrät-
tats med stöd av artikel 23 i Eurojustbeslutet. 

7 §. Nationella kontaktpersoner. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar i huvudsak bestäm-
melsen i 6 § om nationella kontaktpersoner i 
den lag som ska upphävas. Med avvikelse 
från bestämmelsen i den lag som upphävs är 
bestämmelsen dock i förpliktande form i en-
lighet med vad som krävs i artikel 12.1 i Eu-
rojustbeslutet. I paragrafen krävs alltså att 
Riksåklagarämbetet ska utse en eller flera na-
tionella Eurojustkontaktpersoner.  

I enlighet med motiveringen till artiklarna 
ingår det bestämmelser om att utse nationella 
kontaktpersoner också i andra instrument, så-
som i rådets beslut om informationsutbyte 
och samarbete när det gäller terroristbrott 
samt i rådets beslut om ett europeiskt rättsligt 
nätverk. Kontaktpersoner som utses för olika 
ändamål finns uppräknade i artikel 12.2 i det 
nya Eurojustbeslutet. När nationella kontakt-
personer utses, ska beaktas särskilt förpliktel-
sen i artikel 12.4 enligt vilken en av kontakt-
personerna ska ansvara för att det nationella 
samordningssystemet fungerar. I praktiken 
innebär detta att man ska sörja för att de na-
tionella kontaktpersoner som har utsetts för 
olika ändamål är medvetna om varandras åt-
gärder som har samband med Eurojust och 
får uppgifter i anslutning till detta. Dessutom 
innebär det ett helhetsansvar för att uppgifter 
som gäller Finland på ett effektivt och struk-
turerat sätt översänds till Eurojust samt för de 
övriga uppgifter i det nationella samord-
ningssystemet som räknas upp i artikel 12.5 i 
Eurojustbeslutet och som det redogjorts för i 
motiveringen till artiklarna. Riksåklagaren 
ska kunna utfärda närmare bestämmelser om 
hur den nationella samordningen genomförs i 
Finland. 

8 §. Tillgång till Eurojusts ärendehanter-
ingssystem. I 1 mom. i paragrafen föreskrivs 
om finska myndigheters tillgång till Euro-
justs ärendehanteringssystem. Enligt be-
stämmelsen ska de nationella kontaktperso-
ner som nämns i artikel 12.2 a–d ha rätt att 
använda ärendehanteringssystemets index, 
om det är nödvändigt för att fullgöra deras 
uppgifter. I enlighet med vad som det redo-
gjorts för i motiveringen till artiklarna har det 
i det nya Eurojustbeslutet lämnats till med-
lemsstaternas prövning att arrangera tillgång-

en till ärendehanteringssystemet för de per-
soner som avses i artikel 12.2 a-d, dvs. de na-
tionella medlemmarna för nätverket för ge-
mensamma utredningsgrupper och kontakt-
personerna för de nätverk som har samband 
med folkmord, återvinning av tillgångar som 
härrör sig från brott samt förebyggande av 
korruption. Det vore ändamålsenligt att också 
dessa personer skulle kunna få uppgifter ur 
ärendehanteringssystemets index för skötseln 
av sina uppgifter. Det att alla de kontaktper-
soner som avses i artikel 12.2 a—d skulle ha 
en likvärdig rätt att få uppgifter ur Eurojusts 
ärendehanteringssystem vore också ägnat att 
främja den samordning som avses i 1 mom. 

I 2 mom. i paragrafen finns en bestämmel-
se om de nationella kontaktpersonernas till-
gång till de tillfälliga arbetsregistren i Euro-
justs ärendehanteringssystem. Om tillgången 
till dem beslutar den nationella medlemmen i 
enlighet med artikel 16b.2 i Eurojustbeslutet. 
Enligt den bestämmelsen kan den nationella 
medlemmen med de begränsningar som an-
ges i artikel 16b.2 besluta att bevilja nationel-
la kontaktpersoner tillgång till ett tillfälligt 
arbetsregister. Ett villkor är att de nationella 
kontaktpersonerna har tillgång till ärendehan-
teringssystemet i enlighet med artikel 12.6. I 
enlighet med vad det ovan har redogjorts för 
föreslås det att alla nationella kontaktperso-
ner som avses i artikel 12.2 a—d ska ha rätt 
att använda ärendehanteringssystemets index 
för att fullgöra sina uppgifter. Den nationella 
medlemmen beslutar alltså om nämnda per-
soners tillgång till ärendehanteringssystemets 
tillfälliga arbetsregister. I momentet skrivs in 
på motsvarande sätt som om villkoren för 
tillgång till index att en förutsättning för till-
gång till de tillfälliga arbetsregistren är, att 
den är nödvändigt för skötseln av kontaktper-
sonernas uppgifter I motiveringen till artik-
larna har det redogjorts för skillnaden mellan 
index i Eurojusts ärendehanteringssystem 
och de tillfälliga arbetsregistren. 

9 §. Överföring av uppgifter till den natio-
nella medlemmen. I paragrafen föreskrivs om 
skyldigheten för den finska myndighet som 
svarar för handläggningen av ett brottmål att 
till Eurojust överföra uppgifter som Eurojust 
behöver för att fullgöra sina uppgifter. Be-
stämmelsen kompletterar skyldigheterna om 
informationsutbyte i artikel 13 i Eurojustbe-
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slutet och i artikel 2 i rådets beslut om infor-
mationsutbyte och samarbete när det gäller 
terroristbrott. Bestämmelsen innehåller en 
exaktare skyldighet än artikel 13.1 i Euro-
justbeslutet om att utbyta information med 
Eurojust. Sistnämnda bestämmelse förpliktar 
inte entydigt till att överföra andra uppgifter 
än sådana som avses i punkterna 5—7 i arti-
keln.  

I andra än i de situationer som avses i arti-
kel 13.5—13.7 i Eurojustbeslutet lämnar be-
stämmelsen till den finska myndighetens 
prövning om uppgifterna behövs för att Euro-
just ska kunna fullgöra sina uppgifter. Euro-
justs uppgifter är definierade i artiklarna 
4 och 5 i beslutet och de bestämmelser som 
det där har hänvisats till. Uppgifter ska som 
utgångspunkt överföras i fråga om brottmål 
som Eurojust i enlighet med sina uppgifter 
behandlar. I fråga kommer också uppgifter 
om andra brottmål som främjar Eurojusts 
mål, t.ex. samordningen av utrednings- och 
åtalsåtgärder mellan medlemsstaternas myn-
digheter då brottmålet har effekter på Euro-
peiska unionens nivå eller kan gälla också 
andra medlemsstater än de direkt berörda.  

Överföring av uppgifter till Eurojust före-
skrivs också i andra bestämmelser, så som i 
10 §, som det redogörs för nedan. Dessutom 
handlar om detta särskilt artikel 13.11 i det 
nya Eurojustbeslutet. Enligt bestämmelsen 
ska informationen översändas på ett struktu-
rerat sätt. Sättet för överföring kan i prakti-
ken vid behov preciseras genom riksåklaga-
rens anvisningar. 

10 §. Utlämnande av personuppgifter till 
Eurojust. Bestämmelsen motsvarar till sitt 
innehåll 7 § i den lag som upphävs och i be-
stämmelsen föreskrivs om utlämnande av 
personuppgifter till Eurojust. Enligt 1 mom. i 
paragrafen kan till Eurojust genom den na-
tionella medlemmen utlämnas personuppgif-
ter under samma förutsättningar som till en 
åklagare. I 2 mom. i paragrafen ska ingå en 
bestämmelse om att vid utlämnande av upp-
gifter till Eurojust ur polisens, gränsbevak-
ningsväsendets och tullens personregister till-
lämpas 37 § i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet, 38 § i la-
gen om behandling av personuppgifter vid 
gränsbevakningsväsendet (579/2005), 27 § i 
tullagen (1466/1994) samt 30 § i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). På motsvarande sätt som enligt 
gällande lag beslutar enligt 3 mom. den re-
gisteransvarige m utlämnande av uppgifter 
och de utlämnas genom den nationella med-
lemmen. I enlighet med artikel 9.2 i Euro-
justbeslutet går all information som utbyts 
mellan Eurojust och medlemsstaterna mellan 
den nationella medlemmen, och denna be-
stämmelse har inte ändrats genom det nya 
Eurojustbeslutet. 

11 §. Utlämnande av personuppgifter från 
Eurojust till stater utanför Europeiska unio-
nen eller internationella organisationer. I pa-
ragrafen föreskrivs om villkoren för att den 
nationella medlemmen ska kunna ge sitt sam-
tycke till att personuppgifter som Finland har 
utlämnat får lämnas ut till en sådan stat utan-
för EU eller internationell organisation som 
avses i artikel 26a i Eurojustbeslutet. Enligt 
bestämmelsen får den nationella medlemmen 
ge sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut 
till en främmande stat eller internationell or-
ganisation förutsatt att uppgifterna enligt 
finsk lag får överföras från Finland till den 
främmande staten eller internationella orga-
nisationen i fråga. Bestämmelser om utläm-
nande av personuppgifter ingår i de ovan 
nämnda lagarna om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet och vid 
gränsbevakningsväsendet och i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet. Be-
stämmelser om utlämnande av personuppgif-
ter och om begränsning av deras användning 
ingår också lagstiftningen och i avtalen om 
internationellt straffrättsligt samarbete. 

12 §. Kontroll av personuppgifter. Paragra-
fen motsvarar till sitt innehåll 8 § i den lag 
som ska upphävas. Detta innebär att en begä-
ran om kontroll av personuppgifter som Eu-
rojust har behandlat ska riktas till Riksåkla-
garämbetet som utan dröjsmål ska sända be-
gäran till Eurojust för handläggning. Be-
stämmelsen har samband med Eurojustbeslu-
tets artikel 19.2 enligt vilken en person om 
vilken uppgifter lagrats hos Eurojust har rätt 
att utan kostnad i valfri medlemsstat lämna in 
en begäran om att få till gång till eller kon-
trollera sina personuppgifter. Bestämmelsen 
har inte ändrats genom det nya Eurojustbe-
slutet. 



 RP 18/2010 rd  
  

 

32 

13 §. Ikraftträdande. I 1 mom. i paragrafen 
finns en bestämmelse om lagens ikraftträ-
dande. Lagen ska träda i kraft senast den 4 
juni 2011, då medlemsstaterna senast enligt 
artikel 2 i det nya Eurojustbeslutet ska ändra 
sin nationella lagstiftning så att den stämmer 
överens med beslutet. 

I 2 mom. i paragrafen finns en bestämmel-
se om att genom den föreslagna lagen upp-
hävs lagen av den 19 december 2008 om ge-
nomförande av vissa bestämmelser i beslutet 
om Eurojust. 

 
2.2 Lagen om ändring av gemensamma 

utredningsgrupper 

2 §. Utredningsgruppens sammansättning. 
Det föreslås att paragrafen ändras på det sätt 
som krävs av artikel 9f i Eurojustbeslutet. 
Början av paragrafen bibehålls oförändrad. 
Enligt den består en utredningsgrupp av be-
höriga myndigheter i de stater som inrättat 
gruppen. I enlighet med vad som särskilt be-
stäms i överenskommelsen kan även andra 
personer höra till utredningsgruppen. Detta 
gör det redan för närvarande möjligt för Fin-
lands nationella medlem att delta i utred-
ningsgruppen enligt de myndigheters pröv-
ning som har inrättat gruppen. Enligt den för-
slagna ändringen ska dock Finlands nationel-
la medlem i Eurojust kallas till utrednings-
gruppen, om en utredningsgrupp gäller Fin-
land och den får finansiering från Europeiska 
unionen. Bestämmelsen kompletteras alltså i 
fråga om de situationer där artikel 9f kräver 
att den nationella medlemmen kallas till en 
gemensam utredningsgrupp. Fastän det i arti-
keln används termen gemenskapsfinansie-
ring, föreskrivs det, sedan Lissabonfördraget 
har trätt i kraft, numera om också finansie-
ring i EU-författningar.  

Dessutom ska i bestämmelsen fastställas 
den nationella medlemmens ställning när 
denna deltar i en utredningsgrupp. Artikel 9f 
förpliktar medlemsstaterna att fastställa om 
den nationella medlemmen deltar i den ge-
mensamma utredningsgruppen i egenskap av 
behörig myndighet eller på Eurojusts vägnar. 
Enligt den föreslagna bestämmelsen deltar 
medlemmen i utredningsgruppen som Fin-
lands nationella åklagarmyndighet. Bestäm-
melsen förtydligar att medlemmen inte deltar 

i gruppen på Eurojusts vägnar utan som finsk 
myndighet. Dessutom preciseras i bestäm-
melsen att medlemmen, när han eller hon 
deltar i utredningsgruppen, är behörig så som 
avses i 7 § i lagen om allmänna åklagare, 
dvs. har en statsåklagares behörighet som 
täcker hela landet. Preciseringen är motive-
rad eftersom den nationella medlemmen i 
Eurojust delvis har en annan ställning och 
annorlunda befogenheter än en nationell 
åklagarmyndighet. 

 
3  Ikraft trädande 

I enlighet med vad det har redogjorts för 
ovan ska medlemmarna införliva beslutet i 
sin nationella lagstiftning senast den 4 juni 
2011. Avsikten är att de föreslagna lagarna 
ska träda i kraft senast nämnda tidpunkt. 

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Eurojustbeslutet ska bedömas med hänsyn 
till Finlands suveränitet som avses i 1 § 1 
mom. i grundlagen. Finland har förbundit sig 
till ett flertal förpliktelser som rör rättsligt 
samarbete i brottmål. Sådana internationella 
förpliktelser som är sedvanliga i det moderna 
internationella samarbetet och som endast i 
ringa mån inverkar på statens suveränitet har 
inte ansetts stå i konflikt med grundlagens 
bestämmelser om suveränitet (t.ex. GrUU 
44/2002 rd). Vid en bedömning av Eurojust-
beslutet med hänsyn till Finlands suveränitet 
ska man fästa särskild uppmärksamhet vid 
om Eurojust har s.k. övernationell behörig-
het, eller beslutanderätt som förpliktar finska 
myndigheter. 

Huvudparten av de nya bestämmelserna i 
Eurojustbeslutet är sådana där den nationella 
medlemmens handlingsmöjligheter har för-
stärkts. Samtidigt har i beslutet betonats den 
nationella medlemmens roll som sin med-
lemsstats behöriga myndighet. Den nationel-
la medlemmen har inte heller självständig 
ställning i förhållande till de nationella för-
undersöknings- och åklagarmyndigheterna, 
utan hans eller hennes uppgift är att bistå de 
nationella myndigheterna med iakttagande av 
de anvisningar medlemmen får från Finland. 
Också i brådskande fall ska den nationella 
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medlemmen alltid vara skyldig att stå i kon-
takt med den myndighet som i Finland svarar 
för åtgärden. Man har inte heller i betydande 
grad ingripit i kollegiets befogenheter. Kol-
legiet kan inte förplikta en medlemsstat att 
vidta någon viss åtgärd, utan endast framstäl-
la en begäran om en åtgärd eller anföra sin 
åsikt för medlemsstaten. Detta innebär att 
genom de nya bestämmelserna på Eurojust 
inte har överförts en sådan övernationell be-
slutanderätt som med hänsyn till grundlagen 
kan anses vara problematisk. 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen ska be-
stämmelser om skydd för personuppgifter ut-
färdas i lag. Till kravet på en reglering på 
lagnivå hör bl.a. kravet på en klar avgräns-
ning och exakthet samt på att utlämningen av 
personuppgifter rimmar med proportionali-
tetsprincipen och är nödvändig med tanke på 
att det mål som uppnås är godtagbart. Fastän 
det i artikel 13 i beslutet har fastställts en 
skyldighet för de nationella myndigheterna 
att utbyta information med Eurojust, utvidgar 

skyldigheten inte i betydande grad den skyl-
dighet att utbyta information som redan nu 
tillämpas i det straffrättsliga samarbetet mel-
lan Finland och Eurojust samt Europeiska 
unionens övriga medlemsstater. På utlämning 
av personuppgifter tillämpas också de i 9 och 
10 § i den föreslagna Eurojustlagen före-
skrivna förutsättningarna för att lämna ut 
personuppgifter från Finland till Eurojust 
samt från Eurojust till tredjestater och till in-
ternationella organisationer. I fråga om be-
handlingen av personuppgifter i Eurojust har 
det för sin del tagits in täckande dataskydds-
bestämmelser i Eurojustbeslutet. Eurojustbe-
slutet kan alltså inte heller anses problema-
tiskt med hänsyn till grundlagens bestämmel-
se om skydd av personuppgifter. 

Lagförslagen kan därför i godkännas i van-
lig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Lagen syfte 

I denna lag föreskrivs om genomförande av 
vissa bestämmelser i beslutet av Europeiska 
unionens råd om inrättande av Eurojust för 
att stärka kampen mot grov brottslighet 
(2002/187/RIF), nedan Eurojustbeslutet.  

 
2 § 

Nationell medlem 

Finland representeras i Eurojust av en na-
tionell medlem vars mandatperiod är fyra år. 
Mandatperioden kan förnyas en gång. Med-
lemmens mandatperiod kan förlängas, om 
han eller hon är ordförande eller vice ordfö-
rande för Eurojust. I dessa fall löper mandat-
perioden till utgången av ordförande- eller 
viceordförandeskapet. 

Den nationella medlemmen utnämns till ett 
tjänsteförhållande för viss tid som statsåkla-
gare vid Riksåklagarämbetet. I fråga om ut-
nämningen av och behörighetsvillkoren för 
medlemmen tillämpas vad som föreskrivs om 
utnämning av och behörighetsvillkor för 
statsåklagare. 

 

3 § 

Den nationella medlemmens behörighet och 
uppgifter 

Den nationella medlemmen har den behö-
righet som avses i 7 § i lagen om allmänna 
åklagare (199/1997) i ärenden som hör till 
Eurojust. Medlemmen har befogenhet att ut-
byta information med Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning i det syfte som avses i 
artikel 26.5 i Eurojustbeslutet. 

Den nationella medlemmen ska utan 
dröjsmål underrätta den behöriga myndighe-
ten om sådana omständigheter som kommit 
till hans eller hennes kännedom och som har 
eller kan ha samband med ett brottmål som 
handläggs i Finland. Han eller hon ska också 
utan dröjsmål till den behöriga myndigheten 
för handläggning ge in en begäran om straff-
rättsligt samarbete som har kommit från en 
främmande stat.  

Den nationella medlemmen kan på begäran 
eller med samtycke av den behöriga myndig-
heten. 

1) hänföra ett brottmål till Eurojust; 
2) framställa en begäran om straffrättsligt 

samarbete till en främmande stat; 
3) besluta om verkställighet i Finland av en 

sådan begäran om straffrättsligt samarbete 
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som hör till förundersökningsmyndighetens 
eller åklagarens behörighet; 

4) bestämma om utförande i Finland av en 
förundersökningsåtgärd som vid Eurojusts 
samordningsmöte har ansetts nödvändig, 
samt 

5) besluta om beviljande av tillstånd kon-
trollerade leveranser eller om samordning av 
leveranserna i Finland. 

Den nationella medlemmen får i brådskan-
de fall besluta om de åtgärder som avses i 
3 mom. 3—5 punkten, om han eller hon inte 
når den myndighet som har befogenhet att 
besluta om åtgärden. Innan den nationella 
medlemmen fattar sitt beslut ska han eller 
hon kontakta den myndighet som svarar för 
verkställigheten av åtgärden. En anmälan om 
åtgärden ska omedelbart lämnas till den myn-
dighet som har befogenhet att besluta om åt-
gärden varefter nämnda myndighet har befo-
genhet att fortsätta åtgärden eller avbryta 
den. 

Vid handläggningen av ärenden i Eurojust 
får den nationella medlemmen trots sekre-
tessbestämmelserna använda personuppgifter 
som han eller hon har fått med stöd av sina 
befogenheter. Medlemmen har tystnadsplikt i 
fråga om uppgifter som han eller hon har fått 
från Eurojust i enlighet med artikel 25 i Eu-
rojustbeslutet. 

Bestämmelser om den nationella medlem-
mens deltagande i gemensamma utrednings-
grupper finns i lagen om gemensamma ut-
redningsgrupper (1313/2002). I fråga om för-
farandet i ärenden som omfattas av den na-
tionella medlemmens behörighet gäller i öv-
rigt vad som särskilt har avtalats eller före-
skrivits om saken. 

 
4 § 

Biträdande medlem 

Den nationella medlemmen ska biträdas av 
minst en biträdande medlem. Behörighets-
villkoren för en biträdande medlem är de 
samma som för den nationella medlemmen. 
En biträdande medlem får vid behov ersätta 
medlemmen. Den biträdande medlemmens 
mandatperiod är fyra år och den kan förnyas. 
De biträdande medlemmarna utses av Riks-
åklagarämbetet. 

En biträdande medlem har i 3 § angivna 
befogenheter, när han eller hon fungerar som 
ersättare för den nationella medlemmen. 

 
5 § 

Assisterande medlem 

Den nationella medlemmen ska biträdas av 
minst en assisterande medlem. En assisteran-
de medlem som uppfyller samma behörig-
hetsvillkor som den nationella medlemmen 
får vid behov ersätta den nationella med-
lemmen. De assisterande medlemmarnas 
mandatperiod är fyra år och den kan förnyas. 
De assisterande medlemmarna utses av Riks-
åklagarämbetet. 

En assisterande medlem har i 3 § angivna 
befogenheter när han eller hon fungerar som 
ersättare för den nationella medlemmen, 

 
6 § 

Finlands representant i Eurojusts gemen-
samma tillsynsmyndighet 

Finlands representant i den gemensamma 
tillsynsmyndighet som inrättats med stöd av 
artikel 23 i Eurojustbeslutet utses av justitie-
ministeriet. 

 
7 § 

Nationella kontaktpersoner 

Riksåklagarämbetet ska utse en eller flera 
nationella kontaktpersoner som avses i arti-
kel 12.1 i Eurojustbeslutet. 

 
8 § 

Nationella kontaktpersoners tillgång till Eu-
rojusts ärendehanteringssystem 

De nationella kontaktpersoner som avses i 
artikel 12.2 punkterna a—d i Eurojustbeslutet 
får använda index inom Eurojusts ärendehan-
teringssystem, om det behövs för skötseln av 
deras uppgifter. 

Den nationella medlemmen beslutar i en-
lighet med artikel 16b.2 i Eurojustbeslutet 
om tillgången för de kontaktpersoner som 
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avses i 1 mom. till de tillfälliga arbetsregist-
ren i Eurojusts ärendehanteringssystem. En 
förutsättning för tillgång är att den behövs 
för skötseln av kontaktpersonernas arbets-
uppgifter. 

 
9 § 

Överföring av uppgifter till den nationella 
medlemmen 

Den myndighet som svarar för handlägg-
ningen av ett brottmål ska utöver den infor-
mation som avses i artikel 13.5—7 och 
13.10 i Eurojustbeslutet tillhandahålla den 
nationella medlemmen övrig information 
som behövs för att fullgöra Eurojusts uppgif-
ter och den information som avses i artikel 
2 i rådets beslut 2005/671/RIF om informa-
tionsutbyte och samarbete när det gäller ter-
roristbrott. 

 
10 § 

Utlämnande av personuppgifter till Eurojust 

 Till Eurojust får på dess begäran för utfö-
rande av uppdrag som hör till Eurojusts be-
hörighet utlämnas behövliga uppgifter ur 
straffregistret och ur justitieförvaltningens 
övriga personregister under samma förutsätt-
ningar som till en åklagare. 

Vid utlämnande av uppgifter till Eurojust 
ur polisens, gränsbevakningsväsendets och 
tullens personregister tillämpas 37 § i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet (761/2003), 38 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet (579/2005), 27 § i tullagen 
(1466/1994) och 30 § i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Den registeransvarige beslutar om utläm-
nande av uppgifter enligt 1 och 2 mom. Upp-

gifterna lämnas till Eurojust genom den na-
tionella medlemmen. 

 
11 § 

Utlämnande av personuppgifter från Euro-
just till stater utanför Europeiska unionen el-

ler internationella organisationer 

Den nationella medlemmen får med stöd av 
9 § ge sitt samtycke till att personuppgifter 
som har lämnats till Eurojust utlämnas vidare 
från Eurojust till en sådan tredjestat eller in-
ternationell organisation som avses i artikel 
26a i Eurojustbeslutet förutsatt att uppgifter-
na enligt finsk lag får lämnas ut från Finland 
till den främmande staten eller internationella 
organisationen i fråga. Innan samtycke ges 
ska den nationella medlemmen vid behov 
samråda med den myndighet som har tillhan-
dahållit uppgifterna. 
 

12 § 

Kontroll av personuppgifter 

Begäran om kontroll av personuppgifter 
som Eurojust har behandlat ska riktas till 
Riksåklagarämbetet. Riksåklagarämbetet ska 
utan dröjsmål sända begäran till Eurojust för 
handläggning. 

 
13 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den                20  . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 

19 december 2008 om genomförande av vis-
sa bestämmelser i beslutet om Eurojust 
(1012/2008). 

 



 RP 18/2010 rd  
  

 

37

 
 

2. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002) 

2 § som följer: 
 

2 § 

Utredningsgruppens sammansättning 

En utredningsgrupp består av behöriga 
myndigheter i de stater som inrättat gruppen. 
I enlighet med vad som särskilt bestäms i 
överenskommelsen kan även andra personer 
höra till utredningsgruppen. Utredningsgrup-
pens sammansättning ska anges i överens-

kommelsen om inrättandet av utrednings-
gruppen. Om en utredningsgrupp gäller Fin-
land och den får finansiering från Europeiska 
unionen, ska Finlands nationella medlem i 
Eurojust kallas till utredningsgruppen. När 
den nationella medlemmen deltar i utred-
ningsgruppen verkar han eller hon som Fin-
lands nationella åklagarmyndighet och har 
den behörighet som avses i 7 § i lagen om 
allmänna åklagare (199/1997). 

————— 
 
 

Helsingfors den 19 mars 2010 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltext 

2. 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002) 

2 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Utredningsgruppens sammansättning 

En utredningsgrupp består av behöriga 
myndigheter i de stater som inrättat gruppen. 
I enlighet med vad som särskilt bestäms i 
överenskommelsen kan även andra personer 
höra till utredningsgruppen. Utredningsgrup-
pens sammansättning skall anges i överens-
kommelsen om inrättandet av utrednings-
gruppen. 

2 § 

Utredningsgruppens sammansättning 

En utredningsgrupp består av behöriga 
myndigheter i de stater som inrättat gruppen. 
I enlighet med vad som särskilt bestäms i 
överenskommelsen kan även andra personer 
höra till utredningsgruppen. Utredningsgrup-
pens sammansättning ska anges i överens-
kommelsen om inrättandet av utrednings-
gruppen. Om en utredningsgrupp gäller Fin-
land och den får finansiering från Europeis-
ka unionen, ska Finlands nationella medlem i 
Eurojust kallas till utredningsgruppen. När 
den nationella medlemmen deltar i utred-
ningsgruppen verkar han eller hon som Fin-
lands nationella åklagarmyndighet och har 
den behörighet som avses i 7 § i lagen om 
allmänna åklagare (199/1997). 
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