Lag
om ändring av gränsbevakningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 1 § 2 mom., 28 § 1 mom. 11 punkten, 28 a § och
35 f § 4 mom.,
sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 109/2018, 28 § 1 mom. 11 punkten och 28 a § i lag
749/2014 och 35 f § 4 mom. i lag 425/2017, som följer:
1§
Tillämpningsområde
——————————————————————————————
Lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) innehåller bestämmelser om
ordnandet av Gränsbevakningsväsendets förvaltning, utbildning och forskningsverksamhet
samt om Gränsbevakningsväsendets tjänster och om särskilda rättigheter och skyldigheter för
Gränsbevakningsväsendets tjänstemän. Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter
och om rätten att få och lämna ut uppgifter i Gränsbevakningsväsendets verksamhet finns i
denna lag, i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (/), i sjöräddningslagen (1145/2001) samt annanstans i lag. Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets uppgifter vid brottsbekämpning finns i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018). Bestämmelser om samarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet finns också i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (687/2009).
——————————————————————————————
28 §
Befogenheter i fråga om gränskontroll
Utöver vad som föreskrivs i denna eller någon annan lag har en gränsbevakningsman, för att
genomföra gränskontroller enligt kodexen om Schengengränserna, rätt att utan brottsmisstanke
——————————————————————————————
11) registrera uppgifter som erhållits i samband med gränskontroll, med iakttagande av vad
som föreskrivs i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet.
——————————————————————————————
28 a §
Kroppsvisitation vid gränskontroll
Den gränsbevakningsman som tjänstgör som chef vid ett gränsövergångsställe eller en
gränsbevakningsman med minst löjtnants grad beslutar om kroppsvisitation enligt 28 § 1
mom. 9 punkten. En gränsbevakningsman som utför in- eller utresekontroll kan dock besluta
om kroppsvisitation som riktas mot en persons ytterkläder eller personens medhavda bagage
eller som utförs manuellt eller med en teknisk anordning.

Kroppsvisitationer ska registreras i Gränsbevakningsväsendets personregister. Ett protokoll
med en tillräckligt noggrann redogörelse för förrättningens gång ska dessutom upprättas över
sådan kroppsvisitation som utförs med stöd av de befogenheter som innehas av den som
tjänstgör som chef vid gränsövergångsstället eller av en gränsbevakningsman med minst löjtnants grad. Den som kroppsvisiterats ska på begäran ges en kopia av protokollet.
35 f §
Övriga rättigheter och skyldigheter för en tjänsteman från en EU-medlemsstat som lämnar
gränssäkerhetsbistånd
——————————————————————————————
Bestämmelser om tjänstemannens rätt att använda Gränsbevakningsväsendets personregister
finns i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet.
———
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
Helsingfors den 10 maj 2019
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