Lag
om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt
samarbete (Eurojust)

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Lagens syfte
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och
om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF, nedan Eurojustförordningen.
2§
Nationell medlem
Den nationella medlem som avses i artikel 7.1 i Eurojustförordningen utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid som statsåklagare vid riksåklagarens byrå. I fråga om utnämningen av
och behörighetskraven för medlemmen tillämpas vad som föreskrivs om utnämning av och behörighetskrav för statsåklagare.
3§
Den nationella medlemmens behörighet
I ärenden som omfattas av Eurojusts behörighet ska den nationella medlemmen ha den behörighet som avses i 10 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019).
Den nationella medlemmen kan på begäran av eller med samtycke av den behöriga myndigheten
1) hänföra ett brottmål till Eurojust,
2) framställa en begäran eller order om straffrättsligt samarbete till en främmande stat,
3) besluta om verkställighet i Finland av en sådan begäran eller order om straffrättsligt samarbete som hör till förundersökningsmyndighetens eller åklagarens behörighet,
4) bestämma om utförande i Finland av en förundersökningsåtgärd som vid Eurojusts samordningsmöte har ansetts behövlig, och
5) besluta om godkännande eller samordning av kontrollerade leveranser i Finland.
Den nationella medlemmen får i brådskande fall besluta om de åtgärder som avses i 2 mom.
2—5 punkten och som omfattas av förundersökningsmyndighetens eller åklagarens behörighet,
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 myndighet som har befogenhet att besluta om åtgärden, varefter den myndigheten har befogenhet
att besluta om åtgärden ska fortsätta eller avbrytas.
4§

Biträdande nationell medlem
I artikel 7.2 i Eurojustförordningen avsedda biträdande nationella medlemmar utses av riksåklagarens byrå. En biträdande nationell medlem ersätter vid behov den nationella medlemmen.
Till biträdande nationell medlem utses en i 7 § i lagen om Åklagarmyndigheten avsedd åklagare.
En biträdande nationell medlem har de befogenheter som anges i 3 § när han eller hon tjänstgör som ersättare för den nationella medlemmen.
5§
Assistent till den nationella medlemmen
Assistenter till den nationella medlemmen utses av riksåklagarens byrå. En assistent till den
nationella medlemmen ersätter vid behov den nationella medlemmen. Till assistent utses en i
7 § i lagen om Åklagarmyndigheten avsedd åklagare.
Assistentens mandatperiod är fem år och den kan förnyas.
Assistenten har de befogenheter som anges i 3 § när han eller hon tjänstgör som ersättare för
den nationella medlemmen.
6§
Nationella kontaktpersoner och samordning
Riksåklagarens byrå ska utse en eller flera i artikel 20.1 i Eurojustförordningen avsedda nationella kontaktpersoner samt svara för den nationella samordning som avses i artikel 20.3.
Den nationella medlemmen ska på det sätt som avses i artikel 25.2 i Eurojustförordningen
besluta om tillgången för de personer som avses i artikel 20.3 till tillfälliga arbetsregister i
Eurojusts ärendehanteringssystem. En förutsättning för tillgången är att den behövs för att personerna i fråga ska kunna sköta de uppgifter som de har enligt Eurojustförordningen.
Riksåklagarens byrå ska på det sätt som avses i artikel 25.3 i Eurojustförordningen besluta om
tillgången för de personer som avses i artikel 20.3 till indexet i Eurojusts ärendehanteringssystem. Riksåklagarens byrå ska underrätta Eurojust och Europeiska kommissionen om sitt beslut.
7§
Samarbete med nationella myndigheter
Den nationella medlemmen ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om sådana omständigheter som kommit till hans eller hennes kännedom och som har eller kan ha samband med ett brottmål som handläggs i Finland.
Den nationella medlemmen ska utan dröjsmål till den behöriga myndigheten för handläggning
ge in en begäran om straffrättsligt samarbete som har kommit från en främmande stat. Om den
nationella medlemmen i ett ärende som omfattas av Eurojusts behörighet ger in en begäran till
den behöriga myndigheten i en situation som avses i artikel 8.5 i Eurojustförordningen, ska
myndigheten i fråga behandla en sådan begäran utan obefogat dröjsmål.
8§
Överföring av information till den nationella medlemmen och dennes rätt att behandla personuppgifter

2

Den myndighet som svarar för handläggningen av ett brottmål ska utöver den information
som avses i artikel 21.4—21.6 i Eurojustförordningen samt i artikel 2 i rådets beslut
2005/671/RIF om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott tillhandahålla
den nationella medlemmen övrig nödvändig information som behövs för att fullgöra Eurojusts
uppgifter.
Vad som i 22 § i lagen om Åklagarmyndigheten föreskrivs om en åklagares rätt att få information tillämpas också på den nationella medlemmen när denne sköter uppgifter i enlighet med
Eurojustförordningen.
Vid handläggningen av ärenden i Eurojust får den nationella medlemmen trots sekretessbestämmelserna behandla personuppgifter som han eller hon har fått med stöd av sina befogenheter, och trots sekretessbestämmelserna utlämna personuppgifterna till Eurojust.
9§
Tillstånd för överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation
Ett i artikel 56.1 c i Eurojustförordningen avsett förhandstillstånd för överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation kan beviljas av den behöriga myndighet som gjorde den ursprungliga överföringen med vederbörligt beaktande av brottets allvar,
det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen överfördes och andra relevanta omständigheter i ärendet.
10 §
Nationella beslut och anmälningar som gäller Eurojust
Riksåklagarens byrå
1) beslutar på det sätt som avses i artikel 7.2 i Eurojustförordningen om den ordinarie arbetsplatsen för den biträdande nationella medlemmen och assistenten till den nationella medlemmen
och underrättar vid behov Eurojust om beslutet,
2) beslutar om antalet biträdande nationella medlemmar och assistenter till den nationella
medlemmen och underrättar Eurojust och Europeiska kommissionen om utseendet av den nationella medlemmen, biträdande nationella medlemmar och assistenter till den nationella medlemmen i enlighet med artikel 7.3 i Eurojustförordningen,
3) beslutar på det sätt som avses i artikel 11.7 i Eurojustförordningen huruvida ytterligare en
person ska utstationeras från Finland för att förstärka Finlands nationella enhet, om Finlands
nationella medlem valts till ordförande i Eurojust,
4) beslutar om arrangemangen för den joursamordning som avses i artikel 19.2 i Eurojustförordningen och om de arvoden som ska betalas till joursamordningsrepresentanterna, samt
5) får besluta om utstationering av en i artikel 19.2 i Eurojustförordningen avsedd nationell
expert på viss tid i Eurojust.
11 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 12 december 2019.
Genom denna lag upphävs lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust (742/2010).
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Helsingfors den 4 december 2019

Republikens President

Sauli Niinistö

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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