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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete
dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1–3, 4 a, 4 b och 16 §§ samt 4 kap. 1 och 8 §§ och
rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, och närmast före 2 kap. 1
och 3 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap. Schengensamarbetet och samarbetet i Öresundsregionen
Schengensamarbetet
1 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska samråda med berörd åklagare eller annan undersökningsledare innan myndigheten fattar beslut om samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sverige, om det pågår en förundersökning i Sverige avseende den person som är
föremål för övervakningen.
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska även samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om samtycke till gränsöverskridande övervakning enligt 4 § första eller andra stycket lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete, om de utländska tjänstemännen använder
statsfartyg eller statsluftfartyg. Motsvarande skyldighet gäller för Polismyndigheten inför beslut om gränsöverskridande förföljande enligt 5 § första
stycket samma lag om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller
statsluftfartyg.
När Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen tar emot en anmälan om
gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje stycket lagen om internationellt polisiärt samarbete eller en begäran om gränsöverskridande förföljande
enligt 5 § andra stycket samma lag, ska myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.
I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för tillträde till svenskt territorium.
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Samarbete i Öresundsregionen
3 § Vid ingripanden enligt 9 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt
samarbete ska polisregion Syd vid Polismyndigheten underrättas. En begäran
om bistånd enligt 10 § samma lag ska också ställas till polisregion Syd.

3 kap.
1 §1 I enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett
fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i samband med större evenemang med
gränsöverskridande verkningar på begäran av en myndighet i en annan stat
eller på eget initiativ, i syfte att förebygga brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet, lämna ut
1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har vunnit laga
kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta att personen kommer
att begå brott vid evenemanget eller utgöra hot mot den allmänna ordningen
och säkerheten vid detta, eller
2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att
förebygga brottslig verksamhet eller hot mot den allmänna ordningen och
säkerheten vid evenemanget.
Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte skulle få lämnas ut till en svensk myndighet.
Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första stycket till
kontaktstället i den andra staten.
2 §2 När Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i samband
med större evenemang med gränsöverskridande verkningar begär uppgifter
från en myndighet i en annan stat i enlighet med Prümrådsbeslutet, ska det
svenska kontaktstället översända begäran till kontaktstället i den andra staten.
3 § Vid större evenemang och liknande viktiga händelser, katastrofer och
allvarliga olyckor som har gränsöverskridande verkningar ska Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i syfte att förhindra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet bistå andra stater enligt Prümrådsbeslutet
genom att vidta följande åtgärder:
1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om situationen så snart
som möjligt och förmedla väsentlig information,
2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt territorium, och
3. bistå en annan stat med tjänstemän och nödvändig utrustning.
Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen beslutar om det bistånd som ska lämnas av respektive myndighet.
Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet för biståndet, om det
inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara samordningsansvarig.
4 a §3 Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de
myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska
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DNA-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 17 § första stycket, 19 eller 21 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
Myndigheter som får begära sökningar är
1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) när det gäller DNA-register,
2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 § polisdatalagen när det gäller fingeravtrycksregister, och
3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och
Tullverket när det gäller fordonsregister.
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4 b §4 Polismyndigheten ingår sådana överenskommelser om automatiska
jämförelser som anges i 16 § andra stycket och 17 § andra stycket lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
16 §5 Polismyndigheten får, efter samråd med Tullverket, Kustbevakningen
och Transportstyrelsen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet
av bestämmelserna om samarbete enligt Prümrådsbeslutet.

4 kap.
1 §6 I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av
den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) ska det
svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att söka uppgifter i
utländska fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 23 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.
8 §7 Polismyndigheten får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela
de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om informationsutbyte enligt CBE-direktivet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)
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