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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 25 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100) 

 

dels

 

 att 1 kap. 4 § skall ha följande lydelse, 

 

dels

 

 att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 41 §, av följande ly-
delse.

 

1 kap.

 

4 §

 

2

 

    

 

Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får uppgiften inte
heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för
uppgiften.

I insiderlagen (1990:1342) finns bestämmelser om förbud att utnyttja
vissa uppgifter som är ägnade att väsentligt påverka kursen på finansiella in-
strument.

Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa uppgifter som
en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i lagen
(1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brott-
målsområdet, lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete samt
lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

 

7 kap.

 

41 §    

 

Sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet, samt hos
Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket, för
uppgift om enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en
framställning enligt 3 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem 

1. om omhändertagande av en person som har efterlysts för utlämning,
2. om att en person skall nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i

Schengenstaterna (spärrlista),
3. om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes el-

ler någon annans säkerhet, samt
4. om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder, om det inte står

klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider men.
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Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215.
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Senaste lydelse 1996:1017.

SFS 2000:373
Utkom från trycket
den 14 juni 2000
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SFS 2000:373

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

Sekretess gäller hos myndighet som prövar ansökningar om visering och
uppehållstillstånd för uppgift om enskilds personliga förhållanden i en ange-
lägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2 under
samma förutsättningar som anges i första stycket.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs
i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om Schengens informa-
tionssystem.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet)


