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Regeringen föreskriver1 att 22 c, 24 d och 41 §§ förordningen (1999:1134)
om belastningsregister ska ha följande lydelse.
22 c §2 När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret
med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller
om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt
kriminalregister.
24 d §3 Om en behörig centralmyndighet i en annan medlemsstat inom
Europeiska unionen begär uppgifter ur belastningsregistret som ska
användas i ett brottmålsförfarande, ska uppgifterna lämnas ut i enlighet med
rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen
av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och
uppgifternas innehåll.
En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § lagen (1998:620)
om belastningsregister får dock inte lämnas ut om Polismyndigheten har
underrättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften
om att uppgiften har gallrats i den staten.
41 §4 En svensk myndighet som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna
förordning får begära uppgifter ur
1. en annan medlemsstats kriminalregister med stöd av rådets rambeslut
2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll,
eller
2. Förenade kungarikets kriminalregister med stöd av avtalet om handel
och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland, å andra sidan.
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/884 av den 17 april 2019 om ändring av
rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av uppgifter om tredjelandsmedborgare och vad
gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)
samt om ersättande av rådets beslut 2009/316/RIF, i den ursprungliga lydelsen.
2 Senaste lydelse 2014:1158.
3 Senaste lydelse 2012:768.
4 Senaste lydelse 2021:571.
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En sådan begäran ska göras till Polismyndigheten och innehålla uppgift
om för vilket ändamål uppgifterna begärs.
Polismyndigheten ska inhämta uppgifterna och vidarebefordra dessa till
den myndighet som begärt dem.
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Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2022.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)
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