Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det ändringar i miljöskyddslagen, avfallslagen, marktäktslagen
och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Syftet med propositionen
är att förtydliga miljöförvaltningsmyndigheternas ansvar när det gäller behandlingen av personuppgifter i miljöförvaltningens gemensamma informationssystem. Samtidigt uppdateras
hänvisningarna till bestämmelserna om skydd för personuppgifter i de bestämmelser som gäller miljöministeriets förvaltningsområde.
Det föreslås att miljöskyddslagen ändras så att det blir möjligt att utfärda bestämmelser om de
system, register och filer som hör till datasystemet för miljövårdsinformation samt om deras
förvaltare genom förordning av statsrådet. Dessutom föreslås i miljöskyddslagen bestämmelser om att Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ska föra in de tillståndsbeslut som
avses i lagen om skydd för miljön i Antarktis i datasystemet för miljövårdsinformation. I
marktäktslagen föreslås bestämmelser om personuppgiftsansvariga för datasystemet för marktäkt. Personuppgiftsansvariga för systemet föreslås vara Finlands miljöcentral och närings-,
trafik- och miljöcentralerna tillsammans. Hänvisningarna till personuppgiftslagstiftningen ses
över i miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om energicertifikat för byggnader.
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har blivit stadfästa.
—————

Lagförslag

1.
Lag
om ändring av 222 och 223 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 222 § 2, 3 och 4 mom. och
fogas till 222 § ett nytt 7 mom. och till 223 § ett nytt 4 mom. som följer:
222 §
Datasystemet för miljövårdsinformation
——————————————————————————————
Datasystemet för miljövårdsinformation består av uppgifter som registreras i närings-, trafik- och miljöcentralernas, regionförvaltningsverkens, Meteorologiska institutets, Finlands
miljöcentrals och miljöministeriets datasystem, register och filer. Bestämmelser om de uppgifter som ska registreras i datasystemet finns i 223 §, avfallslagen, vattenlagen, miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och i bestämmelser
som utfärdats med stöd av dem. Uppgifterna kan registreras i maskinläsbar form med hjälp av
en teknisk anslutning.
De parter som för register och som avses i 2 mom. är också personuppgiftsansvariga enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
De parter enligt 2 mom. som för register samt den kommunala miljövårdsmyndigheten, den
kommunala byggnadstillsynsmyndigheten och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har
oberoende av bestämmelserna om sekretess avgiftsfritt rätt att få sådana uppgifter ur datasystemet för miljövårdsinformation som är nödvändiga för att de ska kunna sköta de uppgifter
som föreskrivs för dem i lag.
——————————————————————————————
Närmare bestämmelser om i 2 mom. avsedda datasystem, register och filer som innehåller
uppgifter som hör till datasystemet för miljövårdsinformation samt om de registerförande parterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.
223 §
Uppgifter som ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation
——————————————————————————————
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ska i sitt informationssystem föra in de ansökningar om tillstånd som avses i 14 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis (96/1998) och
de tillståndsbeslut som de upprättat med stöd av 18 § i den lagen.
——————————————————————————————
Denna lag träder i kraft den

2020.

———
—————
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2.
Lag
om ändring av 23 b § i marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i marktäktslagen (555/1981) 23 b § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 23 b § 3 mom. i
lag 468/2005 och 23 b § 4 mom. i lag 1577/2009, som följer:
23 b §
Datasystem
——————————————————————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter i datasystemet som de behöver för
tillsynen och uppföljningen. Vid behandlingen av personuppgifter ska iakttas bestämmelserna
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/47/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018).
Datasystemet förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral,
som är i allmänna dataskyddsförordningen avsedda personuppgiftsansvariga.
Denna lag träder i kraft den

2020.

———
—————
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3.
Lag
om ändring av 143 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 143 § 2 mom. som följer:
143 §
Register över avfallstransporter
——————————————————————————————
Bestämmelser om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter och övriga uppgifter
som lagrats i registret finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och bestämmelser om övrig behandling av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) samt i dataskyddslagen (1050/2018).
Denna lag träder i kraft den

2020.

———
—————
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4.
Lag
om ändring av 1 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015) 1 § 3
mom. som följer:
1§
Informationssystemet för byggnaders energicertifikat
——————————————————————————————
På behandlingen av personuppgifter tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) samt dataskyddslagen (1050/2018). Om inte något annat föreskrivs i
denna lag, tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Denna lag träder i kraft den

Helsingfors den

2020.

———
—————

2020
Statsminister

Sanna Marin

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
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Bilagor
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av 222 och 223 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 222 § 2, 3 och 4 mom. och
fogas till 222 § ett nytt 7 mom. och till 223 § ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
222 §

222 §

Datasystemet för miljövårdsinformation

Datasystemet för miljövårdsinformation

——————————————
Datasystemet för miljövårdsinformation
består av uppgifter som registreras i närings-,
trafik- och miljöcentralernas, regionförvaltningsverkens, Meteorologiska institutets,
Finlands miljöcentrals och miljöministeriets
datasystem, register och filer. Bestämmelser
om de uppgifter som ska registreras i datasystemet finns i 223 §, avfallslagen, vattenlagen och miljöskyddslagen för sjöfarten och i
bestämmelser som utfärdats med stöd av
dem. Uppgifterna kan registreras i maskinläsbar form med hjälp av en teknisk anslutning.

——————————————
Datasystemet för miljövårdsinformation
består av uppgifter som registreras i närings-,
trafik- och miljöcentralernas, regionförvaltningsverkens, Meteorologiska institutets,
Finlands miljöcentrals och miljöministeriets
datasystem, register och filer. Bestämmelser
om de uppgifter som ska registreras i datasystemet finns i 223 §, avfallslagen, vattenlagen, miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och i bestämmelser som utfärdats
med stöd av dem. Uppgifterna kan registreras
i maskinläsbar form med hjälp av en teknisk
anslutning.
De parter som för register och som avses i
2 mom. är också personuppgiftsansvariga
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
De parter enligt 2 mom. som för register
samt den kommunala miljövårdsmyndigheten, den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har oberoende av bestämmelserna om sekretess avgiftsfritt rätt att få sådana uppgifter ur datasystemet för miljövårdsinformation som är nödvändiga för att de ska
kunna sköta de uppgifter som föreskrivs för
dem i lag.

De parter som för register och som avses i
2 mom. är också registeransvariga enligt personuppgiftslagen.

De parter enligt 2 mom. som för register
samt den kommunala miljövårdsmyndigheten, den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten och den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har oberoende av bestämmelserna om sekretess avgiftsfritt rätt att få sådana uppgifter ur datasystemet för miljövårdsinformation som de behöver för att kunna
sköta de uppgifter som föreskrivs för dem i
lag.
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

——————————————

——————————————
Närmare bestämmelser om i 2 mom. avsedda datasystem, register och filer som innehåller uppgifter som hör till datasystemet
för miljövårdsinformation samt om de registerförande parterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

223 §

223 §

Uppgifter som ska registreras i datasystemet
för miljövårdsinformation

Uppgifter som ska registreras i datasystemet
för miljövårdsinformation

Den statliga miljötillståndsmyndigheten
ska i datasystemet registrera de beslut som
den fattar med stöd av denna lag samt information om beslut av Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen i
anslutning till dem.
Den statliga tillsynsmyndigheten ska registrera följande information i datasystemet:
1) de beslut som den fattar med stöd av
denna lag samt information om beslut av
Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen i anslutning till dem,
2) uppgifter baserade på registreringsanmälningar till den statliga tillsynsmyndigheten om registreringspliktiga verksamheter,
3) inspektionsberättelser om tillsynen enligt denna lag och andra uppgifter om tillsynsåtgärder,
4) uppgifter enligt 105 § 1 mom. om en anläggnings verksamhet och utsläpp,
5) bullerutredningar och handlingsplaner
för bullerbekämpning enligt 151 § 1 mom.
2–4 punkten,
6) tillsynsplaner och tillsynsprogram enligt
168 § som utarbetats av den statliga tillsynsmyndigheten,
7) uppföljnings- och kontrolluppgifter och
andra motsvarande uppgifter om tillståndspliktig, anmälningspliktig och registreringspliktig verksamhet som omfattas av den statliga tillsynsmyndighetens tillsynsansvar och
som verksamhetsutövaren är skyldig att
lämna tillsynsmyndigheten.
Kommunen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten ska registrera följande information i datasystemet:
1) beslut som fattats av den kommunala

Den statliga miljötillståndsmyndigheten
ska i datasystemet registrera de beslut som
den fattar med stöd av denna lag samt information om beslut av Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen i
anslutning till dem.
Den statliga tillsynsmyndigheten ska registrera följande information i datasystemet:
1) de beslut som den fattar med stöd av
denna lag samt information om beslut av
Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen i anslutning till dem,
2) uppgifter baserade på registreringsanmälningar till den statliga tillsynsmyndigheten om registreringspliktiga verksamheter,
3) inspektionsberättelser om tillsynen enligt denna lag och andra uppgifter om tillsynsåtgärder,
4) uppgifter enligt 105 § 1 mom. om en anläggnings verksamhet och utsläpp,
5) bullerutredningar och handlingsplaner
för bullerbekämpning enligt 151 § 1 mom.
2–4 punkten,
6) tillsynsplaner och tillsynsprogram enligt
168 § som utarbetats av den statliga tillsynsmyndigheten,
7) uppföljnings- och kontrolluppgifter och
andra motsvarande uppgifter om tillståndspliktig, anmälningspliktig och registreringspliktig verksamhet som omfattas av den statliga tillsynsmyndighetens tillsynsansvar och
som verksamhetsutövaren är skyldig att
lämna tillsynsmyndigheten.
Kommunen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten ska registrera följande information i datasystemet:
1) beslut som fattats av den kommunala
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

miljövårdsmyndigheten om tillstånds- och
tillsynsuppgifter enligt denna lag samt uppgifter om beslut som till följd av överklagande meddelats av Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen,
2) uppgifter baserade på registreringsanmälningar till den kommunala miljövårdsmyndigheten om registreringspliktiga verksamheter,
3) luftvårdsplaner som avses i 145 § och
handlingsplaner på kort sikt som avses i 146
§,
4) bullerutredningar och handlingsplaner
för bullerbekämpning enligt 151 § 1 mom. 1
punkten,
5) uppföljnings- och kontrolluppgifter och
andra motsvarande uppgifter om miljötillståndspliktig, anmälningspliktig och registreringspliktig verksamhet som omfattas av den
kommunala miljövårdsmyndighetens tillsynsansvar och som verksamhetsutövaren är
skyldig att lämna tillsynsmyndigheten.

miljövårdsmyndigheten om tillstånds- och
tillsynsuppgifter enligt denna lag samt uppgifter om beslut som till följd av överklagande meddelats av Vasa förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen,
2) uppgifter baserade på registreringsanmälningar till den kommunala miljövårdsmyndigheten om registreringspliktiga verksamheter,
3) luftvårdsplaner som avses i 145 § och
handlingsplaner på kort sikt som avses i 146
§,
4) bullerutredningar och handlingsplaner
för bullerbekämpning enligt 151 § 1 mom. 1
punkten,
5) uppföljnings- och kontrolluppgifter och
andra motsvarande uppgifter om miljötillståndspliktig, anmälningspliktig och registreringspliktig verksamhet som omfattas av den
kommunala miljövårdsmyndighetens tillsynsansvar och som verksamhetsutövaren är
skyldig att lämna tillsynsmyndigheten.
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ska i sitt informationssystem föra in de
ansökningar om tillstånd som avses i 14 § i
lagen om skydd för miljön i Antarktis
(96/1998) och de tillståndsbeslut som de
upprättat med stöd av 18 § i den lagen.
Den myndighet som godkänner de i 65 §
avsedda planerna för uppföljning och kontroll ska också registrera dem i datasystemet.
De myndigheter som ansvarar för uppföljningen av miljöns tillstånd samt sakkunniginrättningar och forskningsinstitut ska i datasystemet registrera den uppföljningsinformation som avses i 143 §. Uppföljningsinformation kan också registreras av andra organisationer som myndigheterna i fråga och sakkunniginrättningarna och forskningsinstituten
har godkänt.
Kommunen och den kommunala miljövårdsmyndigheten får lämna den ovan föreskrivna informationen till den statliga tillsynsmyndigheten för registrering i datasystemet, om de inte själva har möjlighet att registrera informationen.

Den myndighet som godkänner de i 65 §
avsedda planerna för uppföljning och kontroll ska också registrera dem i datasystemet.
De myndigheter som ansvarar för uppföljningen av miljöns tillstånd samt sakkunniginrättningar och forskningsinstitut ska i datasystemet registrera den uppföljningsinformation som avses i 143 §. Uppföljningsinformation kan också registreras av andra organisationer som myndigheterna i fråga och sakkunniginrättningarna och forskningsinstituten
har godkänt.
Kommunen och den kommunala miljövårdsmyndigheten får lämna den ovan föreskrivna informationen till den statliga tillsynsmyndigheten för registrering i datasystemet, om de inte själva har möjlighet att registrera informationen.

———
Denna lag träder i kraft den
—————
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2020.

2.
Lag
om ändring av 23 b § i marktäktslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i marktäktslagen (555/1981) 23 b § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 23 b § 3 mom. i
lag 468/2005 och 23 b § 4 mom. i lag 1577/2009, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
23 b §

23 b §

Datasystem

Datasystem

——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter
som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få
tillgång till de uppgifter i datasystemet som
de behöver för tillsynen och uppföljningen.
Vid behandlingen av personuppgifter skall
personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.

——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter
som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få
tillgång till de uppgifter i datasystemet som
de behöver för tillsynen och uppföljningen.
Vid behandlingen av personuppgifter ska
iakttas bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om
skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/47/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen
(1050/2018).
Datasystemet förvaltas av närings-, trafikoch miljöcentralerna och Finlands miljöcentral, som är i allmänna dataskyddsförordningen avsedda personuppgiftsansvariga.

Datasystemet upprätthålls av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral. Miljöministeriet kan komma överens
om att någon annan sakkunniginrättning som
har den sakkunskap som uppgiften förutsätter
deltar till behövliga delar i upprätthållandet
av datasystemet.

———
Denna lag träder i kraft den
—————
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2020.

3.
Lag
om ändring av 143 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i avfallslagen (646/2011) 143 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
143 §

143 §

Register över avfallstransporter

Register över avfallstransporter

——————————————
Bestämmelser om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter och övriga
uppgifter som lagrats i registret finns i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
och bestämmelser om övrig behandling av
personuppgifter
i
personuppgiftslagen
(523/1999).

——————————————
Bestämmelser om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter och övriga
uppgifter som lagrats i registret finns i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
och bestämmelser om övrig behandling av
personuppgifter i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt i dataskyddslagen
(1050/2018).
———
Denna lag träder i kraft den
—————
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2020.

4.
Lag
om ändring av 1 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015) 1 § 3
mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Informationssystemet för byggnaders energicertifikat

——————————————
Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretessbeläggning och utlämnande av personuppgifter
och personuppgiftslagen (523/1999) på övrig
behandling av personuppgifter.

——————————————
På behandlingen av personuppgifter til-lämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
samt dataskyddslagen (1050/2018). Om inte
något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas
på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
———
Denna lag träder i kraft den
—————
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2020.

