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utfärdad den 18 december 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § och 7 kap. 41 § sekretesslagen (1980:100)2 skall ha följande lydelse.

5 kap.
7 §3 Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran
av annan stat eller mellanfolklig domstol för uppgift som hänför sig till
1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, eller
2. angelägenhet som angår tvångsmedel,
om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra statens eller
den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.
Motsvarande sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet
samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen, för uppgift i
en angelägenhet som avses i 3 § 1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Utan hinder av sekretessen enligt detta stycke får uppgift
lämnas ut enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen
om Schengens informationssystem.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

7 kap.
41 §4 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 överlämnande
eller 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 eller någon annans säkerhet, samt
4. om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder,
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om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.
Sekretess gäller hos myndighet som prövar ansökningar om visering och
uppehållstillstånd för uppgift om enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet 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 informationssystem.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
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