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Pysyvien edustajien komitea pääsi kokouksessaan 14. huhtikuuta 2010 yhteisymmärrykseen 

asiakirjassa 8495/10 JAI 294 COSI 18 CORDROGUE 38 CRIMORG 74 JAIEX 36 + COR 1 

olevasta ehdotuksesta kansainvälisen laittoman huumausainekaupan torjuntaa koskevaksi 

eurooppalaiseksi sopimukseksi – kokaiini- ja heroiinireittien katkaiseminen.

Neuvostoa pyydetään näin hyväksymään liitteenä oleva edellä mainittu sopimus.
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LIITE

KANSAINVÄLISEN LAITTOMAN HUUMAUSAINEKAUPAN TORJUNTAA 

KOSKEVA EUROOPPALAINEN SOPIMUS –

KOKAIINI- JA HEROIINIREITTIEN KATKAISEMINEN

Huumausaineiden kulutus ja niiden lisääntynyt kauppa ovat kaikkien Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden ja sen toimielimien jatkuvana huolenaiheena. Ongelma on yleisen järjestyksen ja 

kansanterveyden kannalta huomattava.

Kansainvälisen huumausainekaupan tilanteesta voidaan esittää kaksi havaintoa:

- Laittomaan huumausainekauppaan osallistuvat järjestäytyneen rikollisuuden verkostot ovat 

valtioiden rajat ylittäviä. Ne pystyvät mukautumaan yksittäisten valtioiden toteuttamiin 

torjuntatoimiin. Tehokkaimpia vastatoimia ovat Euroopan tasolla toteutettavat toimet.

- Laittoman huumausainekaupan vaikutukset ilmenevät eri tavoin eri EU:n jäsenvaltioissa; ne 

kaikki voivat päättää yhtyä tämän kaupan torjuntaan toteuttamalla erityisiä toimenpiteitä, 

jotka määräytyvät niiden maantieteellisen sijainnin, resurssien ja niihin kohdistuvan uhan 

asteen mukaisesti.

Edellä mainitut havainnot ovat perusteina neuvoston päätökselle tehdä kansainvälisen laittoman 

huumausainekaupan torjuntaa koskeva eurooppalainen sopimus, joka tässä vaiheessa koskee 

pääasiallisesti kokaiinia ja heroiinia. Tämä ehdotus on ensimmäinen askel, jota tulisi

tulevaisuudessa käyttää mallina muiden huumelajien ja etenkin kannabiksen ja synteettisten

huumausaineiden torjunnassa. Ehdotus kuuluu olennaisena osana EU:n huumausainestrategian 

(hyväksytty vuonna 2005) lainvalvontaa koskevaan osaan ja vuosia 2009–2012 koskevaan 

toimintasuunnitelmaan, joissa kannatetaan kysynnän ja tarjonnan samanaikaiseen vähentämiseen 

perustuvaa maailmanlaajuista ja tasapainotettua toimintatapaa. Se on neuvoston hyväksymän 

Tukholman ohjelman ja Euroopan sisäisen turvallisuuden strategian käytännön sovellus.

Se on pantava täytäntöön asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön sekä 

etenkin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

* * *
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Kansainvälisen laittoman huumausainekaupan torjuntaa koskeva eurooppalainen sopimus perustuu 

seuraaviin periaatteisiin:

1. Sitoudutaan lujittamaan jäsenvaltioiden, Euroopan unionin toimielinten ja asiaankuuluvien 

eurooppalaisten virastojen välistä poliittista koordinointia, etenkin Europolin ja Eurojustin 

kanssa. Tavoitteena on toiminnan yhdenmukaisuuden varmistaminen huumausainekaupan 

torjunnassa sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.

2. Hyödynnetään parhaalla mahdollisia tavalla käytössä olevia voimavaroja. Yhdistetään 

jäsenvaltioiden erityisyksiköt operatiivisiksi verkostoiksi, jotka perustuvat olemassa oleviin 

monenvälisiin tietojenvaihtorakenteisiin, Europol ja Eurojust mukaan lukien toimivaltansa 

puitteissa. Hyödynnetään tarvittaessa olemassa olevia korkean tason asiantuntijaryhmiä.

3. Jaetaan tehtävät Euroopan unionin toimijoiden kesken. Täten jäsenvaltioryhmät ja komissio 

voivat yhdistää ponnistelunsa ja käyttää resurssejaan ensisijaisesti sellaiseen 

huumausainekaupan torjuntaan, johon niillä on parhaimmat valmiudet ja hyötyä samalla 

kumppanimaittensa muiden huumekaupan muotojen vastaisista toimista. Olisi esimerkiksi 

otettava oppia kokemuksista, joita jäsenvaltiot ovat saaneet puuttuessaan läntisen reitin 

kokaiinikauppaan ja itäisen reitin heroiinikauppaan.

4. Otetaan huomioon lähtö- ja kauttakulkumaiden tilanne ja tarpeet ja toimitaan yhteistyössä 

niiden kanssa. Saatetaan tärkeimmät EU:n ulkopuoliset kumppanimaat sekä UNODC ja 

Interpol osallistumaan toimintaan. Otetaan vastaavasti huomioon nämä seikat määriteltäessä 

mainittuja kolmansia maita koskevia eurooppalaisia politiikkoja. Tämän yhteistyön pitäisi olla 

yhdenmukainen ja vuorovaikutteinen EU:n ulko- ja laajentumispolitiikkojen ja -rakenteiden 

kanssa.
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5. Ensiksi päätetään keskittyä kokaiini- ja heroiinikaupan vastaiseen toimintaan. Muuntyyppisiä 

huumausaineita (synteettiset huumausaineet, kannabis) käsitellään tulevissa aloitteissa. 

Vuonna 2011 käynnistetään yhteistyössä komission kanssa vastaavanlainen aloite, joka 

koskee synteettisiä huumausaineita ja jonka tarkoituksena on luoda asiasta eniten kärsivien 

jäsenvaltioiden kesken yhteinen lähestymistapa tietojenvaihtoa ja erikoiskoulutusta varten. 

Aloitteella pyritään torjumaan kemiallisten lähtöaineiden kulkeutuminen huumausaineiden 

laittomaan valmistukseen sekä tiivistämään alueellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja 

kumppanuutta asianomaisten kolmansien maiden kanssa. Lisäksi kannabiksen torjuntaan 

tarvittaisiin samankaltainen aloite.

6. Päätetään yhdistää tämä kohdennettu toiminta kahteen yhteishankkeeseen. Tarkastellaan ja 

parannetaan tarvittaessa unionin puitteissa huumausainekauppiaiden rikollisen 

tulonhankinnan estämiseen tarvittavia välineitä. Lisäksi tuetaan vastaavanlaisten välineiden 

kehittämistä kolmansissa maissa.

7. Toteutetaan päättäväisesti laittoman huumausainekaupan vastaista toimintaa, jotta voitaisiin 

hajottaa rikollisjärjestöt, jotka monimuotoisuutensa, väkivaltaisuuteen taipuvaisuutensa, 

käytettävissä olevien resurssiensa ja rajat ylittävän luonteensa vuoksi uhkaavat suuressa 

määrin Euroopan kansalaisyhteiskuntaa sekä alkuperä- ja kauttakulkumaiden yhteiskuntaa.

8. Kannustetaan jäsenvaltioita tehostamaan tiiviissä yhteistyössä ulkorajavalvontaa EU:hun 

suuntautuvan laittoman huumausainekaupan ehkäisemiseksi.

* * *
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Näin ollen eurooppalainen sopimus perustuu jäljempänä esitettyyn kolmeen keskeiseen 

sitoumukseen:

I – Kokaiinireittien katkaiseminen

· Länsi-Afrikkaan Accraan (Ghana) ja Dakariin (Senegal) perustetuista alueellisista 

tiedonvaihtokeskuksista tulee erityinen kokaiinikaupan torjuntaan tarkoitettu väline, joka on 

osa eurooppalaisten valtioiden ja EU:n toimielinten Atlantin rannikolla ja Välimeren alueella 

toteuttamaa yhteistä toimintaa: Tältä osin

- vahvistetaan näiden maiden ja toimielinten resursseja ja yhteistoimintavalmiuksia 

(määräaika: syyskuu 2010).

- Niiden tehtäviin sisältyvät kumppanimaiden välinen tiedustelutietojenvaihto, 

asiantuntijaohjauksen antaminen paikallisen tutkinnan tehokkuuden parantamiseksi sekä 

Länsi-Afrikan kauttakulkumaita koskevien apu- ja yhteistyöpolitiikkojen tukeminen 

(määräaika: syyskuusta 2010).

- Liitetään tiedonvaihtokeskukset toisiinsa, huumausaineiden merikuljetusten analysointi-

ja torjuntakeskukseen (MAOC-N) ja huumausaineita läntisellä Välimerellä torjuvaan 

koordinointikeskukseen (CECLAD-M) Europolin jäsenvaltioiden alaisuudessa 

perustaman suojatun tieto- ja viestintäverkon avulla (määräaika: tammikuu 2011).

- Jäsenvaltiot käyttävät Europolin suojattua tiedonvaihtoverkkosovellusta (SIENA) 

alueellisissa keskuksissa SIENA-päätteenä (määräaika: tammikuusta 2011).

- Tietovirran tehostamiseksi Europol on yhteydessä alueellisiin keskuksiin noudattaen 

tässä sovellettavaa lainsäädäntöä (määräaika: 2010–2011).

Nämä aloitteet toteutetaan ottaen huomioon lähiaikoina tehtävät alueellisia 

tiedonvaihtokeskuksia koskevat arvioinnit.
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· Europol antaa analyysitukea osallistuvien jäsenvaltioiden alueellisille keskuksille seuraavissa 

muodoissa:

– Tarvittaessa ajan tasalle saatettavan Länsi-Afrikan järjestäytynyttä rikollisuutta 

koskevan ensimmäisen uhka-arvion (OCTA-WA) perusteella annetaan käyttöön 

uhkakuva-arvioon (OCTA) sisällytetty strateginen analyysi ja täydennetään sitä 

tarpeisiin sovitetuilla uhkailmoituksilla (OC-SCAN) (määräaika: syyskuu 2010).

– Samanaikaisesti toimitetaan operatiivisia analyyseja käyttämällä olemassa olevien AWF 

COLA -analyysitietokantojen kaltaisten tietokantojen puitteissa erityisiä kohderyhmiä 

(määräaika: tammikuu 2011).

· Tarkastellaan huolellisesti Europolin ja Länsi-Afrikan YTPP-operaatioiden (etenkin EUSSR 

Guinea-Bissaun operaation) välisen tietojenvaihdon mahdollisuutta keinona edistää 

paikallisten viranomaisten voimavarojen kehittämistä.

· Laittoman huumausainekaupan torjuntaa pidetään edelleen Euroopan unionin ja avainmaiden

välisten ulkosuhteiden tärkeänä osana:

– lujitetaan täysin yhdenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti EU:n muiden ulkoisten 

politiikkojen kanssa kumppanuuksia Etelä- ja Keski-Amerikan lähtömaiden sekä Länsi-

Afrikan kauttakulkumaiden ja EU:n tärkeimpien kumppanimaiden (erityisesti 

Yhdysvallat) kanssa ja kehitetään niiden operatiivista puolta (määräaika: 2010–2012).

– Luodaan sovellettavan lainsäädännön puitteissa säännölliset yhteydet asiaankuuluviin 

kansainvälisiin tiedonvaihtorakenteisiin, kuten Key Westissä toimivaan JIATF:ään 

(Joint Interagency Task Force) (määräaika: syyskuusta 2010).
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· Alueellisia kumppanuuksia ja yhteistä toimintaa koskevan filosofian mukaisesti tehostetaan ja 

koordinoidaan Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen lähtömaille ja Länsi-Afrikan

kauttakulkumaille annettavaa teknistä apua. 

Tässä yhteydessä viitekehyksenä ovat 22. ja 23. huhtikuuta 2010 pidetyssä neuvoston 

istunnossa hyväksyttyyn toiminta-asiakirjaan sisällytetyt strategiset ja yhteisesti sovitut toimet 

yhteistyön tehostamiseksi Länsi-Afrikan järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa sekä EU:n 

ja LAC-maiden huumeidentorjunnan koordinointi- ja yhteistyöjärjestelmä.

- Päällekkäisyyksien välttämiseksi ja mahdollisten aukkojen täyttämiseksi 

yhdenmukaistetaan EU:n jäsenvaltioiden ja komission johdolla toteutettavat 

yhteistyötoimet laittoman huumausainekaupan torjuntaan liittyvän koulutuksen osalta 

(määräaika: vuodesta 2011).

- Perustetaan tätä varten joustava neuvoa-antava ad hoc -mekanismi koordinoimaan 

yhteistyössä komission kanssa Länsi-Afrikalle tarkoitettuja teknisen avun toimia 

30. marraskuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti (määräaika: 2011). 

Tämä olisi tehtävä EU:n rahoitusvälineitä, sääntöjä ja menettelyjä täysin noudattaen.

- Teknisen avun toimien on oltava niiden tarpeiden ja ensisijaisten tavoitteiden mukaisia, 

jotka alueen maat ovat esittäneen Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön ECOWASin 

hyväksymän alueellisen toimintasuunnitelman puitteissa ja joita komissio on tukenut ja 

myös YK:n huume- ja rikosjärjestö UNDOC toteuttanut (määräaika: syyskuusta 2010).

· Parannetaan yhteistyössä komission kanssa toimia, joilla pyritään estämään kemiallisten 

lähtöaineiden kulkeutuminen huumausaineiden laittomaan valmistukseen. 
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· Parannetaan taitoja ja voimavarakapasiteettia tiedonsaannin alalla sekä merellä toteutettujen 

kuunteluoperaatioiden että ilmassa tapahtuvien interventio-operaatioiden osalta:

- Laaditaan luettelo jäsenvaltioiden ja EU:n käyttöön ottamista resursseista ja 

rahoituksesta ja päivitetään säännöllisesti kyseinen luettelo (määräaika: vuoden 2010 

jälkipuolisko).

- Pyritään tekemään sopimuksia asiaan liittyvien kolmansien maiden ja eräiden 

lippuvaltioiden kanssa vuonna 1988 tehdyn huumausaineiden ja psykotrooppisten 

aineiden laittoman kaupan vastaisen YK:n yleissopimuksen mukaisten aluksen 

tarkastusmenettelyjen helpottamiseksi (määräaika: 2011–2012).

- Kehitetään yhteisiä merellä, joella ja ilmassa toteutettavia operaatioita (määräaika: 

syyskuusta 2010, tarvittava määrä operaatioita).

II – Heroiinireittien katkaiseminen

· Ne jäsenvaltiot, joita heroiinikauppa koskee, omaksuvat yhteisen lähestymistavan, jossa 

otetaan huomioon asianomaisten reittien ja kumppanimaiden moninaisuus. Tämän yhteisen 

lähestymistavan perustana ovat pääasiassa jäsenvaltioiden yhteyshenkilöverkosto ja 

Balkanilla ja muilla läpikulkualueilla olevat EU:n edustustot, ja se tukeutuu jäsenvaltioiden ja 

EU:n jo aloittamiin toimiin.

- Arvioidaan olemassa olevan verkoston valmiudet ja asianmukaisuus operatiivisten 

tarpeiden perusteella (määräaika: vuosi 2011). 

- Verkostoa lujitetaan tarvittaessa sijoittamalla lisää jäsenvaltioiden yhteyshenkilöitä 

asiaan liittyviin kolmansiin maihin (määräaika: vuoden 2012 alkupuolisko). 

- Kannustetaan voimakkaasti EU:n jäsenvaltioiden yhteyshenkilöiden välistä 

tiedonvaihtoa ja vaihdetaan tarvittaessa tuloksia vastuussa olevien 

lainvalvontaviranomaisten tasolla (määräaika: syyskuusta 2010, täysin toimiva 

tammikuussa 2011).
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- Kyseinen lähestymistapa edellyttää tarvittaessa olemassa olevien alueellisten

lainvalvontayhteistyövirastojen ottamista mukaan; näistä virastoista esimerkkeinä 

mainittakoon Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloite SECI ja Kaakkois-Euroopan 

lainvalvontakeskus SELEC Bukarestissa sekä Almatyssa Kazakstanissa oleva Keski-

Aasian alueellinen tiedotus- ja koordinaatiokeskus CARICC (määräaika: syyskuusta 

2010). 

· Tehostetaan operatiivista yhteistyötä mahdollisimman paljon niiden kolmansien maiden 

kanssa, joita Balkanin ja Mustanmeren reitin heroiinikauppa koskee, sekä yhteistyötä Itä-

Euroopan naapurimaiden kanssa:

- Balkanin reitillä olevat valtiot ottavat tarvittaessa osaa Europolin johtamiin hankkeisiin 

ja tietojen syöttämiseen sen analyysitietokantoihin sovellettavan lainsäädännön 

puitteissa (määräaika: syyskuusta 2010). 

- Toteutetaan valvottuja läpilaskuja ja käytetään peitetoimintaa suorittavia poliiseja

soveltuvissa tapauksissa ja yhteistyössä asiaan liittyvien kolmansien maiden kanssa 

(määräaika: vuodesta 2011).

- Käytetään tarvittaessa erityistekniikoita heroiinireittien valvontaa varten yhteistyössä 

asianomaisten kolmansien maiden kanssa (määräaika: 2011–2012). 

- Toteutetaan yhteisiä tutkimuksia mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa sellaisten 

kolmansien maiden kanssa, joita asia koskee, tarvittaessa näiden maiden kanssa 

toteutettavan kahdenvälisen yhteistyön puitteissa (määräaika: 2011–2012). 

- Euroopan unioni toteuttaa aloitteita tietojen ja asiantuntemuksen vaihdon lisäämiseksi 

jäsenvaltioiden ja asianomaisten Balkanin valtioiden kesken (määräaika: vuoden 2010 

jälkipuoliskosta alkaen).
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· Täysin yhdenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti ulko- ja laajentumispolitiikkojen kanssa 

kehitetään kumppanuuksia niiden kolmansien maiden kanssa, joiden yhteistyötä pidetään 

keskeisenä, ja erityisesti niiden maiden kanssa, jotka voivat vaikuttaa huumausainekauppaan 

siellä, mistä se on lähtöisin (määräaika: 2011–2012).

· Koordinoidaan entistä paremmin jäsenvaltioiden ja komission johtamat tekniset 

yhteistyötoimet kyseisten kolmansien maiden kanssa, joita Balkanin heroiinikauppa koskee, 

päällekkäisyyksien välttämiseksi ja jäsenvaltioiden hyväksymien tiettyjen investointien 

jakamiseksi. Tämä olisi tehtävä EU:n rahoitusvälineitä, sääntöjä ja menettelyjä täysin 

noudattaen.

- Perustetaan joustava neuvoa-antava ad hoc -mekanismi koordinoimaan asiaan liittyville 

kolmansille maille annettavaa teknistä apua yhteistyössä komission kanssa (määräaika: 

syyskuu 2010). Tämä olisi tehtävä EU:n rahoitusvälineitä, sääntöjä ja menettelyjä täysin 

noudattaen.

- Edellä mainitut suunnitelmat mielessä pitäen laaditaan komission ja jäsenvaltioiden 

johtamia yhteistyötoimia koskeva aikataulu, joka jaetaan asianomaisille jäsenvaltioille 

ja analysoidaan yhteistyötä koskevan Euroopan unionin kokonaistarjouksen 

parantamiseksi (määräaika: 2011, päivitetään säännöllisesti). 

- Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tuloksia arvioidaan ja eurooppalaisia 

hankkeita olisi tarvittaessa tuettava ja jatkettava (määräaika: vuoden 2011 alkupuolisko, 

päivitetään säännöllisesti).
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· Vahvistetaan Europolin asemaa alueella tarvittaessa sovellettavan lainsäädännön puitteissa:

- Europolin sekä Bukarestissa olevan SELECin / SECIn välistä yhteistyötä voidaan

tehostaa siten, että Europol asettaa käyttöön analyysivalmiudet ja sijoitetaan Europolin 

edustajia SECIn / SELECin päätoimipaikkoihin (määräaika: syyskuu 2010).

- Europol antaa analyysitukea jäsenvaltioille, joita asia koskee, mukaan lukien 

yhteyshenkilöverkosto, SECI /SELEC ja CARICC, järjestäytynyttä rikollisuutta 

koskevan uhkakuva-arvion (OCTA) perusteella ja myös tarpeisiin sovitettuina 

uhkailmoituksina (OC-SCAN) (määräaika: syyskuu 2010).

- Europol toimittaa operatiivisia analyysejä jäsenvaltioille, joita asia koskee, mukaan 

lukien yhteyshenkilöverkosto, SECI /SELEC ja CARICC, käyttämällä olemassa olevien 

analyysitietokantojen tarkoin määrättyjä kohderyhmiä (esimerkiksi HEROIN AWF) 

(määräaika: tammikuusta 2011). 

- Parannetaan Europolin ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan kuuluvien 

operaatioiden (EUPM ja EULEX Kosovo) välistä tietojenvaihtoa (määräaika: vuodesta 

2011 alkaen).

- Jäsenvaltiot käyttävät Europolin suojattua tiedonvaihtoverkkosovellusta (SIENA) 

alueellisissa keskuksissa SIENA-päätteenä (määräaika: tammikuu 2011).
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· On torjuttava kemiallisten lähtöaineiden kulkeutuminen huumausaineiden laittomaan 

valmistukseen ja tästä torjunnasta tulee niiden jäsenvaltioiden yhteinen ensisijainen tavoite, 

jotka osallistuvat etenkin heroiinikaupan torjuntaan:

- Pyydetään jäsenvaltioita tukemaan komissiota sen pyrkimyksissä vahvistaa valvontaa ja 

puuttua lähtöaineita koskevassa Euroopan lainsäädännössä todettuihin heikkouksiin, 

jotka on esitetty lähtöaineita koskevasta yhteisön lainsäädännöstä laaditussa 

arviointiraportissa (määräaika: vuoden 2011 loppu).

- Parannetaan yhteistyössä komission kanssa toimia, joilla pyritään estämään kemiallisten 

lähtöaineiden kulkeutuminen huumausaineiden laittomaan valmistukseen.

- Jatketaan erityisiä seurantatoimia COHESION- ja PRISM-hankkeiden puitteissa 

(määräaika: 2010–2011). 

- Tuetaan ja jatketaan parhaillaan toteutettavia eurooppalaisia hankkeita, kuten EU:n 

ISEC-ohjelmaa (määräaika: 2012).

· On syytä korostaa, että huumausaineiden laittoman kaupan tehokas torjunta yhteistyössä EU:n 

jäsenvaltioiden kanssa ja EU:n laajentumispolitiikan puitteissa on tärkeää.

III – Rikoksen tuottaman hyödyn estäminen

· Vahvistetaan Euroopan unionissa niitä välineitä, joiden avulla voidaan tunnistaa rikoksen 

tuottama hyöty pitäen mielessä parhaillaan toteutettavat arvioinnit:

- Jäsenvaltioiden on jatkettava toimiaan, jotta ne voivat nopeasti aloittaa rikoksella 

saatujen varojen takaisin hankinnasta vastaavien virastojen toiminnan 6. joulukuuta 

2007 tehdyn päätöksen 2007/845/YOS mukaisesti pitäen mielessä rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän äskettäin antamat ohjeet varallisuuden takaisin hankintaa koskevista 

parhaista toimintatavoista ja antaa niille riittävän määrän välineitä (määräaika: 

viimeistään vuoden 2010 lopulla). 
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- Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet rikoksen tuottaman hyödyn tehokkaiden 

tunnistamistapojen määrittämiseksi (tavoite: syyskuusta 2010). 

- Europolin puitteissa olisi tehostettava rahanpesun tutkintayksiköiden ja jäsenvaltioiden 

muiden rahanpesua käsittelevien poliisiviranomaisten yhteistyötä ja tarkasteltava 

epävirallisesta erityisverkostosta saatavaa lisäarvoa (määräaika: vuoden 2010 loppu).

- Europolin tietojärjestelmää ja analyysitietokantoja (esim. SUSTRANS) tulisi käyttää 

varsinkin rahanpesua ja huumausainekauppaan liittyviä laittomia rahoitusketjuja 

koskevien tietojen ja tiedustelutietojen käsittelyyn (määräaika: vuoden 2011 

alkupuolisko).

· Eurojust avustaa jäsenvaltioiden pyynnöstä rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointia tai 

menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanon helpottamisessa EU:ssa aina 

kun tällaisesta helpottamisesta on apua. 

· EU:n tulisi harkita teknisen avun antamista kolmansille maille, jotka ovat valmiita 

kehittämään tunnistamis- ja takavarikointivälineitä sekä menetetyksi tuomitsemiseen

tarkoitettuja välineitä ja hyväksymään tarvittavaa lainsäädäntöä, jotta välineistä tulisi 

tehokkaita. Tässä otetaan huomioon olemassa olevat kansainväliset aloitteet (esim. 

UNODCn/Maailmanpankin STAR-aloite).

· Jäsenvaltioita rohkaistaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan laittoman 

huumausainekaupan tuottaman rikollisen hyödyn takavarikoinnin/menetetyksi tuomitsemisen 

ja muiden vastaavien toimenpiteiden seurauksena saadut varat kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti huumausaineiden torjunnan tehostamiseen ottaen täysin huomioon budjettiin 

liittyvän jäsenvaltioiden toimivallan:

- EU:n jäsenvaltioille asetetaan yhteiset tavoitteet (määräaika: 2011).
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COSIn suositusten mukaisesti neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) tarkastelee määräajoin kyseisen 

sopimuksen täytäntöönpanon edistymistä. Lisäksi mainittua sopimusta täydennetään tulevina 

puheenjohtajakausina muita huumausaineita koskevilla täydennystoimilla.

________________________


