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ILMOITUS: I/A-KOHTA 
Lähettäjä: Pääsihteeristö 
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro: 13973/2/11 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 299 

ENFOCUSTOM 96
Asia: Neuvoston päätelmät neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS ("ruotsalaisen 

puitepäätöksen") täytäntöönpanosta

1. Tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmä tarkasteli kokouksessaan 22.9.2011 ehdotusta 

neuvoston päätelmiksi neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS täytäntöönpanosta ja pääsi 

siitä periaatteessa yhteisymmärrykseen. Puheenjohtajavaltiolle kokouksen jälkeen 

toimitetussa asiakirjassa 13973/2/11 REV 2 JAI 608 DAPIX 113 CRIMORG 143 ENFOPOL 

299 ENFOCUSTOM 96 on lisähuomautuksia päätelmäehdotukseen. Jäsenvaltioita pyydettiin 

pääsemään uusista muutosehdotuksista yhteisymmärrykseen 14.10.2011 mennessä, eivätkä ne 

esittäneet vastalauseita. 

2. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen toimittamaan neuvostolle tämän 

ilmoituksen liitteenä oleva päätelmäehdotus ja ehdottamaan, että se hyväksyttäisiin neuvoston 

esityslistan A-kohtana. 
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LIITE

EHDOTUS: NEUVOSTON PÄÄTELMÄT 

NEUVOSTON PUITEPÄÄTÖKSEN 2006/960/YOS 

("RUOTSALAISEN PUITEPÄÄTÖKSEN") 

TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen 

tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18. joulukuuta 2006 tehdyn 

puitepäätöksen 2006/960/YOS;

MUISTUTTAA, että Tukholman ohjelman eräänä keskeisenä tavoitteena on varmistaa EU:n 

kansalaisten turvallisuus jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyön avulla;

OTTAA HUOMIOON EU:n sisäisen turvallisuuden tiedonhallintastrategiasta 30. marraskuuta 

2009 annetut neuvoston päätelmät;

TOTEAA, että jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välinen tietojen ja tiedustelutietojen 

vaihto on tärkeä väline, jolla edistetään EU:n politiikkojen täytäntöönpanoa vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alalla;

TIEDOSTAA, että puitepäätöksen 2006/960/YOS tavoitteena on helpottaa jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä siten, että heille annetaan mahdollisuus vaihtaa 

olemassa olevia tietoja ja tiedustelutietoja, jotka ovat tarpeellisia rikosten paljastamisen, 

ehkäisemisen tai tutkinnan onnistumisen kannalta; 

KOROSTAA, että tehokas tietojen ja tiedustelutietojen vaihto jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisten välillä rikosten paljastamiseksi, ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi on 

tarpeen, jotta voidaan vastata sisärajattomalla alueella toimivien rikollisten muodostamaan uhkaan;
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PANEE TYYTYVÄISENÄ MERKILLE, että useimmat jäsenvaltiot ovat yleisesti tarkasteltuna 

edistyneet "ruotsalaisen puitepäätöksen" täytäntöönpanossa ja että muutkin jäsenvaltiot pyrkivät 

panemaan tämän päätöksen kaikilta osin täytäntöön; 

TOTEAA, että vaikka täytäntöönpanon määräaika oli 19. joulukuuta 2008, yhdeksän jäsenvaltiota 

ei ollut toteuttanut tämän puitepäätöksen säännösten noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä 

31. joulukuuta 2010 mennessä; 

TOTEAA, että puitepäätöksen säännösten täytäntöönpanemiseksi niiden jäsenvaltioiden, jotka 

eivät ole sitä vielä tehneet, on toteutettava kokonaisvaltaisia ja monivaiheisia toimia, joihin sisältyy 

perusteellisen ja hyvin suunnitellun täytäntöönpanostrategian laatiminen ja käyttöönotto sekä tiivis 

yhteistyö tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon alalla toimivien lainvalvonnan asiantuntijoiden 

kanssa;

KOROSTAA, että Tukholman ohjelmassa kehotetaan arvioimaan Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon 

yksinkertaistamisesta 18. joulukuuta 2006 tehdyn puitepäätöksen 2006/960/YOS toimivuus;

OTTAA HUOMIOON puitepäätöksen 11 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan neuvosto arvioi 

viimeistään 19. joulukuuta 2011, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet tämän puitepäätöksen 

säännöksiä;

TIEDOSTAA, että tehokkaassa ja nopeassa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisessä 

tietojen ja tiedustelutietojen vaihdossa on noudatettava jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien erilaisia 

muodollisia vaatimuksia;

TOTEAA, että jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tehostamaan puitepäätöksen säännösten soveltamista;
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MUISTUTTAA, että "ruotsalaisen puitepäätöksen" 12 artiklan 1 kohdan mukaan puitepäätöksen 
säännöksillä korvataan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 
39 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan ja 46 artiklan määräykset siltä osin kuin ne koskevat tietojen ja 
tiedustelutietojen vaihtoa rikostutkinnan tai rikostiedusteluoperaatioiden toteuttamiseksi tämän 
puitepäätöksen mukaisesti; 

KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA

· tehostamaan, sikäli kuin ne eivät ole sitä tehneet, pyrkimyksiään saattaa mahdollisimman 
pikaisesti päätökseen puitepäätöksen 2006/960/YOS täytäntöönpano ja täyttämään siten 
EU:n lainsäädännön mukaiset velvoitteensa;

· varmistamaan, että siihen asti, kun puitepäätöksen säännökset on pantu täysimääräisesti 
täytäntöön, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille annetaan tietoja ja tiedustelutietoja 
puitepäätöksen hengen mukaisesti; 

· käyttämään ajanmukaisia tietoteknisiä välineitä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamiseksi;

· käyttämään asianmukaisesti ruotsalaisen puitepäätöksen tarjoamia välineitä EU:n sisäisessä 
tietojenvaihdossa;

· pyrkimään jatkossakin varmistamaan, että kiireellisiin tieto- ja tiedustelutietopyyntöihin 
vastataan kahdeksan tunnin kuluessa;

· saattamaan kansallisen seurannan ajan tasalle "ruotsalaisen puitepäätöksen" 12 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, erityisesti täydellisten ja vertailukelpoisten tilastojen laatimista 
silmällä pitäen;

PYYTÄÄ KOMISSIOTA

· tarkastelemaan eurooppalaista tiedonvaihtomallia koskevassa tiedonannossaan, voitaisiinko 
"ruotsalaista puitepäätöstä" hyödyntää (osuman jälkeen) lisätietojen vaihdossa Prüm-
päätösten perusteella.

___________________________


