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Asia: Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta (ns. ruotsalainen puitepäätös) 
– 11 artiklan 2 kohdan mukainen noudattamista koskeva arvio
– Kertomus

1. Tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmä (DAPIX) keskusteli 22. syyskuuta 2011 pidetyssä 

kokouksessaan ehdotuksesta selvitykseksi, jossa arvioidaan miten jäsenvaltiot ovat 

noudattaneet neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS säännöksiä; työryhmä pääsi 

selvityksestä periaatteelliseen yhteisymmärrykseen. Muut selvitystä koskevat huomiot, jotka 

toimitettiin puheenjohtajavaltiolle kyseisen kokouksen jälkeen, on esitetty asiakirjassa 

13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95. 

Jäsenvaltioita pyydettiin hyväksymään uudet muutokset 14. lokakuuta 2011 menneessä ja 

vastustusta ei ollut. 

2. Näin ollen pysyvien edustajien komiteaa pyydetään toimittamaan tämän ilmoituksen liitteessä 

oleva ehdotus selvitykseksi neuvostolle ja ehdottamaan selvityksen hyväksymistä esityslistan 

A-kohtana. 
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LIITE
Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 
(ns. ruotsalainen puitepäätös)

– 11 artiklan 2 kohdan mukainen noudattamista koskeva arvio
– Kertomus

1. Johdanto

Neuvoston puitepäätöksellä 2006/960/YOS (ns. ruotsalainen puitepäätös), joka tehtiin 
18 joulukuuta 20061, pyritään tietynlaisten tietojen osalta varmistamaan lainvalvontaviranomaisten 
kannalta ratkaisevien tietojen joutuisa vaihto unionissa. Samalla on jäsenvaltioiden yhteinen etu 
löytää asianmukainen tasapaino nopean ja tehokkaan lainvalvonta-alan yhteistyön ja tietosuojaa, 
perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja yksilön vapauksia koskevien sovittujen periaatteiden ja 
säännösten välillä. 

Puitepäätöksen 2006/960/YOS 11 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi viimeistään 19 päivänä 
joulukuuta 2008. 
Puitepäätöksen 11 artiklan 2 kohdan mukaan komission on esitettävä neuvostolle viimeistään 
19 päivänä joulukuuta 2010 kertomus, jossa se arvioi tämän puitepäätöksen toimintaa. Neuvosto 
arvioi viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2011, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet tämän 
puitepäätöksen säännöksiä. 

2. Lainsäädännön tavoite ja soveltamisala

Ruotsalaisella puitepäätöksellä toteutetaan "saatavuusperiaate". Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tietojenvaihdon edellytykset eivät ole tiukempia rajatylittävällä kuin kansallisella 
tasolla myöskään niissä tapauksissa, joissa tarvitaan oikeusviranomaisen suostumus tai lupa ennen 
tietojen toimittamista; näissä tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen on sovellettava 
päätöksentekoonsa samoja sääntöjä kuin puhtaasti sisäisessä asiassa. 

  
1 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89, oikaisu julkaistu EUVL L 75, 
15.3.2007, s. 26).
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Ruotsalainen puitepäätös luo laajan oikeusperustan jäsenvaltioiden väliselle tietojenvaihdolle 

rikostutkinnan tai rikostiedustelutoimien toteuttamiseksi ja sen tavoitteena on tehokas ja nopea 

tietojen ja tiedustelutietojen vaihtaminen kansallisten lainvalvontaviranomaisten välillä. Siinä 

vahvistetaan yhteiset menettelysäännöt, aikarajat ja kieltäytymisperusteet ja ehdotetaan 

vakiolomakkeita tietojenvaihtoa varten. 

Puitepäätöksessä "tiedoilla ja/tai tiedustelutiedoilla" tarkoitetaan

– lainvalvontaviranomaisten hallussa oleva tietoja

– tietoja, jotka ovat viranomaisten tai yksityisten elinten hallussa ja lainvalvontaviranomaisten 

saatavilla tarvitsematta käyttää pakkokeinoja.

3. Täytäntöönpanon käytännön aspektit 

Puitepäätöksen täytäntöönpanoa ja käyttöä varten laadittiin ohjeet2. Ohjeiden liitteissä vahvistetaan 

kansalliset osiot (yksi jäsenvaltiota kohti) ja esitetään luettelot toimivaltaisista 

lainvalvontaviranomaisista, yhteystiedot kiireellisissä tapauksissa sekä kahdenväliset tai muut 

sopimukset, joiden voimassaolo jatkuu. Lisäksi liitteissä esitetään vapaaehtoinen lomake tietoja ja 

tiedustelutietoja koskevia pyyntöjä varten.

Näiden kategorioiden sisältö riippuu kansallisesta lainsäädännöstä, ohjeiden liitteessä III olevissa 

kansallisissa osioissa annetaan joitakin käytännön ohjeita. Näissä luetteloissa, jotka eivät ole 

tyhjentäviä, esitetään minkä tyyppisiä tietoja puitepäätöksen mukaisesti voidaan antaa. 

Puitepäätöksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan puitepäätöksen sääntöihin perustuva tietojen ja 

tiedustelutietojen vaihto voi tapahtua minkä tahansa lainvalvontaviranomaisten väliseen 

kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun kanavan kautta. 

  
2 Neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS täytäntöönpano-ohjeet, katso asiak. 9512/1/10 REV 

1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1.
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Katsottiin kuitenkin, että olisi hyödyllistä laatia luettelo yhteyspisteistä, joita voidaan käyttää 
kiireellisissä tapauksissa (ohjeiden liite V). 

Puitepäätöksessä 2006/960/YOS ei määritelty kiireellisyyden käsitettä ja jäsenvaltiot sopivat 
4 artiklan 1 kohdan osalta kohtuullisesta lähestymistavasta sen varmistamiseksi, että kiireellisyyden 
käsite tulkitaan suppeassa merkityksessä. Pyynnön kiireellisyys on arvioitava tapauskohtaisesti ja 
ohjeissa annetaan suuntaviivoja sen määrittämiseksi, mitkä olosuhteet voidaan katsoa 
"kiireellisiksi". 

Tietoja tai tiedustelutietoja on vaihdettava myös Europolin ja Eurojustin kanssa siltä osin kuin 
vaihto liittyy johonkin rikokseen tai rikolliseen toimintaan, joka kuuluu niiden toimeksiannon 
piiriin. Europolin kanssa tehtävässä yhteistyössä käytetään tiettyjä käsittelykoodeja, jotka 
poikkeavat ruotsalaista puitepäätöstä koskevissa lomakkeissa mainituista käytön edellytyksistä. 
Europolin käsittelykoodit voidaan täyttää käytettäessä SIENA-järjestelmää ja tallennettaessa tietoja 
Europolin tietojärjestelmään. Europolin vastaanottamat tiedot ja tiedustelutiedot käsitellään 
Europolin käsittelykoodien mukaisesti lähettäjän lomakkeessa ilmoittamien käytön edellytysten 
lisäksi. 

4. Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ruotsalaisen puitepäätöksen toiminnasta

Neuvoston päätöksen 2006/960/YOS 11 artiklan 2 kohdan noudattamiseksi komissio toimitti 
13. toukokuuta 2011 selvityksen komission yksiköiden valmisteluasiakirjan3 muodossa. Komissio 
asiakirja käsitteli ruotsalaisen puitepäätöksen toimintaa joulukuun 2008 ja joulukuun 2010 välisenä 
aikana. 

Lähes kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista oli saattanut ruotsalaisen puitepäätöksen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2010 mennessä; ne jäsenvaltiot, jotka eivät olleet noudattaneet tätä 
määräaikaa, ilmoittivat tärkeimmäksi syyksi pitkälliset parlamentaariset menettelyt. Jäsenvaltiot 
ovat tähän mennessä noudattaneet säännöksiä, jotka koskevat kahdenvälisten ja/tai monenvälisten 
yhteistyösopimusten, kansallisten yhteyspisteiden sekä ruotsalaisen puitesopimuksen 2 artiklan a 
alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamista.

  
3 Katso asiak. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50.
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Jäsenvaltioiden enemmistö ilmoitti, että ne eivät käytä ruotsalaista puitepäätöstä tietojen 

toimittamista koskevien pyyntöjen yleisenä perusteena. Etenkään ruotsalaisen puitepäätöksen 

liitteenä olevia lomakkeita tietojen pyytämistä ja toimittamista varten ei yleensä käytetä, koska tätä 

menettelyä pidettiin monimutkaisena ja hankalana. Kiireellisissä tapauksissa noudatettavaa 

menettelyä koskevat tiedot kuitenkin osoittivat, että puitepäätökset perusperiaatteet on pantu 

täytäntöön. 

Komission asiakirjassa todetaan, että puitepäätöstä ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. 

Puitepäätöksen merkitys kuitenkin korostuisi Prümin päätösten puitteissa tapahtuvan 

tietojenvaihdon lisääntyessä sekä tiedonhallintojärjestelmien yhteentoimivuuden 

koordinointihankkeen (UMF II) ansiosta.

5. Noudattamista koskeva arvio

Nimenomaisesti ruotsalaiseen puitepäätöksen liittyvää, lainvalvonta-alan tietojenvaihtoa 

koskevaa luotettavaa määrällistä tietoa on aika vähän, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole panneet 

puitepäätöstä täytäntöön. Näin ollen tässä selvityksessä ei voida antaa kattavaa kuvaa ruotsalaisen 

puitepäätöksen toiminnasta. 

Toisaalta se, että puitepäätöksen perustana olevat periaatteet oli pantu täytäntöön erityisesti 

kiireellisissä tapauksissa noudatettavan menettelyn osalta, antaa olettaa, että päätöksen tärkein 

tavoite toteutuu useammin kuin mitä tilastollisesti on osoitettu. 

Yleisesti ottaen jäsenvaltiot vahvistivat komission johtopäätöksen, jonka mukaan puitepäätöstä ei 

ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. Näin ollen puheenjohtajavaltio pyysi jäsenvaltioita pitämään 

mielessä kolme keskeistä kysymystä arvioidessaan ruotsalaisen puitepäätöksen säännösten 

noudattamista: 
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(a) Saavuttaako ruotsalainen puitepäätös tavoitteensa, lainvalvontaviranomaisten välisen 

rajatylittävän tietojenvaihdon yksinkertaistamisen?

Päätöksessä edellytetyt yleiset standardit rajatylittävää tietojenvaihtoa varten olivat usein jo 

olemassa. Näin olleen todettiin, ettei menettely ole merkittävästi parantunut. Yksittäiseltä tekniseltä 

kannalta on todettava, että lomakkeen A ja B vaadittu käyttö tietojen pyytämiseksi ja 

toimittamiseksi vaikeuttaa tietojenvaihtoa, koska niitä pidetään hankalina. Jäsenvaltioiden 

enemmistö piti vapaamuotoisten viestien vaihtamista parempana.

Mitä tulee kysymykseen siitä, soveltavatko jäsenvaltiot samoja edellytyksiä rajatylittävään ja 

sisäiseen tietojenvaihtoon, voidaan todeta, että rajatylittävään tietojenvaihtoon sovellettavat 

edellytykset eivät ole tiukempia kuin kansallisen tason tietojenvaihtoon sovellettavat edellytykset. 

(b) Vaikuttaako hallinnollinen rasitus noudattamiseen?

Asetettuja määräaikoja pidetään yleisesti ottaen hyödyllisinä erityisesti kiireellisten pyyntöjen 

yhteydessä, joiden osalta on olemassa menettelyt, jotka mahdollistavat vastaamisen enintään 

kahdeksan tunnin sisällä. Säännöksiä, jotka koskevat syiden ilmoittamista, kun pyyntöön ei voida 

vastata asianomaisen määräajan puitteissa, ei pidetä hallinnollisena rasituksena. 

Tietojen tai tiedustelutietojen toimittamisen Europolille ja Eurojustille ei kuitenkaan katsottu 

vastaavan alan todellisia tarpeita, vaan sitä pidettiin Europolin osalta epätoivottavana toimien 

päällekkäisyytenä, jos tietojenvaihtoa ei ole toteutettu SIENA-järjestelmän kautta, ja Eurojustin 

osalta sen ei katsottu tuovan lisäarvoa. 

(c) Tapahtuuko ruotsalaisen puitepäätöksen puitteissa enemmän spontaania tietojen ja 

tiedustelutietojen vaihtoa? 

Spontaania tietojenvaihtoa pidetään erittäin tärkeänä rajatylittävän poliisiyhteistyön kannalta. 

Ruotsalaisen puitepäätöksen mukaiset menettelyt ovat joustavia ja mahdollistavat spontaanimman 

rajatylittävän tietojenvaihdon, kun se voi helpottaa eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä 

tarkoitettujen rikosten torjumista, havaitsemista ja tutkimista. Viestejä vaihdetaan kaikkien 

olemassa olevien kanavien välityksellä, mutta harvoin mainitaan, että tiedot toimitetaan ruotsalaisen 

puitepäätöksen perusteella. 
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6. Päätelmät

Jäsenvaltiot toteavat, että ruotsalaista puitepäätöstä ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti. 

Tähän voidaan päästä panemalla se täysimääräisesti täytäntöön ja yksinkertaistamalla lomakkeita 

edelleen, mutta myös kehittämällä rakenteellista tietojenvaihtoa esim. Universal Messaging Format 

(UMF) -protokollan avulla ja painottamalla SIENA-järjestelmää ensisijaisena tietojenvaihdon 

kanavana.

Organisatoriselta kannalta ehdotettiin lisäksi, että yhteyspisteiden (SPOC) täytäntöönpanoa 

jatketaan ja lisätään operatiivisen tason tietoisuutta lainvalvonta-alan rajatylittävän tietojenvaihdon 

mahdollisuuksista ja menettelyistä.

________________________


