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Dalykas: Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo („Švedijos pamatinis sprendimas“)
– Laikymosi įvertinimas pagal 11 straipsnio 2 dalį
– Ataskaita

1. 2011 m. rugsėjo 22 d. posėdyje Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupė 

(DAPIX) aptarė įvertinimo, kaip valstybės narės laikosi Tarybos pamatinio sprendimo 

2006/960/TVR nuostatų, ataskaitos projektą ir iš esmės dėl jo susitarė. Tolesnės pastabos dėl 

tos ataskaitos, kurios pirmininkaujančiai valstybei narei buvo pateiktos po posėdžio, 

išdėstytos dok. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95. Valstybių narių buvo paprašyta iki 2011 m. spalio 14 d. susitarti dėl 

naujų pakeitimų ir jos nepareiškė jokių prieštaravimų.

2. Todėl Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pateikti Tarybai šio pranešimo priede išdėstytą 

ataskaitos projektą ir pasiūlyti jį priimti darbotvarkės A punktu.
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PRIEDAS

Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos 

informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo 

(„Švedijos pamatinis sprendimas“)

– Laikymosi įvertinimas pagal 11 straipsnio 2 dalį

– Ataskaita

1. Įvadas

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR 1 siekiama užtikrinti, kad 

Sąjungoje būtų operatyviai keičiamasi tam tikra teisėsaugos institucijoms gyvybiškai svarbia 

informacija. Kartu valstybės narės yra bendrai suinteresuotos, kad būtų užtikrinta skubaus ir 

veiksmingo teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo ir sutartų duomenų apsaugos principų bei 

taisyklių, pagrindinių laisvių, žmogaus teisių ir individualių laisvių tinkama pusiausvyra.

Pamatinio sprendimo 2006/960/TVR 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės imasi 

būtinų priemonių, kurios, įsigaliojusios iki 2008 m. gruodžio 19 d., įgyvendina jo nuostatas.

11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Komisija iki 2010 m. gruodžio 19 d. turėtų pateikti Tarybai 

pranešimą apie pamatinio sprendimo veikimą. Be to, Tarybai tenka pareiga įvertinti, kokiu mastu 

valstybės narės laikėsi pamatinio sprendimo nuostatų. Šis įvertinimas turi būti atliktas iki 2011 m. 

gruodžio 19 d.

2. Teisės akto tikslas ir taikymo sritis

„Švedijos pamatiniu sprendimu“ įgyvendinamas „prieinamumo principas“. Valstybės narės 

užtikrina, kad tarpvalstybiniu lygiu taikomos keitimosi informacija sąlygos nebūtų griežtesnės už 

nacionaliniu lygiu taikomas sąlygas, net tuo atveju, kai prieš teikiant informaciją reikia teisminės 

institucijos sutikimo ar leidimo – tuo atveju kompetentinga institucija priimdama sprendimą taiko 

tas pačias taisykles, kurias taikytų išimtinai vidaus pobūdžio byloje.

  
1 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/960/TVR dėl keitimosi 

informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo, paskelbtas OL L 386, 2006 12 29, p. 89, pataisytas klaidų 
ištaisymu, paskelbtu OL L 75, 2007 3 15, p. 26.
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Šiuo pamatiniu sprendimu, kuriuo suteikiamas platus teisinis pagrindas valstybių narių keitimuisi 

informacija nusikaltimų tyrimo ar kriminalinės žvalgybos operacijų tikslais, siekiama užtikrinti 

veiksmingą ir operatyvų nacionalinių teisėsaugos institucijų keitimąsi informacija ir žvalgybos 

informacija. Jame nustatytos bendros taisyklės dėl procedūrų, terminų bei atsisakymo pagrindų ir 

siūlomos standartinės keitimosi informacija formos.

Įgyvendinant pamatinį sprendimą „informacijos ir (arba) žvalgybos informacijos“ sąvoka apima 

informaciją ar duomenis,

- kuriuos turi teisėsaugos institucijos

- kuriuos turi valdžios institucijos ar privatūs subjektai ir kurie yra prieinami teisėsaugos 

institucijoms, joms nesiimant prievartos priemonių.

3. Praktiniai įgyvendinimo aspektai

Buvo parengtos pamatinio sprendimo įgyvendinimo ir naudojimosi juo gairės 2. Jų prieduose 

pateikti nacionaliniai žiniaraščiai (po vieną kiekvienai valstybei narei), kompetentingų teisėsaugos 

institucijų sąrašai, kontaktiniai duomenys, naudojami skubos atvejais, ir toliau taikomi dvišaliai ar 

kiti susitarimai. Be to, juose pateikta neprivaloma prašymo suteikti informaciją ir žvalgybos 

informaciją forma.

Šių kategorijų turinys priklauso nuo nacionalinės teisės aktų ir gairių III priede pateiktuose 

nacionaliniuose žiniaraščiuose nustatyta keletas praktinių rekomendacijų. Šiuose nebaigtiniuose 

sąrašuose nurodyta, kokių rūšių informacija yra prieinama įgyvendinant pamatinį sprendimą.

Pagal pamatinio sprendimo 6 straipsnio 1 dalį, keičiantis informacija ir žvalgybos informacija 

taikant pamatinio sprendimo taisykles galima naudotis esamais tarptautinio bendradarbiavimo 

teisėsaugos srityje kanalais.

  
2 Tarybos pamatinio sprendimo 2006/960/TVR įgyvendinimo gairės, žr. dok. 9512/1/10 REV 1 

DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1.
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Tačiau susidarė nuomonė, kad būtų naudinga parengti kontaktinių punktų, į kuriuos galima kreiptis 

skubos atvejais, sąrašą (gairių V priedas).

Pamatiniame sprendime 2006/960/TVR „skubos“ sąvoka nebuvo apibrėžta, ir valstybės narės 

susitarė 4 straipsnio 1 dalies atžvilgiu laikytis pagrįsto požiūrio, siekdamos užtikrinti, kad „skubos“ 

sąvoka būtų aiškinama siaurai. Tai, ar prašymas yra skubus, turėtų būti vertinama atskirai kiekvienu 

atveju, o nustatant, dėl kokių aplinkybių atvejis galėtų būti laikomas „skubiu“, siūloma laikytis 

gairėse pateiktų rekomendacijų.

Informacija bei žvalgybine informacija dalijamasi ir su Europolu bei Eurojustu, jei toks keitimasis 

yra susijęs su pažeidimu ar nusikalstama veikla, patenkančiu (-ia) į jų kompetencijos sritį.

Bendradarbiaujant su Europolu naudojami specialūs tvarkymo kodai, kurie skiriasi nuo Švedijos 

pamatinio sprendimo formose nurodytų naudojimo sąlygų. Europolo tvarkymo kodai gali būti 

įrašyti naudojantis SIENA ir įvedant duomenis į Europolo informacinę sistemą. Europolas, gavęs 

informaciją ir žvalgybos informaciją, ją tvarko ne tik laikydamasis naudojimo sąlygų, kurias nustato 

formos siuntėjas, bet ir taikydamas specialius Europolo tvarkymo kodus.

4. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl Švedijos pamatinio sprendimo taikymo

Siekdama laikytis Tarybos sprendimo 2006/960/TVR 11 straipsnio 2 dalies, 2011 m. gegužės 13 d. 

Komisija pateikė pranešimą, kuris parengtas kaip Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 3.

Komisijos dokumente daugiausia dėmesio skirta Švedijos pamatinio sprendimo taikymui 

laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio mėn. iki 2010 m. gruodžio mėn.

Beveik du trečdaliai valstybių narių Švedijos pamatinio sprendimo nuostatas iki 2010 m. gruodžio 

31 d. buvo perkėlusios į nacionalinės teisės aktus; perkėlimo laiku neatlikusios valstybės nurodė, 

kad pagrindinė to priežastis buvo užsitęsusios parlamentinės procedūros. Iki šiol valstybės narės 

laikėsi nuostatų dėl pranešimo apie dvišalius / daugiašalius bendradarbiavimo susitarimus, 

nacionalinius kontaktinius punktus (NKP) ir kompetentingas institucijas, kaip apibrėžta Švedijos 

pamatinio sprendimo 2 straipsnio a punkte.

  
3 Žr. dok. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50.
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Dauguma valstybių narių nurodė, kad prašydamos informacijos jos reguliariai nesiremia Švedijos 

pamatiniu sprendimu. Be kita ko, paprastai nebuvo naudojamasi Švedijos pamatinio sprendimo 

prieduose pateiktomis formomis prašymo pateikti informaciją ir jos perdavimo formomis, nes ši 

procedūra laikoma sudėtinga ir nepatogia. Tačiau informacija apie skubos procedūrą patvirtino, kad 

pagrindiniai pamatinio sprendimo principai buvo įgyvendinti.

Komisijos dokumente daroma išvada, kad dar nėra išnaudotas visas pamatinio sprendimo 

potencialas. Tačiau jo svarba dar padidėtų toliau keičiantis informacija taikant „Priumo 

sprendimus“, taip pat įgyvendinant informacijos valdymo strategijos sąveikos koordinavimo 

projektą (UMF II).

5. Laikymosi įvertinimas

Patikimos ir su Švedijos pamatiniu sprendimu aiškiai susijusios kiekybinės informacijos apie 

keitimąsi teisėsaugos informacija yra ganėtinai mažai dėl to, kad ne visos valstybės narės yra 

įgyvendinusios sprendimą. Todėl šioje ataskaitoje negalima pateikti išsamios Švedijos pamatinio 

sprendimo taikymo apžvalgos.

Kita vertus, remiantis tuo, kad buvo įgyvendinti jo pagrindiniai principai, visų pirma skubios 

procedūros atveju, galima daryti prielaidą, kad pagrindinis sprendimo tikslas pasiekiamas dažniau, 

negu statistiškai įrodoma.

Valstybės narės iš esmės patvirtino Komisijos išvadą, kad visas pamatinio sprendimo potencialas 

dar neišnaudotas. Todėl, vertinant, kokia apimtimi laikomasi Švedijos pamatinio sprendimo 

nuostatų, pirmininkaujanti valstybė narė paprašė valstybių narių atsižvelgti į tris svarbiausius 

klausimus:
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a) Ar pasiekiamas Švedijos pamatinio sprendimo tikslas – t. y. ar supaprastinamas 

teisėsaugos institucijų tarpvalstybinis keitimasis informacija?

Bendrieji tarpvalstybinio keitimosi informacija standartai, kurių reikalaujama sprendime, neretai 

būdavo taikomi jau anksčiau. Todėl konstatuota, kad procesas pastebimai nepatobulintas. Specifiniu 

techniniu požiūriu reikia pažymėti, kad reikalaujant, jog teikiant informaciją ir jos prašant būtų 

naudojamos A ir B formos, keitimasis informacija apsunkinamas, nes šios formos laikomos 

nepatogiomis. Dauguma valstybių narių teikia pirmenybę tam, kad būtų keičiamasi laisvos formos 

tekstiniais pranešimais.

Tačiau nagrinėjant klausimą, ar valstybės narės išties taiko tas pačias sąlygas tarpvalstybiniam ir 

vidaus keitimuisi informacija, galima konstatuoti, kad tarpvalstybiniam keitimuisi informacija 

taikomos sąlygos nėra griežtesnės nei tos, kurios taikomos keitimuisi informacija nacionaliniu 

lygiu.

b) Ar laikymuisi turi įtakos administracinė našta?

Nustatyti terminai apskritai laikomi naudingais – visų pirma kalbant apie skubius prašymus, kurių 

atveju užtikrinamos procedūros, kad į juos būtų galima atsakyti per ne ilgesnį kaip aštuonių valandų 

laikotarpį. Tokios nuostatos, kaip reikalavimas pateikti priežastis, dėl kurių į prašymą negalima 

atsakyti per nustatytą terminą, nelaikomos administracine našta.

Tačiau tais atvejais, kai dalijimasis informacija ar žvalgybine informacija su Europolu ir Eurojustu 

nebuvo laikomas būtinu veiklos poreikiams tenkinti, jis laikytas nepageidaujamu pastangų 

dubliavimu, jei Europolo atveju keitimasis informacija buvo vykdomas ne per SIENA, o Eurojusto 

atveju juo nebuvo sukuriama pridėtinės vertės.

c) Ar pagal Švedijos pamatinį sprendimą daugiau keičiamasi informacija ir žvalgybine 

informacija savo iniciatyva?

Laikoma, kad keitimasis informacija savo iniciatyva yra labai svarbus tarpvalstybiniam policijos 

bendradarbiavimui. Konkrečios Švedijos pamatinio sprendimo sąlygos yra lanksčios, kad būtų 

sudarytos galimybės daugiau keistis informacija savo iniciatyva, jeigu taip galėtų būti sudarytos 

palankesnės sąlygos nustatyti teisės pažeidimus, užkirsti jiems kelią ir juos tirti pagal Europos 

arešto orderį. Pranešimais keičiamasi visais turimais kanalais, tačiau retai nurodoma, ar tai daroma 

remiantis Švedijos pamatiniu sprendimu.
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6. Išvados

Valstybės narės nurodo, kad dar nėra išnaudotas visas Švedijos pamatinio sprendimo potencialas.

Jį būtų galima išnaudoti visiškai įgyvendinant sprendimą ir toliau paprastinant formas, tačiau taip 

pat – plėtojant struktūrizuotą keitimąsi informacija pasitelkus, inter alia, universalų pranešimų 

formatą (UMF) ir daugiausia dėmesio skiriant SIENA, šį keitimosi informacija kanalą laikant 

labiausiai pageidaujamu.

Be to, organizaciniu požiūriu pasiūlyta toliau įgyvendinti vieno kontaktinio punkto sistemą ir didinti 

informuotumą veiklos lygiu apie tarpvalstybinio keitimosi informacija teisėsaugos tikslais teikiamas 

galimybes ir tokiam keitimuisi taikomas sąlygas.

________________________


