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Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan poliisiviraston pe
rustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkir
jan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä laiksi tullilain 26 § :n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta 
hyväksyisi Brysselissä 26 päivänä heinäkuu
ta 1995 tehdyn Euroopan poliisiviraston pe
rustamista koskevan yleissopimuksen (Euro
pol-yleissopimus) ja siihen liittyvän 24 päi
vänä heinäkuuta 1996 tehdyn Euroopan yh
teisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koske
van pöytäkirjan. 

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiain yh
teistyön piiriin kuuluvalla Europol-yleissopi
muksella perustetaan Euroopan poliisivirasto 
(Europol), jonka tehtävänä on avustaa Eu
roopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia yleissopimuksessa määriteltyjen 
kansainvälisen rikollisuuden muotojen tor
junnassa ja ehkäisyssä. 

Europolin päämaja SlJattsee Haagissa 
Alankomaissa. Kukin jäsenvaltio nimeää 
kansallisen yksikön, joka vastaa yhteyksistä 
Europoliin. 

Yleissopimus tulee voimaan kolme kuu
kautta sen jälkeen, kun kaikki EU:n jäsen-
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valtiot ovat hyväksyneet sen omien val
tiosääntöjensä mukaisesti. Europolin toimin
nan aloittamisen edellytyksenä on yleissopi
muksen voimaantulon ohella, että jäsenvalti
ot hyväksyvät yleissopimuksessa määritellyt 
Europolin toimintaa eri alueilla täsmentävät 
täytäntöönpanoasiakirjat. Sopimukseen liit
tyy erillinen pöytäkirja, joka koskee Euroo
pan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa 
antaa ennakkoratkaisuja yleissopimuksen 
tulkinnasta. 

Esitykseen sisältyvät ehdotus laiksi yleis
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymi
sestä sekä laiksi tullilain 26 §:n muuttami
sesta. Yleissopimuksen hyväksymisen edel
lyttämät poliisin henkilörekistereistä annettua 
lakia (509/1995) koskevat muutokset sisälty
vät samanaikaisesti annettuun hallituksen 
esitykseen (HE 133 /1997 vp). 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan sama
na ajankohtana kuin yleissopimus. 



2 HE 136/1997 vp 

YLEISPERUSTELUT 

1. Yleissopimuksen sisältö ja Suomea 
koskevat näkökohdat 

1.1. Yleissopimuksen tausta 

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella 
Euroopan talousyhteisön silloiset 12 jäsen
valtiota päättivät laajentaa yhteistyötään 
myös oikeus- ja sisäasioihin. Yhteistyö näil
lä aloilla toteutetaan hallitusten välisenä yh
teistyönä. Oikeus- ja sisäasiain yhteistyön 
muodot määrittelevään unionisopimuksen 
K.1 artiklaan sisällytettiin yhtenä yhteis
työaloista poliisiasiain yhteistyö. Unionisopi
muksen K.1 artiklan 9 alakohdan mukaan 
jäsenvaltiot pitävät yhteistä etua koskevana 
asiana poliisiasiain yhteistyötä terrorismin, 
laittoman huumausainekaupan ja muiden 
vakavien kansainvälisen rikollisuuden muo
tojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi Euroo
pan poliisivirastossa (Europol) järjestettävän 
unionin laajuisen tietojenvaihtojärjestelmän 
yhteydessä. 

Euroopan poliisiviraston perustaminen on 
siten määritelty unionin perussopimuksessa. 
Poliisiasiain yhteistyö ja myös Europol
yleissopimuksen valmistelu käynnistyi jo 
ennen unionisopimuksen allekirjoittamista. 
Eurooppa-neuvosto käsitteli Euroopan polii
siviraston perustamista kesäkuussa 1991 Lu
xemburgissa pitämässään kokouksessa ja 
hyväksyi tavoitteen Europolin perustamises
ta. EU:n jäsenvaltioiden asianomaiset minis
terit tekivät lisäksi kesäkuussa 1993 erillisen 
päätöksen Europolin huumeyksikön (Europol 
Drugs Unit, jäljempänä EDU) perustamises
ta. Yleissopimusneuvottelut saatettiin pää
tökseen kesällä 1995, ja yleissopimus alle
kirjoitettiin 26 päivänä heinäkuuta 1995. 

1.2. Yleissopimuksen tavoitteet ja 
Europolin toimivalta 

Yleissopimuksella perustettavan Europolin 
tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden toi
mivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja 
keskinäistä yhteistyötä vakavien kansainvä
listen rikosten torjumiseksi. Europolin toimi
valtaan kuuluvat voimaantulosta lähtien lait
toman huumausainekaupan, ydin- ja radioak
tiivisten aineiden laittoman kaupan, laitto-

man maahantulon, ihmiskaupan sekä varas
tettujen kulkuneuvojen laittoman kaupan 
estäminen ja torjuminen. 

Sopimuksessa on myös määrätty, että ter
roritoimintaan kuuluvat rikokset tulevat kuu
lumaan Europolin toimialaan viimeistään 
kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen 
voimaantulosta. Europolin toimivaltaan kuu
luu myös kaikkiin edellä mainittuihin rikolli
suuden muotoihin liittyvä rahanpesu ja muut 
liitännäisrikokset. Yleinen edellytys Europo
lin toimivallalle on, että rikollisuuden järJes
täytyneisyydestä ja sen vaikutusten ulottumi
sesta kahteen tai useampaan jäsenvaltioon on 
olemassa tosiasioihin perustuvaa näyttöä. 

Yleissopimuksen liite määrittelee lisäksi ne 
muut tärkeiksi katsottavat kansainvälisen 
rikollisuuden lajit, jotka neuvosto voi yksi
mielisellä päätöksellä sisällyttää Europolin 
toimivaltaan. Näitä rikoksia ovat henkeen, 
ruumiilliseen koskemattomuuteen, vapau
teen kohdistuvat rikokset sekä omaisuusri
kokset Europol voi myös käsitellä petoksia, 
eri muodoissa tapahtuvaa laitonta kauppaa ja 
ympäristöön kohdistuvia rikoksia sekä kaik
kiin edellä mainittuihin rikollisuuden muo
toihin liittyvää rahanpesua ja muita liitän
näisrikoksia. Liitteen luetteloa voidaan 
muuttaa tai täydentää yleissopimuksen mää
räysten asettamien rajojen puitteissa neuvos
ton yksimielisellä päätöksellä. 

Tavoitteitaan Europol toteuttaa ensi sijassa 
edistämällä jäsenvaltioiden viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa. Europol myös kerää, 
analysoi ja välittää Europolin toimialaan 
kuuluvia rikoksia koskevia tietoja, syventää 
jäsenvaltioiden esitutkintaviranomaisten ri
kostutkinnassa käyttämää erityisosaamista 
laatimalla yleisluonteisia rikollisuutta koske
via tilannekatsauksia sekä suorittaa selvityk
siä viranomaisten koulutuksesta, organisoiu
nista ja välineistä, rikosten torjunta- ja tut
kintamenetelmistä sekä poliisin käyttämistä 
tieteellisistä ja teknisistä menetelmistä. Eu
roopan poliisivirastolla itsellään ei yleissopi
muksen nojalla ole toimivaltaa ryhtyä Opera
tiivisiin toimiin jäsenvaltioissa. 

Merkittävän osan Europol-yleissopimusta 
muodostaa järjestön yhteyteen perostettavaa 
atk-tietojärjestelmää koskevat määräykset. 
Europolin atk-tietojärjestelmään kuuluvat 
erillisinä osina yleinen tietojärjestelmä, ana-
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lyysitietokanta sekä hakemistojärjestelmä. 
Sopimus sisältää yksityiskohtaisia määräyk
siä atk-tietojärjestelmästä, sen sisältämistä 
tiedoista, henkilöstön oikeudesta käyttää jär
jestelmää sekä tietojenkäsittelyä, tietoturvaa 
ja tietosuojaa koskevista kysymyksistä. Sopi
mus sisältää myös määräykset vastuusta tie
tojen virheellisen tai lainvastaisen käytön 
varalta. 

Jäsenvaltioiden nimeämillä kansallisilla 
yksiköillä on omasta aloitteestaan velvolli
suus toimittaa Europolilie sen tehtävien to
teuttamiseksi tarpeellisia tietoja sekä velvol
lisuus vastata Europolin tietopyyntöihin. Jä
senvaltioiden velvollisuus toimittaa tietoja ei 
koske tapauksia, joissa tietojen luovuttami
nen vaikuttaisi keskeisiin kansallisiin turval
lisuusetuihin tai vaarantaisi meneillään ole
vaa tutkintaa tai yksittäisten henkilöiden tur
vallisuutta. Analyysitietokantoihin jäsenvaiti
ot tallettavat tietoja vain, jos niiden keräämi
nen rikosten ehkäisemiseksi, torjumiseksi tai 
analysoimiseksi on sallittua myös kansallisen 
lainsäädännön mukaan. 

Sopimuksen mukaan kunkin jäsenvaltion 
on nimettävä kansallinen valvontaviranomai
nen, jonka tehtävänä on valvoa, että Europo
lilie toimitetaan tietoja kansallisen lainsää
dännön rajoissa ja yksilöiden tietosuojaa 
koskevia oikeuksia noudattaen. EuropoJissa 
tapahtuvan tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta 
valvomaan perustetaan yhteinen valvontavi
ranomainen, jossa ovat edustettuna kansalli
set valvontaviranomaiset Yksittäisillä henki
löillä on oikeus pyytää yhteistä valvontavi
ranomaista tarkastamaan, että häntä koskevi
en henkilötietojen tallentaminen, keräämi
nen, käsittely ja käyttö tapahtuu yleissopi
muksen ja siinä viitattujen oikeudellisten 
instrumenttien edellyttämällä tavalla. 

Sopimus sisältää myös määräyksiä Euro
polin oikeudellisesta asemasta ja oikeuskel
poisuudesta. Europolin toimintaa johtaa hal
lintoneuvosto ja käytännön toimintaa johtaja. 
Europolin varainkäytöstä vastaa varainhoito
komitea, ja sitä valvoo varainhoidon valvoja. 

Europolin toiminnan aloittamista valmiste
lee Europolin huumausaineyksikkö EDU, 
joka perustettiin jäsenvaltioiden ministerei
den tekemällä päätöksellä kesäkuussa 1993. 
Unionisopimuksen voimaantulon jälkeen 
EDU:n toiminta siirrettiin unionin oikeus- ja 
sisäasiain yhteistyön piiriin. Neuvosto hy
väksyi EDU:n toiminnan aloittamista koske
van K.3 artiklan mukaisen yhteisen toimin
nan 10 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL L 

62, 20.3.1995 s. 1) EDU:n tehtävänä on yh
teisen toiminnan 2 artiklan mukaan tietojen
vaihto ja analysointi laittoman huu
mausainekaupan, laittoman ydin- ja radioak
tiivisten aineiden kaupan, anastettujen ajo
neuvojen kaupan sekä laittomaan maahan
muuttoon liittyvän rikollisuuden osalta. 
EDU:n toimialaa on joulukuussa 1996 neu
voston hyväksymällä yhteisellä toiminnalla 
täydennetty siten, että se kattaa ihmiskaupan, 
alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttöön 
liittyvät kysymykset mukaan luettuna 
(EYVL L 342 , 31.12.1996 s. 4). Kaikkiin 
näihin rikoksiin liittyvä rahanpesu kuuluu 
liitännäisrikoksena myös EDU:n toimialaan. 

1.3. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
toimivalta 

Vaikeimpia kysymyksiä neuvoteltaessa 
Europol-yleissopimusta oli kysymys Euroo
pan yhteisöjen tuomioistuimelle annettavasta 
toimivallasta tulkita yleissopimusta ennakko
ratkaisuin. Kysymys ennakkoratkaisuista jäi 
avoimeksi itse yleissopimuksessa. Jäsenvalti
oiden välisten yleissopimusten tulkintaa kos
kevien erimielisyyksien osalta ovat jäsen
valtiot, Yhdistyneitä kuningaskuntia lukuun 
ottamatta, hyväksyneet sen, että jäsenvalti
oiden väliset yleissopimuksen tulkintaa kos
kevat erimielisyydet ratkaistaan viime kädes
sä yhteisöjen tuomioistuimessa. 

Erillinen yhteisöjen tuomioistuimen ennak
koratkaisutoimivaltaa koskeva pöytäkirja 
allekirjoitettiin kesällä 1996. Pöytäkirjan 
nojalla jäsenvaltiot voivat halutessaan antaa 
julistuksen, jonka nojalla kyseisen jäsenvalti
on tuomioistuimet voivat pyytää yhteisöjen 
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua yleissopi
muksen tulkinnasta. Jäsenvaltiot voivat joko 
rajata oikeuden pyytää ennakkoratkaisua 
ylimpiin tuomioistuimiin tai sallia kaikkien 
tuomioistuintensa pyytää ennakkoratkaisua. 

1.4. Suomea koskevat näkökohdat 

Yleissopimus ei vaikuta jäsenvaltioiden 
viranomaisten toimivaltuuksiin, vaan ne 
määräytyvät kansallisen lainsäädännön mu
kaan. Toimivaltaisella viranomaisella tarkoi
tetaan sopimuksessa sellaisia julkisia elimiä, 
jotka ovat toimivaltaisia rikollisuuden estä
misessä ja selvittämisessä. Suomessa näitä 
viranomaisia ovat Europolin toimivaltaan 
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kuuluvilla aloilla poliisin lisäksi erityisesti 
tulli- ja rajavartioviranomaiset 

Europolin suurin merkitys Suomen toimi
valtaisten viranomaisten kannalta on kan
sainväliseen rikollisuuteen liittyvän tietojen
vaihdon helpottuminen EU :n jäsenvaltioiden 
välillä. Europolin perustamisella on huomat
tava merkitys Suomen ja muiden EU :n jä
senvaltioiden välillä toteutettavan poliisiyh
teistyön toteuttamisessa. Europol tarjoaa jat
kuvan (24 tuntia vuorokaudessa) käytettävis
sä olevan yhteydenpitomahdollisuuden Euro
polin päämajaan Haagissa, ja jäsenvaltioiden 
yhteyshenkilöverkoston avulla voidaan tar
vittaessa nopeastikin saada muiden jäsenval
tioiden toimivaltaisilta viranomaisilta apua 
toimenpiteitä vaativissa tilanteissa. 

Haagissa toimivien jäsenvaltioiden yhteys
henkilöiden avulla kyetään käytännössä mi
nimoimaan kieliongelmat Europol käyttää 
toiminnassaan EU:n virallisia kieliä, joten 
kaikki tietojenvaihto jäsenvaltion kanssa 
suoritetaan sen omalla virallisella kielellä. 
Yhteyshenkilöiden asiantuntemuksen kautta 
saavutetaan eri jäsenvaltioiden lainsäädän
nön, menetelmien ja käytäntöjen mahdolli
simman hyvä tuntemus. 

Keskusrikospoliisin on tarkoitus toimia 
Suomen kansallisena yksikkönä, joka tarkas
taa ja muokkaa Europol-talletusrekisteriin 
talletetut tiedot Europol-yleissopimuksen 
mukaisiksi ja tallentaa ne sitten suorakäyttöi
sesti Euroopan poliisiviraston tietojärjestel
mään. Yleissopimuksen mukaan kaiken tie
tojenvaihdon jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja Europolin välillä on kuljet
tava kansallisen yksikön kautta. Keskusri
kospoliisin oikeudesta saada käyttöönsä ja 
luovuttaa Europolin toiminnassaan tarvitse
mia tietoja Europolin atk-tietojärjestelmään 
on tarkoitus sisällyttää tarvittavat säännökset 
poliisin henkilörekistereistä annettuun lakiin 
(509/1995). 

Yleissopimuksen edellyttämänä kansallise
na valvontaviranomaisena toimisi tietosuoja
valtuutettu. Tietosuojavaltuutetun oikeudesta 
valvoa, että henkilötietojen Euroopan poliisi
viraston tietojärjestelmään tallentaminen, 
käyttäminen sekä missä hyvänsä muodossa 
tapahtuva välittäminen Europolilie tapahtuu 
lainmukaisesti ja varmistaa, että yksilöiden 
oikeuksia ei loukata, ehdotetaan poliisin 
henkilörekistereistä annettuun lakiin sisälly
tettäväksi tarvittavat säännökset. 

Suomi on antanut yhteisöjen tuomioistui
men toimivaltaa koskevan pöytäkirjaan julis-

tuksen, jonka nojalla kaikki suomalaiset tuo
mioistuimet, joiden käsiteltävänä olevassa 
tapauksessa on kyse Europol-yleissopimuk
sen tulkinnasta, voivat halutessaan pyytää 
yleissopimuksen tulkinnasta yhteisöjen tuo
mioistuimen ennakkoratkaisua. 

2. Esityksen vaikutukset 

2.1. Taloudelliset vaikutukset 

Suomelle aiheutuu Europoliin liittymi
sestä kustannuksia toisaalta jäsenmaksujen ja 
toisaalta Europolin tietojärjestelmän perusta
misesta aiheutuvia kustannuksia. Europolin 
jäsenmaksut määräytyvät bruttokansantulon 
perusteella. Europolin edeltäjän EDU :n osal
ta Suomen jäsenmaksun suuruus on 1,5 pro
senttia EDU:n budjetista. Vuonna 1997 Suo
men osuudeksi EDU:n budjetista muodostuu 
noin 500 000 markkaa. Europolin toiminnan 
aloittamisen myötä jäsenmaksun odotetaan 
nousevan jonkin verran. 

Europolin tietojärjestelmän perustami
sesta aiheutuvat kustannukset jaetaan jäsen
valtioiden kesken. Järjestelmän suunnittelu 
on aloitettu jo EDU:n toimesta. Vuonna 
1997 EDU on perinyt jäsenvaltioilta erityi
sen tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvän 
jäsenmaksun, josta Suomen osuus on noin 
200 000 markkaa; Tietojärjestelmän koko
naiskustannuksiksi on arvioitu 30 miljoonaa 
ecua, josta Suomen osuus on arviolta noin 2 
- 3 miljoonaa markkaa. EDU:ssa jo nyt toi
mivat poliisin ja tullin lähettämät yhteyshen
kilöt toimisivat myös Europoliin lähetettyinä 
yhteyshenkilöinä. Yhteyshenkilöiden lähet
tämisestä aiheutuu noin 1 000 000 markan 
vuotuiset kustannukset. 

2.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Europol-yleissopimuksen hyväksymisellä 
ei ole merkittäviä organisaatio- ja henkilös
tövaikutuksia. Europolin kansalliseksi yksi
köksi on tarkoitus nimetä keskusrikospoliisi, 
joka jo nyt hoitaa EDU:ssa vastaavia tehtä
viä. Kansallisen yksikön perustaminen ja 
toiminta sekä Europol-talletusrekisterin yllä
pito aiheuttaa noin neljän henkilötyövuoden 
lisätyövoiman tarpeen. Tietosuojavaltuutetun 
on tarkoitus toimia yleissopimuksen mu
kaisena kansallisena valvontaviranomaisena, 
ja tästä aiheutuu tietosuojavaltuutetun toi
mistolle jonkin verran lisätehtäviä. Tie-
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tosuojavaltuutetun arvion mukaan toiminta 
Europol-yleissopimuksen ja muiden vastaa
van tyyppisten eurooppalaisten sopimusten 
(esim. Schengenin sopimukset) aiheuttaa 
tietosuojavaltuutetun toimistossa yhden hen
kilötyövuoden lisätarpeen sekä noin 100 000 
markan ylimääräiset vuotuiset matkakustan
nukset. 

2.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaan 

Yleissopimus ei vaikuta kansallisten viran
omaisten toimivaltuuksiin, jotka perustuvat 
kunkin jäsenvaltion omaan lainsäädäntöön. 
Yleissopimusta sovellettaessa noudatetaan 
erityisesti tietosuojakysymysten osalta jäsen
valtioiden asiaa koskevaa lainsäädäntöä sekä 
erityisesti Euroopan neuvoston tietosuo
jasopimusta, jonka kaikki jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet. Sopimuksen toimeenpanoa tie
tosuojan ja erityisesti yksilön oikeuksien 
kunnioittamisen kannalta valvovat sekä kan
salliset valvontaviranomaiset (Suomessa tie
tosuojavaltuutettu) että näiden edustajista 
koostuva yhteinen valvontaviranomainen. 

3. Asian valmistelu 

3.1. Yleissopimuksen valmistelu 

Yleissopimuksen valmistelu aloitettiin jo 
ennen unionisopimuksen voimaantuloa oi
keus- ja sisäasiain niin sanotun Trevi-yhteis
työn piirissä. Unionisopimuksen voimaantu
lon jälkeen valmistelua jatkettiin unionin 
kolmannen pilarin alaisessa Europol-työryh
mässä. 

Suomi on osallistunut sopimuksen valmis
teluun vuoden 1994 heinäkuusta eli jä
senyyttä edeltäneen tarkkailijakauden alusta 
lähtien. Liittyessään Euroopan unianiin Suo
mi hyväksyi muiden uusien jäsenvaltioiden 
kanssa erillisellä julistuksella tuolloin neuvo
teltavana olleiden oikeus- ja sisäasioihin liit
tyvät kohdat, joista silloiset jäsenvaltiot oli
vat sopineet liittymisajankohtana (julistus 
49, HE 13511994 vp, Nide 1, s. 108). Suo
mea sopimusneuvotteluissa on edustanut 
sisäasiainministeriö. Niiden kuluessa on oltu 
yhteydessä ulkoasiainministeriöön, oikeusmi
nisteriöön, valtionvarainministeriöön sekä 
tietosuojavaltuutettuun. 

Sopimus allekirjoitettiin Brysselissä 26 
päivänä heinäkuuta 1995. Euroopan yh
teisöjen tuomioistuimen asema ratkaistiin 
erillisellä yleissopimukseen liittyvällä pöytä
kirjalla, joka allekirjoitettiin 24 päivänä hei
näkuuta 1996 Brysselissä. 

3.2. Asian valmistelu Suomessa 

Hallitus on lähettänyt Europol-yleissopi
muksen tekemistä koskevan ehdotuksen 
eduskunnalle valtiopäiväjärjestyksen 54 b 
§:n mukaisesti 6 päivänä heinäkuuta 1995. 
Eduskunnan hallintovaliokunta on antanut 
yleissopimuksesta lausunnon (HaVL 111995 
vp) sekä erillisen lausunnon EY:n tuomiois
tuimen toimivallasta antaa ennakkoratkaisuja 
(HaVL 2/1995 vp). 

Yleissopimuksesta ja erityisesti sen edel
lyttämistä muutoksista Suomen lainsäädän
töön on pyydetty lausunnot ulkoasiainminis
teriöltä, oikeusministeriöltä, valtiovarainmi
nisteriöltä, tullihallitukselta, keskusrikospo
liisilta, tietosuojavaltuutetulta sekä suojelu
poliisilta.Yleissopimus lähetetään Ahvenan
maan maakuntapäivien hyväksyttäväksi Ah
venanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 
§:n 2 momentin mukaisesti, koska se sisältää 
Ahvenanmaan itsehallinnon piiriin kuuluvia 
määräyksiä. 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö
nä sisäasiainministeriössä. Valmistelun aika
na on kuultu yleissopimuksen edellyttämistä 
lainsäädäntömuutoksista lausunnon antaneita 
tahoja. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

4.1. Hallituksen esitys poliisin henkilö
rekistereistä annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnalle on erikseen annettu poliisin 
henkilörekistereistä annetun lain muuttami
sesta. Mainittuun esitykseen sisältyy Euro
pol-yleissopimuksen voimaantulon kannalta 
tarpeellisia muutoksia poliisin henkilörekis
tereistä annettuun lakiin, joten esitysten kä
sittely yhdessä on perusteltua. Yleissopimuk
sen hyväksymisen edellyttämät poliisin hen
kilörekistereistä annetun lain muutostarpeet 
on yksilöity jäljempänä yksityiskohtaisissa 
perusteluissa. 
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4.2 Europolin toiminnan kehittäminen 

Europol-yleissopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen yleissopimuksen soveltamisalaan 
liittyviä kysymyksiä on Europolin toiminnan 
kehittämistä käsitelty joulukuussa 1996 Dub
linissa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouk
sen perustamassa korkean tason järjestäy
tynyttä rikollisuutta koskevassa työryhmässä. 
Työryhmä teki ehdotuksen Europolin toi
minnan kehittämisestä Euroopan unionin 
perussopimuksten muuttamista käsittelevälle 
hallitusten väliselle konferenssille. Hallitus
ten välinen konferenssi sopi Amsterdamin 
huippukokouksessa eräistä Europolia koske
vista muutoksista. 

Europolia koskeva unionisopimuksen K.l 
artiklan 9 kohta on tarkoitus korvata Ams
terdamin sopimuksessa uuteen K.2 artiklaan 
sisällytettävillä tarkemmille poliisiyhteistyötä 
ja Europolia koskevilla määräyksillä. Kysei
sessä artiklassa Europolin tehtäviä on täs
mennetty verrattuna Europol-yleissopimuk
seen, mutta Europolin toimivaltaa koskevat 
periaatteet eivät uusien määräysten perus
teella muutu merkittävästi Europol-yleissopi
muksesta. Neuvosto hyväksyy uudessa K.2 
artiklassa tarkoitetut tarkemmat Europolin 
toimintaa koskevat säännökset viiden vuoden 
kuluessa Amsterdamin sopimuksen voimaan
tulosta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Sopimustekstit ja lakiehdotukset 

1.1. Europol-yleissopimus 

I OSASTO: PERUSTAMINEN JA 
TEHTÄVÄT 

Sopimuksen 1 artiklassa todetaan Euroo
pan poliisiviraston eli Europolin perustami
nen. Artiklan 2 kohdan mukaan Europol on 
kussakin jäsenvaltiossa yhteydessä vain yh
teen kansalliseen yksikköön. 

2 artikla sisältää Europolin tavoitteen. Ta
voitteena on artiklan 1 kohdan mukaan 
unionisopimuksen K.l artiklan 9 alakohdan 
mukaisesti parantaa jäsenvaltioiden toimival
taisten viranomaisten tehokkuutta vakavien 
kansainvälisen rikollisuuden muotojen estä
misessä ja torjunnassa. Rikollisuuden muo
doista mainitaan erikseen terrorismi ja laiton 
huumausainekauppa. 

Europol on toimivaltainen vain jäsenvalti
oiden erikseen yleissopimuksessa määrätyillä 
rikollisuuden aloilla. Yleisenä rajoituksena 
Europolin toimivallalle on lisäksi sopimuk
sen periaate, jonka mukaan Europol on toi
mivaltainen sopimuksessa määritellyissä asi
oissa vain, jos on olemassa tosiasioihin pe
rustuvaa näyttöä rikollisen rakenteen tai or
ganisaation olemassaolosta. Lisäksi edellyte
tään, että tällaisella rikollisella toiminnalla 
on kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa 
sellaisia vaikutuksia, että jäsenvaltioiden 
yhteinen toiminta on välttämätöntä. 

Europolin tehtäviksi on ensivaiheessa 
määritelty laittoman huumausainekaupan, 
ydin- ja radioaktiivisten aineiden laittoman 
kaupan, laittoman maahantulon, ihmiskaupan 
ja varastettujen kulkuneuvojen laittoman 
kaupan estäminen ja niiden torjuminen. Vii
meistään kahden vuoden kuluessa yleissopi
muksen voimaantulosta, ellei Euroopan 
unionin neuvosto päätä aikaisemmasta ajan
kohdasta, Europol tulee toimivaltaiseksi kä
sittelemään terroristitoiminnan yhteydessä 
suoritettuja rikoksia. Artiklassa määritellään 
myös menettely, jolla Euroopan unionin 
neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä antaa 
Europolin käsiteltäväksi muitakin, yleissopi
muksen liitteessä mainittuja rikollisuuden 
muotoja. Liitteessä mainitaan eräät vakavat 
henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen 
ja vapauteen kuuluvat rikokset, tietyt omai
suuteen kohdistuvat rikokset ja petokset, 

laiton kauppa (esim. aseiden ja suojeltujen 
eläin- ja kasvilajien kauppa) ja ympäristöön 
kohdistuvat rikokset. Europolin toimivaltaan 
kuuluvien rikollisuuden muotoihin liittyvä 
rahanpesu ja liitännäisrikokset kuuluvat 
myös Europolin toimivaltaan. 

3 artiklassa luetellaan Europolin ensisijai
set tehtävät, jotka liittyvät jäsenvaltioiden 
väliseen tiedonvaihtoon, tietojen keruuseen, 
kokoamiseen ja analysoimiseen sekä tiedon
välitykseen sekä atk-pohjaisen tietojärjestel
män ylläpitämiseen. Sen ohella Europolin 
tehtävänä on jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyön ja tehokkuuden pa
rantaminen. 

4 artiklan mukaan jokaisen jäsenvaltion on 
perustettava tai nimettävä kansallinen yksik
kö, joka vastaa kyseisessä jäsenvaltiossa ar
tiklassa lueteltujen tehtävien toteuttamisesta. 
Artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä kansalli
nen yksikkö on ainoa Europolin ja kansallis
ten toimivaltaisten viranomaisten välinen yh
teyselin. 

Keskusrikospoliisin on tarkoitus toimia 
Suomen kansallisena yksikkönä. 

Toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan 
sopimuksessa sellaisia julkisia elimiä, jotka 
ovat toimivaltaisia rikollisuuden estämisessä 
ja torjunnassa. Suomessa näitä viranomaisia 
ovat poliisin lisäksi tulli- ja rajavartiovi
ranomaiset sekä puolustusvoimissa pää
esikunnan tutkintaosasto. Toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansallisen yksikön väliset 
toimivaltasuhteet määräytyvät kansallisen 
lainsäädännön mukaan. Tietojenvaihdosta 
poliisin ja muiden yleissopimuksen sovelta
misalaan kuuluvien rikollisuuden lajien estä
misessä ja torjunnassa toimivaltaisten viran
omaisten välillä on tarkoitus sisällyttää tar
vittavat säännökset poliisin henkilörekiste
reistä annettuun lakiin. 

Tähän esitykseen sisältyy ehdotus tullilain 
muutokseksi, joka mahdollistaa yleissopi
muksen edellyttämän tietojenvaihdon tullivi
ranomaisten, kansallisen yksikön ja Europo
lin välillä. Rajavartioviranomaisten osalta 
tarvittavat säännökset on tarkoitus ottaa val
misteilla olevaan rajavartiolaitosta koskevaan 
lainsäädäntöön. 

Kansallisen yksikön on toimitettava Euro
polin käyttöön oma-aloitteisesti tietoja, joita 
Europol tarvitsee tehtäviensä suorittamisessa. 
Artiklan 5 kohdassa määritellään erikseen 
tarkemmin ne tapaukset, joissa kansallinen 
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yksikkö ei ole elintärkeiden kansallisten etu
jen vuoksi ole velvollinen toimittamaan Eu
ropolille tietoja. Kansallisiin yksiköihin so
velletaan kunkin jäsenvaltion omaa lainsää
däntöä ja niistä aiheutuvat kulut maksetaan 
kyseisen jäsenvaltion toimesta. 

5 artiklassa veivoitetaan kukin jäsenvaltio 
lähettämään Europoliin ainakin yksi yhteys
henkilö osallistumaan Europolin ja kansalli
sen yksikön väliseen tiedonvaihtoon. Nämä 
toimivat kansallisen lainsäädäntönsä mukai
sesti noudattaen muuten Europolin toimintaa 
koskevia yleissopimuksen määräyksiä. Suo
mi on lähettänyt yhteyshenkilöt Europolin 
edeltäjään EDU:un tullihallituksesta ja kes
kusrikospoliisista. 

6 artiklassa määrätään kaikista muista atk-
järjestelmistä eristetyn tietokoneistetun tie
donkäsittelyjärjestelmän perustamisesta Eu
ropoliin. Sen muodostavat jäljempänä kuva
tut tietojärjestelmä, analyysitietokanta sekä 
hakemistojärjestelmä. 

II OSASTO: TIETOJÄRJESTELMÄ 

7 artiklan mukaan Europol perustaa tehtä
viensä suorittamiseksi atk-pohjaisen tietojär
jestelmän. Tietojärjestelmään tallennettavat 
tiedot koskevat henkilöitä, joiden epäillään 
syyllistyneen tai syyllistyvän Europolin toi
mivaltaan kuuluvaan rikokseen. 

Jäsenvaltiot tallentavat tietojärjestelmään 
tietoja kansallisten yksiköiden ja yhteyshen
kilöiden kautta. Europol tallentaa tietojärjes
telmään kolmansien valtioiden ja kolmansien 
elinten toimittamat tiedot sekä analyysien 
tuloksena saadut tiedot. Europol vastaa tieto
järjestelmästä ja jäsenvaltioiden kansalliset 
yksiköt yhteyksistä siihen. Poliisin tietojär
jestelmien sisältämien tietojen tallentaminen 
Europolin tietojärjestelmään edellyttää polii
sin henkilörekistereistä annetun lain 20 §:n 
muuttamista. 

Sopimuksen suomenkielisessä versiossa on 
1 kohdan toisen lauseen alussa virhe kun 
lause alkaa: "Kansalliset viranomaiset ... ". 
Tekstin pitää kuulua "Kansalliset yksiköt 
... ". Suomi on esittänyt sopimuksen talletta
jana toimivalle neuvoston pääsihteerille 
pyynnön Wienin valtiosopimusoikeutta kos
kevan yleissopimuksen (SopS 32-33/1980) 
79 artiklan mukaisen oikaisun tekemisestä 
tämän ja eräiden muiden todistusvoimaiseen 
suomenkieliseen tekstiin sisältyvien käännös
virheiden korjaamiseksi. 

8 artiklassa todetaan, että tietojärjestel
mään voidaan tallentaa ainoastaan Europolin 
tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja. 
Tiedot sisältävät epäiltyjen henkilöllisyyttä 
koskevia seikkoja ja rikoksia koskevia seik
koja. 

Muiden kuin jo tapahtuneiksi epäiltyjen 
rikosten osalta kansallisilla yksiköillä on 7 
artiklan 1 kohdan 2 alakohdan nojalla oikeus 
saada suoraan käyttöönsä ainoastaan epäilty
jen henkilöllisyyttä koskevat seikat. Tiettyä 
tutkintaa varten kansallisilla yksiköillä on 
oikeus saada pyynnöstä käyttöönsä myös 
rikosta koskevat seikat. Artiklan 4 kohtaan 
sisältyvä velvollisuus luovuttaa tietoja edel
lyttää poliisin henkilörekistereistä annetun 
lain 20 §:n muuttamista. 

9 artikla sisältää määräykset oikeudesta 
tallentaa tietoja tietojärjestelmään. Oikeus 
tallentaa tietoja tietojärjestelmään ja hakea 
niitä sieltä on kansallisilla yksiköillä, yhteys
henkilöillä sekä Europolin johtajalla, apu
laisjohtajilla ja asianmukaisesti valtuutetuilla 
työntekijöillä. Tietojen haku sallitaan vain, 
jos se on tarpeen tiettyyn tapaukseen liittyvi
en Europotin tehtävien suorittamiseksi. Oi
keus tallentaa tietoja edellyttää muutoksia 
poliisin henkilörekistereistä annetun lain 
säännöksiin. 

Ili OSASTO: ANALYYSITIETOKANNAT 

JO artiklan mukaan Europol voi perustaa 
edellä tarkoitetun tietojärjestelmän lisäksi 
tietokantoja rikostutkintaa avustavaa analyy
sia varten. 

Europol voi tallentaa analyysitietokantoi
hin tiettyyn analyysityöhön tarkoitettuja toi
mivaltaansa kuuluvia rikoksia koskevia tieto
ja, jos se on tarpeen Europolilie asetettujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi. Tiedot voivat 
koskea epäiltyjen lisäksi todistajia, uhreja, 
asianomaisiin liittyviä henkilöitä ja tiedotta
jia. 

Kansalliset yksiköt välittävät tiedot Euro
polilie sen pyynnöstä tai omasta aloittees
taan. Jos se on perusteltua Europolin tehtävi
en täyttämiseksi, Europol voi pyytää tai ot
taa vastaan tietoja myös artiklassa mainituil
ta elimiltä tai kolmansilta valtioilta. Neuvos
to antaa hallintoneuvostoa kuultuaan tällaista 
tietojen vastaanottamista koskevat säännöt. 

Jokaista analyysihanketta varten peruste
taan analyysiryhmä, johon osallistuvat ana
lyytikot ja muut Europotin johdon tehtävään 
määräämät Europolin työntekijät sekä niiden 



HE 136/1997 vp 9 

jäsenvaltioiden yhteyshenkilöt ja/tai asian
tuntijat, joista tiedot ovat peräisin tai joita 
tiedot välittömästi koskevat. Ainoastaan ana
lyytikoilla on oikeus tallentaa tietoja ana
lyysitietokantoihin ja hakea niitä sieltä. 

Neuvosto antaa hallintoneuvoston esityk
sestä analyysitietokantojen käyttöä koskevat 
tarkemmat säännöt. Sääntöjä on valmisteltu 
neuvoston työryhmässä ja ne on hyväksytty 
alustavasti toukokuussa 1997. Ehdotus sään
nöiksi on toimitettu eduskunnalle valtiopäi
väjärjestyksen 54 e §:n nojalla 13 päivänä 
toukokuuta 1997. 

11 artikla koskee hakemistojärjestelmää, 
jonka Europol luo analyysitietokantoihin 
tallennettuja tietoja varten. Hakemistajärjes
telmästä käy sitä käyttävälle yhteyshenkilölle 
ilmi, sisältävätkö analyysitietokannat hänet 
lähettänyttä jäsenvaltiota koskevia tietoja, 
mutta yhteyshenkilön ei ole sen avulla mah
dollista tehdä päätelmiä analyysitietokanto-

je~f~~~~ö~iyttää hakemistajärjestelmää on 
Europolin johtajalla, apulaisjohtajilla ja 
asianmukaisesti valtuutetuilla työntekijöillä 
sekä yhteyshenkilöillä. Hallintoneuvosto 
päättää hakemistajärjestelmän järjestämistä 
koskevista yksityiskohdista. Päätös edellyttää 
yksimielisyyttä. 

12 artikla sisältää määräykset tietokannan 
perustamisesta. Europol laatii jokaisen atk
pohjaisen analyysitietokannan osalta artiklas
sa mainitut tiedot sisältävän tietokannan pe
rustamista koskevan määräyksen, joka hal
lintoneuvoston on vahvistettava. Europolin 
johtaja antaa Europolin toimintaa valvomaan 
perustettavalle yhteiselle valvontaviranomai
selle välittömästi tiedoksi esityksen tällaisen 
tietokannan perustamista koskevaksi mää
räykseksi. 

IV OSASTO: TIETOJENKÄSITTELYÄ 
KOSKEVAT YHTEISET 
MÄÄRÄYKSET 

13 artiklan mukaan Europol antaa kansal
lisille yksiköille tiedoksi jäsenvaltioita kos
kevat tiedot sekä Europolin toimivaltaan 
kuuluvien rikosten välillä havaitut yhteydet. 
Tietoja voidaan välittää myös Europolin teh
täviä suoritettaessa tietoon tulleista muista 
rikoksista. 

14 artiklassa todetaan, että tietojenkäsitte-

370297 

lyssä on noudatettava 28 päivänä tammikuu
ta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleis
sopimuksen sekä Euroopan neuvoston minis
terikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987 
henkilötietojen käyttämisestä poliisin toimin
nassa antaman suosituksen R (87) 15 peri
aatteiden mukaista suojatasoa. Jäsenvaltiot 
toteuttavat Europol-yleissopimuksen voi
maantuloon mennessä kansallisessa lainsää
dännössään toimenpiteet, joilla tietokantojen 
henkilötietojen käsittelyä koskevat säännök
set saatetaan edellä mainitun sopimuksen ja 
suosituksen mukaiselle tasolle. Europol
yleissopimuksen mukaisen henkilötietojen 
välittämisen saa aloittaa vasta vaatimukset 
täyttävien säännösten tultua voimaan jokai
sen siirtoon osallistuvan jäsenvaltion alueel
la. Europol noudattaa vaadittua suojatasoa 
myös muiden kuin atk-pohjaisten tietokanto
jen osalta. 

Suomi on artiklassa mainitun Euroopan 
neuvoston yksilöiden suojelusta henkilötieto
jen automaattisessa tietojenkäsittelyssä teke
män yleissopimuksen sopimuspuoli (SopS 
35-3611992). Tämän niin sanotun tie
tosuojasopimuksen tarkoituksena on turvata 
yksilölle hänen oikeutensa ja perusvapauten
sa sekä erityisesti hänen oikeutensa yksityi
syyteen. Tietosuojasopimus ja suositus on 
otettu huomioon valmisteltaessa Suomessa 
voimassa olevaa lakia poliisin henkilörekis
teistä (50911995) ja poliisilakia (493/1995). 

15 artikla. Jäsenvaltio vastaa järjestelmään 
tallentamiensa tai välittämiensä tietojen 
hankkimisen, välittämisen ja tallettamisen 
laillisuudesta ja tietojen oikeellisuudesta. 
EuropoJilla on samanlainen vastuu kolmansi
en osapuolten välittämien tai Europolin ana
lysointityön tuloksena olevien tietojen osalta. 
Europol säilyttää tiedot siten, että niiden läh
de voidaan tunnistaa. 

16 artikla. Tietopyyntöjen lainmukaisuu
den valvomiseksi Europollaatii otantamenet
telyn mukaisesti tarkastuskertomuksia Euro
polin ja sopimuksen 23 ja 24 artiklassa tar
koitettujen valvontaviranomaisten käyttöön. 

17 artikla sisältää tietojen käyttämistä kos
kevat määräykset. Jäsenvaltioiden toimival
taiset viranomaiset saavat kansallista lainsää
däntöään noudattaen käyttää tietokannoista 
haettuja henkilötietoja ja muilla asianmukai
silla keinoilla toimitettuja tietoja Europolin 
toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden tai 
muun vakavan rikollisuuden torjunnassa. 
Europol saa käyttää kyseisiä tietoja vain 3 
artiklassa määrättyjä tehtäviä suorittaessaan. 
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Jos tietojen toimittaja vaatii niiden käyttämi
sessä noudatettavaksi erityisiä käyttörajoituk
sia, niitä on noudatettava. Jos kansallinen 
lainsäädäntö kuitenkin edellyttää käyttörajoi
tuksista poikkeamista tuomioistuinten tai 
lainsäädäntöelinten kohdalla, tietoja saa 
käyttää, kun ne toimittauutta valtiota on etu
käteen kuultu. Tietojen käyttö muiden viran
omaisten toimesta tai muihin tarkoituksiin 
on sallittua vain tiedot toimittaneen valtion 
oman lainsäädäntönsä sallimissa tapauksissa 
etukäteen antaman luvan perusteella. 

18 anikla koskee tietojen välittämistä kal
mansille valtioille ja muille kansainvälisille 
elimille. Europol voi välittää tietoja Euroo
pan yhteisölle, unionin toimielimille, muille 
unionin yhteyteen perustetuille julkisoikeu
dellisille toimielimille, kalmansille valtioille 
ja kansainvälisille järjestöille sekä Interpolil
le, jos se on yksittäisessä tapauksessa tar
peen Europolin toimivaltaan kuuluvien ri
kosten torjunnassa. 

Edellytyksenä tietojen välittämiselle kal
mansille maille tai elimille on tietojen riittä
vän suojatason takaaminen. Jos kyse on sa
lassa pidettävistä tiedoista, Europolin ja vas
taanottajan välillä on oltava salassapitoa kos
keva sopimus. Jäsenvaltion välittämiä tietoja 
välitetään kalmansille osapuolille vain asian
omaisen jäsenvaltion suostumuksella. Muita 
tietoja voidaan välittää Europolin varmistut
tua, ettei tämä vaaranna jäsenvaltion turvalli
suutta, yleistä järjestystä tai tehtävien suo
rittamista eikä vahingoita jäsenvaltiota muul
la tavoin. Europol vastaa tietojen välittämi
sestä, ja siitä kuten myös sen perusteesta on 
tehtävä merkintä. 

19 arliklan mukaan henkilö voi pyytää 
käyttöönsä tai saada tarkastaa itseään koske
vat Europolissa tallennetut henkilötiedot 
Pyynnön voi esittää minkä tahansa jäsen
maan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 
välittää pyynnön Europolin käsiteltäväksi. 
Oikeus tietojen saantiin tai tarkastamiseen 
määräytyy sen maan lakien mukaan, jossa 
tätä koskeva pyyntö on tehty. Vaikka kysei
set lait sallisivat tietojen toimittamisen, 
pyyntö on kuitenkin evättävä, jos se on tar
peen Europolin asianmukaisen toiminnan, 
jäsenvaltion turvallisuuden ja yleisen järjes
tyksen, rikostorjunnan taikka kolmannen 
osapuolen oikeuksien ja vapauksien suojele
miseksi. 

Tiedot saadaan muutenkin luovuttaa pyytä
jälle vain, jos tiedot toimittanut jäsenvaltio 
ja mahdolliset muut valtiot, joita asia kos-

kee, siihen yksimielisesti suostuvat. Jos mikä 
tahansa edellä mainittu syy estää tietojen 
luovuttamisen, Europol suorittaa pyynnössä 
tarkoitettujen tietojen tarkastuksen ja ilmoit
taa tästä pyynnön tehneelle, ilmaisematta 
kuitenkaan mitään mikä paljastaisi, onko 
järjestelmässä henkilöä koskevia tietoja. 
Henkilö, joka ei tyydy päätökseen, voi hakea 
muutosta sopimuksen 24 artiklassa tarkoite
tulta yhteiseltä valvontaviranomaiselta. Jollei 
muutoksenhakua hyväksytä, yhteinen val
vontaviranomainen kuitenkin varmistaa, että 
Europol on suorittanut pyynnön hylkäämisen 
edellyttämät tiedostojen tarkistukset asian
mukaisesti. Artiklan määräykset koskevat 
muitakin kuin atk-pohjaisia tietoja. 

Artiklan määräysten mukainen Europolin 
tietojärjestelmiin sisältyvien henkilötietojen 
tarkistamiseen liittyvä muutoksenhaku
menettely kuuluu Suomessa lainsäädännön 
alaan, koska muutoksenhaussa normaalisti 
noudatettavasta menettelystä säädetään hen
kilörekisterilain 35 ja 38 §:ssä. 

20 arlikla koskee tietojen oikaisemista ja 
poistamista. Edellä on todettu, että Europol 
tallentaa tietojärjestelmään ja analyysitieto
kantoihin kolmansien valtioiden ja kolmansi
en elinten toimittamat tiedot sekä analyysien 
tuloksena saadut tiedot. Jos osoittautuu, että 
Europolin tallentamat tiedot ovat virheellisiä 
tai Europol-yleissopimuksen vastaisia, Euro
polin on oikaistava tai poistettava ne. Myös 
jäsenvaltioiden on yhteistyössä Europolin 
kanssa oikaistava tai poistettava ne tietojär
jestelmään kansallisten yksiköiden ja yhteys
henkilöiden kautta tallentamansa tiedot, jos 
ne ovat virheellisiä tai Europol-yleissopi
muksen vastaisia. 

Jokaisella on oikeus pyytää Europolia oi
kaisemaan tai poistamaan häntä koskevat 
virheelliset tiedot. Europol ilmoittaa pyyn
nön esittäjälle, mihin pyyntö on johtanut. 
Jos pyynnön esittäjä ei ole tyytyväinen Eu
ropolm vastaukseen tai jos hän ei ole saanut 
vastausta kolmen kuukauden kuluessa, hän 
voi saattaa asian yhteisen valvontavi
ranomaisen käsiteltäväksi. 

21 arliklan mukaan Europol saa säilyttää 
tietojärjestelmässä ja analyysitietokannoissa 
olevia tietoja ainoastaan niin kauan kuin se 
on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. 
Analyysitietokantojen epäiltyjä koskevia tie
toja saa säilyttää enintään kolmen vuoden 
ajan. 
Mainittu määräaika alkaa kulua uudelleen 

jokaisen kyseistä henkilöä koskevan tallen-
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nettavan tapahtuman ajankohdasta. Tietojen 
säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan analyysi
tietokantojen epäiltyjä koskevien tietojen 
osalta vuosittain ja muiden tietojen osalta 
vähintään kolmen vuoden välein. 

Tietojärjestelmään tallennettujen tietojen 
tarkastamisen ja poistamisen suorittaa ne 
tallentanut yksikkö. Analyysitietokantoihin 
tallennettujen tietojen tarkastamisen ja pois
tamisen suorittaa EuropoL Tietoja ei saa 
poistaa, jos se loukkaa rekisteröidyn etuja. 
Tällaisessa tapauksessa tietoja saadaan käyt
tää ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. 

22 artikla sisältää määräykset asiakirjoissa 
olevien tietojen säilyttämisestä ja oikaisemi
sesta. Jos osoittautuu, että Europolin asiakir
joissa olevat tiedot eivät ole enää Europolin 
tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tai ne 
ovat Europol-yleissopimuksen vastaisia, tie
dot on hävitettävä. Tietoja ei saa kuitenkaan 
hävittää, jos on syytä olettaa, että hävittämi
nen loukkaisi asiakirjassa käsitellyn henkilön 
oikeuksia. Tällöin asiakirjaan on liitettävä 
sen käytön kieltävä merkintä. Jos osoittau
tuu, että Europolin asiakirjoissa olevissa tie
doissa on virheitä, Europolin on oikaistava 
ne. 

Jokaisella, jota Europolin asiakirja koskee, 
on oikeus vaatia Europolilta asiakirjan oi
kaisemista tai hävittämistä taikka käytön 
kieltävän merkinnän tekemistä siihen. Euro
pol ilmoittaa vaatimuksen esittäjälle, mihin 
vaatimus on johtanut. Jos vaatimuksen esit
täjä ei ole tyytyväinen Europolin vastauk
seen tai jos hän ei ole saanut vastausta kol
men kuukauden kuluessa, hän voi saattaa 
asian yhteisen valvontaviranomaisen käsitel
täväksi. 

23 artikla. Kukin jäsenvaltio nimeää riip
pumattoman kansallisen valvontaviranomai
sen valvomaan kansallisen lainsäädäntönsä 
mukaisesti kyseisen jäsenvaltion sekä sen 
kansallisen yksikön ja yhteyshenkilöiden 
Europoliin liittyvää tietojenkäsittelyä. Tätä 
tarkoitusta varten valvontaviranomaisella on 
kansallisessa yksikössä tai yhteyshenkilöiden 
tiloissa pääsy tietojärjestelmässä ja hakemis
tajärjestelmässä oleviin jäsenvaltion tallenta
miin tietoihin. 

Jokaisella on oikeus pyytää kansallista val
vontaviranomaista varmistamaan, että kysei
sen jäsenvaltion häntä koskeva Europoliin 
liittyvä tietojenkäsittely tapahtuu lainmukai
sesti. Tätä oikeutta käytetään sen jäsenvalti
on kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
jonka kansallisen valvontaviranomaisen puo-

leen on käännytty. Suomen kansallisena 
valvontaviranomaisena toimii tietosuojaval
tuutettu. Tietosuojavaltuutetun oikeudesta 
tarkastaa Europoliin liittyviä rekistereitä on 
tarkoitus sisällyttää erillinen säännös poliisin 
henkilörekistereistä annetun lain 15 §:ään. 

24 artikla sisältää määräykset Europolin 
tietojenkäsittelyä ja -välitystä valvovan riip
pumattoman yhteisen valvontaviranomaisen 
perustamisesta. Kukin jäsenvaltio nimeää 
yhteiseen valvontaviranomaiseen enintään 
kaksi kansallisen valvontaviranomaisensa 
edustajaa. Kullakin valtuuskunnalla on yksi 
ääni. 

Tehtäviään suorittaessaan yhteisen valvon
taviranomaisen jäsenet eivät saa ottaa vas
taan ohjeita miltään muulta elimeltä. Euro
polin on annettava yhteiselle valvontavi
ranomaiselle sen pyytämät tiedot ja sallittava 
sen päästä vapaasti milloin tahansa kaikkiin 
toimi tiloihinsa. 

Jokaisella on oikeus pyytää yhteistä val
vontaviranomaista varmistamaan, että häntä 
koskeva tietojenkäsittely Europolissa tapah
tuu lainmukaisesti ja oikein. Jos yhteinen 
valvontaviranomainen toteaa, että tietojenkä
sittelyssä on rikottu Europol-yleissopimuk
sen määräyksiä, se tarvittaessa huomauttaa 
asiasta Europolin johtajalle. Jos asia ei kor
jaannu, yhteinen valvontaviranomainen saat
taa asian hallintoneuvoston käsiteltäväksi. 

Yhteinen valvontaviranomainen laatii sään
nöllisin väliajoin toimintakertomuksen, joka 
toimitetaan hallintoneuvoston lausunnon ke
ra neuvostolle. Yhteinen valvontaelin päättää 
tarkemmista menettelysäännöistään, jotka 
neuvoston on vahvistettava. Yhteinen val
vontaviranomainen muodostaa keskuudes
taan komitean, joka tutkii 19, 20 ja 22 artik
lassa tarkoitetut muutoksenhaut. Komitean 
näissä asioissa tekemät päätökset ovat kaik
kiin asianosaisiin nähden lopullisia. 

25 artiklan mukaan Europol toteuttaa sel
laiset tekniset ja organisatoriset tietoturvalli
suustoimenpiteet, joiden vaatimat voimavarat 
ovat järkevässä suhteessa niiden tavoitteisiin. 
Kukin jäsenvaltio ja Europol toteuttavat Eu
ropolin automaattisessa tietojenkäsittelyssä 
laitteille pääsyn, tietovälineiden, tietojen säi
lyttämisen, käyttäjien, käyttöoikeuksien, tie
tojen luovuttamisen, tietojen tallentamisen ja 
tietojen siirron valvontaan sekä järjestelmien 
toimintakunnon palauttamiseen, luotettavuu
teen ja koskemattomuuteen liittyvät toimen
piteet. 
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V OSASTO: OIKEUDELLINEN 
ASEMA, ORGANISAATIO JA 
V A~AINHOITOA KOSKEVAT 
MAARAYKSET 

26 arlikla k~skee Europolin oikeuskelpoi
suutta. Europohlla on tavanomainen kansain
väliselle järjestölle kuuluva oikeudellinen 
asema. Artiklan 3 kohta valtuuttaa Europotin 
tekemään Alankomaiden kanssa niin sanotun 
isän~~maasopi~ukse_n. Li~äksi Europol voi 
tehda salassapitosopimuksia kalmansille osa
puolille välittämästään tiedosta sekä ana
lyy~itietok~ntoih_in tarvitsemiaan tietoja kos
kevia sopimuksia neuvoston yksimielisesti 
määrittelemien sääntöjen puitteissa. 

27 arliklassa todetaan Europolin toimieli
met,_ jot~a ovat hallintoneuvosto, johtaja, 
varamhmdon valvoja sekä varainhoitokomi
tea. 

28 arlikla sisältää hallintoneuvostoa koske
vat tarkemmat määräykset. Hallintoneuvosto 
osal_listuu . art~klassa. yksilöityihin Europolin 
hallintoa Ja JOhtamista koskeviin tehtäviin. 
Kullakin jäsenvaltiolla on hallintoneuvostos
~~ yksi e~ustaja, jolla on käy_tössään yksi 
aa!n· Hall~nt~neuvoston puheenJohtajana toi
m~I ~ullomki!l EU:n puheenjohtajavaltiona 
tOimivan valtwn edustaja hallintoneuvostos
sa. ~omission edustajilla on läsnäolo-oikeus 
halhntoneuvoston kokouksissa, mutta ei ää
ni?i~eutta. Hallintoneuvosto hyväksyy yksi
miehsesti oman työjärjestyksensä. 

29 arlikla koskee Europolin johtajaa. Neu
vosto nimittää, hallintoneuvoston lausunnon 
saah~aan, EuroJ?olille johtajan nelivuotiskau
de:kst. ~uropo~m e1_1simmäisen johtajan toi
mikausi on kmtenkm artiklan 7 kohdan mu
kaisesti viisi vuotta. Johtaja voidaan nimetä 
uudestaan toiseksi nelivuotiskaudeksi. 

Johtaja vastaa Europolin tehtävien täytän
töönpa~osta ja Europolin juoksevasta hallin
nosta, Ja hän on vastuussa toiminnastaan 
hallintoneuvostolle. Europolilie nimetään 
lisäksi kaksi apulaisjohtajaa. Neuvosto voi 
jäsenvaltioiden äänten kahden kolmasosan 
enem~~stöll_ä tehdä pä~töksen johtajan tai 
apulaiSJohtaJan erottamisesta. Erottamisesta 
on pyyd~ttävä ~ausuntoa hallintoneuvostolta. 

30 arlrkla SISältää henkilöstöä koskevat 
määräykset. Europolin henkilöstön on hoi
dettava tehtäviään itsenäisesti, eivätkä henki
lökuntaan kuuluvat saa pyytää tai ottaa vas
taan ohjeita miltään hallitukselta viranomai
selta. tai muulta Europolin ulkopuoliselta 
henkilöltä. Tämä määräys ei vaikuta yleisso-

pi~~ksen muihin määräyksiin tai neuvoston 
tOimivaltaan tehdä Europolia koskevia pää
töksiä unionisopimuksen VI osaston mää
räysten mukaisesti. 

V astuu Europolin henkilöstöhallinnosta on 
j~~~ajc;tll_a. Joh~aja nimittää ja erottaa työnte
kiJat, JOita vahtessaan hänen on huomioitava 
tasapuolisuus eri jäsenvaltioiden kansalaisten 
välillä sekä otettava EU :n viralliset kielet 
riittävästi huomioon. 

31 arlikla sisältää Europolin keräämien 
tietojen luottamuksellisuutta koskevat mää
räykset. Hallintoneuvosto valmistelee luotta
muk_sellisuutta koskevat tarkemmat määräyk
set, JOtka neuvosto hyväksyy unionisopimuk
sen VI osaston menettelyjen mukaisesti. Ir
lannin _puhee~johtajakaudella hyväksyttyjen 
alustavien penaatteiden mukaan tiedon tuot
taja ~äärittelee asiakirjojen julkisuuden as
teen, Joten Suomen kansallisen yksikön Eu
r~polille toimittamien tietojen luottamuksel
~Ism~teen sovelletaan Suomen asiakirjojen 
JUlkisuutta koskevan lainsäädännön, erityi
sesti eräiden asiakirjain julkisuudesta anne
tun asetuksen (65011951) 1 §:n 2 a 
(1558/1994), 4 ja 5 kohdan säännöksiä. 

Jäsenvaltioilla on artiklan 2 kohdan mu
kaan velvollisuus suorittaa Europolin pyyn
nöstä luotettavuustutkimuksia, kun Europol 
on antanut jollekin henkilölle turvallisuuden 
~~n~alta arkaluonteisia tietoja. Suomessa 
tall~Is_et luotett~vuuslausunnot antaa suojelu
polnsl. Velvolhsuuden täyttäminen edellyttää 
Suomen osalta poliisin henkilörekistereistä 
annetun lain muuttamista. 

32 arlikla koskee salassapitovelvollisuutta. 
E~roJ?ol!n __ henkilös~öllä sekä jäsenvaltioita 
en ehmissa edustavilla henkilöillä on velvol
lisu~s pidä_tt~ytyä_ antamasta Europolia kos
ke:ria salalSla tat _luottamuksellisia tietoja 
asiaankuulumattomllle henkilöille tai julki
suut~~n. Salassapitovc:t~ol~isuus jatkuu myös 
s_en Jalkeen, kun henkllo ei ole enää Europo
h~ ~alyeluk~_essa. _tai edustaja jäsenvaltiota 
tmmiehmessa. Nnden suomalaisten virka
miesten osalta, jotka tehtäviään hoitaessaan 
ovat yhteydessä Europoliin, tarvittava salas
sapit~velvollisuus voidaan perustaa Suomes
sa vmmas_s"; oleviin asiakirjojen julkisuudes
t~ anne:ttmhm säännöksiin ja niihin liittyvään 
n~oslam 40 luvun. 5 §:ssä säädettyyn ran
gatstusuhkaan. Mmden kuin virkamiehiksi 
luettavi en henkilöiden salassapitovelvollisuu
teen on sovellettavissa rikoslain 38 §:n lu
vun 1 pykälän salassapitorikosta koskeva 
säännös. 
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Määräys kuuluu lainsäädännön alaan ja on 
yksi peruste. saattaa yleissopimus Suo~essa 
voimaan lmlla. Vastaavaa menettelya on 
noudatettu saatettaessa voimaan Euroopan 
atomienergiayhteisön Euratomin perustamis
sopimuksen 194 artiklaan sisältyvää salassa
pitovelvollisuutta. Tämä määr~~s k~ulu~ 
lainsäädännön alaan Suomen lnttymisesta 
Euroopan unianiin tehdy~ sop.~muksen er~i
den määräysten hyväksymisesta annetun lam 
(1540/1994) 1 §:n yleissäännöksen nojalla. 

Artiklan 1 kohdan määräys mielipiteen 
ilmaisusta pidättäytymisestä (engl. "expressi
on of opinion") on yleissopimuksen hyv~
symisvalmisteluissa todettu olevan mahdolh
sesti ongelmallinen sananvapauden kannalta. 
Määräys on kui~enk~n tulki~nanvc;rrainet;t j.a 
sitä voidaan tulkita siten, etta se ei ole osti
riidassa Suomea sitovissa kansainvälisissä 
sopimuksissa ja hallitusmuodon 10 §:ssä 
turvatun sananvapauden kanssa. Hallituksen 
näkemyksen mukaan sopimusmäärä_yksen 
tulkinnassa on noudatettava perus01keus
myönteistä linj~a. V~! voitteen rikkomisesta 
ei myöskään yleissopimuksen mukaan seuraa 
rangaistusvastuuta. 

33 artikla sisältää kieliä koskevat mää
räykset. HallintoneuvostC!lle. ~nne.ttav~t ~er
tomukset sekä muut asiakirJat Ja ameisto 
laaditaan Euroopan yhteisöjen virallisilla 
kielillä. Nämä kielet, suomen ja ruotsin kie
let mukaan luettuina, ovat myös hallintoneu
voston työkielinä. Käännökset suorit.etaan 
EU:n toimielinten käännöskeskuksen tOimes
ta. 

34 artikla koskee Europolia koskevien tie
tojen antamista Euroopan parlamentille. Par
lamentille annetaan vuosittain kertomus Eu
ropolin toiminnasta ja sitä kuullaan yleisso
pimusten muutosten yhteydessä. 

35 artikla sisältää talousarviota koskevat 
määräykset. Europolille laaditaan talousarvio 
vuosittain ja sen lisäksi viisivuotinen talous
suunnitelma. Jäsenvaltiot maksavat Europo
tin kulut bruttokansantulo-osuuksien mukai
sesti. Bruttokansantulo määritellään neuvos
ton direktiivin 89/130/ETY mukaisesti. 

Neuvosto vahvistaa Europotin talousarvion 
kullekin vuodelle edeltävän vuoden kesä
kuun loppuun mennessä. Europotin hallinto
neuvosto taas vahvistaa viisivuotisen talous
suunnitelman. Jäsenvaltioiden edustajista 
koostuva varainhoitokomitea valmistelee 
talousarvioon ja rahoitukseen liittyvät pää
tökset. Europotin johtaja toteuttaa talousar
viota varainhoitoasetuksessa säädettyjen 

edellytysten mukaisesti. 
36 artikla sisältää tilintarkastusta koskevat 

määräykset. Tilintarkastuksen suorittaa Eu
roopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistu~
men nimeämä kolmijäseninen tarkastuskomi
tea. Tarkastuskomitea esittää tarkastuskerto
muksensa neuvostolle, joka päättää sen pe
rusteella vastuuvapauden myöntämisestä Eu
ropolin johtajalle. 

37 artikla sisältää toimipaikkaa eli niin 
sanottua päämajasopimusta koskevat mää
räykset. Europotin toimipaikaksi on määrätty 
Haag, joten päämajasopimus tehdään Alan
komaiden ja Europotin välillä. 

VI OSASTO: VASTUU JA 
OIKEUSSUOJA 

38 artikla koskee vastuuta tietojen laitto
masta tai virheellisestä käsittelystä. Jäsenval
tioiden vastuu alueellaan tapahtuneiden Eu
ropolin tallentamiin tai käsittelemiin tietoi~in 
sisältyvien virheiden aiheuttamista vahm
goista määräytyy kansallisen lainsäädännön 
mukaan. Jos virheellisen tiedon tallettaminen 
on aiheutunut tiedon välittämisen yhteydessä 
tai yleissopimuksen virheellisestä soveltami
sesta jäsenvaltiossa taikka niiden virheelli
sestä käsittelystä tai tallettamisesta Europo
lissa, kyseessä oleva jäsenvaltio ja/tai Euro
pol ovat velvollisia maksamaan takaisin kor
vaukset maksaneelle jäsenvaltiolle kyseiset 
korvaukset. Hallintoneuvosto ratkaisee ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti takaisinmaksun 
periaatetta tai sen määrää koskevat Euro
potin ja jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden väli
set riidat kahden kolmasosan enemmistöllä. 

39 artikla koskee muuta vastuuta. Europo
tin sopimussuhteinen vastuu määräytyy ky
seessä olevaan sopimukseen sovellettavan 
lain perusteella. Sopimussuhteen ulkopuoli
sen vastuun osalta artiklassa todetaan Euro
potin korvaavan toimielintensä, varajohta
jiensa ja työntekijöidensä tehtäviään suoritta
essaan aiheuttamat vahingot, jos vahinko 
voidaan lukea heidän syykseen. Vetoaminen 
tällaiseen vastuuseen ei vaikuta vahinkoa 
kärsineen oikeuteen vedota jäsenvaltioiden 
vahingonkorvauksia koskeviin säännöksiin. 
Vahinkoa kärsineellä on oikeus pyytää Euro
polia pidättymään toimenpiteistä tai keskeyt
tää toimenpiteet vahingonkorvauksen suh
teen. 

Tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia 
käsittelemään kysymystä Europolin korvaus
velvollisuudesta määräytyvät EU:n jäsenval-
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tioiden välisen vuoden 1968 Brysselin yleis
sopimuksen määräysten mukaisesti. Yleisso
pimuksen julkisyhteisön vahingonkorvaus
vastuuta koskevat 38 ja 39 artiklan määräyk
set eivät poikkea Suomen vahingonkorvaus
lainsäädännön periaatteista. 

40 artikla sisältää riitojen ratkaisua koske
vat määräykset. Jäsenvaltiot pyrkivät ratkai
semaan yleissopimuksen tulkintaa ja sovelta
mista koskevat riitansa unionisopimuksen VI 
osastossa määrättyjen menettelyjen mukai
sesti eli käytännössä neuvotteluteitse. Artik
lan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot sopivat 
menettelyistä, joilla kyseessä oleva erimieli
syys ratkaistaan, jos ratkaisua ei ole löydetty 
kuuden kuukauden kuluessa. Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa lukuun ottamatta jäsenvalti
ot, Suomi mukaan luettuna, ovat antaneet 
tähän artiklaan liittyvän julistuksen, jossa ne 
toteavat, että ne antavat järjestelmällisesti 
kaikki artiklassa tarkoitetut erimielisyydet 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkais
tavaksi. Artiklaan liittyy jäljempänä selos
tettava tuomioistuimen ennakkoratkaisutoi
mivaltaa koskeva pöytäkirja. 

41 artiklan mukaan Europolilla, sen toi
mielinten jäsenillä ja työntekijöillä on tehtä
väänsä suorittaessaan tarpeelliset erioikeudet 
ja vapaudet erikseen laadittavassa pöytäkir
jassa määriteltävällä tavalla. Kyseinen pöy
täkirja allekirjoitettiin toukokuussa 1997. 
Erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja 
hyväksytään kussakin jäsenvaltiossa sen val
tiosäännön edellyttämällä tavalla. Suomessa 
pöytäkirja hyväksytään kansainvälisenä sopi
muksena valtiosäännön edellyttämässä järjes
tyksessä. 

VII OSASTO: LOPPUMÄÄRÄYKSET 

42 artikla koskee suhteita kolmansiin mai
hin ja kansainvälisiin järjestöihin. Europol 
voi tehtäviensä toteuttamiseksi olla yh
teydessä kolmansiin maihin tai muihin kan
sainvälisiin järjestöihin. Hallintoneuvosto 
hyväksyy yksimielisellä päätöksellä säännöt 
yhteyksistä Euroopan unionin piirissä toimi
vien elinten sekä jäsenvaltioiden välisillä 
sopimuksilla perustettujen elinten kanssa. 
Neuvosto voi hallintoneuvoston lausunnon 
saatuaan päättää yhteistyöstä kolmansien 
valtioiden ja EU:n ulkopuolisten kan
sainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainväli
sissä yhteyksissä ei kuitenkaan voida poiketa 
yleissopimuksen tietosuojaa koskevista mää
räyksistä, joihin on aina sovellettava yleisso-

pimuksen määräyksiä. 
43-47 artikla sisältää tavanomaiset yleis

sopimuksen muuttamista, voimaantuloa, uu
sien jäsenvaltioiden liittymistä sekä talletta
jaa koskevat määräykset. Yleissopimuksen 
43 artiklan mukaan Europolin käsiteltäväksi 
tulevia muita törkeitä kansainvälisen rikolli
suuden muotoja koskevaa liitettä voidaan 
vahvistaa, muuttaa tai täydentää neuvoston 
yksimielisellä päätöksellä unionisopimuksen 
VI osastossa määrättyä menettelyä noudatta
en. Tätä menettelyä noudattaen voidaan 
myös liitteeseen sisältyvien rikollisuuden 
muotojen määritelmiä muuttaa. 

44 artiklan mukaan yleissopimukseen ei 
voi tehdä varaumia. Yleissopimus tulee 45 
artiklan mukaan voimaan seuraavan kuukau
den ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun 
on kulunut kolme kuukautta siitä, kun kaikki 
Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat hyväksy
neet sopimuksen. 

Europol aloittaa toimintansa 45 artiklan 4 
kohdan mukaan sen jälkeen, kun yleissopi
muksessa määritellyt yhteyshenkilöiden ase
maa, analyysitietokantoja, yhteisen valvonta
viranomaisen työjärjestystä, henkilöstösään
töjä, yleissopimuksen mukaisesti kerättyjen 
tietojen salassapitosuojaa, varainhoitoasetus
ta, toimipaikkaa sekä Europotin ja sen hen
kilöstön erioikeuksia ja vapauksia koskevat 
säännöt, pöytäkirjat ja sopimukset ovat tul
leet voimaan. 

1.2. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen toimivaltaa 
koskeva pöytäkhja 

Pöytäkirjan 1 artiklan mukaan yhteisöjen 
tuomioistuimella on pöytäkirjassa vahvistet
tujen edellytysten mukaisesti toimivalta an
taa ennakkoratkaisuja Europol-yleissopimuk
sen tulkinnasta. 

2 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä yhteisöjen tuomioistuimen 
toimivallan antaa ennakkoratkaisuja. Jäsen
valtiot voivat siis niin halutessaan olla anta
matta tuomioistuimelle ennakkoratkaisuja 
koskevaa toimivaltaa. Jäsenvaltiot, jotka 
päättävät antaa tuomioistuimelle edellä mai
nitun toimivallan voivat artiklan 2 kohdan 
mukaan määrätä niiden kyseisen jäsenvaltion 
tuomioistuinten piirin, joilla on oikeus pyy
tää ennakkoratkaisua. Antamalla artiklan 2 a 
alakohdan mukaisen julistuksen jäsenvaltiot 
voivat oikeuttaa vain ne tuomioistuimensa, 
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joiden päätöksiin ei voi hakea muutosta, 
pyytämään y~teisöjen tuomioi~tuim.elta en
nakkoratkaisuJa. Europol-yleissopimukse_n 
tulkinnasta. Artlklan 2 b alakohdan mukm
sen julistuksen antamalla ~ik~USJ>yytää ~n
nakkoratkaisua koskee kmkkia Jasenvaltwn 
tuomioistuimia. 

Pöytäkirjan 2 arti~lan mukainen enn~o
ratkaisumenettely poikkeaa EY :n perustaruis
sopimuksen 177 artiklan muka}sesta m~?e!
telystä sii~ä,. että enna~ora!kmsun pyytami
nen yhteiSÖJen tuo~IOistmmelta .E~ropol
yleissopimuksen tul~mnasta on kmkisst;t ta
pauksissa vapaaeht~:nsta. EY:n perustaruisso
pimuksen 177 art;IklaJ.? .~ kohd~~ ~u~aan 
jäsenvalti~ide~ yhiJ.?IJ.?Illa t~.?~IO!~tm~mlla, 
eli tuomimstmmllla JOiden paatoksnn ei kan
sallisen lainsäädännön mukaan saa hakea 
muutosta on velvollisuus pyytää EY :n tuo
mioistui~elta ennakkoratkaisua. Unionisopi
muksen L artiklan b alakohdan mukaisesti 
yhteisöjen tuomioist~ime~ toimivalt<:t:<:t: ~os
kevia EY:n perustam~sSOJ?Imuksen maara~k
siä sovelletaan uniomsopimuksen K.3 artlk
lan 2 kohdan c alakohdan kolmannen ala
kohdan mukaisesti, jos tuomioistuimelle an
netaan toimivalta tulkita oikeus- ja sisäasiain 
yhteistyössä laadittuja yleissopimuksia. Tä
mä määräys merkitsee Europol-pöytäkirjan 
kannalta ennen kaikkea sitä, että yhteisöjen 
tuomioistuimen Europol-yleissopimuksen 
normien tulkinnasta antamat ennakkorat
kaisut ovat jäsenvaltioiden tuomioistuimia 
sitovia. 

Jäsenvaltioista Ranska ja Irlanti ovat anta
neet a alakohdan mukaisen julistuksen pöy
täkirjan allekirjoittamisen yhteydes~ä. Alan
komaat Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Lu
xembu~g Portugal, Ruotsi, Saksa ja Suomi 
ovat ant~neet b alakohdan mukaisen julistuk
sen. Espanja ja Tanska ovat ilmoit~aneet an
tavansa julistuksensa hyväksymisen yh
teydessä. 

Näin ollen kaikki suomalaiset tuomioistui
met voisivat pyytää Euroop~n yh~eisöj~.n 
tuomioistuimelta ennakkoratkmsua, JOS nn
den käsiteltävänä on asia, joka koskee Euro
pol-yleissopimuksen .. tulki~taa. Ennakkor~t
kaisumenettelyn hyväksymmen kuuluu lam
säädännön alaan ja edellyttää siten eduskun
nan suostumusta. 

3 artiklan mukaan pöytäkirjaa sovellettaes
sa noudatetaan yhteisöjen tuomioistuimen 
perussääntöä ja työjärjestystä. Artiklan 2 
kohdan mukaan kaikilla jäsenvaltioilla on 
oikeus esittää tuomioistuimessa käsiteltävänä 

olevassa asiassa kirjallisia huomautuksia tai 
vastineita. 

4-8 artikla sisältää pöytäkirjan hyväksy
mistä, voimaantuloa, liittymistä ja muutta
mista koskevat tavanomaiset määräykset. 
Pöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua 
siitä, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoitta
neet sen hyväksymisestä, kuitenkin aikaisin
taan samaan aikaan kuin Europol-yleissopi
mus. 

1.3. Tullilaki 

Europol -yleissopimuksen 4 artiklan mu
kaan toimivaltaisten kansallisten viranomais
ten väliset suhteet määräytyvät kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tullilain 26 §:ssä 
säädetään tulliviranomaisen hallussa olevien 
tietojen luovuttamisesta muille viranomaisil
le. Lain 27 §:ssä säädetään tietojen luovutta
misesta ulkomaille. Koska toimivaltaisten vi
ranomaisen hallussa olevat tiedot luovuttaa 
Europolilie yleissopimuksen mukaan kansal
lisen yksikkö (keskusrikospoliisi), ei tullivi
ranomainen luovuta tietoja ulkomaille. 

Tietojen luovuttamisesta Europolilie toi
mittamista varten kuuluu siten säätää tulli
lain 26 §:ssä. Pykälä sallii tietojen luovutta
misen poliisille rikosten ehkäisyä ja tutkintaa 
varten. Poliisille ei voi antaa tietoja siinä ni
menomaisessa tarkoituksessa, että ne luovu
tettaisiin edelleen. Tämän vuoksi tullilain 26 
§:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että pykälässä tarkoitettuja tietoja voisi 
luovuttaa Europol-yleissopimuksen mukai
sesti myös keskusrikospoliisille Europolilie 
luovuttamista varten. Tulliviranomainen voi
si tässä tarkoituksessa luovuttaa vain sen 
laatuisia tietoja, joita Europol -yleissopimus 
koskee. 

2. Voimaantulo 

Yleissopimus tulee voimaan seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jäl
keen, kun on kulunut kolme kuukautta siitä, 
kun kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet tal
lettajalle hyväksyneensä yleissopimuksen. 
Yhdistynyt Kuningaskunta on toistaiseksi 
ainoana EU:n jäsenvaltiona hyväksynyt 
yleissopimuksen 10 päivänä joulukuuta 
1996. Eurooppa-neuvosto on Dublinissa jou-
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lukuussa 1996 pidetyssä kokouksessa hyväk
symässään julkilausumassa todennut, että 
kaikki jäsenvaltiot pyrkivät hyväksymään 
yleissopimuksen vuoden 1997 aikana. Lait 
ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuksella 
säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti 
kuin yleissopimus saatetaan Suomessa voi
maan. 

3. Eduskunnan suostumuksen 
tarpeellisuus 

Yleissopimukseen sisältyy sellaisia yksilön 
oikeusasemaan keskeisesti vaikuttavia mää
räyksiä, jotka Suomessa vallitsevan käsityk
sen mukaan on toteutettava lain tasolla. 
Eräät yleissopimuksen määräykset poikkea
vat henkilörekisterilain ja poliisin henkilöre
kistereistä annetun lain säännöksistä, ja nii
den vuoksi esitetään erillisellä hallituksen 
esityksellä poliisin henkilörekistereistä an
nettuun lakia muutettavaksi edellä yksityis
kohtaisissa perusteluissa selostetuilta osin. 

Yleissopimuksen 19 artiklan 7 kohdan mu
kainen Europolin tietojärjestelmiin sisältyvi
en henkilötietojen tarkistamiseen liittyvä 
muutoksenhakumenettely merkitsee poik
keusta henkilörekisterilain 35 ja 38 §:n mu
kaan normaalisti noudatettavasta menettelys
tä. Yleissopimuksen 32 artiklaan sisältyvä 
salassapitovelvollisuuden toteuttaminen kuu
luu myös lainsäädännön alaan. Valtiolle ai
heutuu myös Europolin jäsenmaksuista jat
kuvia menoja. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toi
mivaltaa koskevan pöytäkirjan 2 artiklan 
määräys ja Suomen artiklan nojalla antama 
julistus, jonka mukaan kaikki suomalaiset 

tU?f!lioi.stuimet voivat pyytää. yhteisöjen tuo
mioistUimelta ennakkoratkaisua yleissopi
muksen tu~~i~taan liittyvissä kysymyksissä, 
kuuluvat mm Ikään lainsäädännön alaan. 

Koska ennakkoratkaisun pyytäminen on 
pöytäkirjan mukaan vapaaehtoista ja yksit
täistapauksissa tuomioistuimen vapaassa har
kinnassa, ei määräyksen hyväksyminen halli
tl!~~e~ käsityksen mukaan edell~tä valtiopäi
vaJarJestyksen 69 §:n 1 momentlssa tarkoite
tun niin sanotun supistetun perustuslain sää
tämisjärjestyksen käyttämistä. 

Koska pöytäkirjan hyväksymisen yhteydes
sä tulee kuitenkin ensimmäisen kerran konk
reettisessa tapauksessa säätämisjärjestyksen 
kannalta harkittavaksi kysymys vapaaehtoi
sen ennakkoratkaisumenettelyn vaikutuksesta 
hallitusmuodon 2 §:n 4 momentissa tarkoi
tettujen tuomioistuinten riippumattomuuteen 
(vrt. PeVL 15/1992), hallitus esittää, että 
edu~.~~'?nan perustuslakivaliokunnalta pyy
dettrusnn lausuntoa ehdotetun lain säätämis
järjestyksestä. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuo
don 33 §:n mukaisesti esitetään, että Edus
kunta hyväksyisi ne 26 päivänä heinäkuuta 
1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
K.3 .. <_rrt;iklan perusteell.a tehdyn Euroopan 
P?lnsiviraston perustamisesta tehdyn yleisso
pimuksen sekä 24 päivänä heinäkuuta 1996 
te~~yn pöytäkirjan Euroop~n ~hteisöjen tuo
mimstmmen ennakkoratkrusum tapahtuvaa 
tulkintaa Euroopan poliisiviraston perusta
mista koskevasta yleissopimuksesta tehdyn 
pöytäkirjan määräykset, jotka vaativat edus
kunnan suostumuksen. 

Koska yleissopimus ja pöytäkirja sisältävät 
määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön 
alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväk
syttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 

Laki 

Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkhjan eräiden määräysten 

hyväksymisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 
artiklan perusteella tehdyn Euroopan poliisi
viraston perustamisesta tehdyn yleissopimuk
sen (Europol-yleissopimus) sekä Brysselissä 
24 päivänä heinäkuuta 1996 tehdyn Euroo
pan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkorat-

370297 

kaisuin tapahtuvaa tulkintaa Europol-yleisso
pimuksesta tehdyn pöytäkirjan määräykset 
ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön 
alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu. 

2 § 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. 
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2. 
Laki 

tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (146611994) 26 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 

26 § 

Valvontatietorekisterin tietoja saa kuiten
kin luovuttaa vain poliisille ja rajavartiovi
ranomaiselle rikosten ehkäisemistä ja tutkin
taa varten. Näitä tietoja samoin kuin 1 mo
mentissa tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa 

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997 

keskusrikospoliisille myös luovutettavaksi 
edelleen Euroopan poliisiviraston perustami
sesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 119 ) 
mukaisesti Euroopan poliisivirastolle. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Jan-Erik Enestam 
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Liite 

2. 

Laki 
tullilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 26 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

26 § 

Valvontatietorekisterin tietoja saa kuiten
kin luovuttaa vain poliisille ja rajavartiovi
ranomaiselle rikosten ehkäisyä ja tutkintaa 
varten. 

Valvontatietorekisterin tietoja saa kuiten
kin luovuttaa vain poliisille ja rajavartiovi
ranomaiselle rikosten ehkäisemistä ja tutkin
taa varten. Näitä tietoja samoin kuin 1 mo
mentissa tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa 
keskusrikospoliisille myös luovutettavaksi 
edelleen Euroopan poliisiviraston perustami
sesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 119 ) 
mukaisesti Euroopan poliisivirastolle. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana 
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EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 
K.3 ARTIKLAN PERUSTEELLA TEHTY 

YLEISSOPIMUS 
EUROOPAN POLIISIVIRASTON PERUSTAMISESTA 

(EUROPOL-YLEISSOPIMUS) 

Tämän yleissopimuksen KORKEAT SOPI
MUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin 
jäsenvaltioita ja jotka 

VIITTAAVAT 26 päivänä heinäkuuta 
1995 annettuun neuvoston säädökseen, 

OVAT TIETOISIA terrorismista, laitto
masta huumausainekaupasta ja muista vaka
vista kansainvälisen rikollisuuden muodoista 
aiheutuvista polttavista ongelmista, 

KATSOVAT, että erityisesti jäsenvaltioi
den välistä poliisiasiain yhteistyötä paranta
malla tapahtuva kehitys Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden 
ja yhteistyön vahvistamiseksi on tarpeelli
nen, 

KATSOVAT, että tämän kehityksen on 
myös mahdollistettava turvallisuuden ja ylei
sen järjestyksen suojan paraneminen, 

KATSOVAT, että Euroopan poliisiviraston 
(Europol) perustamisesta sovittiin 7 päivänä 
helmikuuta 1992 Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen puitteissa, 

KATSOVAT, että Eurooppa-neuvosto teki 
29 päivänä lokakuuta 1993 päätöksen siitä, 
että Europol sijoitetaan Alankomaihin ja sen 
toimipaikka Haagiin, 

PALAUTTAVAT MIELEEN terrorismin, 
laittoman huumausainekaupan ja muiden 
vakavien kansainvälisen rikollisuuden muo
tojen alalla yhteisen tavoitteen parantaa po
liisiyhteistyötä Europolin ja jäsenvaltioiden 
kansallisten yksiköiden välisen pysyvän, var
man j~ tehokka.«:m ti~.tojen vaihdon avulla, 

PITAVAT LAHTOKOHTANA, että tässä 
yleissopimuksessa tarkoitetut yhteistyömuo
dot eivät voi vaikuttaa muihin kahden- ja 
monenvälisiin yhteistyömuotoihin, 

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että 
myös poliisiasiain yhteistyön alalla on erityi
sesti otettava huomioon yksilön oikeuksien 
suoja, erityisesti henkilötietojen suoja, 

KATSOVAT, että Europolin tämän yleis
sopimuksen mukainen toiminta ei kuiten
kaan rajoita Euroopan yhteisöjen toimival
taa; Euroopan unioni voi, sen ollessa Euro
polin ja Euroopan yhteisöjen yhteisen edun 
mukaista, perustaa yhteistyömuotoja, jotka 
mahdollistavat molemmille niiden omien 
tehtävien suorittamisen niin tehokkaasti kuin 
mahdollista, 

OVAT SOPINEET seuraavista määräyk
sistä: 

1 OSASTO 

PERUSTAMINEN JA TEHTÄVÄT 

1 artikla 

Perostaminen 

1. Euroopan unionin jäsenvaltiot, jäljempä
nä "jäsenvaltiot", perustavat tällä yleissopi
muksella Euroopan poliisiviraston, jäljempä
nä "Europol". 

2. Europol on kussakin jäsenvaltiossa yh
teydessä ainoastaan yhteen 4 artiklan mu
kaan perustettuun tai nimettyyn kansalliseen 
yksikköön. 

2 artikla 

Tavoite 

1. Europolin tavoitteena on, osana Jasen
valtioiden välistä yhteistyötä, parantaa Eu
roopan unionista tehdyn sopimuksen K.1 
artiklan 9 alakohdan mukaisesti jäsenvaltioi
den toimivaltaisten viranomaisten tehokkuut
ta ja niiden yhteistyötä terrorismin, laittoman 
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huumausainekaupan ja muiden vakavien 
kansainvälisen rikollisuuden muotojen estä
misessä ja torjunnassa, kun on olemassa to
siasioihin perustuvaa näyttöä rikollisen ra
kenteen tai järjestön olemassaolosta ja kun 
näillä rikollisuuden muodoilla on kahdessa 
tai useammassa jäsenvaltiossa sellaisia vai
kutuksia, että ottaen huomioon rikosten laa
ja-alaisuus, vakavuus ja seuraukset jäsenval
tioiden yhteinen toiminta on välttämätöntä. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoit
teiden asteittaiseksi toteuttamiseksi Europo
tin ensivaiheen tehtävänä on laittoman huu
mausainekaupan, ydin- ja radioaktiivisten 
aineiden laittoman kaupan, laittoman maa
hantulon, ihmiskaupan ja varastettujen kul
kuneuvojen laittoman kaupan estäminen ja 
niiden torjuminen. 

Viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän 
yleissopimuksen voimaantulosta Europol 
käsittelee myös henkeen, ruumiilliseen kos
kemattomuuteen, henkilökohtaiseen va
pauteen ja omaisuut~en k?hdis~uv~n ter:rori: 
toiminnan yhteydessa suontettuJa nkoksta tat 
sellaisiksi epäiltyjä tekoja. Neuvosto voi Eu
roopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osastossa määrättyä menettelyä noudattaen 
yksimielisesti antaa Europolin tehtäväksi 
käsitellä tällaista terroritoimintaa ennen mää
räajan päättymistä. 

Neuvosto voi Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastossa määrättyä menette
lyä noudattaen yksimielisesti antaa Europo
tin tehtäväksi käsitellä muita tämän yleisso
pimuksen liitteessä lueteltuja rikollisuuden 
muotoja tai erityisiä näihin rikollisuuden 
muotoihin liittyviä erityispiirteitä. Ennen 
päätöksen tekemistä neuvosto pyytää hallin
toneuvostoa valmistelemaan päätöksensä ja 
tekemään esityksen varsinkin sen vaikutuk
sista Europolin talousarvioon ja henkilös
töön. 

3. Rikollisuuden eri muotoja tai niihin liit
tyviä erityispiirteitä koskeva Europolin toi
mivalta käsittää myös 

1. näihin rikollisuuden muotoihin tai nii
den erityispiirteisiin liittyvän rahanpesun, 

2. niiden liitännäisrikokset. 
Rikollisuuteen liittyvinä pidetään ja 8 ja 

10 artiklassa tarkoitettujen yksityiskohtaisten 
sääntöjen mukaan s~llais~ks~ luetaan . 

- rikokset Europohn tOimtvaltaan kuuluvi
en tekojen suorittamiseen tarvittavien keino-
jen hankkimi~eksi, .. .. . . . 

- rikokset, Jotka tehdaan Europohn toimt
valtaan kuuluvien tekojen suorittamisen hel-

pottamiseksi tai niiden täytäntöönpanon to
teuttamiseksi, 

- rikokset, jotka tehdään Europolin toimi
valtaan kuuluvien tekojen rankaisematta jää
misen varmistamiseksi. 

4. Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan 
toimivaltaisilla viranomaisilla jäsenvaltioissa 
olevia julkisia elimiä, siltä osin kuin ne kan
sallisen lainsäädännön mukaan ovat toimi
valtaisia rikollisuuden estämisessä ja sen 
torjunnassa. 

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua lai
tonta huumausainekauppaa on huu
mausaineiden ja psykotrooppisten aineiden 
laitonta kauppaa vastaan 20 päivänä joulu
kuuta 1988 tehdyn Yhdistyneiden kansakun
tien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa 
sekä kyseisen yleissopimuksen muuttamista 
tai korvaamista koskevissa määräyksissä lue
tellut rikokset. 

3 artikla 

Tehtävät 

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa määritelty
jen tavoitteiden mukaisesti Europol toteuttaa 
ensisijaisesti seuraavia tehtäviä: 

1) helpottaa jäsenvaltioiden välistä tieto
jenvaihtoa, 

2) kerää, kokoaa ja analysoi tietoja, 
3) välittää viivytyksettä jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille niitä koskevia 
tietoja ja ilmoittaa välittömästi rikollisten 
seikkojen välillä havaitut yhteydet 4 artiklas
sa määriteltyjen kansallisten yksikköjen väli
tyksellä, 

4) helpottaa jäsenvaltioissa tehtävää tutkin
taa välittämällä kansallisille yksiköille kaikki 
tässä suhteessa asiaankuuluvat tiedot, 

5) pitää yllä atk-pohjaisia tietojärjestelmiä, 
jotka sisältävät tietoja 8, 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten yhteistyön ja tehokkuuden paranta
miseksi kansallisten yksiköiden välityksellä 
2 artiklan 1 kohdassa määrättyjen tavoittei
den mukaan Europol hoitaa muun muassa 
seuraavia muita tehtäviä: 

1) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viran
omaisten tutkinnassa käyttämän eri
koisosaamisen syventäminen ja tutkintaa 
koskevien neuvojen antaminen, 

2) strategisten tietojen toimittaminen kan
sallisen tason operatiivisessa toiminnassa 
käytettävissä olevien voimavarojen tehok-
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kaan ja järkiperäisen käytön helpottamiseksi 
ja edistämiseksi, 

3) yleisluontoisten tilannekertomusten laa
timinen. 

3. Lisäksi Europol voi osana 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistettuja tavoitteita, jos se käy
tettävissä olevan henkilökunnan ja budjetti
varojen kannalta on mahdollista ja hallinto
neuvoston määräämissä rajoissa, auttaa jä
senvaltioita neuvoin ja selvityksin seuraavil
la aloilla: 

1) toimivaltaisten viranomaisten jäsenten 
koulutus, 

2) näiden yksiköiden organisointi ja väli
neet, 

3) rikostorjuntamenetelmät, 
4) poliisin tekniset ja tieteelliset menetel

mät ja rikostutkintamenetelmät. 

4 artikla 

Kansalliset yksiköt 

1. Jokainen jäsenvaltio perustaa tai nimeää 
kansallisen yksikön, joka vastaa tässä artik
lassa lueteltujen tehtävien toteuttamisesta. 

2. Kansallinen yksikkö on ainoa Europolin 
ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välinen yhteyselin. Kansallisen yksikön ja 
toimivaltaisten viranomaisten väliset suhteet 
määräytyvät kansallisen lainsäädännön, eri
tyisesti valtiosäännön asettamien vaatimus
ten, mukaan. 

3. Jäsenvaltiot toteuttavat tarpeelliset toi
menpiteet varmistaakseen kansallisen yksi
kön toiminnan ja erityisesti, että sillä on oi
keus saada käyttöönsä aiheelliset kansalliset 
tiedot. 

4. Kansallisten yksiköiden tehtävänä on 
1) toimittaa Europolille oma-aloitteisesti 

tietoja, joita se tarvitsee tehtäviensä suoritta
misessa 

2) vastata Europolin tekemiin tietoja ja 
ohjeita koskeviin pyyntöihin, 

3) pitää tietoja ajan tasalla 
4) kansallista lainsäädäntöä noudattaen 

käyttää ja toimittaa tietoja toimivaltaisten 
viranomaisten käyttöön 

5) toimittaa Europolille neuvoja, tietoja ja 
analyyseja koskevia pyyntöjä 

6) välittää Europolille atk-tietojärjestel
mään tallennettavia tietoja, 

7) huolehtia, että kaikki tietojen vaihto 
niiden ja Europolin välillä tapahtuu lainmu
kaisesti. 

5. Kansallinen yksikkö ei yksittäisessä ta-

pauksessa ole velvollinen välittämään 4 koh
dan 1, 2 ja 6 alakohdassa sekä 8 ja 10 artik
lassa tarkoitettuja tietoja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn so
pimuksen K.2 artiklan 2 kohdan mukaista 
jäsenvaltioiden vastuuta, jos tietojen siirto 

1) vahingoittaa keskeisiä kansallisia turval
lisuusetuja, tai 

2) vaarantaa vireillä olevan tutkinnan tai 
henkilön turvallisuuden, 

3) koskee tietoja valtion turvalli
suusyksiköistä tai valtion turvallisuutta kos
kevasta tiedustelutoiminnasta. 

6. Jäsenvaltiot maksavat kansallisten yksi
köiden yhteydenpidosta Europoliin aiheutu
vat kulut eikä niitä, lukuun ottamatta liityn
tämaksuja, veloiteta Europolilta. 

7. Kansallisten yksiköiden johtajat ko
koontuvat tarvittaessa avustamaan Europolia 
neuvoillaan. 

5 artikla 

Yhteyshenkilöt 

1. Kukin kansallinen yksikkö lähettää Eu
ropoliin ainakin yhden yhteyshenkilön. Hal
lintoneuvosto vahvistaa yksimielisellä pää
töksellään, kuinka monta yhteyshenkilöä 
jäsenvaltiot voivat lähettää Europoliin; hal
lintoneuvosto voi yksimielisesti muuttaa tätä 
päätöstä. Jollei tämän yleissopimuksen yksit
täisistä määräyksistä muuta johdu, nämä 
henkilöt ovat heidät lähettäneen jäsenvaltion 
lainsäädännön alaisia. 

2. Kansallinen yksikkö velvoittaa yhteys
henkilöt valvomaan sen etua Europolissa 
yhteyshenkilön lähettäneen jäsenvaltion kan
sallisen lainsäädännön mukaisesti ja Europo
lin toimintaa koskevia määräyksiä noudatta
en. 

3. Jollei 4 artiklan 4 ja 5 kohdasta muuta 
johdu, yhteyshenkilöt osallistuvat 2 artiklan 
1 kohdassa määrättyjen tavoitteiden mukai
sesti heidät lähettäneiden kansallisten yksik
köjen ja Europolin väliseen tietojen vaih
toon, erityisesti 

1) välittämällä omista kansallisista yksi
köistään saatuja tietoja Europolille, 

2) toimittamalla yhteyshenkilön lähettä
neen jäsenvaltion kansallisille yksiköille Eu
ropohsta saatuja tietoja, ja 

3) Europolin työntekijöiden kanssa yhteis
työssä välittämällä tietoja ja antamalla näille 
neuvoja heidät lähettäneitä jäsenvaltioita 
koskevien tietojen analysoinnissa. 
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4. Yhteyshenkilöt osallistuvat saman-aikai
sesti kansallisen lainsäädännön ja 2 artiklan 
1 kohdassa määrättyjen tavoitteiden mukai
sesti kansallisilta yksiköiltään tulevien tieto
jen vaihtoon ja niistä aiheutuvien toi
menpiteiden yhteensovittamiseen. 

5. Yhteyshenkilöillä on oikeus käyttää eri 
tietokantoja asiaa koskevissa artikloissa täs
mennettyjen määräysten mukaisesti sikäli 
kuin se on 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävi
en suorittamisen kannalta tarpeen. 

6. Mitä 25 artiklassa määrätään, sovelle
taan vastaavasti yhteyshenkilöiden toimin
taan. 

7. Hallintoneuvosto päättää yksimielisesti 
yhteyshenkilöiden oikeuksista ja velvolli
suuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tämän yleissopimuksen muiden määräysten 
soveltamista. 

8. Tehtäviään suorittaessaan yhteyshenki
löillä on 41 artiklan 2 kohdan määräysten 
mukaiset erioikeudet ja vapaudet. 

9. Europol antaa yhteyshenkilöiden toimin
taa varten tarpeelliset tilat korvauksetta jä
senvaltioiden käyttöön Europolin rakennuk
sessa. 

Yhteyshenkilön lähettänyt jäsenvaltio vas
taa muista hänen lähettämisestään aiheutu
vista kustannuksista sekä hänen käyttöönsä 
annettavista välineistä aiheutuvista kustan
nuksista sikäli kuin hallintoneuvosto ei Eu
ropolin talousarviota laadittaessa yksimieli
sesti suosittele yksittäistapauksessa poik
keamista tästä käytännöstä. 

6 artikla 

A tk-tietojäljestelmä 

1. Europol ylläpitää atk-tietojärjestelmää, 
joka koostuu seuraavista osista: 

1) jäljempänä 7 artiklassa tarkoitettu tieto
järjestelmä, jonka sisältö on rajattu ja tarkas
ti määritelty ja jonka avulla voidaan saada 
nopeasti selville jäsenvaltioissa ja Europolis
sa olevia tietoja, 

2) jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetut erit
telytietokannat, jotka perustetaan analysointi
työtä varten vaihtelevan pituisiksi ajoiksi ja 
jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja, ja 

3) hakemistojärjestelmä, joka sisältää 2 
kohdassa tarkoitettujen analyysitietokantojen 
osia 11 artiklassa määrättyjen yksityiskoh
taisten sääntöjen mukaisesti. 

2. Europolin toteuttama atk-tietojärjestelmä 

ei saa missään tapauksessa olla käytettävissä 
yhdessä muiden atk-järjestelmien kanssa, 
lukuun ottamatta kansallisten yksiköiden atk
järjestelmiä. 

II OSASTO 

TIETOJÄRJESTELMÄ 

7 artikla 

Tietojäljestelmän pernstaminen 

1. Tehtäviensä suorittamiseksi Europol 
perustaa atk-pohjaisen tietojärjestelmän ja 
ylläpitää sitä. Kansalliset viranomaiset, yh
teyshenkilöt, Europolin johtaja, apulaisjohta
jat ja siihen asianmukaisesti valtuutetut työn
tekijät saavat suoraan käyttää tietojärjestel
mää, johon jäsenvaltiot kansallisten yksiköi
den ja yhteyshenkilöiden kautta tallentavat 
tietoja kansallisia menettelyjä noudattaen ja 
johon Europol antaa kolmansien valtioiden 
ja kolmansien elinten toimittamat tiedot sekä 
analyysien tuloksena saadut tiedot. 

Kansallisten yksiköiden oikeus saada käyt
töönsä tietojärjestelmästä 8 artiklan 1 koh
dan 2 alakohdassa mainittuja henkilöryhmiä 
koskevia tietoja rajoitetaan koskemaan aino
astaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöllisyyttä koskevia seikkoja. Kansalli
silla yksiköillä on oikeus pyynnöstä saada 
tiedot kokonaisuudessaan käyttöönsä yhteys
henkilön välityksellä määrättyä tutkintaa var
ten. 

2. Europolin 
1) tehtävänä on varmistaa yhteistyötä ja 

tietojärjestelmän ylläpitoa koskevien mää
räysten noudattaminen, ja 
2) sen vastuulla on tietojärjestelmän moittee
ton toiminta teknisellä ja toiminnallisella 
tasolla. Europol toteuttaa erityisesti 21 ja 25 
artiklassa määrättyjen tietojärjestelmää kos
kevien toimenpiteiden asianmukaiseksi täy
täntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

3. Jäsenvaltioissa kansallinen yksikkö vas
taa yhteyksistä tietojärjestelmään. Sen toimi
valtaan kuuluvat erityisesti asianomaisen 
jäsenvaltion alueella tietojenkäsittelyyn käy
tettäviin laitteisiin sovellettavat, 25 artiklassa 
tarkoitetut turvatoimenpiteet, 21 artiklassa 
tarkoitettu valvonta ja, jos asianomaisen jä
senvaltion lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset sekä siellä noudatettavat menet-
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telyt sitä vaativat, tämän yleissopimuksen 
moitteeton täytäntöönpano muilla aloilla. 

8 artikla 

Tietojäljestelmän sisältö 

1. Tietojärjestelmässä voidaan tallentaa, 
muuttaa ja käyttää ainoastaan Europotin toi
minnalle tarpeellisia tietoja, poikkeuksena 2 
artiklan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisten 
rikollisuuden muotojen liitännäisrikoksia 
koskevat tiedot. Tallennettavat tiedot koske
vat: 

1) henkilöitä, joita epäillään asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojal
la Europotin toimivaltaan 2 artiklan mukai
sesti kuuluvasta rikoksesta tai osallisuudesta 
tällaiseen rikokseen tai jotka on tuomittu 
tällaisesta rikoksesta, 

2) henkilöitä, joiden tiettyjen tosiseikkojen 
perusteella kansallisen lainsäädännön nojalla 
oletetaan suorittavan Europotin toimivaltaan 
2 artiklan mukaisesti kuuluvia vakavia ri
koksia. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöi
tä koskevat tiedot saavat sisältää vain seu
raavat seikat: 

1) sukunimi, alkuperäinen sukunimi, etuni
met ja tarvittaessa peitenimi tai omaksuttu 
nimi, 

2) syntymäaika ja -paikka, 
3) kansalaisuus, 
4) sukupuoli, 
5) tarvittaessa muut henkilöllisyyden totea

miseksi tarvittavat tuntomerkit, erityisesti 
erityiset objektiivisesti havaittavat ja muuttu
mattomat ruumiilliset tuntomerkit. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
ja Europolia tai tiedot tallentanutta kansallis
ta yksikköä koskevien tietojen lisäksi voi
daan seuraavia, 1 kohdassa tarkoitettuja hen
kilöitä koskevia tietoja tallentaa, muuttaa ja 
käyttää tietojärjestelmässä seuraavasti: 

1) rikokset, syytteeseen johtaneet seikat 
sekä niiden tapahtuma-aika ja -paikka, 

2) rikoksen teossa käytetyt tai mahdollises
ti käytettävät keinot, 

3) asiaa käsittelevät viranomaiset ja niiden 
käyttämät asiakirjojen numerot, 

4) epäily henkilöiden kuulumisesta rikolli
seen järjestöön, 

5) rangaistukset, sikäli kuin on kyse Euro
potin toimivaltaan 2 artiklan mukaan kuulu
vista rikoksista. 

Nämä tiedot voidaan myös tallentaa siinä 

tapauksessa, että niissä ei vielä viitata henki
löihin. Jos Europol itse tallentaa tiedot, se 
ilmoittaa oman asiakirjanumeronsa lisäksi, 
onko tiedot siirtänyt kolmas osapuoli vai 
onko ne saatu Europotin oman analysointi
työn tuloksena. 

4. Täydentävät, 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä koskevat tiedot, joita Europolilla 
ja kansallisilla yksiköillä on hallussaan, voi
daan pyynnöstä luovuttaa muille kansallisille 
yksiköille ja Europolille. Kansallisten yksi
köiden osalta tämä tietojen luovuttaminen 
tapahtuu kansallista lainsäädäntöä noudatta
en. 

Siinä tapauksessa, että täydentävät tiedot 
liittyvät yhteen tai useampaan 2 artiklan 3 
kohdan 2 alakohdan mukaiseen liitännäisri
kollisuuden muotoihin liittyvään rikokseen, 
tietojärjestelmään tallennettu tieto varuste
taan liitännäisrikosten olemassaolon il
maisevalla merkinnällä, jotta kansalliset yk
siköt ja Europol voisivat vaihtaa liitän
näisrikollisuutta koskevia tietojaan. 

5. Jos asianomaista henkilöä koskevasta 
menettelystä luovutaan lopullisesti tai hä
neen kohdistuneet syytteet hylätään, on tie
dot, joita kyseinen päätös koskee, poistetta
va. 

9 artikla 

Oikeus käyttää tietojäljestelmää 

1. Ainoastaan kansalliset yksiköt, yhteys
henkilöt sekä Europotin johtaja, apulaisjoh
tajat ja asianmukaisesti valtuutetut työnteki
jät ovat oikeutettuja tallentamaan tietoja suo
raan ja hakemaan niitä tietojärjestelmässä. 
TietoJen haku sallitaan vain, jos se on tar
peen jonkin tietyn tehtävän suorittamiseksi, 
ja se tapahtuu lakeja, asetuksia ja hallinnolli
sia määräyksiä sekä haun suorittavan yksi
kön menettelyjä noudattaen, jollei tämän 
yleissopimuksen täydentävistä määräyksistä 
muuta johdu. 

2. Ainoastaan tiedot järjestelmään tallenta
neelia yksiköllä on oikeus muuttaa, oikaista 
tai poistaa tietoja. Jos jollain yksiköllä on 
aihetta epäillä, että 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ovat virheellisiä, tai jos se 
haluaa täydentää niitä, se ilmoittaa asiasta 
heti tiedot järjestelmään vieneelle yksikölle, 
jonka on viipymättä tutkittava kyseinen il
moitus ja tarvittaessa viipymättä muutettava, 
täydennettävä, oikaistava tai poistettava tie
dot. Jos järjestelmä sisältää 8 artiklan 3 koh-
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dassa tarkoitettuja henkilöä koskevia tietoja, 
jokainen yksikkö voi niitä täydentääkseen 
toimittaa muita 8 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettuja tietoja. Jos nämä tiedot ovat keske
nään ilmeisen ristiriitaisia, asianomaiset yk
siköt neuvottelevat asiasta keskenään. Jos 
jonkin yksikön aikomuksena on poistaa ko
konaan järjestelmään tallentamansa, 8 artik
lan 2 kohdassa tarkoitetut henkilöä koskevat 
tiedot, ja muut yksiköt ovat toimittaneet sa
maa henkilöä koskevia 8 artiklan 3 kohdan 
mukaisia tietoja, 15 artiklan 1 kohdan mu
kainen vastuu tietosuojasta ja oikeus muut
taa, täydentää, oikaista ja poistaa tietoja siir
tyvät sille yksikölle, joka ensimmäisenä tal
lensi järjestelmään 8 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja asianomaisesta henkilös
tä. Yksikkö, joka ehdottaa tietojen poista
mista, ilmoittaa tästä sille yksikölle, jolle 
vastuu tietosuojasta siirtyy. 

3. Yksikkö, joka hakee, tallentaa tai muut
taa tietoja tietojärjestelmässä, vastaa haun, 
tallennuksen tai muuttamisen lainmukaisuu
desta; kyseinen yksikkö on voitava tunnis
taa. Kansallisten yksikköjen ja toimivaltais
ten viranomaisten välisessä tietojen välittä
misessä noudatetaan kansallista lainsäädän
töä. 

III OSASTO 

ANALYYSnnETOKANNAT 

10 artikla 

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja 
käyttö 

1. Europol voi henkilötietojen lisäksi, jos 
se on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteuttamisen kannalta tarpeen, 
tallentaa muihin tietokantoihin tai niissä 
muuttaa ja käyttää Europolin toimivaltaan 2 
artiklan 2 kohdan mukaan kuuluvia rikoksia, 
mukaan lukien 2 artiklan 3 kohdan 2 ala
kohdassa tarkoitetut liitännäisrikokset, kos
kevia tietoja, jotka on tarkoitettu tiettyyn 
erittelytyöhön ja jotka koskevat 

1) edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
ja henkilöitä 

2) henkilöitä, jotka voidaan kutsua todista
maan käynnissä olevassa rikostutkinnassa tai 
siitä jobtuvassa rikosoikeudenkäynnissä 

3) käsiteltävän rikoksen uhreina olleita 
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henkilöitä tai henkilöitä, joiden voidaan tiet
tyjen seikkojen perusteella olettaa olevan 
tällaisen rikoksen uhreja, 

4) henkilöitä, joihin asianomainen on yh
teydessä tai jotka ovat tämän seurassa, 

5) henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja 
käsiteltävinä olevista rikoksista. 

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen auto
maattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvos
ton yleissopimuksen 6 artiklan ensimmäises
sä virkkeessä lueteltuja tietoja saa kerätä, 
tallentaa ja käsitellä ainoastaan, jos se on 
kyseisen tietokannan tavoitteiden kannalta 
ehdottoman välttämätöntä ja jos nämä tiedot 
täydentävät muita samassa tietokannassa ole
via henkilötietoja. Tietyn henkilöryhmän 
valitseminen ainoastaan 28 päivänä tammi
kuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen 6 artiklan ensimmäisessä 
virkkeessä olevien tietojen perusteella on 
kielletty edellä mainittuja tavoitteita koske
vien määräysten vastaisena. 

Neuvosto antaa yksimielisesti Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa 
määrättyä menettelyä noudattaen hallinto
neuvoston ehdotuksesta tietokantojen käyttöä 
koskevat täytäntöönpanosäännöt, joilla täs
mennetään erityisesti tässä artiklassa tarkoi
tettuihin henkilötietoryhmiin liittyviä seikko
ja. 

2. Nämä tietokannat perustetaan analyysia 
varten, jolla tarkoitetaan tietojen keräämistä, 
käsittelyä tai käyttöä, tarkoituksena avustaa 
rikostutkinnassa. Jokaista erittelyhanketta 
varten perustetaan analyysiryhmä, johon 3 
artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 5 artiklan 3 
kohdassa määrättyjen tehtävien mukaisesti 
osallistuvat seuraavat henkilöt: 

1) analyytikot ja muut Europolin johdon 
tehtävään määräämät Europolin työntekijät. 
Ainoastaan analyytikoilla on valtuudet tal
lentaa, tietoja kyseiseen tietokantaan ja ha
kea niitä sieltä; 

2) yhteyshenkilöt ja/tai tietojen alkuperä
maan asiantuntijat, tai ne, joita 6 kohdassa 
tarkoitettu analyysi koskee. 

3. Kansalliset yksiköt välittävät Europolilie 
sen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 3 ar
tiklan 1 kohdan ja 2 alakohdan mukaisten 
tehtävien täyttämiseksi tarpeellisia tietoja, 
jollei 4 artiklan 5 kohdasta muuta johdu. 
Jäsenvaltiot toimittavat tietoja ainoastaan, 
jos niiden käsittely rikosten estämisessä, 
analysoinoissa tai rikollisuuden torjunnassa 
sallitaan myös kansallisessa lainsäädännössä. 
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Kansallisilta yksiköiltä tulevien tietojen 
arkaluontoisuuden mukaan ne voidaan toi
mittaa suoraan erittelyryhmille kaikin asian
mukaisin keinoin, asianomaisten yh
teyshenkilöiden välityksellä tai muuten. 

4. Jos Europol näyttää perustellusti tarvit
sevan 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen li
säksi muita tietoja 3 artiklan 1 kohdan 2 
alakohdan mukaisten tehtäviensä täyttämi
seksi, Europol voi pyytää 

1) Euroopan yhteisöjä ja yhteisöjen perus
tamissopimusten nojalla muodostettuja jul
kisoikeudellisia elimiä, 

2) muita Euroopan unionin yhteydessä 
perustettuja julkisoikeudellisia elimiä, 

3) Euroopan unionin kahden tai useamman 
jäsenvaltion välisellä sopimuksella perustet
tuja elimiä, 

4) kolmansia valtioita, 
5) kansainvälisiä järjestöjä ja niiden alaisia 

julkisoikeudellisia yksiköitä, 
6) muita julkisoikeudellisia yksiköitä, jotka 

ovat olemassa kahden tai useamman jäsen
valtion välisen sopimuksen nojalla ja 

7) kansainvälistä rikospoliisijärjestöä 
välittämään sille asiaa koskevia tietoja kai
kin asianmukaisin keinoin. Se voi myös ot
taa vastaan näiden eri tahojen omasta aloit
teestaan samoilla ehdoilla ja samaa kautta 
välittämät tiedot. Neuvosto antaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa 
määrättyä menettelyä noudattaen yksimieli
sesti hallintoneuvostoa kuultuaan tätä koske
vat säännöt, joita Europolin on noudatettava. 

5. Jos EuropoJilla on muiden yleissopi
musten nojalla oikeus tehdä kyselyjä muista 
tietojärjestelmistä automaattista tietojenkäsit
telyjärjestelmää käyttäen, se voi tällä tavoin 
hankkia henkilötietoja, jos se on 3 artiklan 1 
kohdan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittamiseksi tarpeen. 

6. Jos analysointityö on yleisluontoista ja 
strategista, kaikki jäsenvaltiot saatetaan yh
teyshenkilöiden ja/tai asiantuntijoiden väli
tyksellä täysimääräisesti osallisiksi työn tu
loksista, erityisesti toimittamalla niille Eu
ropolin tekemät selostukset. 

Jos analysointityössä on kyse yksittäista
pauksesta, joka ei koske kaikkia jäsenvaltioi
ta, ja sillä on suoraan toiminnallinen tarkoi
tus, siihen osallistuvat seuraavien jäsenvalti
oiden edustajat: 

1) jäsenvaltiot, joista analyysitietokannan 
perustamista koskevan päätöksen tekemiseen 
johtaneet tiedot ovat peräisin tai joita tiedot 
välittömästi koskevat, sekä valtiot, joita ana-

lysointiryhmä pyytää myöhemmin osallistu
maan sen vuoksi, että asiasta on tullut myös 
niitä koskeva, 

2) jäsenvaltiot, jotka hakemistajärjestelmää 
tutkiessaan havaitsevat, että niiden on tar
peen tutustua siihen, ja vaativat sitä 7 koh
dassa määrättyjen edellytysten mukaisesti. 

7. Valtuutetut yhteyshenkilöt esittävät tie
toihin tutustumista koskevan vaatimuksen. 
Kukin jäsenvaltio nimeää ja valtuuttaa tehtä
vään rajoitetun määrän yhteyshenkilöitä. Se 
toimittaa heistä luettelon hallintoneuvostolle. 

Yhteyshenkilö perustelee 6 kohdassa tar
koitetun tutustumistarpeen kirjallisessa il
moituksessa, jossa on sen viranomaisen hy
väksyntä, jonka alainen hän on kotimaas
saan, ja toimittaa sen analysointiin osallistu
vien tiedoksi. Sen jälkeen hänet otetaan mu
kaan käynnissä olevaan analysointityöhön 
täysivaltaisesti. 

Jos analysointiryhmässä vastustetaan tätä 
kyseistä täysivaltaista osallistumista, sitä 
lykätään sovittelumenettelyn ajaksi, joka voi 
käsittää seuraavat kolme vaihetta: 

1) analyysityöhön osallistuvat pyrkivät 
saavuttamaan yksimielisyyden yhteys
henkilön kanssa, joka esitti tietojen saantia 
koskevan vaatimuksen; tätä varten on käy
tettävissä enintään kahdeksan päivää; 

2) jos yksimielisyyttä ei saavuteta, asian
omaisten kansallisten yksikköjen johtajat 
sekä Europolin johto kokoontuvat kolmen 
päivän kuluessa; 

3) jos erimielisyys edelleen jatkuu, asian
osaisten edustajat Europolin hallintoneuvos
tossa kokoontuvat kahdeksan päivän kulues
sa. Jos asianomainen jäsenvaltio ei luovu 
vaatimuksestaan saada tietoja, päätetään yk
simielisesti, että asianomainen saa osallistua 
täysi valtaisesti. 

8. Ainoastaan Europolilie tiedon toimittava 
jäsenvaltio määrää sen arkaluontoisuuden as
teesta ja vaihtelusta. Analysoinnissa käytet
tävien tietojen levittämisestä ja niiden opera
tiivisesta käytöstä analysointiin osallistuvat 
päättävät yhteisesti. Analysointityöhön myö
hemmin mukaan tuleva jäsenvaltio ei voi 
levittää tai käyttää tietoja ilman alussa mu
kana olleiden jäsenvaltioiden etukäteen anta
maa suostumusta. 

11 artikla 

Hakemistojäljestelmä 

1. Europol luo hakemistajärjestelmän 10 
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artiklan 1 kohdan mukaisesti tallennettuja 
tietoja varten. 

2. Europelin johtajalla, apulaisjohtajilla ja 
asianmukaisesti valtuutetuilla työntekijöillä 
sekä yhteyshenkilöillä on oikeus käyttää ha
kemistojärjestelmää. Hakemistajärjestelmän 
on oltava sellainen, että siitä käy sitä käyttä
välle yhteyshenkilölle kysyttyjen tietojen 
perusteella selkeästi ilmi, että 6 artiklan 1 
kohdan 2 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tietokannat sisältävät hänet lähet
tänyttä jäsenvaltiota koskevia tietoja. 

Yhteyshenkilön oikeus käyttää hakemistoa 
määritellään siten, että käytön avulla on 
mahdollista saada tietää, onko jokin tieto 
tallennettuna vai ei, mutta että ei ole mah
dollista vertailla tietokantojen sisältöä tai 
tehdä sen pohjalta päätelmiä. 

3. Hallintoneuvosto päättää yksimielisesti 
hakemistajärjestelmän järjestämistä koske
vista yksityiskohtaisista säännöistä. 

12 artikla 

Tietokannan perostamista koskevat 
määräykset 

1. Europolin 10 artiklan mukaisesti tehtä
viensä hoitamiseksi ylläpitämän jokaisen 
automatisoidun henkilötietokannan osalta 
laaditaan rekisteriseloste, joka hallinto
neuvoston on hyväksyttävä ja jossa ilmoite
taan: 

1) tietokannan nimi, 
2) tietokannan tarkoitus, 
3) henkilöryhmät, joita tietokannan sisältä

mät tiedot koskevat, 
4) tallennettavien tietojen laatu ja mahdol

lisesti 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 6 ar
tiklan ensimmäisessä virkkeessä lueteltujen 
tietojen joukossa olevat ehdottomasti tarpeel
liset tiedot, 

5) erityyppiset henkilötiedot, jotka mah
dollistavat tietokantaan pääsyn, 

6) tallennettavien tietojen toimittaminen tai 
tallentaminen, 

7) millä edellytyksin tietokantaan tallenne
tut henkilötiedot voidaan välittää, niiden 
vastaanottajat ja menettelytapa, 

8) tietojen tarkastamista koskevat määrä
ajat ja niiden säilyttämisaika, 

9) tarkastuskertomusten tekemistapa. 
Europotin johtaja antaa jäljempänä 24 artik
lassa tarkoitetulle yhteiselle valvontavi
ranomaiselle välittömästi tiedon ehdotuksesta 

tällaisen tietokannan perustamista koskevaksi 
määräykseksi ja antaa sille tiedoksi kaikki 
asiakirjat esityksen laatimiseksi hallintoneu
vostolle tarpeellisina pitämistään huomautuk
sista. 

2. Jos asian kiireellisyyden vuoksi ei ole 
mahdollista saada 1 kohdan mukaista hallin
toneuvoston hyväksyntää, johtaja voi omasta 
aloitteestaan tai asianomaisten jäsenvaltioi
den pyynnöstä perustellulla päätöksellä päät
tää tietokannan perustamisesta. Hän ilmoit
taa tästä samanaikaisesti hallintoneuvoston 
jäsenille. Sen jälkeen 1 kohdassa tarkoitettu 
menettely on aloitettava välittömästi ja saa
tettava päätöksen ensi tilassa. 

IV OSASTO 

TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT 
YHTEISET MÄÄRÄYKSET 

13 artikla 

Tiedonantovelvollisuus 

Europol antaa viipymättä kansallisille yksi
köille ja niiden pyynnöstä niiden yhteyshen
kilöille tiedoksi näiden jäsenvaltioita koske
vat tiedot samoin kuin Europolin toimival
taan 2 artiklan nojalla kuuluvien rikosten 
välillä havaitut yhteydet. Muita Europolin 
tietoon sen tehtäviään suorittaessa tulleita 
rikoksia koskevia keskeisiä tietoja voidaan 
myös välittää. 

14 artikla 

Tietosuojan taso 

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tämän yleisso
pimuksen soveltamisalan rajoissa viimeistään 
sen voimaantulopäivänä tietokantojen henki
lötietojen käsittelyä koskevat, sen kansalli
sen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet, 
taatakseen tiedoille vähintään 28 päivänä 
tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvos
ton yleissopimuksen periaatteiden soveltami
sen mukaisen suojatason, ja ottaa tässä yh
teydessä huomioon Euroopan neuvoston mi
nisterikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987 
antaman suosituksen R (87) 15 henkilötieto
jen käyttämisestä poliisin toiminnassa. 

2. Tämän yleissopimuksen mukaisen hen
kilötietojen välittämisen saa aloittaa vasta, 
kun tietosuojaa koskevat säännöt, joista 
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määrätään 1 kohdassa, ovat tulleet voimaan 
jokaisen siirtoon osallistuvan jäsenvaltion 
alueella. 

3. Europol noudattaa henkilötietoja kerät
täessä, käsiteltäessä ja käytettäessä 28 päivä
nä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neu
voston yleissopimuksen ja Euroopan neuvos
ton ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 
1987 antaman suosituksen R (87) 15 periaat
teiden mukaista suojatasoa. 

Europol noudattaa näitä periaatteita myös 
muiden kuin atk-pohjaisten tietojen osalta, 
jotka se on saanut käyttöönsä tietokannan 
muodossa, eli kaikkien henkilötietoja käsittä
vien järjestelmällisten kokonaisuuksien osal
ta, joita voi käyttää määrättyjen perusteiden 
mukaisesti. 

15 artikla 

Tietosuojavastuu 

1. Jollei tämän yleissopimuksen muissa 
määräyksissä toisin määrätä, vastuu Europo
tissa säilytettävistä tiedoista, erityisesti nii
den keräämisen ja Europoliin välittämisen 
lainmukaisuudesta sekä tietojen tallentami
sesta järjestelmään, niiden oikeellisuudesta, 
ajankohtaisuudesta ja säilyttämisaikojen val
vonnasta, kuuluu 

1) tiedot järjestelmään tallentaneelle tai 
välittäneelle jäsenvaltiolle, 

2) kolmansien osapuolten välittämien tieto
jen tai Europolin analysointityön tuloksena 
olevien tietojen osalta Europolille. 

2. Jollei tämän yleissopimuksen muissa 
määräyksissä toisin määrätä, Europol vastaa 
lisäksi kaikista sille tulleista ja sen käsittele
mistä tiedoista, kun ne ovat 8 artiklassa tar
koitetussa tietojärjestelmässä, 10 artiklassa 
tarkoitetuissa analysointia varten luoduissa 
tietakannoissa tai 11 artiklassa tarkoitetussa 
hakemistajärjestelmässä tai 14 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuissa järjestelmissä. 

3. Europol säilyttää tiedot siten, että ne 
toimittaneet jäsenvaltiot tai kolmannet osa
puolet voidaan tunnistaa tai tietää, onko ne 
saatu Europolin analysointityön tuloksena. 

16 artikla 

Tarkastuskertomusten laatimista 
koskevat määräykset 

Pyyntöjen lainmukaisuuden valvomiseksi 

Europol laatii keskimäärin vähintään yhden 
tarkastuskertomuksen kymmentä pyyntöä 
kohden ja jokaista 7 artiklassa tarkoitetun 
tietojärjestelmän puitteissa tehtyä pyyntöä 
kohden. Europol ja 23 ja 24 artiklassa tar
koitetut valvontaviranomaiset voivat käyttää 
näiden kertomusten sisältämiä tietoja ainoas
taan tähän tarkoitukseen, ja tiedot poistetaan 
kuuden kuukauden kuluessa, paitsi jos ne 
ovat tarpeen parhaillaan suoritettavalle val
vonnalle. Hallintoneuvosto päättää yksityis
kohdista yhteistä valvontaviranomaista kuul
tuaan. 

17 artikla 

Tietojen käyttämistä koskevat säännöt 

1. Ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltai
set viranomaiset saavat välittää tai käyttää 
tietojärjestelmästä, hakemistajärjestelmästä 
tai analysointia varten perustetuista tietokan
noista haettu ja henkilötietoja ja muilla asian
mukaisilla keinoilla toimitettuja tietoja Euro
polin toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja 
muiden vakavien rikollisuuden muotojen 
estämiseen ja niiden torjuntaan. 

Käytettäessä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja on noudatettava sen jä
senvaltion lainsäädäntöä, jonka alainen käyt
täjäviranomainen on. 

Europol saa käyttää 1 kohdassa tarkoitettu
ja tietoja vain 3 artiklassa määrättyjä tehtä
viä suorittaessaan. 

2. Jos tiedot välittävä jäsenvaltio tai 10 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kolmas valtio 
tai kolmas elin ilmoittaa, että tiettyihin tie
toihin tässä jäsenvaltiossa tai kolmannen 
osapuolen käytössä sovelletaan erityisiä 
käyttörajoituksia, myös käyttäjän on nouda
tettava näitä rajoituksia, lukuun ottamatta 
erityistapauksia, joissa kansallisen lainsää
dännön mukaan on velvollisuus poiketa ra
joituksista tuomioistuinten tai lainsäädäntö
elinten osalta taikka sellaisten muiden lailla 
perustettujen riippumattomien elinten osalta, 
jotka ovat vastuussa 2 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnasta. Tällöin tietoja 
saa käyttää ainoastaan, kun tiedot toimit
tanutta valtiota on ennalta kuultu, ja sen 
edut ja näkökannat on otettava huomioon 
mahdollisimman laajalti. 

3. Tietoja saa käyttää muihin kuin 2 artik
lassa määrättyihin tarkoituksiin ja niitä saa
vat käyttää muut kuin kyseisessä artiklassa 
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tarkoitetut viranomaiset ainoastaan, kun tie
dot toimittanut jäsenvaltio on siihen antanut 
ennalta luvan, edellyttäen, että tämä kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mu
kaan on sallittua. 

18 artikla 

Tietojen välittäminen kalmansille 
valtioille ja kalmansille elimille 

1. Europol voi välittää säilyttämiään hen
kilötietoja 10 artiklan 4 kohdassa tarkoite
tuille kalmansille valtioille ja kalmansille 
elimille tämän artiklan 4 kohdassa määrätty
jen edellytysten mukaisesti, kun 

1) toimenpide on yksittäisissä tapauksissa 
tarpeen Europolin toimivaltaan 2 artiklan 
mukaisesti kuuluvien rikosten estämisessä ja 
niiden torjunnassa, 

2) tietojen riittävä suojataso taataan kysei
sessä jäsenvaltiossa tai kyseisessä elimessä, 

3) toimenpide on 2 kohdassa tarkoitettujen 
yleisten sääntöjen mukainen. 

2. Neuvosto antaa Euroopan unionista teh
dyn sopimuksen VI osastossa määrättyä me
nettelyä noudattaen ja 3 kohdassa tarkoitetut 
seikat huomioon ottaen yksimielisesti yleiset 
säännöt Europolin suorittamasta henkilötieto
jen välittämisestä 10 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuille kalmansille valtioille ja kal
mansille elimille. Hallintoneuvosto valmiste
lee neuvoston päätöksen 24 artiklassa tarkoi
tettua yhteistä valvontaviranomaista kuultu
aan. 

3. Edellä 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitet
tujen kolmansien valtioiden ja kolmansien 
elinten antaman suojatason riittävyys arvioi
daan ottaen huomioon kaikki henkilötietojen 
välittämiseen vaikuttavat tekijät, erityisesti 

1) tietojen laatu, 
2) niiden käyttötarkoitus, 
3) suunnitellun käsittelyn kestoaika, sekä 
4) edellä 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitet

tuihin kolmansiin valtioihin ja kolmansiin 
elimiin sovellettavat yleiset ja erityiset mää
räykset. 

4. Europol saa välittää jäsenvaltion sille 
välittämät tiedot kalmansille valtioille ja kal
mansille elimille ainoastaan asianomaisen 
jäsenvaltion suostumuksella. Jäsenvaltio voi 
antaa tätä varten alustavan, yleisen tai 
muunlaisen ja koska tahansa peruutettavissa 
olevan suostumuksen. 

Jos tiedot eiyät ole jäsenvaltion välittämiä, 
Europol varm1staa, että niiden välittäminen 
ei voisi 

1) estää jäsenvaltioita hoitamasta asianmu
kaisesti toimivaltaansa kuuluvia tehtäviä, 

2) uhata jäsenvaltion turvallisuutta tai sen 
yleistä järjestystä tai muulla tavoin vahin
goittaa sitä. 

5. Europol vastaa välittämisen lainmukai
suudesta. Sen on tehtävä tietojen välittämi
sestä ja sen perusteluista merkintä. Välittä
minen sallitaan vain, jos vastaanottaja sitou
tuu siihen, että tietoja käytetään ainoastaan 
niihin tarkoituksiin, joita varten ne välitet
tiin. Tämä ei koske sellaista henkilötietojen 
välittämistä, joka tehdään Europolin pyyn
nöstä. 

6. Jos 1 kohdassa tarkoitettu tietojen välit
täminen koskee salassa pidettäviä tietoja, 
~upa myönnetään ainoastaan, jos Europotin 
Ja vastaanottajan välillä on salassapitoa kos
keva sopimus. 

19 artikla 

Oikeus tietojen saantiin 

1. Jokainen, joka haluaa käyttää oikeuttaan 
saada itseään koskevia, Europolissa tallen
nettuja tietoja tai tarkastaa ne, voi esittää 
maksuitta tätä tarkoittavan pyynnön valitse
massaan jäsenvaltiossa toimivaltaiselle kan
salliselle viranomaiselle, joka saattaa asian 
viipymättä Europolin käsiteltäväksi ja ilmoit
taa pyynnön tehneelle henkilölle, että Euro
pol vastaa suoraan hänelle. 

2. Europolin on käsiteltävä pyyntö kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen vastaanotti 
pyynnön. 

3. Henkilön oikeuteen saada itseään koske
via tietoja tai tarkastaa ne sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa henkilö on 
tehnyt tiedonsaantioikeutta koskevan pyyn
nön, ottaen huomioon seuraavat määräykset: 
Jos sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa asia 
saatettiin vireille, sallii tietojen toimittami
sen, pyyntö on evättävä, jos se on tarpeen: 

1) jotta Europol voisi suorittaa tehtävänsä 
asianmukaisesti, 

2) jäsenvaltioiden turvallisuuden ja yleisen 
järjestyksen suojelemiseksi tai rikosten torju
miseksi, 

3) kolmansien osapuolten oikeuksien ja 
vapauksien suojelemiseksi, minkä vuoksi sen 
henkilön etu, jota tietojen luovuttaminen 
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koskee, ei voi siis olla määräävä. 
4. Käytettäessä 3 kohdan mukaista oikeut

ta saada tiedot käyttöön noudatetaan seuraa
via menettelyjä: 

1) edellä 8 artiklassa määriteltyyn tietojär
jestelmään sisältyvien tietojen luovuttamises
ta saa päättää ainoastaan, jos tiedot tallenta
neelia jäsenvaltiolla ja jäsenvaltioilla, joita 
tämä tietojen luovuttaminen välittömästi kos
kee, on ollut ennalta tilaisuus ilmaista kan
tansa, joka voi käsittää jopa kieltäytymisen 
luovuttamasta tietoja. Tiedot järjestelmään 
tallentanut jäsenvaltio ilmoittaa luovutettavat 
tiedot sekä niiden luovuttamistavan; 

2) niiden tietojen osalta, jotka Europol on 
tallentanut tietojärjestelmään, jäsenvaltioilla, 
joita tämä luovuttaminen välittömästi kos
kee, on täytynyt olla ennalta tilaisuus ilmais
ta kantansa, joka voi käsittää jopa kieltäyty
misen luovuttamasta tietoja; 

3) analysointitietokantoihin 10 artiklassa 
määriteltyä analysointia varten tallennettujen 
tietojen luovuttamisen edellytyksenä on 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun analysoin
tiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja sen tai 
niiden jäsenvaltioiden, jota tai joita tämä 
luovuttaminen välittömästi koskee, yksimie
lisyys. 

Jos yksi tai useampi jäsenvaltio tai Euro
pol on ilmoittanut vastustavansa tietojen luo
vuttamista, Europol ilmoittaa pyynnön esittä
neelle, että se on suorittanut tarkastuksen, il
maisematta sellaista, mikä voisi paljastaa, 
onko tietojärjestelmässä asianomaista koske
via tietoja. 

5. Käytettäessä oikeutta tarkastaa tietoja 
noudatetaan seuraavia menettelyä: 
Kun asiaan sovellettava kansallinen lainsää
däntö ei salli tietojen luovuttamista tai jos 
kyseessä on yksinkertainen tarkastuspyyntö, 
Europol suorittaa tarkastuksen tiiviissä yh
teistyössä kansallisten viranomaisten kanssa 
ja ilmoittaa pyynnön esittäneelle, että se on 
suorittanut tarkastuksen, ilmaisematta sel
laista, mikä voisi paljastaa, onko tietojärjes
telmässä asianomaista koskevia tietoja. 

6. Vastauksessaan tarkastusta koskevaan 
pyyntöön tai pyyntöön saada tietoja käyt
töönsä Europol ilmoittaa pyynnön esittäjälle, 
että tämä voi hakea muutosta yhteiseltä val
vontaviranomaiselta siinä tapauksessa, että 
hän ei tyydy päätökseen. Pyynnön esittänyt 
voi myös saattaa asian yhteisen val
vontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hänen 
pyyntöönsä ei ole vastattu tässä artiklassa 
säädetyissä määräajoissa. 

7. Jos pyynnön esittänyt henkilö hakee 
muutosta 24 artiklassa tarkoitetulta yhteiseltä 
valvontaviranomaiselta, tämä viranomainen 
tutkii asian. 

Kun muutoksenhaku koskee jäsenvaltion 
tietojärjestelmään tallentamien tietojen luo
vuttamista, yhteinen valvontaviranomainen 
tekee päätöksensä sen jäsenvaltion lainsää
däntöä noudattaen, jolle pyyntö esitettiin. 
Yhteinen valvontaviranomainen kuulee en
nalta sen jäsenvaltion kansallista valvontavi
ranomaista tai toimivaltaista tuomioistuinta, 
josta tiedot ovat peräisin. Yhteinen valvonta
viranomainen suorittaa tarvittavat tarkastuk
set erityisesti päättääkseen, onko kieltäyty
mispäätös tehty tämän artiklan 3 kohdan ja 4 
kohdan 1 alakohdan mukaisesti. Tällöin yh
teinen valvontaviranomainen tekee päätök
sen, joka voi käsittää jopa kieltäytymisen 
luovuttamasta tietoja, tiiviissä yhteistyössä 
kansallisen valvontaviranomaisen tai toimi
valtaisen tuomioistuimen kanssa. 

Kun luovuttamispyyntö koskee Europolin 
tietojärjestelmään tallentamien tietojen luo
vuttamista tai sellaisten tietojen luovuttamis
ta, jotka on tallennettu analysointia varten 
perustettuihin tietokantoihin, yhteinen val
vontaviranomainen voi, jos Europol tai jokin 
jäsenvaltio jatkuvasti vastustaa pyyntöön 
suostumista, Europolia tai jäsenvaltioita 
kuultuaan päättää vastoin tätä vastustusta 
ainoastaan jäsentensä kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Jos tätä enemmistöä ei saavu
teta, yhteinen valvontaviranomainen ilmoit
taa pyynnön esittäneelle, että se on suoritta
nut tarkastuksen ilmaisematta sellaista, mikä 
voisi ilmaista pyynnön esittäjälle, onko tieto
järjestelmässä häntä koskevia tietoja. 

Kun muutoksenhaussa on kyse jäsenvalti
on tietojärjestelmään tallentamien tietojen 
tarkastamisesta, yhteinen valvontaviranomai
nen varmistuu, että tarvittavat tarkastukset 
on suoritettu asianmukaisesti, sovittaen toi
mintansa tiiviisti yhteen tiedot tallentaneen 
jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomai
sen kanssa. Yhteinen valvontaviranomainen 
ilmoittaa pyynnön esittäjälle, että se on suo
rittanut tarkastuksen, ilmaisematta sellaista, 
mikä voisi ilmaista pyynnön esittäjälle, onko 
tietojärjestelmässä häntä koskevia tietoja. 

Kun muutoksenhaussa on kyse Europolin 
tietojärjestelmään tallentamien tietojen tar
kastamisesta tai sellaisten tietojen tarkasta
misesta, jotka on tallennettu analysointia 
varten perustettuihin tietokantoihin, yhteinen 
valvontaviranomainen varmistuu, että Euro-
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pol on suorittanut tarvittavat tarkastukset 
asianmukaisesti. Yhteinen valvontavi
ranomainen ilmoittaa pyynnön esittäjälle, 
että se on suorittanut tarkastuksen, il
maisematta sellaista, mikä voisi ilmaista 
pyynnön esittäjälle, onko tietojärjestelmässä 
häntä koskevia tietoja. 

8. Edellä olevia määräyksiä sovelletaan 
vastaavasti Europolilla tietokantojen muo
dossa oleviin muihin kuin atk-pohjaisiin tie
toihin eli kaikkiin henkilötietoja käsittäviin 
järjestelmällisiin kokonaisuuksiin, joita voi 
käyttää määrättyjen perusteiden mukaisesti. 

20 artikla 

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen 

1. Jos osoittautuu, että Europolin tallenta
missa tiedoissa, joita sille ovat välittäneet 
kolmannet valtiot tai kolmannet elimet tai 
jotka ovat syntyneet sen suorittaman eritte
lyn tuloksena, on virheitä tai niiden vienti 
tai tallentaminen on tämän yleissopimuksen 
vastaista, Europolin on oikaistava nämä tie
dot tai poistettava ne. 

2. Jos virheelliset tai tämän yleissopimuk
sen vastaiset tiedot ovat jäsenvaltioiden suo
raan Europolilie tallentamia, näiden on oi
kaistava tai poistettava ne yhteistyössä Euro
polin kanssa. Jos jäsenvaltioiden välittämiin 
tietoihin liittyvät virheet johtuvat virheelli
sestä tai tämän yleissopimuksen vastaisesti 
suoritetusta tietojen välittämisestä tai jos ne 
johtuvat niiden virheellisestä tai tämän yleis
sopimuksen vastaisesta Europotin suoritta
masta tallentamisesta, niiden arvioinnista tai 
niiden säilyttämisestä, Europolin on oikaista
va tiedot tai poistettava ne yhdessä kyseisten 
jäsenvaltioiden kanssa. 

3. Näiden tietojen kaikille vastaanottajille 
ilmoitetaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa viipymättä asiasta. Vastaanottajien 
on myös oikaistava tai poistettava nämä tie
dot. 

4. Jokaisella on oikeus pyytää Europolia 
oikaisemaan tai poistamaan häntä koskevat 
virheelliset tiedot. 

Europol ilmoittaa pyynnön esittäjälle, että 
se on oikaissut tai poistanut häntä koskevat 
tiedot. Jos pyynnön esittäjä ei tyydy Europo
tin vastaukseen tai jos hän ei ole saanut vas
tausta kolmessa kuukaudessa, hän voi saat-

taa asian yhteisen valvontaviranomaisen kä
siteltäväksi. 

21 artikla 

Tietojen säilyttämistä ja poistamista 
koskevat määräajat 

1. Europol saa säilyttää tietokannassa ole
via tietoja ainoastaan tehtäviensä suorittami
seksi tarvittavan ajan. Tietojen säilyttämisen 
jatkamisen tarpeellisuus tutkitaan viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua niiden järjestelmään 
tallentamisesta. Tiedot järjestelmään tallenta
nut yksikkö suorittaa tietojärjestelmässä säi
lytettyjen tietojen tarkastamisen ja poistami
sen. Europol suorittaa sen muissa tietakan
noissa säilytettyjen tietojen tarkastamisen ja 
poistamisen. Europol ilmoittaa ilman eri toi
menpiteitä jäsenvaltioille kolme kuukautta 
etukäteen niiden järjestelmään tallentamien 
tietojen säilyttämistä koskevan määräajan 
päättymisestä. 

2. Tarkastusta tehdessään 1 kohdan kol
mannessa ja neljännessä virkkeessä mainitut 
yksiköt voivat päättää tietojen säilyttämisestä 
seuraavaan tarkastukseen saakka, jos niiden 
säilyttäminen on Europolin tehtävien suorit
tamiselle edelleen tarpeen. Jos ne päättävät 
olla enää säilyttämättä tietoja, ne poistetaan 
ilman eri toimenpiteitä. 

3. Edellä 10 artiklan 1 kohdan ensimmäi
sessä alakohdassa tarkoitettuja henkilötietoja 
saa säilyttää enintään kolme vuotta. Määräai
ka alkaa uudelleen joka kerta sellaisen ta
pahtuman ajankohdasta, josta seuraa asian
omaista henkilöä koskevien tietojen tallenta
minen. Niiden säilyttämisen tarpeellisuus 
tutkitaan uudelleen joka vuosi ja uudelleen 
tutkimisesta tehdään merkintä. 

4. Jos jäsenvaltio poistaa kansallisista tie
tokannoistaan Europolilie välittämiään tieto
ja, joita tämä säilyttää muissa tietokannoissa, 
jäsenvaltio ilmoittaa siitä Europolille. Tämä 
poistaa tällöin tiedot, jollei niillä muutoin 
ole sille merkitystä, ottaen huomioon tämän 
lisäksi käytössään olevat tiedot, joita ensin 
mainitut tiedot välittäneellä jäsenvaltiolla ei 
ole käytettävissään. Europol ilmoittaa asian
omaiselle jäsenvaltiolle tietojen säilyttämi
sestä tietokannassa. 

5. Tietoja ei poisteta, jos vaarana on suo
jaa vaativien asianomaisen etujen vahingoit
taminen. Tässä tapauksessa tietoja voidaan 
käyttää ainoastaan asianomaisen suostumuk
sella. 
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22 artikla 

Asiakiljoissa olevien tietojen säilyt
täminen ja oikaiseminen 

1. Jos osoittautuu, että Europotin hallussa 
oleva asiakirjakokonaisuus tai tässä koko
naisuudessa olevat tiedot eivät enää ole Eu
ropolin tehtävien täyttämiseksi tarpeellisia 
tai jos nämä tiedot kokonaisuutena ovat tä
m~n y~eissopim~ksen määräysten vastaisia, 
astakirJa kokonaisuudessaan tai kyseiset tie
dot on tuhottava. Jos kyseistä asiakirjaa tai 
kyseisiä tietoja ei tosiasiallisesti tuhota nii
hin on liitettävä maininta, että niiden käyttö 
on kielletty. 

Asiakirjaa ei saa tuhota, jos on syytä olet
taa, että se vahingoittaisi asiakirjassa tarkoi
tetun henkilön oikeutettuja etuja. Tällöin on 
asiakirjaan liitettävä samanlainen maininta, 
että sen käyttö on kielletty. 

2. Jos osoittautuu, että Europolin asiakir
joissa olevissa tiedoissa on virheitä, Europo
tin on oikaistava virhe. 

3. Jokai~ella, jota Europolin asiakirja kos
kee, on mkeus vaatia Europolilta asiakirjan 
oikaisemista, hävittämistä tai merkinnän te
kemistä. Sovelletaan, mitä 20 artiklan 4 koh
dassa ja 24 artiklan 7 kohdassa määrätään. 

23 artikla 

Kansallinen valvontaviranomainen 

1. Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen 
valvontaviranomaisen, jonka tehtävänä on 
riippumattomana ja kansallista lainsäädäntöä 
~oudattaen valvoa, että henkilötietojen jär
Je~telmään tallentaminen, käyttäminen sekä 
missä hyvänsä muodossa tapahtuva välittä
~inen ~uropolille tapahtuu lainmukaisesti, 
Ja varmistaa, että yksilöiden oikeuksia ei 
loukata. Tätä tarkoitusta varten valvontavi
ranomaisella on oltava mahdollisuus tutkia 
kansallisissa yksiköissä tai yhteyshenkilöiden 
tiloissa tietojärjestelmässä ja hakemistajär
jestelmässä olevia jäsenvaltion järjestelmään 
tallentamia tietoja sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisia menettelyjä noudat
taen. 

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on 
valvontatehtävänsä suorittamista varten oi
keus päästä Europotissa olevien omien yh
tt:yshenkilöidensä toimitiloihin ja asiakirjoi
hm. 

Lisäksi kansalliset valvontaviranomaiset 
':alvovat kansallisten menettelyjen mukaises
ti ka!lsallisten yksikköjen 4 artiklan 4 koh
dan Ja yhteyshenkilöiden 5 artiklan 3 koh
dan 1! 2 j~ 3 al~ohdan sekä 4 ja 5 kohdan 
m~k~sestl suonttamia tehtäviä, jos tämä 
tmmmta ~oskee hen~ilötietojen suojaamista. 

2. Jokaisella on mkeus pyytää kansallista 
valvontaviranomaista varmistamaan että 
asianomaisen jäsenvaltion suorittam~ häntä 
koskevien tietojen järjestelmään tallentami
nen ja välittäminen Europoliin millä hyvänsä 
tavoin sekä jäsenvaltioiden suorittama näi
den tietojen käyttö on lainmukaista. 
Tätä oikeutta käytetään sen jäsenvaltion kan
sa~lisen lainsäädännön mukaisesti, jonka toi
mlValtaan valvontaviranomainen, jonka puo
leen on käännytty, kuuluu. 

24 artikla 

Yhteinen v alv ontav iranomainen 

1) Perustetaan yhteinen valvontaviranomai
nen, jonka tehtävänä on tätä yleissopimusta 
~oud~tt~en riippumatt~mana valvoa Europo
lm tmmmtaa sen varmistamiseksi että Euro
poli!l elinten ~äytössä olevien tiet~jen tallen
tammen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna 
rekisteröityjen henkilöiden oikeuksia. Yhtei
nen valvontaviranomainen valvoo lisäksi 
E~ropoli_sta per~isin olevien tietojen välittä
misen lammukmsuutta. Yhteinen valvontavi
ranomainen muodostuu enintään kahdesta 
kunkin jäsenvaltion viideksi vuodeksi ni
meämästä jokaisen kansallisen valvontavi
ra~omaisen jäsenestä tai edustajasta, joilla 
v01 olla apunaan varajäseniä ja joiden riip
pumattomuus on taattu sekä joilla on tarvit
tava kelpoisuus. Kullakin valtuuskunnalla on 
yksi ääni. 

Yhteinen valvontaviranomainen valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan. 

Tehtäviään suorittaessaan yhteisen valvon
taviranomaisen jäsenet eivät ota vastaan oh
jeita miltään viranomaiselta. 

2. Europolin te~tävänä on avustaa yhteistä 
valvontaviranomaista sen tehtävien hoitami
sessa. Europolin on erityisesti 

1) toimitettava valvontaviranomaiselle sen 
PYY.tämiä tietoja, annettava sen käyttöön 
kmkki asiakirjat sekä tallennetut tiedot, ja 

~) _sallittava valvontaviranomaisen pääsy 
millom hyvänsä vapaasti kaikkiin toimiti
loihinsa sekä 
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3) pantava täyt~töön yhteisen va~vontavi
ranomaisen 19 artiklan 7 kohdassa Ja 20 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitettua muutoksenha-
kua koskevat päätökset. . . 

3. Yhteinen valvontavi~anomamen ~n 
myös toimiv.~ltai~~n analy~~Im<l:an E~r?poh~ 
toimintaan lnttyvia henkilottetoJen kasittelya 
ja käyttöä kosk~via soveltami_s~ j~ .. tulkint~
vaikeuksia, tutkimaan mahdollisia Jasenvaltt
oiden valvontaviranomaisten riippumatto
masta valvonnasta tai tiedonsaantioikeudesta 
aiheutuvia ongelmia s~kä laa~imaan yh~en
mukaistettuja ehdotuksia yhtei.~ten ratkai.~u
jen löytämiseksi olemassa olevun ongelmun. 

4. Jokaisella on oikeus pyytää yhteistä val
vontaviranomaista varmistamaan, että häntä 
koskevien henkilötietojen tallentaminen, _ke
rääminen, käsittely ja käyttö Europohssa 
tapahtuu lainmukaisesti ja ?ikein. . 

5. Jos yhteinen V<;tlvon~avtranoma~~~~ tot~.~ 
aa että tämän yleissopimuksen maarayks~a 
ei' ole noudatettu henkilötietojen tallentami
sesta, käsittelyssä tai käytöss~. se toimittaa 
tarpeellis~ksi k~tsomal?.~~ ha':'~mnot Euro~?
lin johtaJalle Ja pyytaa, etta ~en teke~~~_n 
havaintoihin vastataan sen vahvistaman t:naa
räajan kuluessa. Johtaja ilmoittaa halhnto
neuvostolle menettelyn etenemisestä. Jos 
ongelmia ilmenee, ~hteinen. valvontavi
ranomainen saattaa asian hallmtoneuvoston 
käsiteltäväksi. 

6. Yhteinen valvontaviranomainen laatii 
säännöllisin väliajoin toimintakertomuksen. 
Se toimitetaan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastossa määrättyä menette
lyä noudattaen neuvostolle; sitä ~nnen anne
taan hallintoneuvostolle mahdollisuus kerto
mukseen liitettävän lausunnon antamiseen. 

Yhteinen valvontaviranomainen päättää, 
onko sen toimintakertomus julkistettava, ja 
tarvittaessa sen julkistamistavasta. 

7. Yhteinen valvontaviranomainen vahvis
taa yksimielisellä päätöksellä työjärjestyk
sensä. Se saatetaan neuvoston yksimielisesti 
hyväksyttäväksi. Yhteinen valvontav~
ranomainen muodostaa keskuudestaan komi
tean, johon kuul_uu ):'ksi _jäsen kustaki_n .. ~a~
tuuskunnasta, jotlla JOkatsel~a o~ ~ksi. aam. 
Komitean tehtävänä on tutkia katkm atheel
lisin tavoin, mukaan lukien osapuolten kuu
leminen, joilla voi ol~a heidän niin toiyoes
saan avustajia, 19 arttklan 7 kohdassa Ja 20 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut muutoksen
haut. Tässä yhteydessä tehdyt päätöks_et ovat 
kaikkiin asianosaisiin nähden lopullisia.O 

8. Yhteinen valvontaviranomainen voi 
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myös muodostaa yhden tai useamman toimi
kunnan. 

9. Yhteistä valvontaviranomaista kuullaan 
sitä koskevasta talousarvioesityksestä. Sen 
lausunto liitetään kyseiseen ta
lousarvioesitykseen. 

10. Yhteistä valvontaviranomaista avustaa 
sihteeristö, jonka tehtävät määritellään työ
järjestyksessä. 

25 artikla 

Tietoturoallisuus 

1. Europol toteuttaa tämän yleissopimuk
sen täytäntöön panemiseksi tarpeelliset tek
niset toimenpiteet ja organisaatiota koskevat 
määräykset. Toimenpiteet ovat tarpeen aino
astaan, jos niiden aiheuttamat kustannukset 
ovat suhteessa niissä tarkoitettuun suojan 
tavoitteeseen. 

2. Kukin jäsenvaltio ja Europol toteuttavat 
automaattista tietojenkäsittelyä Europolin 
yksiköissä koskevat toimenpiteet, joiden tar
koituksena on 

1) kieltää asiaan kuulumattomilta henki
löiitä henkilötietojen käsittelyyn käytettävien 
laitteiden käyttö (laitteille pääsyn valvonta) 

2) estää asiaankuulumattomia henkilöi!ä 
lukemasta, jäljentämästä, muuttamasta Ja 
poistamasta tietoja ja tietovälineitä (tietojen 
tallennusmuotojen valvonta) 

3) estää tietojen luvaton tallennus järjestel
mään sekä säilytettyjen henkilötietojen luva
ton käyttö, muuttaminen tai poistaminen 
(tietojen talle~tamisen valvonta) ..... . 

4) estää astaankuulumattomia henktlotta 
käyttämästä atk-järjestelmää tietojen välittä
mislaitteiden avulla (käytön valvonta) 

5) taata, että atk-järjestelmän käyttö?n oi
keutetut henkilöt saavat tarkastella amoas
taan toimivaltaansa kuuluvia tietoja (pääsyn 
valvonta) 

6) taata, että on mahdollista tarkastaa ja 
osoittaa, mille elimille henkilötiedot voidaan 
välittää tiedonvälittämislaitteiden avulla (siir-
tojen valvonta) . . 

7) taata, että on mahdollista tarkastaa Ja 
todeta jälkeenpäin, mitä henkilötietoja on 
tallennettu atk-järjestelmään, milloin ja ketkä 
tallensivat tiedot (tietojen tallentamisen val
vonta) 

8) estää, että henkilötietoja välitettäessä 
sekä tietojen tallennusmuotoja siirrettäessä 
tietoja ei voida luvattomasti lukea, jäljentää, 
muuttaa tai poistaa (toimitusten valvonta) 
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9) varmistaa, että häiriön tapahtuessa käy
tetyt järjestelmät voidaan välittömästi korjata 
(toimintakunnon palauttaminen) 

1 0) varmistaa, että järjestelmän toiminta ei 
ole viallinen, että toimintavirheistä ilmoite
taan välittömästi (luotettavuus) ja että virhe 
toimintajärjestelmässä ei voi väärentää säily
tettyjä tietoja (väärentämättömyys). 

V OSASTO 

OIKEUDELLINEN ASEMA, 
ORGANISAATIO JA 

V ARAINHOITOA KOSKEVAT 
MÄÄRÄYKSET 

26 artikla 

Oikeuskelpoisuus 

1. Europol on oikeushenkilö. 
2. Europolilla on kaikissa jäsenvaltiossa 

laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oi
keushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus. Eu
ropol voi erityisesti hankkia ja luovuttaa 
kiinteää tai irtainta omaisuutta ja esiintyä 
kantajana ja vastaajana oikeudessa. 

3. Europolilla on valtuudet tehdä sopimus 
toimipaikasta Alankomaiden kuningaskun
nan kanssa ja tehdä 18 artiklan 6 kohdan 
nojalla vaadittavia salassapitosopimuksia 
sekä muita järjestelyjä 10 artiklan 4 kohdas
sa tarkoitettujen kolmansien valtioiden ja 
kolmansien elinten kanssa neuvoston tämän 
yleissopimuksen ja Euroopan unionista teh
dyn sopimuksen VI osaston mukaisesti yksi
mielisesti antamien sääntöjen rajoissa. 

27 artikla 

EuropaZin elimet 

Europolin elimet ovat 
1) hallintoneuvosto, 
2) johtaja, 
3) varainhoidon valvoja, 
4) varainhoitokomitea. 

28 artikla 

Hallintoneuvosto 

1. Europolilla on hallintoneuvosto. 

Hallintoneuvosto 
1) osallistuu Europolin tavoitteiden laajen

tamiseen (2 artiklan 2 kohta), 
2) määrittää yksimielisesti yhteyshenkilöi

den oikeudet ja velvollisuudet suhteessa Eu
ropoliin (5 artikla), 

3) päättää yksimielisesti niiden yhteyshen
kilöiden lukumäärästä, jotka jäsenvaltiot voi
vat lähettää Europoliin (5 artikla), 

4) huolehtii tietokantoja koskevien sovelta
missääntöjen valmistelusta (10 artikla), 

5) osallistuu Europolin ja 10 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen kolmansien valtioi
den ja ulkopuolisten elinten välisiä suhteita 
koskevien sääntöjen antamiseen (10, 18 ja 
42 artikla), 

6) määrittää yksimielisesti hakemistajärjes
telmän järjestämistä koskevat yksityiskohtai
set säännöt (11 artikla), 

7) hyväksyy kahden kolmasosan äänten 
enemmistöllä tietokantojen perustamista kos
kevat ohjeet (12 artikla), 

8) voi ottaa kantaa yhteisen valvontavi
ranomaisen lausuntoihin ja kertomuksiin (24 
artikla), 

9) käsittelee kysymykset, jotka yhteinen 
valvontaviranomainen on saattanut sen käsi
teltäväksi (24 artiklan 5 kohta), 

10) sääntelee tietojärjestelmästä tehtävien 
pyyntöjen lainmukaisuutta koskevan valvon
tamenettelyn yksityiskohtia (16 artikla), 

11) osallistuu johtajan ja apulaisjohtajien 
nimittämiseen ja erottamiseen (29 artikla), 

12) valvoo, että johtaja hoitaa tehtäväänsä 
asianmukaisesti (7 ja 29 artikla), 

13) osallistuu henkilöstösääntöjen hyväk
symiseen (30 artikla), 

14) osallistuu salassapitosuojaa koskevien 
sopimusten laatimiseen ja antaa suojaa kos
kevia määräyksiä (18 ja 31 artikla), 

15) osallistuu talousarvion hyväksymiseen, 
mukaan lukien henkilöstösuunnitelma, tilin
tarkastus ja johtajan vastuuvapaus (35 ja 36 
artikla), 

16) hyväksyy yksimielisesti viisivuotisen 
taloussuunnitelman (35 artikla), 

17) nimeää yksimielisesti varainhoidon 
valvojan ja valvoo hänen toimintaansa (35 
artikla), 

18) osallistuu varainhoitoasetuksen antami
seen (35 artikla), 

19) hyväksyy yksimielisesti toimipaikkaa 
koskevan sopimuksen tekemisen (37 artikla), 

20) antaa yksimielisesti Europolin työnte
kijöiden valtuuttamista koskevat säännöt, 

21) tekee kahden kolmasosan enemmistö!-
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lä päätöksen jäsenvaltion ja Europolin väli
sessä tai jäsenvaltioiden keskinäisessä riidas
sa, joka koskee lainvastaisesta tai virheelli
sestä tietojen käsittelystä johtuvan vastuun 
nojalla maksettavia korvauksia (38 artikla), 

22) osallistuu yleissopimuksen mahdolli
seen muuttamiseen (43 artikla), 

23) huolehtii muista neuvoston sille anta
mista tehtävistä, erityisesti tämän yleissopi
muksen soveltamista koskevien määräysten 
puitteissa. 

2. Hallintoneuvostossa on yksi edustaja 
kustakin jäsen valtiosta. Kullakin hallintoneu
voston jäsenellä on yksi ääni. 

3. Jokainen hallintoneuvoston Jasen voi 
antaa sijaisen edustaa itseään; varsinaisen 
jäsenen poissa ollessa voi sijainen käyttää 
hänen äänioikeuttaan. 

4. Euroopan yhteisöjen komissio kutsutaan 
osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin, 
mutta se ei osallistu äänestyksiin. 

Hallintoneuvosto voi kuitenkin päättää, 
että se käsittelee asian komission jäsenen 
poissa ollessa. 

5. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valtuu
tetaan käyttämään eri jäsenvaltioiden asian
tuntijoita avustajina tai neuvonantajina hal
lintoneuvoston tehdessä ratkaisuja. 

6. Neuvoston puheenjohtajuutta hoitavan 
jäsenvaltion edustaja vastaa hallintoneuvos
ton puheenjohtajuudesta. 

7. Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyk
senslj.. yksimielisesti. 

8. Aänestämättäjättäminen ei estä hallinto
neuvostoa tekemästä yksimielisyyttä edellyt
tävää päätöstä. 

9. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. 

10. Hallintoneuvosto hyväksyy yksimieli
sesti vuosittain 

1) kulunutta vuotta koskevan yleiskerto
muksen Europolin toiminnasta, 

2) Europolin toimintasuunnitelman, jossa 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden toiminta
tarpeet ja niiden vaikutus Europolin talousar
vioon ja sen henkilöstöön. 

Nämä kertomukset toimitetaan neuvostolle 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osastossa määrättyä menettelyä noudattaen. 

29 artikla 

Johtaja 

1. Neuvosto nimittää yksimielisesti Euro
polin johtajan, saatuaan hallintoneuvoston 

lausunnon, neljäksi vuodeksi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa 
määrättyä menettelyä noudattaen; sama hen
kilö voidaan valita kerran uudeksi neljän 
vuoden toimikaudeksi. 
2. Johtajaa avustaa kaksi 1 kohdassa määrä
tyn menettelyn mukaisesti neljäksi vuodeksi 
nimitettyä apulaisjohtajaa; samat henkilöt 
voidaan valita kerran uudeksi toimikaudeksi. 
Johtaja määrää tarkemmin heidän tehtävän
sä. 

3. Johtaja vastaa 
1) Europolin tehtävien täytäntöönpanosta, 
2) juoksevasta hallinnosta, 
3) henkilöstöhallinnosta, 
4) hallintoneuvoston päätösten asianmukai

sesta valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 
5) talousarvioesityksen, henkilös-

tösuunnitelman ja viisivuotisen taloussuunni
telman valmistelusta sekä Europolin talous
arvion toteuttamisesta, 

6) kaikista muista hänelle tässä yleissopi
muksessa määrätyistä tai hallintoneuvoston 
antamista tehtävistä. 

4. Johtaja on toiminnastaan vastuussa hal
lintoneuvostolle. Hän osallistuu hallintoneu
voston kokouksiin. 

5. Johtaja on Europolin laillinen edustaja. 
6. Neuvosto voi jäsenvaltioiden äänten 

kahden kolmasosan enemmistöllä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa 
määrättyä menettelyä noudattaen tehdä pää
töksen johtajan tai apulaisjohtajien erottami
sesta saatuaan hallintoneuvoston lausunnon. 

7. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa 
määrätään, johtajan ensimmäinen toimikausi 
on viisi vuotta, ensimmäisen apulaisjohtajan 
neljä vuotta ja toisen apulaisjohtajan kolme 
vuotta yleissopimuksen voimaantulosta. 

30 artikla 

Henkilöstö 

1. Europolin johtajan, apulaisjohtajien ja 
työntekijöiden on hoidettava tehtäviään pitä
en silmällä Europolin tavoitteita ja tehtäviä 
eivätkä he saa pyytää tai ottaa ohjeita mil
tään hallitukselta, viranomaiselta tai Europo
lin ulkopuoliselta henkilöltä, jollei tämän 
yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu 
ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen VI osaston 
määräysten soveltamista. 

2. Johtaja on Europolin apulaisjohtajien ja 
työntekijöiden esimies. Hän nimittää työnte-



36 HE 136/1997 vp 

kijät ja erottaa heidät. Työntekijöitä valites
saan hän ottaa henkilökohtaisen soveltuvuu
den ja ammatillisen pätevyyden lisäksi huo
mioon tarpeen varmistaa, että kaikkien jä
senvaltioiden kansalaiset ja Euroopan umo
nin viralliset kielet otetaan riittävästi huomi
oon. 

3. Yksityiskohtaiset säännöt määrätään 
henkilöstösäännöissä, jotka neuvosto antaa 
yksimielisesti saatuaan hallintoneuvoston 
lausunnon ja Euroopan unionista tehdyn so
pimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä 
noudattaen. 

31 artikla 

Luottamuksellisuus 

1. Europol ja jäsenvaltiot toteuttavat ai
heelliset toimenpiteet varmistaakseen suojan 
salassa pidettäville tiedoille, jotka tämän 
yleissopimuksen mukaisesti kerätään Euro
poliin tai joita vaihdetaan Europolin puitteis
sa. Neuvosto ja neuvostossa kokoontuvat 
jäsenvaltioiden edustajat antavat yksimieli
sesti hallintoneuvoston valmistelemat salas
sapitosuojaa koskevat säännöt, jotka anne
taan neuvostolle Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen VI osastossa määrättyä menette
lyä noudattaen. 

2. Kun Europol on antanut jollekin henki
lölle turvallisuuden kannalta arkaluonteisia 
tehtäviä, jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan 
Europolin johtajan pyynnöstä kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen kyseisiä omia kan
salaisiaan koskevia turvallisuustutkimuksia 
ja avustamaan toisiaan tässä tehtävässä. Kan
sallisten säännösten nojalla toimivaltainen 
viranomainen on velvollinen välittämään 
Europolilie ainoastaan turvallisuustutkimuk
sen päätelmät, jotka sitovat Europolia. 

3. Kukin jäsenvaltio ja Europol voivat ni
metä tietojen käsittelytehtävään Europotissa 
ainoastaan erityiskoulutuksen saaneita henki
löitä, joille on tehty turvallisuustutkimus. 

32 artikla 

Pidättymistä ja luottamuksellisuutta 
koskeva velvollisuus 

1. Europolin elinten, niiden jäsenten, apu
laisjohtajien, työntekijöiden ja yhteyshenki
löiden on pidättäydyttävä toimista ja mielipi-

teistä, jotka saattaisivat vahingoittaa Europo
lia tai vaarantaa sen toimintaa. 

2. Europolin elimet, niiden jäsenet, apu
laisjohtajat, työntekijät, yhteyshenkilöt sekä 
muut henkilöt, joille on nimenomaan mää
rätty pidättymistä tai luottamuksellisuutta 
koskeva velvollisuus, eivät saa antaa tehtävi
ään hoitaessaan tai toiminnassaan saamiaan 
tietoja kenellekään asiaan kuulumattomalle 
henkilölle tai julkisuuteen. Tämä ei koske 
tietoja, joiden sisältöä ei ole pidettävä salas
sa. Pidättymistä ja luottamuksellisuutta kos
keva velvollisuus jatkuu tehtävien, työsopi
muksen tai toiminaan päätyttyäkin. Europol 
ilmoittaa ensimmäisessä virkkeessä tarkotte
tusta velvollisuudesta ja sen loukkaamisesta 
aiheutuvista rangaistusseuraamuksista; ilmoi
tus tehdään kirjallisesti. 

3. Europolin elimet, niiden jäsenet, apu
laisjohtajat, työntekijät, yhteyshenkilöt sekä 
henkilöt, joita 2 kohdan mukainen velvolli
suus koskee, eivät saa ilman johtajan tai, jos 
kyse on johtajasta, hallintoneuvoston suostu
musta antaa todistajanlausuntoa tai lausuntoa 
tuomioistuimessa tai oikeuslaitoksen ulko
puolisessa menettelyssä tiedoista, jotka he 
ovat saaneet tietoonsa tehtäviään hoitaessaan 
tai toimintansa yhteydessä. 

Johtaja tai tarvittaessa hallintoneuvosto 
ottaa yhteyttä tuomioistuimeen tai muuhun 
toimivaltaiseen elimeen tarvittavien toimen
piteiden toteuttamiseksi siihen elimeen so
vellettavan kansallisen lainsäädännön suh
teen, jossa asia on vireillä, joko todistamis
menettelyn muuttamiseksi siten, että tietojen 
luottamuksellisuus taataan, tai, jos se kansal
lisen lain mukaan on sallittua, jotta tietojen 
luovuttamisesta voisi kieltäytyä, jos Europo
lin tai jonkin jäsenvaltion keskeinen etu sitä 
edellyttää. 

Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään 
oikeudesta kieltäytyä todistamasta, todista
maan kutsutuille henkilöille on annettava 
todistamiseen asianmukaisesti lupa. Luvan 
antaa johtaja, ja jos hänet on itse kutsuttu 
todistamaan, hallintoneuvosto. Jos yhteys
henkilö on kutsuttu todistamaan Europolilta 
saamistaan tiedoista, lupa annetaan sen jä
senvaltion suostumuksella, josta yhteyshen
kilö on kotoisin. 

Jos ilmenee, että todistaminen voi käsittää 
myös jäsenvaltion välittämiä tietoja tai tieto
ja, jotka ilmeisesti koskevat jotain jäsenval
tiota, tältä jäsenvaltiolta on saatava lausunto 
ennen luvan antamista. 

Luvan todistaa saa evätä ainoastaan, jos se 
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on tarpeen Europolin tai asianomaisten jä
senvaltioiden ehdottoman välttämättömien 
etujen turvaamiseksi. 

Tämä velvoite jatkuu heidän tehtävistään 
erottuaankin ja heidän työsopimuksensa tai 
tehtäviensä hoidon päätyttyäkin. 

4. Kukin jäsenvaltio käsittelee 2 ja 3 koh
dassa tarkoitettujen pidättymistä ja luotta
muksellisuutta koskevien velvollisuuksien 
loukkaamista salassapitovelvollisuutta koske
van oman lainsäädäntönsä tai luottamuksel
lista aineistoa koskevien säännöstensä mu
kaisesti. 

Tarvittaessa kukin jäsenvaltio antaa vii
meistään tämän yleissopimuksen tullessa 
voimaan kansallisessa lainsäädännössään 2 
ja 3 kohdassa tarkoitetun pidättäytymistä 
koskevan velvollisuuden tai salassapitovel
vollisuuden rikkomista koskevien seuraa
musten määräämiseksi tarvittavat säännökset 
tai määräykset. Näiden säännösten ja mää
räysten on oltava myös sovellettavissa kysei
sen jäsenvaltion virkamiehiin, jotka tehtävi
ään hoitaessaan ovat yhteydessä Europoliin. 

33 artikla 

Kielet 

1. Hallintoneuvostolle tiedoksi annettavat 
kertomukset sekä muut asiakirjat ja aineisto 
on toimitettava kaikilla Euroopan yhteisön 
virallisilla kielillä; hallintoneuvoston työ
kielinä ovat Euroopan unionin viralliset kie
let. 

2. Euroopan unionin toimielinten käännös
keskus hoitaa Europolin toiminnassa tarpeel
liset käännöstyöt 

34 artikla 

Tietojen antaminen Euroopan 
parlamentille 

1. Neuvoston puheenjohtajana toimiva val
tio toimittaa vuosittain Euroopan parlamen
tille erityiskertomuksen Europolin työskente
lystä. Euroopan parlamenttia kuullaan tätä 
yleissopimusta mahdollisesti muutettaessa. 

2. Neuvoston puheenjohtajana toimiva val
tio tai sen nimeämä edustaja noudattaa Eu
roopan parlamentin suhteen pidättyvyyden ja 
salassapidon velvoitetta. 

3. Tässä artiklassa määrätyt velvoitteet 
eivät rajoita kansallisten parlamenttien oi-

keuksia, Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen K.6 artiklan soveltamista eivätkä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osaston nojalla suhteessa Euroopan parla
menttiin noudatettavien yleisten periaatteiden 
soveltamista. 

35 artikla 

TalousaJVio 

1. Europolin kaikki tulot ja menot, mu
kaan lukien yhteisen valvontaviranomaisen 
ja sen 24 artiklan mukaan perustetun sihtee
ristön aiheuttamat menot, on arvioitava jo
kaista varainhoitovuotta varten ja ne on kir
jattava talousarvioon; talousarvioon liitetään 
henkilöstösuunnitelma. V arainhoitovuosi 
alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 
päivänä joulukuuta. 
Talousarvion tulojen ja menojen on oltava 
tasapainossa. 
Viisivuotinen taloussuunnitelma laaditaan 
talousarvion kanssa samanaikaisesti. 

2. Talousarvion menot katetaan jäsenvalti
oiden maksamilla rahoitusosuuksilla sekä 
satunnaisilla muilla tuloilla. Jäsenvaltioiden 
maksettavaksi tuleva rahoitusosuus määräy
tyy sen mukaan, mikä niiden bruttokansantu
lon osuus on jäsenmaiden yhteenlasketusta 
bruttokansantulosta talousarvion laatimista 
edeltävänä vuonna. Bruttokansantulolla tässä 
kohdassa tarkoitetaan markkinahintaisen 
bruttokansantuotteen laatimisen yhtenäistä
misestä 13 päivänä helmikuuta 1989 anne
tussa neuvoston direktiivissä 89/13/0/ETY, 
Euratom määriteltyä bruttokansantuloa. 

3. Johtaja laatii talousarvioesityksen sekä 
esityksen henkilöstösuunnitelmaksi seuraa
vaa varainhoitovuotta varten viimeistään 31 
päivänä maaliskuuta kunakin vuonna, sekä 
Europolin varainhoitokomitean käsittelyn 
jälkeen esittää ne yhdessä viisivuotisen ta
loussuunnitelmaesityksen kanssa hallintoneu
vostolle. 

4. Hallintoneuvosto vahvistaa viisivuotisen 
taloussuunnitelman. Hallintoneuvosto tekee 
päätöksensä yksimielisesti. 

5. Neuvosto vahvistaa Europolin talousar
vion Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
VI osastossa määrätyn menettelyn mukaises
ti sekä kuultuaan hallintoneuvostoa viimeis
tään 30 päivänä kesäkuuta kutakin varain-
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hoitovuotta edeltävänä vuonna. Neuvosto 
tekee päätöksensä yksimielisesti. Samoin 
menetellään lisätalousarvioita tai korjaavia 
talousarvioita käsiteltäessä. Talousarvion 
hyväksyminen neuvostossa velvoittaa jokai
sen jäsenvaltion maksamaan määrätyn ajan 
kuluessa sille kuuluvan rahoitusosuuden. 

6. Johtaja toteuttaa talousarviota 9 kohdas
sa tarkoitetun varainhoitoasetuksen määräys
ten mukaisesti. 

7. Menositoumuksia ja maksusuorituksia 
sekä tulojen toteamista ja tulouttamista val
voo varainhoidon valvoja, jonka hallintoneu
vosto nimittää yksimielisesti ja joka on vas
tuussa hallintoneuvostolle. Varainhoi
toasetuksessa voidaan säätää, että varainhoi
don valvoja voi valvoa tiettyjä tuloja tai me
noja jälkikäteen. 

8. Varainhoitokomitea muodostuu kunkin 
jäsenvaltion lähettämästä edustajasta, jonka 
on oltava talousarviokysymyksiin perehtynyt 
asiantuntija. Komitean tehtävänä on valmis
tella talousarvioon ja rahoitukseen liittyvät 
päätökset. 

9. Neuvosto vahvistaa yksimielisesti Eu
roopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osastossa määrätyn menettelyn mukaisesti 
varainhoitoasetuksen, jossa määritellään eri
tyisesti talousarvion laatimiseen, muuttami
seen ja toteuttamiseen liittyvät yksityiskoh
taiset säännöt samoin kuin kyseisen toteutta
misen valvontaa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt sekä jäsenvaltioiden rahoitusosuuk
sien maksamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt. 

36 artikla 

Tilintaikastus 

1. Kaikki Europolin talousarvioon kirjatut 
tulo- ja menotilit samoin kuin vastaavien ja 
vastattavien tase tarkastetaan vuosittain va
rainhoitoasetuksen mukaisesti. Tätä varten 
johtaja antaa kertomuksen tilikauden päättä
misestä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 
seuraavana vuonna. 

2. Tilintarkastuksen suorittaa yhteinen kol
mijäseninen tarkastuskomitea, jonka jäsenet 
Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomiois
tuin nimeää puheenjohtajansa esityksestä. 
Jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta; 
jäsenet seuraavat toisiaan aakkosjärjestykses
sä siten, että joka vuosi nimetään uusi jäsen 
komiteassa jo kolme vuotta olleen tilalle. 
Poiketen siitä, mitä toisessa virkkeessä mää-

rätään, sen jäsenen toimikausi, joka arvon
nan jälkeen on 
- ensimmäisellä sijalla, on kaksi vuotta, 
- toisella sijalla, on kolme vuotta ja 
- kolmannella sijalla, on neljä vuotta, 
muodostettaessa ensimmäistä yhteistä tarkas
tuskomiteaa Europolin aloitettua toimintansa. 
Mahdolliset tilintarkastuksesta johtuvat kus
tannukset kirjataan 35 artiklassa tarkoitet
tuun talousarvioon. 

3. Yhteinen tilintarkastuskomitea esittää 
neuvostolle Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen VI osastossa määrätyn menettelyn 
mukaisesti tarkastuskertomuksen päättynees
tä tilikaudesta; johtajalla ja varainhoidon 
valvojalla on mahdollisuus antaa etukäteen 
lausuntonsa tarkastuskertomuksesta, ja tästä 
lausunnosta keskustellaan hallintoneuvostos
sa. 

4. Europolin johtaja antaa yhteisen tarkas
tuskomitean jäsenille kaikki tiedot ja kaiken 
sen avun, jota nämä tarvitsevat tehtävänsä 
suorittamiseksi. 

5. Neuvosto antaa johtajalle vastuuvapau
den kyseisen tilikauden talousarvion toteutta
misesta, sen jälkeen kun se on tutkinut tili
kauden päättämisestä tehdyn kertomuksen. 

6. Varainhoitoasetuksessa täsmennetään 
tilintarkastuksen yksityiskohtaiset säännöt. 

37 artikla 

Toimipaikkaa koskeva sopimus 

Europolin toimipaikan sijaintia ja sen si
jaintivaltion tehtäväksi tulevia suorituksia 
koskevat määräykset samoin kuin Europolin 
sijaintivaltiossa sen elinten jäseniin, sen apu
laisjohtajiin, sen henkilöstöön ja perheen
jäseniin sovellettavat erityissäännöt vahviste
taan hallintoneuvoston yksimielisen hyväk
synnän jälkeen toimipaikkaa koskevassa Eu
ropolin ja Alankomaiden kuningaskunnan 
välisessä sopimuksessa. 

VI OSASTO 

V ASTUU JA OIKEUSSUOJA 

38 artikla 

V astuu tietojen laittomasta tai 
virheellisestä käsittelystä 

1. Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti Europotin talletta
mien tai käsittelemien tietojen oikeudellisista 
tai asiavirheistä johtuvista henkilöille aiheu
tuneista vahingoista. Vahinkoa kärsineellä 
on <;>ikeus _vaatia ko~vausta _ainoastaan jäsen
valtiOlta, JOssa vahmgon atheuttanut seikka 
on tapahtunut, osoittamalla vaateensa asian
Of!Iai_sen ~<l;nsallisen. l~n~ää~ännön nojalla 
totmivaltatsille tuomiotstmmllle. Jäsenvaltio 
ei voi vedota siihen, että toinen jäsenvaltio 
on välittänyt virheelliset tiedot vapautuak
seen vastuusta, joka sille kuuluu sen kansal
lisen lain mukaan vahingon kärsinyttä osa
puolta kohtaan. 

2. Jos tietojen oikeudellinen tai asiavirhe 
aiheutuu virheellisestä välittämisestä tai siitä 
että yksi tai useampi jäsenvaltio on jättänyt 
noudattamatta tässä yleissopimuksessa mää
rättyjä velvoitteita, tai että Europol on tal
lentanut ne tai käsitellyt niitä laittomasti tai 
virheellisesti, Europolin tai asianomaisten 
jäsenvaltioiden on korvattava pyynnöstä 
maksettava J:?äärä~ jollei _jäsenvaltio, jonka 
alueella vahmgolhnen seikka tapahtui, ole 
käyttänyt tietoja tämän yleissopimuksen vas
taisesti. 

3. Jäsenvaltion ja Europolin tai kahden 
jäsenvaltion välinen periaatetta tai tämän 
korvauksen määrää koskeva erimielisyys 
käsitellään hallintoneuvostossa, joka tekee 
päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöl
lä. 

39 artikla 

Muu vastuu 

1. Europotin sopimusperusteiDen vastuu 
määräytyy asianomaiseen sopimukseen so
vellettavan lain mukaisesti. 

2. Muun kuin sopimusperusteisen vastuun 
alalla Europolin on riippumatta 38 artiklan 
mukaisesta korvausvelvollisuudesta korvatta
va elintensä, apulaisjohtajien tai työntekijöi
den tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat 
vahingot, sikäli kuin vahinko voidaan lukea 
heidän syykseen. Mitä edellä määrätään, ei 
rajoita muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisten oikeussuojakeinojen käyttämistä. 

3. Vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oi
keus vaatia, että Europol luopuu toimen suo
rittamisesta tai peruuttaa sen. 

4. Vuoden 1968 Brysselin yleissopimuksen 
asiaa koskevia määräyksiä sovelletaan sen 

määrittelemiseksi, mikä kansallinen tuomi
oistuin on toimivaltainen käsittelemään rii
dan, joka koskee tässä artiklassa tarkoitettua 
Europolin vastuuta. 

40 artikla 

Riitojen ja erimielisyyksien 
ratkaiseminen 

1. Jäsenval_tioiden _väliset tämän yleissopi
muksen tulkmtaa tat soveltamista koskevat 
erimielisyydet on ensimmäisessä vaiheessa 
tutkittava neuvostossa Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen VI osa~tossa määrättyä 
menettelya noudattaen ratkatsun saavuttami
seksi. 

2. Jos ratkaisua ei ole voitu löytää kuuden 
kuukauden ~ääräajan kll:~~essa, ~rimielisyy
den osap':lo~~n~ _olevat Jasenvaltwt sopivat 
menettelyista, JOiden mukaan kyseinen eri
mielisyys ratkaistaan. 

3. Euroopan yhteisöjen tilapäiseen ja avus
ta~~an henkilöstö?n sovellettavaa järjestel
ma~ kos~ev~ssa lamsä_ädännössä tarkoitettuja 
vahtuskemoJa koskevia määräyksiä sovelle
taan vastaavasti Europolin henkilöstöön. 

41 artikla 

Erioikeudet ja vapaudet 

.1.. Eur?poli_lla, elinten jäsenillä, sen apu
latSJ?htaJilla Ja työntekijöillä on tehtäväänsä 
suonttaessaan tarpeelliset erioikeudet ja va
p~~~~t ~~~ P?Y.täki~jan mukaisesti, jossa 
maantellaan katklssa Jäsenvaltioissa sovellet
tavat säännöt. 
... 2. Ala~komai~en kuningaskunta ja muut 
Jasenvaltwt sopivat samalla tavoin muiden 
jäsenyaltio_iden _lähettämille yhteyshenkilöille 
S<;tmom ~um heidän perheenjäsenilleen tehtä
vie~ mOitteettoman ja asianmukaisen suorit
ta~?~sen k~nn<l;lta Europotissa tarpeellisista 
enoikeuksista Ja vapauksista. 

3. Neuvosto hyväksyy Euroopan unionista 
tehdyn so.~imuksen VI os~st?ssa määrättyä 
menettelya noudattaen yksimielisesti 1 koh
~assa ta~koite~_un pöytäkirjan, jonka jäsenval
tiOt hyvaksyvat kukm valtiosääntönsä asetta
mien vaatimusten mukaisesti. 
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VII OSASTO 

LOPPUMÄÄRÄYKSET 

42 artikla 

Suhteet kolmansiin maihin ja kolmansiin 
elimiin 

1. Europolluo yhteistyösuhteet ja ylläpitää 
niitä 10 artiklan 4 kohdan 1-3 alakohdassa 
tarkoitettujen kolmansien elinten kanssa siltä 
osin kuin se on tarpeellista sen 3 artiklassa 
määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi. Hal
lintoneuvosto hyväksyy yksimielisesti näitä 
suhteita koskevat säännöt. Tämä määräys ei 
kuitenkaan rajoita 10 artiklan 4 ja 5 kohdan 
ja 18 artiklan 2 kohdan soveltamista; henki
lötietoja vaihdettaessa on noudatettava tämän 
yleissopimuksen II-IV osaston määräyksiä. 

2. Lisäksi Europol voi luoda ja ylläpitää 
suhteita 10 artiklan 4 kohdan 4, 5, 6 ja 7 
alakohdassa tarkoitettujen kolmansien val
tioiden ja kolmansien elinten kanssa siltä 
osin kuin se on tarpeellista 3 artiklassa mää
riteltyjen tehtävien suorittamiseksi. Neuvosto 
vahvistaa Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen VI osastossa määrättyä menettelyä 
noudattaen yksimielisesti, saatuaan hallinto
neuvoston lausunnon, ensimmäisessä virk
keessä tarkoitettuja suhteita koskevat sään
nöt. Mitä 1 kohdan kolmannessa virkkeessä 
määrätään, sovelletaan soveltuvin osin. 

43 artikla 

Yleissopimuksen muuttaminen 

1. Neuvosto antaa Euroopan unionista teh
dyn sopimuksen VI osastossa määrättyä me
nettelyä noudattaen jäsenvaltion aloitteesta ja 
saatuaan hallintoneuvoston lausunnon yksi
mielisesti Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen K.1 artlklan 9 kohdan mukaisesti 
tämän yleissopimuksen muutokset, ja se suo
sittaa jäsenvaltioille niiden hyväksymistä 
niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimus
ten mukaisesti. 

2. Muutokset tulevat voimaan tämän yleis
sopimuksen 45 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

3. Kuitenkin neuvosto voi yksimielisesti ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI 
osastossa määrättyä menettelyä noudattaen 
jäsenvaltion aloitteesta päättää saatuaan asi
asta hallintoneuvoston lausunnon lisätä, 

muuttaa tai täydentää liitteessä olevien rikol
lisuuden muotojen määritelmiä. Se voi myös 
päättää sisällyttää siihen uusia rikollisuuden 
muotojen määritelmiä. 

4. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri 
ilmoittaa muutosten voimaantulopäivän kai
kille jäsenvaltioille. 

44 artikla 

Varaumat 

Tähän yleissopimukseen ei voi tehdä va
raumia. 

45 artikla 

Voimaantulo 

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä 
yleissopimus valtiosääntöjensä asettamien 
vaatimusten mukaisesti. 

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat tallettajalle val
tiosääntöjensä asettamien vaatimusten mu
kaisten, tämän yleissopimuksen hyväksymi
seksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta 
päätökseen. 

3. Tämä yleissopimus tulee voimaan seu
raavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta sen 
valtion tekemästä 2 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta, joka oli Euroopan unionin 
jäsen neuvoston hyväksyessä tämän yleisso
pimuksen tekemistä koskevan säädöksen ja 
joka viimeisenä suoritti tämän muodollisuu
den. 

4. Europol aloittaa tämän yleissopimuksen 
mukaisesti toimintansa vasta, kun viimeinen 

· 5 artiklan 7 kohdassa, 10 artiklan 1 kohdas
sa, 24 artiklan 7 kohdassa, 30 artiklan 3 
kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa, 35 artiklan 
9 kohdassa, 37 artiklassa ja 41 artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetuista toimista tulee voi
maan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tä
män artiklan 2 kohdan soveltamista. 

5. Europotin huumausaineyksikön toiminta 
päättyy Europolin aloittaessa toimintansa 
Europolin huumausaineyksikön perustami
sesta 10 päivänä maaliskuuta 1993 hyväksy
tyn yhteisen toiminnan mukaisesti. Europo
tista tulee kaikkien niiden Europolin huu
mausaineyksikön yhteisestä talousarviosta 
rahoitettujen välineiden omistaja, jotka Euro
polin huumausaineyksikkö on kehittänyt tai 
tuottanut tai jotka toimipaikan sijaintivaltio 
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on antanut sen pysyvään käyttöön ilmaisek
si, sekä kaikkien sen itsenäisesti hoitamien 
arkistojen ja tietojärjestelmien omistaja. 

6. Jäsenvaltiot toteuttavat kansallista lain
säädäntöään noudattaen tämän yleissopimuk
sen tekemistä koskevan neuvoston säädöksen 
antamisesta alkaen yksin tai yhdessä kaikki 
Europolin toiminnan aloittamiseksi tarvitta
vat valmistelevat toimenpiteet. 

46 artikla 

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen 

1. Tähän yleissopimukseen voi liittyä jo
kainen valtio, josta tulee Euroopan unionin 
jäsen. 

2. Tämän yleissopimuksen teksti, joka on 
laadittu Euroopan unionin neuvostossa liitty
vän valtion kielellä, on todistusvoimainen. 

3. Liittymisasiakirjat tallennetaan talletta
jan huostaan. 

4. Tämä yleissopimus tulee voimaan siihen 
liittyneen valtion osalta seuraavan kuukau
den ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun 
on kulunut kolme kuukautta liittymiskirjan 
tallettamispäivästä, tai yleissopimuksen voi
maantulopäivänä, jos se ei vielä ole tullut 
voimaan edellä mainitun määräajan päättyes
sä. 

47 artikla 

Tallettaja 

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri 
on tämän yleissopimuksen tallettaja. 

2. Tallettaja julkaisee tätä yleissopimusta 
koskevat ilmoitukset, asiakirjat tai tiedok
siannat Euroopan yhteisöjen virallisessa leh
dessä. 

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysival
taiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän 
y leissopimuksen. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenen
tenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna 
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi 
yhtenä ainoana kappaleena englannin, espan
jan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portuga
lin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tans
kan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa 
yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Eu-

370297 

roopan unionin neuvoston pääsihteeristön 
arkistoon. 

2 ARTIKLASSA TARKOITETTU 
LIITE 

Luettelo muista törkeistä kansainvälisen 
rikollisuuden muodoista, joita Europol voi 
käsitellä 2 artiklan 2 kohdassa määrättyjen 
lisäksi ja 2 artiklan 1 kohdassa ilmaistuja 
Europolin tavoitteita noudattaen: 

Henkeen, ruumiilliseen kokemattomuuteen 
ja vapauteen kohdistuvat rikokset: 

- tahallinen henkirikos, pahoinpitely ja 
vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen 

- laiton ihmisen elinten ja kudosten kauppa 
- ihmisryöstö, panttivangiksi ottaminen 
- rotusorto ja vierasviha 
Kansallisomaisuuteen, julkiseen omaisuu

teen kohdistuvat rikokset ja petokset: 
- järjestäytynyt varkausrikollisuus 
- kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien an-

tiikki- ja taide-esineiden laiton kauppa 
- kavallus ja petos 
- varojen salakuljetus ja kiristys 
- tuotteiden luvaton väärentäminen ja jäl-

jentäminen 
- hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen 

ja kaupankäynti väärennöksillä 
- rahan ja maksuvälineiden väärentäminen, 
- tietotekniikkarikollisuus 
- lahjonta. 
Laiton kauppa ja ympäristöön kohdistuva 

rikollisuus: 
- laiton ase-, ammus- ja räjähteiden kaup

pa 
- suojeltujen eläinlajien laiton kauppa 
- suojeltujen kasvilajien ja kasvinosien 

laiton kauppa 
- ympäristölle vaarallinen rikollisuus 
- hormonivalmisteiden ja muiden kasvua 

edistävien aineiden laiton kauppa. 
Europolin toimivalta jonkin tässä luetelluo 

rikollisuuden osalta merkitsee 2 artiklan 2 
kohdan mukaisesti lisäksi, että se on toimi
valtainen käsittelemään siitä aiheutuvaa ra
hanpesua sekä sen liitännäisrikoksia. 

Yleissopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa 
lueteltujen rikollisuuden muotojen osalta 
tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan 

- ydin- ja radioaktiivisiin aineisiin liittyvil
lä rikoksilla Wienissä ja New Yorkissa 3 
päivänä maaliskuuta 1980 allekirjoitettua 
ydinaineiden fyysistä suojelua koskevan 
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yleissopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa lue
teituja rikoksia, jotka koskevat Euratomin 
perustamissopimuksen 197 artiklassa ja 15 
päivänä heinäkuuta 1980 annetussa direktii
vissä 80/836/Euratom määriteltyjä ydin
ja/tai radioaktiivisia aineita, 

- laittomalla maahantulolla toimintaa, jolla 
pyritään ansaitsemistarkoituksessa tahallisesti 
helpottamaan sellaisten henkilöiden pääsyä 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
sekä siellä oleskelua ja työhönottoa, jotka 
eivät ole jäsenvaltioiden kansalaisia, ja hen
kilöiden, joilla ei ole oikeutta tulla alueelle, 
maahantuloon sovellettavien sääntöjen ja 
olosuhteiden vastaista toimintaa, 

- ihmiskaupalla henkilön saattamista toisen 
henkilön tosiasiallisen ja laittoman vallan 
alaiseksi väkivaltaa tai uhkausta käyttäen tai 
viranomaisen asiakirjaa väärinkäyttäen taik
ka vilpillisin menettelyin tarkoituksena eri
tyisesti toisten prostituutiosta hyötyminen, 
alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö tai 
heihin kohdistuva väkivalta tai lapsen hyl
käämiseen liittyvä kauppa, 

- varastettujen ajoneuvojen laittomaan 
kauppaan liittyvällä rikollisuudella henkilö
autojen, kuorma-autojen, hinausautojen, 
kuorma-auton tai hinausauton lastin, linja
autojen, moottoripyörien, matkailuvaunujen, 
maataloudessa käytettävien ajoneuvojen, työ
maalta ajoneuvoista irrotettujen osien varas
tamista tai kaappaamista ja näiden kätkemis
tä, 

- laittomalla rahanpesulla Euroopan neu
voston Strasbourgissa 8 päivänä marraskuuta 

1990 allekirjoitetun, rikoksen tuottaman hyö
dyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja 
menetetyksi tuomitsemista koskevan yleisso
pimuksen 6 artiklan 1 ja 3 kohdassa lueteltu
ja rikkomuksia. 

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ar
vioivat 2 artiklassa ja tässä liitteessä maini
tut rikollisuuden muodot sen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti, jossa se ilmenee. 

Lausumat 

40 artiklan 2 kohtaan 

"Seuraavat jäsenvaltiot ovat sopineet, että 
tällaisessa tapauksessa ne antavat järjestel
mällisesti kyseisen erimielisyyden Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi: 
- Belgian kuningaskunta 
- Tanskan kuningaskunta 
- Saksan liittotasavalta 
- Helleenien tasavalta 
- Espanjan kuningaskunta 
- Ranskan tasavalta 
- Irlanti 
- Italian tasavalta 
- Luxemburgin suurherttuakunta 
- Alankomaiden kuningaskunta 
- Itävallan tasavalta 
- Portugalin tasavalta 
- Suomen tasavalta 
- Ruotsin kuningaskunta." 
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EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN K.3 ARTIKLAN 
PERUSTEELLA TEHTY 

PÖYTÄKIRJA 
JOKA KOSKEE EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN 

ENNAKKORA TKAISUIN TAPAHTUVAA TULKINTAA EUROOPAN 
POLIISIVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA YLEISSOPIMUKSESTA 

KORKEAT SOPIMUSPUOLET 
OVAT SOPINEET seuraavista määräyk

sistä, jotka liitetään yleissopimukseen: 

1 artikla 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on 
tässä pöytäkirjassa vahvistettujen edellytys
ten mukaisesti toimivalta antaa ennakkorat
kaisuja Euroopan poliisiviraston perustamista 
koskevan yleissopimuksen, jäljempänä 
'Europol-yleissopimus ', tulkinnasta. 

2 artikla 

1. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen toimivallan antaa 
ennakkoratkaisuja Europol-yleissopimuksen 
tulkinnasta jäljempänä 2 kohdan a tai b ala
kohdassa määritettyjen edellytysten mukai
sesti julistuksessa, jonka ne voivat antaa jo
ko tämän pöytäkirjan allekirjoitushetkellä tai 
minä tahansa muuna ajankohtana sen jäl
keen. 

2. Jäsen valtio, joka antaa julistuksen tämän 
artiklan 1 kohdan nojalla, voi mainita joko, 
että 

a) jokainen kyseisen jäsenvaltion tuomiois
tuin, jonka päätöksiin ei kansallisen lainsää
dännön mukaan saa hakea muutosta, voi 
pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta 
ennakkoratkaisua sellaisesta käsiteltävänään 
olevaan asiaan liittyvästä kysymyksestä, joka 
koskee Europol-yleissopimuksen tulkintaa, 
jos tämä tuomioistuin katsoo, että kysymys 
on ratkaistava, jotta se voisi antaa asiassa 
päätöksen; tai että 

b) jokainen kyseisen jäsenvaltion tuomiois
tuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomi
oistuimelta ennakkoratkaisua sellaisesta käsi
teltävänään olevaan asiaan liittyvästä kysy
myksestä, joka koskee Europol-yleissopi
muksen tulkintaa, jos tämä tuomioistuin kat
soo, että kysymys on ratkaistava, jotta asias
ta voidaan antaa päätös. 

3 artikla 

1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomi
oistuimen työjärjestystä sovelletaan. 

2. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
perussäännön nojalla jokainen jäsenvaltio on 
oikeutettu jättämään vastineita tai kirjallisia 
huomautuksia Euroopan yhteisöjen tuomiois
tuimelle 1 artiklassa tarkoitetuissa tapauksis
sa riippumatta siitä, onko se antanut julistuk
sen 2 artiklan mukaisesti. 

4 artikla 

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän pöytäkir
jan valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten 
mukaisesti. 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tal
teenottajalle valtiosääntöjensä asettamien 
vaatimusten mukaisten, tämän pöytäkirjan 
hyväksymiseksi tarvittavien menettelyjen 
saattamisesta päätökseen sekä kaikista 2 ar
tiklan mukaisesti annetuista julistuksista. 

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun on 
kulunut yhdeksänkymmentä päivää siitä, kun 
viimeinen valtio, joka oli Euroopan unionin 
jäsen neuvoston hyväksyessä tämän pöytä
kirjan tekemistä koskevan säädöksen, teki 2 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen. Se tulee 
kuitenkin voimaan aikaisintaan samanaikai
sesti Europol-yleissopimuksen kanssa. 

5 artikla 

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen 
valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen. 

2. Liittymisasiakirjat talletetaan talteenotta
jan haltuun. 

3. Tämän pöytäkirjan teksti, joka on laa
dittu pöytäkirjaan liittyvän valtion kielellä 
Euroopan unionin neuvostossa, on todistus
voimainen. 

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan siihen 
liittyneen valtion osalta, kun on kulunut yh-
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deksänkymmentä pmvaa sen liitty
misasiakirjan tallettamispäivästä, tai tämän 
pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos se ei 
vielä ole tullut voimaan edellä mainitun yh
deksänkymmenen päivän määräajan päätty
essä. 

6 artikla 

Jokaisen valtion, josta tulee Euroopan 
unionin jäsen ja joka liittyy Europol-yleisso
pimukseen kyseisen yleissopimuksen 46 ar
tiklan mukaisesti, on hyväksyttävä tämän 
pöytäkirjan määräykset. 

7 artikla 

1. Jokainen jäsenvaltio, joka on korkea 
sopimuspuoli, voi ehdottaa muutoksia tähän 
pöytäkirjaan. Kaikki muutosehdotukset toi
mitetaan talteenottajalle, joka välittää ne 
neuvostolle. 

2. Neuvosto tekee muutokset ja suosittaa 

jäsenvaltioille niiden hyväksymistä niiden 
valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mu
kaisesti. 

3. Tällä tavalla tehdyt muutokset tulevat 
voimaan 4 artiklan määräysten mukaisesti. 

8 artikla 

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri 
on tämän pöytäkirjan talteenottaja. 

2. Talteenottaja julkaisee tätä pöytäkirjaa 
koskevat ilmoitukset, asiakirjat tai tiedok
siannat Euroopan yhteisöjen virallisessa leh
dessä. 

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysival
taiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän 
pöytäkirjan. 

Tehty englannin-, espanjan-, hollannin-, 
iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan, 
-ruotsin-, saksan-, suomen-ja tanskankielise
nä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimai
nen. 


