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I

(Tiedonantoja)

NEUVOSTO

NEUVOSTON SÄÄDÖS,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995 ,

yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
Euroopan poliisiviraston perustamisesta ( Europol-yleissopimus )
( 95/C 316/C-l )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2
kohdan c alakohdan,

katsoo, että Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät Euroopan
poliisiviraston luomista jäsenvaltioiden yhteistä etua koskevana asiana,
päättää tehdä yleissopimuksen, jonka teksti on tämän säädöksen liitteenä ja jonka jäsenvaltioi
den hallitusten edustajat ovat allekirjoittaneet tänä päivänä ,
SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän yleissopimuksen hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asetta
mien vaatimusten mukaisesti .

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 .
Neuvoston puolesta
J. A. BELLOCH JULBE

Puheenjohtaja
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LUTF.

YLEISSOPIMUS ,

tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston
perustamisesta ( Europol-yleissopimus )
Tämän yleissopimuksen KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja
jotka

VIITTAAVAT 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettuun neuvoston säädökseen ,
OVAT TIETOISIA terrorismista , laittomasta huumausainekaupasta ja muista vakavista kansainvälisen
rikollisuuden muodoista aiheutuvista polttavista ongelmista ,

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

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

KATSOVAT, että Euroopan poliisiviraston ( Eu*opol ) 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 muotojen alalla yhteisen tavoitteen parantaa poliisiyhteistyötä Europolin )a jäsenvaltioiden
kansallisten yksiköiden välisen pysyvän , varman ja tehokkaan tietojen vaihdon avulla ,

PITÄVÄT LÄHTÖKOHTANA , että tässä yleissopimuksessa tarkoitetut yhteistyömuodot eivät voi vaikuttaa
muihin kahden - ja monenvälisiin yhteistyömuotoihin ,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että myös poliisiasiain yhteistyön alalla on erityisesti otettava huomioon
yksilön oikeuksien suoja , erityisesti henkilötietojen suo]a ,
KATSOVAT, että Europolin tämän yleissopimuksen mukainen toiminta ei kuitenkaan rajoita Euroopan
yhteisöjen toimivaltaa ; Euroopan unioni voi , stn ollessa Europolin ja Euroopan yhteisöjen yhteisen edun
mukaista, perustaa yhteistyömuotoja , jotka mahdollistavar molemmille niiden omien tehtävien suorittamisen
niin tehokkaasti kuin mahdollista ,

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä :
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I OSASTO

PERUSTAMINEN JA TEHTÄVÄT

1 artikla
Perustaminen

1 . Euroopan unionin jäsenvaltiot, jäljempänä " jäsenval
tiot ", perustavat tällä yleissopimuksella Euroopan poliisi
viraston, jäljempänä " Europol ".
2 . Europol on kussakin jäsenvaltiossa yhteydessä ainoas
taan yhteen 4 artiklan mukaan perustettuun tai nimettyyn
kansalliseen yksikköön .

piirteitä . Ennen päätöksen tekemistä neuvosto pyytää
hallintoneuvostoa valmistelemaan päätöksensä ja teke
mään esityksen varsinkin sen vaikutuksista Europolin
talousarvioon ja henkilöstöön .
3 . Rikollisuuden eri muotoja tai niihin liittyviä erityis
piirteitä koskeva Europolin toimivalta käsittää myös

1 . näihin rikollisuuden muotoihin tai niiden erityispiir
teisiin liittyvän rahanpesun,
2 . niiden liitännäisrikokset.

2 artikla
Tavoite

1 . Europolin tavoitteena on, osana jäsenvaltioiden
välistä yhteistyötä, parantaa Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen K.l artiklan 9 alakohdan mukaisesti jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta ja
niiden yhteistyötä terrorismin, laittoman huumausaine
kaupan ja muiden vakavien kansainvälisen rikollisuuden
muotojen estämisessä ja torjunnassa, kun on olemassa
tosiasioihin perustuvaa näyttöä rikollisen rakenteen tai
järjestön olemassaolosta ja kun näillä rikollisuuden muo
doilla on kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sellaisia
vaikutuksia, että ottaen huomioon rikosten laaja-alaisuus,
vakavuus ja seuraukset jäsenvaltioiden yhteinen toiminta
on välttämätöntä .

Rikollisuuteen liittyvinä pidetään ja 8 ja 10 artiklassa
tarkoitettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan sellai
siksi luetaan

— rikokset Europolin toimivaltaan kuuluvien tekojen
suorittamiseen tarvittavien keinojen hankkimiseksi,

— rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuulu
vien tekojen suorittamisen helpottamiseksi tai niiden
täytäntöönpanon toteuttamiseksi ,
— rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuulu
vien tekojen rankaisematta jäämisen varmistamiseksi .
4 . Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan toimivaltaisilla
viranomaisilla jäsenvaltioissa olevia julkisia elimiä , siltä
osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan ovat

toimivaltaisia rikollisuuden estämisessä ja sen torjun
2 . Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden asteittai
seksi toteuttamiseksi Europolin ensivaiheen tehtävänä on
laittoman huumausainekaupan, ydin- ja radioaktiivisten
aineiden laittoman kaupan, laittoman maahantulon,
ihmiskaupan ja varastettujen kulkuneuvojen laittoman
kaupan estäminen ja niiden torjuminen .
Viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän yleissopi
muksen voimaantulosta Europol käsittelee myös henkeen,
ruumiilliseen koskemattomuuteen, henkilökohtaiseen va

nassa .

5 . Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua laitonta huumaus
a nekauppaa on huumausaineiden ja psykotrooppisten
aineiden laitonta kauppaa vastaan 20 päivänä joulukuuta
1988 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuk
sen 3 artiklan 1 kohdassa sekä kyseisen yleissopimuksen
muuttamista tai korvaamista koskevissa määräyksissä
luetellut rikokset .

pauteen ja omaisuuteen kohdistuvan terroritoiminnan
yhteydessä suoritettuja rikoksia tai sellaisiksi epäiltyjä
tekoja . Neuvosto voi Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen
yksimielisesti antaa Europolin tehtäväksi käsitellä tällaista

3 artikla
Tehtävät

terroritoimintaa ennen määräajan päättymistä .

1 . Edellä 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen tavoittei
den mukaisesti Europol toteuttaa ensisijaisesti seuraavia
Neuvosto voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI
osastossa määrättyä menettelyä noudattaen yksimielisesti
antaa Europolin tehtäväksi käsitellä muita tämän yleisso
pimuksen liitteessä lueteltuja rikollisuuden muotoja tai
erityisiä näihin rikollisuuden muotoihin liittyviä erityis

tehtäviä :

l i helpottaa jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa ,
2 } kerää , kokoaa ja analysoi tietoja,
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3 ) välittää viivytyksettä jäsenvaltioiden toimivaltaisille
viranomaisille niitä koskevia tietoja ja ilmoittaa välit
tömästi rikollisten seikkojen välillä havaitut yhteydet
4 artiklassa määriteltyjen kansallisten yksikköjen väli
tyksellä ,

4 ) helpottaa jäsenvaltioissa tehtävää tutkintaa välittä
mällä kansallisille yksiköille kaikki tässä suhteessa
asiaankuuluvat tiedot,

5 ) pitää yllä atk-pohjaisia tietojärjestelmiä, jotka sisältä
vät tietoja 8 , 10 ja 11 artiklan mukaisesti .
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että sillä on oikeus saada käyttöönsä aiheelliset kansal
liset tiedot .

4 . Kansallisten yksiköiden tehtävänä on

1 ) toimittaa Europolille oma-aloitteisesti tietoja, joita se
tarvitsee tehtäviensä suorittamisessa

2 ) vastata Europolin tekemiin tietoja ja ohjeita koskeviin
pyyntöihin,
3 ) pitää tietoja ajan tasalla

2 . Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten yhteis
työn ja tehokkuuden parantamiseksi kansallisten yksiköi
den välityksellä 2 artiklan 1 kohdassa määrättyjen tavoit

4 ) kansallista lainsäädäntöä noudattaen käyttää ja toi
mittaa tietoja toimivaltaisten viranomaisten käyttöön

teiden mukaan Europol hoitaa muun muassa seuraavia
muita tehtäviä :

5 ) toimittaa Europolille neuvoja , tietoja ja analyyseja
koskevia pyyntöjä

1 ) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tutkin

6 ) välittää Europolille atk-tietojärjestelmään tallennetta

nassa käyttämän erikoisosaamisen syventäminen ja

via tietoja ,

tutkintaa koskevien neuvojen antaminen,

2 ) strategisten tietojen toimittaminen kansallisen tason
operatiivisessa toiminnassa käytettävissä olevien voi
mavarojen tehokkaan ja järkiperäisen käytön helpot
tamiseksi ja edistämiseksi,

3 ) yleisluontoisten tilannekertomusten laatiminen.
3 . Lisäksi Europol voi osana 2 artiklan 1 kohdassa
vahvistettuja tavoitteita, jos se käytettävissä olevan henki
lökunnan ja budjettivarojen kannalta on mahdollista ja
hallintoneuvoston määräämissä rajoissa , auttaa jäsenvalti
oita neuvoin ja selvityksin seuraavilla aloilla :

7 ) huolehtia, että kaikki tietojen vaihto niiden ja Euro
polin välillä tapahtuu lainmukaisesti .

5 . Kansallinen yksikkö ei yksittäisessä tapauksessa ole
velvollinen välittämään 4 kohdan 1 , 2 ja 6 alakohdassa
sekä 8 ja 10 artiklassa tarkoitettuja tietoja , sanotun
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen K. 2 artiklan 2 kohdan mukaista jäsenvaltioi
den vastuuta , jos tietojen siirto

1 ) vahingoittaa keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja ,
tai

1 ) toimivaltaisten viranomaisten jäsenten koulutus ,

2 ) vaarantaa vireillä olevan tutkinnan tai henkilön tur
vallisuuden,

2 ) näiden yksiköiden organisointi ja välineet,

3 ) koskee tietoja valtion turvallisuusyksiköistä tai valtion

3 ) rikostorjuntamenetelmät,

4 ) poliisin tekniset ja tieteelliset menetelmät ja rikostut
kintamenetelmät .

4 artikla

turvallisuutta koskevasta tiedustelutoiminnasta .

6 . Jäsenvaltiot maksavat kansallisten yksiköiden yhtey
denpidosta Europoliin aiheutuvat kulut eikä niitä , lukuun
ottamatta liityntämaksuja , veloiteta Europolilta .

Kansalliset yksiköt

7 . Kansallisten yksiköiden johtajat kokoontuvat tarvitta
essa avustamaan Europolia neuvoillaan .

1 . Jokainen jäsenvaltio perustaa tai nimeää kansallisen
yksikön, joka vastaa tässä artiklassa lueteltujen tehtävien

5 artikla

toteuttamisesta .

Yhteyshenkilöt

2. Kansallinen yksikkö on ainoa Europolin ja kansallis
ten toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteyselin . Kan

sallisen yksikön ja toimivaltaisten viranomaisten väliset
suhteet määräytyvät kansallisen lainsäädännön, erityisesti
valtiosäännön asettamien vaatimusten, mukaan .

3 . Jäsenvaltiot toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet var
mistaakseen kansallisen yksikön toiminnan ja erityisesti ,

1 . Kukin kansallinen yksikkö lähettää Europoliin aina

kin yhden yhteyshenkilön . Hallintoneuvosto vahvistaa
yksimielisellä päätöksellään , kuinka monta yhteyshenki
löä jäsenvaltiot voivat lähettää Europoliin; hallintoneu
vosto voi yksimielisesti muuttaa tätä päätöstä . Jollei
tämän yleissopimuksen yksittäisistä määräyksistä muuta
johdu, nämä henkilöt ovat heidät lähettäneen jäsenvaltion
lainsäädännön alaisia .
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2 . Kansallinen yksikkö velvoittaa yhteyshenkilöt valvo
maan sen etua Europolissa yhteyshenkilön lähettäneen
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja
Europolin toimintaa koskevia määräyksiä noudattaen .

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

3 . Jollei 4 artiklan 4 ja 5 kohdasta muuta johdu, yhteys
henkilöt osallistuvat 2 artiklan 1 kohdassa määrättyjen

tarpeelliset tilat korvauksetta jäsenvaltioiden käyttöön
Europolin rakennuksessa . Yhteyshenkilön lähettänyt jä

tavoitteiden mukaisesti heidät lähettäneiden kansallisten

9 , Europol antaa yhteyshenkilöiden toimintaa varten
senvaltio vastaa muista hänen lähettämisestään aiheutu

yksikköjen ja Europolin väliseen tietojen vaihtoon, erityi

vista kustannuksista sekä hänen käyttöönsä annettavista

sesti

välineistä aiheutuvista kustannuksista sikäli kuin hallinto

1 ) välittämällä omista kansallisista yksiköistään saatuja
tietoja Europolille,

neuvosto ei Europolin talousarviota laadittaessa yksimie
lisesti suosittele yksittäistapauksessa poikkeamista tästä
käytännöstä .

2 ) toimittamalla yhteyshenkilön lähettäneen jäsenvaltion
kansallisille yksiköille Europolista saatuja tietoja, ja
6 artikla

3 ) Europolin työntekijöiden kanssa yhteistyössä välittä
mällä tietoja ja antamalla näille neuvoja heidät lähet
täneitä jäsenvaltioita koskevien tietojen analysoin

Atk-tietojärjestelmä

nissa

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

4 . Yhteyshenkilöt osallistuvat samanaikaisesti kansal
lisen lainsäädännön ja 2 artiklan 1 kohdassa määrättyjen
tavoitteiden mukaisesti kansallisilta yksiköiltään tulevien
tietojen vaihtoon ja niistä aiheutuvien toimenpiteiden
yhteensovittamiseen .
5 . Yhteyshenkilöillä on oikeus käyttää eri tietokantoja

1

jäljempänä 7 artiklassa tarkoitettu tietojärjestelmä ,
jonka sisältö on rajattu ja tarkasti määritelty ja jonka
avulla voidaan saada nopeasti selville jäsenvaltioissa
ja Europolissa olevia tietoja ,

2

jäljempänä 10 artiklassa tarkoitetut erittelytietokan
nat, jotka perustetaan analysointityötä varten vaihte
levan pituisiksi ajoiksi ja jotka sisältävät yksityiskoh

asiaa koskevissa artikloissa täsmennettyjen määräysten
mukaisesti sikäli kuin se on 3 kohdassa tarkoitettujen
tehtävien suorittamisen kannalta tarpeen .

taisia tietoja , ja

yhteyshenkilöiden toimintaan .

X hakemistojärjestelmä , joka sisältää 2 kohdassa tarkoi
tettujen analyysitietokantojen osia 1 1 artiklassa mää
rättyjen vksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti .

7. Hallintoneuvosto päättää yksimielisesti yhteyshenki
löiden oikeuksista ja velvollisuuksista , sanotun kuiten
kaan rajoittamatta tämän yleissopimuksen muiden mää
räysten soveltamista .

2 . Europolin toteuttama atk-tietojärjestelmä ei saa mis
sään tapauksessa olla käytettävissä yhdessä muiden atk
järjestelmien kanssa , lukuun ottamatta kansallisten yksi
köiden atk-järjestelmiä .

6 . Mitä 25 artiklassa määrätään, sovelletaan vastaavasti

I OSASTO

TIETOJARJ EST1TMA

7 artikla

Tietojärjestelmän perustaminen
1 . Tehtäviensä suorittamiseksi Europol perustaa atk

pohjaisen tietojärjestelmän ja ylläpitää sitä . Kansalliset
viranomaiset, yhteyshenkilöt, Europolin johtaja, apulais
johtajat ja siihen asianmukaisesti valtuutetut työntekijät
saavat suoraan käyttää tietojärjestelmää , johon jäsenval
tiot kansallisten yksiköiden ja yhteyshenkilöiden kautta
tallentavat tietoja kansallisia menettelyjä noudattaen ja

johon Europol antaa kolmansien valtioiden ja kolmansien
elinten toimittamat tiedot sekä analyysien tuloksena saa
dut tiedot .

Kansallisten yksiköiden oikeus saada käyttöönsä tietojär
jestelmästä 8 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa mainittuja
henkilöryhmiä koskevia tietoja rajoitetaan koskemaan
ainoastaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja henkilölli
syyttä koskevia seikkoja . Kansallisilla yksiköillä on oikeus
pyynnöstä saada tiedot kokonaisuudessaan käyttöönsä
yhteyshenkilön välityksellä määrättyä tutkintaa varten .

2 . Europolin
1 ) tehtävänä on varmistaa yhteistyötä ja tietojärjestel

män ylläpitoa koskevien määräysten noudattaminen ,
Ia

2 ) sen vastuulla on tietojärjestelmän moitteeton toiminta
teknisellä ja toiminnallisella tasolla . Europol toteuttaa

N:o C 316/8

f" Fil

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

erityisesti 21 ja 25 artiklassa määrättyjen tietojärjes
telmää koskevien toimenpiteiden asianmukaiseksi täy
täntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
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2 ) rikoksen teossa käytetyt tai mahdollisesti käytettävät
keinot,

3 ) asiaa käsittelevät viranomaiset ja niiden käyttämät
asiakirjojen numerot,
3 . Jäsenvaltioissa kansallinen yksikkö vastaa yhteyksistä
tietojärjestelmään . Sen toimivaltaan kuuluvat erityisesti
asianomaisen jäsenvaltion alueella tietojenkäsittelyyn käy
tettäviin laitteisiin sovellettavat, 25 artiklassa tarkoitetut
turvatoimenpiteet, 21 artiklassa tarkoitettu valvonta ja ,
jos asianomaisen jäsenvaltion lait, asetukset ja hallinnolli
set määräykset sekä siellä noudatettavat menettelyt sitä
vaativat, tämän yleissopimuksen moitteeton täytäntöön
pano muilla aloilla .

4 ) epäily henkilöiden kuulumisesta rikolliseen järjestön,
5 ) rangaistukset, sikäli kuin on kyse Europolin toimival
taan 2 artiklan mukaan kuuluvista rikoksista .

Nämä tiedot voidaan myös tallentaa siinä tapauksessa ,
että niissä ei vielä viitata henkilöihin . Jos Europol itse
tallentaa tiedot, se ilmoittaa oman asiakirjanumeronsa
lisäksi , onko tiedot siirtänyt kolmas osapuoli vai onko ne
saatu Europolin oman analysointityön tuloksena .

8 artikla

Tietojärjestelmän sisältö
1 . Tietojärjestelmässä voidaan tallentaa , muuttaa ja
käyttää ainoastaan Europolin toiminnalle tarpeellisia tie
toja , poikkeuksena 2 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan
mukaisten rikollisuuden muotojen liitännäisrikoksia kos

4 . Täydentävät, 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä kos
kevat tiedot, joita Europolilla ja kansallisilla yksiköillä on
hallussaan, voidaan pyynnöstä luovuttaa muille kansalli
sille yksiköille ja Europolille . Kansallisten yksiköiden
osalta tämä tietojen luovuttaminen tapahtuu kansallista
lainsäädäntöä noudattaen .

kevat tiedot . Tallennettavat tiedot koskevat

1 ) henkilöitä , joita epäillään asianomaisen jäsenvaltion
kansallisen lainsäädännön nojalla Europolin toimival
taan 2 artiklan mukaisesti kuuluvasta rikoksesta tai

osallisuudesta tällaiseen rikokseen tai jotka on tuo
mittu tällaisesta rikoksesta ,

2 ) henkilöitä , joiden tiettyjen tosiseikkojen perusteella
kansallisen lainsäädännön nojalla oletetaan suoritta
van Europolin toimivaltaan 2 artiklan mukaisesti
kuuluvia vakavia rikoksia .

2 . Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat

Siinä tapauksessa , että täydentävät tiedot liittyvät yhteen
tai useampaan 2 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan mukai
seen liitännäisrikollisuuden muotoihin liittyvään rikok
seen , tietojärjestelmään tallennettu tieto varustetaan lii
tännäisrikosten olemassaolon ilmaisevalla merkinnällä ,
jotta kansalliset yksiköt ja Europol voisivat vaihtaa liitän
näisrikollisuutta koskevia tietojaan .

5 . Jos asianomaista henkilöä koskevasta menettelystä
luovutaan lopullisesti tai häneen kohdistuneet syytteet
hylätään, on tiedot, joita kyseinen päätös koskee , poistet
tava .

tiedot saavat sisältää vain seuraavat seikat:

1 ) sukunimi, alkuperäinen sukunimi , etunimet ja tarvit
taessa peitenimi tai omaksuttu nimi,
2 ) syntymääika ja -paikka ,
3 ) kansalaisuus ,

4 ) sukupuoli ,

5 ) tarvittaessa muut henkilöllisyyden toteamiseksi tarvit
tavat tuntomerkit, erityisesti erityiset objektiivisesti
havaittavat ja muuttumattomat ruumiilliset tuntomer
kit .

3 . Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja Europolia
tai tiedot tallentanutta kansallista yksikköä koskevien
tietojen lisäksi voidaan seuraavia, 1 kohdassa tarkoitet
tuja henkilöitä koskevia tietoja tallentaa, muuttaa ja
käyttää tietojärjestelmässä seuraavasti :

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

9 artikla

Oikeus käyttää tietojärjestelmää
1 . Ainoastaan kansalliset yksiköt, yhteyshenkilöt sekä
Europolin johtaja , apulaisjohtajat ja asianmukaisesti val
tuutetut työntekijät ovat oikeutettuja tallentamaan tietoja
suoraan ja hakemaan niitä tietojärjestelmässä . Tietojen
haku sallitaan vain , jos se on tarpeen jonkin tietyn
tehtävän suorittamiseksi , ja se tapahtuu lakeja , asetuksia
ja hallinnollisia määräyksiä sekä haun suorittavan yksi
kön menettelyjä noudattaen , jollei tämän yleissopimuksen
täydentävistä määräyksistä muuta johdu .
2 . Ainoastaan tiedot järjestelmään tallentaneella yksi
köllä 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 ilmoitus ja tarvittaessa viipymättä
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muutettava , täydennettävä , oikaistava tai poistettava tie
dot . Jos järjestelmä sisältää 8 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettuja henkilöä koskevia tietoja , jokainen yksikkö voi
niitä täydentääkseen toimittaa muita 8 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettuja tietoja . Jos nämä tiedot ovat keske
nään ilmeisen ristiriitaisia, asianomaiset yksiköt neuvotte
levat asiasta keskenään . Jos jonkin yksikön aikomuksena
on poistaa kokonaan järjestelmään tallentamansa , 8
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut henkilöä koskevat tiedot ,

ja muut yksiköt ovat toimittaneet samaa henkilöä koske
via 8 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja , 15 artiklan 1
kohdan mukainen vastuu tietosuojasta ja oikeus muuttaa ,
täydentää , oikaista ja poistaa tietoja siirtyvät sille yksi
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kölle , joka ensimmäisenä tallensi järjestelmään 8 artiklan
3 kohdassa tarkoitettuja tietoja asianomaisesta henki
löstä . Yksikkö, joka ehdottaa tietojen poistamista , ilmoit
taa tästä sille yksikölle, jolle vastuu tietosuojasta siirtyv .

3 . Yksikkö , joka hakee , tallentaa tai muuttaa tietoja
tietojärjestelmässä, vastaa haun , tallennuksen tai muutta
misen lainmukaisuudesta ; kyseinen yksikkö on voitava
tunnistaa . Kansallisten yksikköjen ja toimivaltaisten
viranomaisten välisessä tietojen välittämisessä noudate
taan kansallista lainsäädäntöä .

III OSASTO

ANALYYSITIETOKANNAT

10 artikla

Henkilötietojen kerääminen , käsittely ja käyttö

1 . Europol voi henkilötietojen lisäksi , jos se on 2 artik
lan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamisen
kannalta tarpeen, tallentaa muihin tietokantoihin tai
niissä muuttaa ja käyttää Europolin toimivaltaan 2 artik
lan 2 kohdan mukaan kuuluvia rikoksia , mukaan lukien
2 artiklan 3 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut liitännäis

rikokset, koskevia tietoja , jotka on tarkoitettu tiettyyn
erittelytyöhön ja jotka koskevat

sessä virkkeessä olevien tietojen perusteella on kielletty
edellä mainittuja tavoitteita koskevien määräysten vastai
sena .

Neuvosto antaa yksimielisesti Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudat
taen hallintoneuvoston ehdotuksesta tietokantojen käyt
töä koskevat täytäntöönpanosäännöt, joilla täsmennetään
erityisesti tässä artiklassa tarkoitettuihin henkilötietoryh
rmin liittvviä seikkoja .

1 ) edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä

2 ) henkilöitä , jotka voidaan kutsua todistamaan käyn
nissä olevassa rikostutkinnassa tai siitä johtuvassa
rikosoikeudenkäynnissä
3 ) käsiteltävän rikoksen uhreina olleita henkilöltä tai
henkilöitä , joiden voidaan tiettyjen seikkojen perus
teella olettaa olevan tällaisen rikoksen uhreja ,

4 ) henkilöitä , | oihin asianomainen on yhteydessä tai
jotka ovat tämän seurassa ,

2 . Nämä tietokannat perustetaan analyysia varten , jolla
tarkoitetaan tietojen keräämistä , käsittelyä tai käyttöä ,
tarkoituksena avustaa rikostutkinnassa . Jokaista erittely
hanketta 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 mää
räämät Europolin työntekijät . Ainoastaan analyyti
koilla on valtuudet tallentaa , tietoja kyseiseen tieto
kantaan ja hakea niitä sieltä ;

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

2 ) yhteyshenkilöt ja/tai tietojen alkuperämaan asiantunti
jat, tai ne , joita 6 kohdassa tarkoitettu analyysi kos
kee .

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tie
tojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 6 artiklan ensim
mäisessä virkkeessä lueteltuja tietoja saa kerätä , tallentaa
ja käsitellä ainoastaan, jos se on kyseisen tietokannan

3 . Kansalliset yksiköt välittävät Europolille sen pyyn

tavoitteiden kannalta ehdottoman välttämätöntä ja jos

nöstä tai omasta aloitteestaan 3 artiklan 1 kohdan ja 2
alakohdan mukaisten tehtävien täyttämiseksi tarpeellisia

nämä tiedot täydentävät muita samassa tietokannassa
olevia henkilötietoja . Tietyn henkilöryhmän valitseminen
ainoastaan 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroo
pan neuvoston yleissopimuksen 6 artiklan ensimmäi

tietoja , jollei 4 artiklan 5 kohdasta muuta johdu . Jäsen
valtiot toimittavat tietoja ainoastaan , jos niiden käsittely
r kosten estämisessä , analysoinnissa tai rikollisuuden tor
junnassa sallitaan myös kansallisessa lainsäädännössä .
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Kansallisilta yksiköiltä tulevien tietojen arkaluontoisuu
den mukaan ne voidaan toimittaa suoraan erittely
ryhmille kaikin asianmukaisin keinoin, asianomaisten
yhteyshenkilöiden välityksellä tai muuten .

4 . Jos Europol näyttää perustellusti tarvitsevan 3 koh
dassa tarkoitettujen tietojen lisäksi muita tietoja 3 artik
lan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisten tehtäviensä täyttä
miseksi , Europol voi pyytää
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2 ) jäsenvaltiot, jotka hakemistojärjestelmää tutkiessaan
havaitsevat, että niiden on tarpeen tutustua siihen , ja
vaativat sitä 7 kohdassa määrättyjen edellytysten
mukaisesti .

7 . Vaiuutetut yhteyshenkilöt esittävät tietoihin tutustu
mista koskevan vaatimuksen . Kukin jäsenvaltio nimeää ja
valuuttaa tehtävään rajoitetun määrän yhteyshenkilöitä .
Se toimittaa heistä luettelon hallintoneuvostolle .

1 ) Euroopan yhteisöjä ja yhteisöjen perustamissopimus
ten nojalla muodostettuja julkisoikeudellisia elimiä ,
2 ) muita Euroopan unionin yhteydessä perustettuja jul
kisoikeudellisia elimiä ,

3 ) P^uropaan unionin kahden tai useamman jäsenvaltion
välisellä sopimuksella perustettuja elimiä ,

Yhteyshenkilö perustelee 6 kohdassa tarkoitetun tutustu
mistarpeen kirjallisessa ilmoituksessa , jossa on sen viran
omaisen hyväksyntä , jonka alainen hän on kotimaassaan ,
ja toimittaa sen analysointiin osallistuvien tiedoksi . Sen
jälkeen hänet otetaan mukaan käynnissä olevaan analy
soi nti työhön täy si valtaisesti .

4 ) kolmansia valtioita ,

5 ) kansainvälisiä järjestöjä ja niiden alaisia julkisoikeu
dellisia yksiköitä ,

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

6 ) muita julkisoikeudellisia yksiköitä, jotka ovat ole
massa kahden tai useamman jäsenvaltion välisen sop muksen nojalla ja
7 ) kansainvälistä rikospoliisijärjestoä
välittämään sille asiaa koskevia tietoja kaikin asianmukai
sin keinoin . Se voi myös ottaa vastaan näiden eri tahojen
omasta aloitteestaan samoilla ehdoilla ja samaa kautta
välittämät tiedot. Neuvosto antaa Euroopan unionista

tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä
noudattaen yksimielisesti hallintoneuvostoa kuultuaan
tätä koskevat säännöt, joita Europolin on noudatettava .

5 . Jos Europolilla on muiden yleissopimusten nojalla
oikeus tehdä kyselyjä muista tietojärjestelmistä automaat
tista tietojenkäsittelyjärjestelmää käyttäen, se voi tällä
tavoin hankkia henkilötietoja , jos se on 3 artiklan 1
kohdan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittami
seksi tarpeen .

6 . Jos analysointityö on yleisluontoista ja strategista ,
kaikki jäsenvaltiot saatetaan yhteyshenkilöiden ja/tai asi
antuntijoiden välityksellä täysimääräisesti osallisiksi työn
tuloksista , erityisesti toimittamalla niille Europolin teke

1 ) analyysityöhön osallistuvat pyrkivät saavuttamaan
yksimielisyyden yhteyshenkilön kanssa , joka esitti tie
tojen saantia koskevan vaatimuksen ; tätä varten on
käytettävissä enintään kahdeksan päivää ;

2 ) jos yksimielisyyttä ei saavuteta , asianomaisten kansal
listen yksikköjen johtajat sekä Europolin johto
kokoontuvat kolmen päivän kuluessa ;
3 ) jos erimielisyys edelleen jatkuu, asianosaisten edusta
jat Europolin hallintoneuvostossa kokoontuvat kah
deksan päivän kuluessa . Jos asianomainen jäsenvaltio
ei luovu vaatimuksestaan saada tietoja , päätetään
yksimielisesti , että asianomainen saa osallistua täysi
valtaisesta

8 . Ainoastaan Europolille tiedon toimittava jäsenvaltio
määrää sen arkaluontoisuuden asteesta ja vaihtelusta .
Analysoinnissa käytettävien tietojen levittämisestä ja nii

den operatiivisesta käytöstä analysointiin osallistuvat
päättävät yhteisesti . Analvsointityöhön myöhemmin mu
kaan tuleva jäsenvaltio ei voi levittää tai käyttää tietoja
ilman alussa mukana olleiden jäsenvaltioiden etukäteen
antamaa suostumusta .

mät selostukset .

los analysointityössä on kyse yksittäistapauksesta , joka ci
koske kaikkia jäsenvaltioita , ja sillä on suoraan toimin
nallinen tarkoitus , shhervosallistuvat seuraavien jäsenval
tioiden edustajat:
1 ) jäsenvaltiot, joista analyysitietokannan perustamista

koskevan päätöksen tekemiseen johtaneet tiedot ovat
peräisin tai joita tiedot välittömästi koskevat, sekä
valtiot, joita analysointiryhmä pyytää myöhemmin
osallistumaan sen vuoksi, että asiasta on tullut myös
niitä koskeva ,

/ / artikla

Hakemistojärjestelmä

1 . Europol luo hakemistojärjestelmän 10 artiklan 1 koh
dan mukaisesti tallennettuja tietoja varten .

2 . Europolin johtajalla , apulaisjohtajilla ja asianmukai
sesti valtuutetuilla työntekijöillä sekä yhteyshenkilöillä on
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oikeus käyttää hakemistojärjestelmää . Hakemistojärjestel
män on oltava sellainen, että siitä käy sitä käyttävälle
yhteyshenkilölle kysyttyjen tietojen perusteella selkeästi
ilmi , että 6 artiklan 1 kohdan 2 kohdassa ja 10 artiklan 1
kohdassa tarkoitetut tietokannat sisältävät hänet lähettä

nyttä jäsenvaltiota koskevia tietoja .
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4 ) tallennettavien tietojen laatu ja mahdollisesti 28 päi
vänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston
yleissopimuksen 6 artiklan ensimmäisessä virkkeessä
lueteltujen tietojen joukossa olevat ehdottomasti tar
peelliset tiedot,
5 ) erityyppiset henkilötiedot, jotka mahdollistavat tieto
kantaan pääsyn ,

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

3 . Hallintoneuvosto päättää yksimielisesti hakemistojär
jestelmän järjestämistä koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä .

6 ) tallennettavien tietojen toimittaminen tai tallentami
nen ,

7 ) millä edellytyksin tietokantaan tallennetut henkilötie
dot voidaan välittää , niiden vastaanottajat ja menette
lytapa ,
8 ) tietojen tarkastamista koskevat määräajat ja niiden
säilvttämisaika ,
9 ) tarkastuskertomusten tekemistapa .

12 artikla

Tietokannan perustamista koskevat määräykset
1 . Europolin 10 artiklan mukaisesti tehtäviensä hoitami
seksi ylläpitämän jokaisen automatisoidun henkilötieto
kannan osalta laaditaan rekisteriseloste , joka hallintoneu

voston on hyväksyttävä ja jossa ilmoitetaan
1 ) tietokannan nimi ,

2 ) tietokannan tarkoitus,

3 ) henkilöryhmät, joita tietokannan sisältämät tiedot
koskevat ,

Europolin johtaja antaa jäljempänä 24 artiklassa tarkoite
tulle yhteiselle valvontaviranomaiselle välittömästi tiedon
ehdotuksesta tällaisen tietokannan perustamista koske
vaksi määräykseksi ja antaa sille tiedoksi kaikki asiakirjat
esityksen laatimiseksi hallintoneuvostolle tarpeellisina
pitämistään huomautuksista .
2 . Jos asian kiireellisyyden vuoksi ei ole mahdollista
saada 1 kohdan mukaista hallintoneuvoston hyväksyntää ,
ohtaja voi omasta aloitteestaan tai asianomaisten jäsen
valtioiden pyynnöstä perustellulla päätöksellä päättää tie
tokannan perustamisesta . Hän ilmoittaa tästä samanai
<aisesti hallintoneuvoston jäsenille . Sen jälkeen 1 koh
dassa tarkoitettu menettely on aloitettava välittömästi ja
saatettava päätöksen ensi tilassa .

IV OSASTO

TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVAT YHTEISET MÄÄRÄYKSET

13 artikla

Tiedonantovelvollisuus

Europol antaa viipymättä kansallisille yksiköille ja niiden
pyynnöstä niiden yhteyshenkilöille tiedoksi näiden jäsen
valtioita koskevat tiedot samoin kuin Europolin toimival
taan 2 artiklan nojalla kuuluvien rikosten välillä havaitut
yhteydet . Muita Europolin tietoon sen tehtäviään suorit
taessa tulleita rikoksia koskevia keskeisiä tietoja voidaan
mvös välittää .

rakseen tiedoille vähintään 28 päivänä tammikuuta 1981
tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen periaattei
den soveltamisen mukaisen suojatason , ja ottaa tässä
yhteydessä huomioon Euroopan neuvoston ministeriko

mitean 17 päivänä syyskuuta 1987 antaman suosituksen
R ( 87 ) 15 henkilötietojen käyttämisestä poliisin toimin
nassa .

2 . Tämän yleissopimuksen mukaisen henkilötietojen vä
littämisen saa aloittaa vasta , kun tietosuojaa koskevat
säännöt, joista määrätään 1 kohdassa , ovat tulleet voi
maan jokaisen siirtoon osallistuvan jäsenvaltion alueella .

14 artikla

Tietosuojan taso

1 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa tämän yleissopimuksen
soveltamisalan rajoissa viimeistään sen voimaantulopäi
vänä tietokantojen henkilötietojen käsittelyä koskevat,

3 . Europol noudattaa henkilötietoja kerättäessä , käsitel
täessä ja käytettäessä 28 päivänä tammikuuta 1981 teh
dyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja Euroopan
neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987
antaman suosituksen R ( 87 ) 15 periaatteiden mukaista

sen kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet, taa

suojatasoa .
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Europol noudattaa näitä periaatteita myös muiden kuin
atk-pohjaisten tietojen osalta , jotka se on saanut käyt
töönsä tietokannan muodossa, eli kaikkien henkilötietoja
käsittävien järjestelmällisten kokonaisuuksien osalta , joita
voi käyttää määrättyjen perusteiden mukaisesti .

15 artikla
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kannoista haettuja henkilötietoja ja muilla asianmukai
silla keinoilla toimitettuja tietoja Europolin toimivaltaan
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden
muotojen estämiseen ja niiden torjuntaan .

Käytettäessä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tie
toja on noudatettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä ,
jonka alainen käyttäjäviranomainen on .

Tietosuoiavastuu

1 . Jollei tämän yleissopimuksen muissa määräyksissä toi
sin määrätä , vastuu Europolissa säilytettävistä tiedoista ,
erityisesti niiden keräämisen ja Europoliin välittämisen
lainmukaisuudesta sekä tietojen tallentamisesta järjestel
mään , niiden oikeellisuudesta , ajankohtaisuudesta ja säi
lyttämisaikojen valvonnasta , kuuluu

1 ) tiedot järjestelmään tallentaneelle tai välittäneelle
jäsenvaltiolle,
2 ) kolmansien osapuolten välittämien tietojen tai Euro
polin analysointityön tuloksena olevien tietojen osalta
Europolille .
2 . Jollei tämän yleissopimuksen muissa määräyksissä toi
sin määrätä , Europol vastaa lisäksi kaikista sille tulleista
ja sen käsittelemistä tiedoista , kun ne ovat 8 artiklassa
tarkoitetussa tietojärjestelmässä , 10 artiklassa tarkoite
tuissa analysointia varten luoduissa tietokannoissa tai 1 1
artiklassa tarkoitetussa hakemistojärjestelmässä tai 14
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa järjestelmissä .

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

Europol saa käyttää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja vain
3 artiklassa määrättyjä tehtäviä suorittaessaan .

2 . Jos tiedot välittävä jäsenvaltio tai 10 artiklan 4 koh
dassa tarkoitettu kolmas valtio tai kolmas elin ilmoittaa ,

että tiettyihin tietoihin tässä jäsenvaltiossa tai kolmannen
osapuolen käytössä sovelletaan erityisiä käyttörajoituksia ,
myös käyttäjän on noudatettava näitä rajoituksia , lukuun
ottamatta erityistapauksia , joissa kansallisen lainsäädän
nön mukaan on velvollisuus poiketa rajoituksista tuomio
istuinten tai lainsäädäntöelinten osalta taikka sellaisten

muiden lailla perustettujen riippumattomien elinten
osalta , jotka ovat vastuussa 2 artiklan 4 kohdassa tarkoi
tettujen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvon
nasta . Tällöin tietoja saa käyttää ainoastaan , kun tiedot
toimittanutta valtiota on ennalta kuultu , ja sen edut ja
näkökannat on otettava huomioon mahdollisimman laa

jalti .

3 . Tietoja saa käyttää muihin kuin 2 artiklassa määrät
tyihin tarkoituksiin ja niitä saavat käyttää muut kuin
kyseisessä artiklassa tarkoitetut viranomaiset ainoastaan ,
kun tiedot toimittanut jäsenvaltio on siihen antanut
ennalta luvan, edellyttäen , että tämä kyseisen jäsenvaltion
kansallisen lainsäädännön mukaan on sallittua .

sena .

16 artikla

18 artikla

Tarkastuskertomusten laatimista koskevat määräykset

Tietojen välittäminen kolmansille valtioille ja kolmansille
elimille

Pyyntöjen lainmukaisuuden valvomiseksi Europol laatii
keskimäärin vähintään yhden tarkastuskertomuksen kym

1 . Europol voi välittää säilyttämiään henkilötietoja 10

mentä pyyntöä kohden ja jokaista 7 artiklassa tarkoitetun
tietojärjestelmän puitteissa tehtyä pyyntöä kohden . Euro
pol ja 23 ja 24 artiklassa tarkoitetut valvontaviranomai
set voivat käyttää näiden kertomusten sisältämiä tietoja

artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille kolmansille valtioille ja
kolmansille elimille tämän artiklan 4 kohdassa määrätty
jen edellytysten mukaisesti , kun

ainoastaan tähän tarkoitukseen, ja tiedot poistetaan kuu
den kuukauden kuluessa , paitsi jos ne ovat tarpeen

1 ) toi m pide on yksittäisissä tapauksissa tarpeen Europo

parhaillaan suoritettavalle valvonnalle . Hallintoneuvosto
päättää yksityiskohdista yhteistä valvontaviranomaista
kuultuaan .

lin toimivaltaan 2 artiklan mukaisesti kuuluvien rikos

ten estämisessä ja niiden torjunnassa ,

2 ) tietojen riittävä suojataso taataan kyseisessä jäsenval
tiossa tai kyseisessä elimessä ,
17 artikla

Tietojen käyttämistä koskevat säännöt

1 . Ainoastaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset
saavat välittää tai käyttää tietojärjestelmästä , hakemisto
järjestelmästä tai analysointia varten perustetuista tieto

3 ) toimenpide on 2 kohdassa tarkoitettujen yleisten
sääntöjen mukainen .

2 . Neuvosto antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuk
sen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen ja 3
kohdassa tarkoitetut seikat huomioon ottaen vksimieli
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sesti yleiset säännöt Europolin suorittamasta henkilötieto
jen välittämisestä 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille
kolmansille valtioille ja kolmansille elimille . Hallintoneu
vosto valmistelee neuvoston päätöksen 24 artiklassa tar
koitettua yhteistä valvontaviranomaista kuultuaan .

N:o C 316/ 13

viranomaiselle, joka saattaa asian viipymättä Europolin
käsiteltäväksi ja ilmoittaa pyynnön tehneelle henkilölle ,
että Europol vastaa suoraan hänelle .

2 . Europolin on käsiteltävä pyyntö kolmen kuukauden
3 . Edellä 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kolman
sien valtioiden ja kolmansien elinten antaman suojatason
riittävyys arvioidaan ottaen huomioon kaikki henkilötie
tojen välittämiseen vaikuttavat tekijät, erityisesti
1 ) tietojen laavu ,
2 ) niiden käyttötarkoitus ,

3 ) suunnitellun käsittelyn kestoaika , sekä
4 ) edellä 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin kolman
siin valtioihin ja kolmansiin elimiin sovellettavat ylei
set ja erityiset määräykset .

kuluessa siitä , kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomai
nen vastaanotti pvynnön .

3 . Henkilön oikeuteen saada itseään koskevia tietoja tai
rarkastaa ne sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä ,
lossa henkilö on tehnyt tiedonsaantioikeutta koskevan
nyynnön , ottaen huomioon seuraavat määräykset :

Jos sen jäsenvaltion lainsäädäntö , jossa asia saatettiin
vireille , sallii tietojen toimittamisen , pyyntö on evättävä ,
os se on tarpeen :

1 ) jotta Europol voisi suorittaa tehtävänsä asianmukai
sesti ,

4 . Europol saa välittää jäsenvaltion sille välittämät tie
dot kolmansille valtioille ja kolmansille elimille ainoas
taan asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella . Jäsenval
tio voi antaa tätä varten alustavan, yleisen tai muunlaisen
ja koska tahansa peruutettavissa olevan suostumuksen .

Jos tiedot eivät ole jäsenvaltion välittämiä , Europol var
mistaa , että niiden välittäminen ei voisi

2 ) jäsenvaltioiden turvallisuuden ja yleisen järjestyksen
suojelemiseksi tai rikosten torjumiseksi ,

3 ) kolmansien osapuolten oikeuksien ja vapauksien suo
jelemiseksi ,

minkä vuoksi sen henkilön etu, jota tietojen luovuttami
nen koskee , ei voi siis olla määräävä .

1 ) estää jäsenvaltioita hoitamasta asianmukaisesti toimi
valtaansa kuuluvia tehtäviä ,

2 ) uhata jäsenvaltion turvallisuutta tai sen yleistä järjes
tystä tai muulla tavoin vahingoittaa sitä .

4 . Käytettäessä 3 kohdan mukaista oikeutta saada tiedot
käyttöön noudatetaan seuraavia menettelyjä :

5 . Europol vastaa välittämisen lainmukaisuudesta . Sen
on tehtävä tietojen välittämisestä ja sen perusteluista

1 ) edellä 8 artiklassa määriteltyyn tietojärjestelmään
sisältvvien tietojen luovuttamisesta saa päättää ainoas
taan , jos tiedot tallentaneella jäsenvaltiolla ja jäsenval
tioilla , joita tämä tietojen luovuttaminen välittömästi

merkintä . Välittäminen sallitaan vain, jos vastaanottaja

koskee , on ollut ennalta tilaisuus ilmaista kantansa ,

sitoutuu siihen ., että tietoja käytetään ainoastaan niihin
tarkoituksiin , joita varten ne välitettiin . Tämä ei koske
sellaista henkilötietojen välittämistä , joka tehdään Euro
polin pyynnöstä .

joka voi käsittää jopa kieltäytymisen luovuttamasta
tietoja . Tiedot järjestelmään tallentanut jäsenvaltio

6 . Jos 1 kohdassa tarkoitettu tietojen välittäminen kos
kee salassa pidettäviä tietoja , lupa myönnetään ainoas
taan , jos Europolin ja vastaanottajan välillä on salassapi
toa koskeva sopimus .

19 artikla

Oikeus tietojen saantiin

ilmoittaa luovutettavat tiedot sekä niiden luovuttamis
ta van ;

2 ) niiden tietojen osalta , jotka Europol on tallentanut
tietojärjestelmään , jäsenvaltioilla , joita tämä luovutta
minen välittömästi koskee , on täytynyt olla ennalta
tilaisuus ilmaista kantansa , joka voi käsittää jopa
kieltäytymisen luovuttamasta tietoja ;

3 ) analysomtitietokantoihin 10 artiklassa määriteltyä
analysointia varten tallennettujen tietojen luovuttami
sen edellytyksenä on 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tuun analysointiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja sen
tai niiden jäsenvaltioiden, jota tai joita tämä luovutta
minen välittömästi koskee , vksimielisvvs .

1 . Jokainen , joka haluaa käyttää oikeuttaan saada itse
ään koskevia , Europolissa tallennettuja tietoja tai tarkas
taa ne , voi esittää maksuitta tätä tarkoittavan pyynnön

valitsemassaan jäsenvaltiossa toimivaltaiselle kansalliselle

Jos yksi tai useampi jäsenvaltio tai Europol on ilmoitta
nut vastustavansa tietojen luovuttamista , Europol ilmoit
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taa pyynnön esittäneelle , että se on suorittanut tarkastuk
sen , ilmaisematta sellaista, mikä voisi paljastaa , onko
tietojärjestelmässä asianomaista koskevia tietoja .
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vontaviranomainen varmistuu , että tarvittavat tarkastuk
set on suoritettu asianmukaisesti , sovittaen toimintansa

tiiviisti yhteen tiedot tallentaneen jäsenvaltion kansallisen
valvontaviranomaisen

5 . Käytettäessä oikeutta tarkastaa tietoja noudatetaan
seuraavia menettelyä :

kanssa .

Yhteinen

valvontaviran

omainen ilmoittaa pyynnön esittäjälle, että se on suoritta
nut

tarkastuksen ,

ilmaisematta

sellaista ,

mikä

voisi

ilmaista pyynnön esittäjälle , onko tietojärjestelmässä
häntä koskevia tietoja .

Kun asiaan sovellettava kansallinen lainsäädäntö ei salli

tietojen luovuttamista tai jos kyseessä on yksinkertainen
tarkastuspyyntö, Europol suorittaa tarkastuksen tiiviissä
yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja ilmoit
taa pyynnön esittäneelle, että se on suorittanut tarkastuk
sen , ilmaisematta sellaista, mikä voisi paljastaa , onko
tietojärjestelmässä asianomaista koskevia tietoja .

Kun muutoksenhaussa on kyse Europolin tietojärjestel
mään tallentamien tietojen tarkastamisesta tai sellaisten
tietojen tarkastamisesta , jotka on tallennettu analysointia
varten perustettuihin tietokantoihin , yhteinen valvontavi
ranomainen varmistuu , että Europol on suorittanut tar
vittavat tarkastukset asianmukaisesti . Yhteinen valvonta

viranomainen ilmoittaa pyynnön esittäjälle , että se on
6 . Vastauksessaan tarkastusta koskevaan pyyntöön tai

pyyntöön saada tietoja käyttöönsä Europol ilmoittaa
pyynnön esittäjälle , että tämä voi hakea muutosta yhtei
seltä valvontaviranomaiselta siinä tapauksessa , että hän ei
tyydy päätökseen . Pyynnön esittänyt voi myös saattaa
asian yhteisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi , jos
hänen pyyntöönsä ei ole vastattu tässä artiklassa sääde
tyissä määräajoissa .

suorittanut tarkastuksen , ilmaisematta sellaista , mikä

voisi ilmaista pyynnön esittäjälle , onko tietojärjestelmässä
häntä koskevia tietoja .

S. Edellä olevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti Euro
polilla tietokantojen muodossa oleviin muihin kuin atk
pohjaisiin tietoihin eli kaikkiin henkilötietoja käsittäviin
järjestelmällisiin kokonaisuuksiin , joita voi käyttää mää
rättyjen perusteiden mukaisesti .

7 . Jos pyynnön esittänyt henkilö hakee muutosta 24
artiklassa tarkoitetulta yhteiseltä valvontaviranomaiselta ,

20 artikla

tämä viranomainen tutkii asian .

Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

Kun muutoksenhaku koskee jäsenvaltion tietojärjestel
mään tallentamien tietojen luovuttamista, yhteinen val
vontaviranomainen tekee päätöksensä sen jäsenvaltion
lainsäädäntöä noudattaen, jolle pyyntö esitettiin . Yhtei
nen valvontaviranomainen kuulee ennalta sen jäsenval
tion kansallista valvontaviranomaista tai toimivaltaista

tuomioistuinta , josta tiedot ovat peräisin . Yhteinen val

1 . Jos osoittautuu , että Europolin tallentamissa tie
doissa , joita sille ovat välittäneet kolmannet valtiot tai
kolmannet elimet tai jotka ovat syntyneet sen suoritta

man erittelyn tuloksena , on virheitä tai niiden vienti tai
tallentaminen on tämän yleissopimuksen vastaista , Euro
polin on oikaistava nämä tiedot tai poistettava ne .

vontaviranomainen suorittaa tarvittavat tarkastukset eri

tyisesti päättääkseen , onko kieltäytymispäätös tehty
tämän artiklan 3 kohdan ja 4 kohdan 1 alakohdan
mukaisesti . Tällöin yhteinen valvontaviranomainen tekee
päätöksen, joka voi käsittää jopa kieltäytymisen luovutta
masta
tietoja ,
tiiviissä
yhteistyössä
kansallisen
valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen tuomioistuimen
kanssa .

Kun luovuttamispyyntö koskee Europolin tietojärjestel
mään tallentamien tietojen luovuttamista tai sellaisten
tietojen luovuttamista , jotka on tallennettu analysointia
varten perustettuihin tietokantoihin, yhteinen valvontavi
ranomainen voi, jos Europol tai jokin jäsenvaltio jatku
vasti vastustaa pyyntöön suostumista , Europolia tai jäsen
valtioita kuultuaan päättää vastoin tätä vastustusta aino

astaan jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä . Jos
tätä enemmistöä ei saavuteta , yhteinen valvontavirano
mainen ilmoittaa pyynnön esittäneelle , että se on suoritta
nut tarkastuksen ilmaisematta sellaista , mikä voisi
ilmaista pyynnön esittäjälle , onko tietojärjestelmässä

2 . Jos virheelliset tai tämän yleissopimuksen vastaiset
tiedot ovat jäsenvaltioiden suoraan Europolille tallenta
mia , näiden on oikaistava tai poistettava ne yhteistyössä
Europolin kanssa . Jos jäsenvaltioiden välittämiin tietoihin
liittvvät virheet johtuvat virheellisestä tai tämän yleissopi
muksen vastaisesti suoritetusta tietojen välittämisestä tai
jos ne johtuvat niiden virheellisestä tai tämän yleissopi
muksen vastaisesta Europolin suorittamasta tallentami
sesta , niiden arvioimista tai niiden säilyttämisestä , Euro

polin on oikaistava tiedot tai poistettava ne yhdessä
kyseisten jäsenvaltioiden kanssa .
3 . Näiden tietojen kaikille vastaanottajille ilmoitetaan 1
ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa viipymättä asi
asta . Vastaanottajien on myös oikaistava tai poistettava
nämä tiedot .

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

häntä koskevia tietoja .

Kun muutoksenhaussa on kyse jäsenvaltion tietojärjestel
mään tallentamien tietojen tarkastamisesta , yhteinen val

Europol ilmoittaa pyynnön esittäjälle , että se on oikaissut
tai poistanut häntä koskevat tiedot . Jos pyynnön esittäjä
ei tvvdv Europolin vastaukseen tai jos hän ei ole saanut
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vastausta kolmessa kuukaudessa, hän voi saattaa asian
yhteisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi .

21 artikla

Tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat määräajat
1 . Europol saa säilyttää tietokannassa olevia tietoja
ainoastaan tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavan ajan .
Tietojen säilyttämisen jatkamisen tarpeellisuus tutkitaan
viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden järjestelmään
tallentamisesta . Tiedot järjestelmään tallentanut yksikkö
suorittaa tietojärjestelmässä säilytettyjen tietojen tarkasta
misen ja poistamisen . Europol suorittaa sen muissa tieto
kannoissa säilytettyjen tietojen tarkastamisen ja poistami
sen . Europol ilmoittaa ilman eri toimenpiteitä jäsenvalti
oille kolme kuukautta etukäteen niiden järjestelmään tal
lentamien tietojen säilyttämistä koskevan määräajan päät
tymisestä .
2 . Tarkastusta tehdessään 1 kohdan kolmannessa ja
neljännessä virkkeessä mainitut yksiköt voivat päättää
tietojen säilyttämisestä seuraavaan tarkastukseen saakka ,
jos niiden säilyttäminen on Europolin tehtävien suoritta
miselle edelleen tarpeen . Jos ne päättävät olla enää säilyt
tämättä tietoja , ne poistetaan ilman eri toimenpiteitä .
3.

Edellä 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakoh

dassa tarkoitettuja henkilötietoja saa säilyttää enintään
kolme vuotta . Määräaika alkaa uudelleen ] oka kerta
sellaisen tapahtuman ajankohdasta, josta seuraa asian
omaista henkilöä koskevien tietojen tallentaminen . Niiden
säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan uudelleen joka vuosi
ja uudelleen tutkimisesta tehdään merkintä .

4 . Jos jäsenvaltio poistaa kansallisista tietokannoistaan
Europolille välittämiään tietoja , joita tämä säilyttää
muissa tietokannoissa , jäsenvaltio ilmoittaa siitä Europo
lille . Tämä poistaa tällöin tiedot, jollei niillä muutoin ole
sille merkitystä , ottaen huomioon tämän lisäksi käytös
sään olevat tiedot, joita ensin mainitut tiedot välittäneellä
jäsenvaltiolla ei ole käytettävissään. Europol ilmoittaa
asianomaiselle jäsenvaltiolle tietojen säilyttämisestä tieto
kannassa .

5 . Tieoja ei poisteta , jos vaarana on suojaa vaativien
asianomaisen etujen vahingoittaminen . Tässä tapauksessa
tietoja voidaan käyttää ainoastaan asianomaisen suostu
muksella .

N:o C 316/ 15

niihin on liitettävä maininta , että niiden käyttö on kiel
letty.
Asiakirjaa ei saa tuhota , jos on syytä olettaa , että se
vahingoittaisi asiakirjassa tarkoitetun henkilön oikeutet
tuja etuja . Tällöin on asiakirjaan liitettävä samanlainen
maininta , että sen käyttö on kielletty .
2 . Jos osoittautuu, että Europolin asiakirjoissa olevissa
tiedoissa on virheitä, Europolin on oikaistava virhe .
3 . Jokaisella , jota Europolin asiakirja koskee, on oikeus
vaatia Europolilta asiakirjan oikaisemista , hävittämistä tai
merkinnän tekemistä . Sovelletaan , mitä 20 artiklan 4
kohdassa ja 24 artiklan 7 kohdassa määrätään .
23 artikla

Kansallinen valvontaviranomainen

1 . Kukin läsenvaltio nimeää kansallisen valvontaviran

omaisen , jonka tehtävänä on riippumattomana ja kansal
lista lainsäädäntöä noudattaen valvoa , että henkilötieto

jen järjestelmään tallentaminen , käyttäminen sekä missä
hyvänsä muodossa tapahtuva välittäminen I^uropolille
tapahtuu lainmukaisesti , ja varmistaa , että yksilöiden
oikeuksia ei loukata . Tätä tarkoitusta varten valvontavi
ranomaisella on oltava mahdollisuus tutkia kansallisissa

yksiköissä tai yhteyshenkilöiden tiloissa tietojärjestel
mässä ja hakemistojärjestelmässä olevia jäsenvaltion jär
jestelmään tallentamia tietoja sovellettavan kansallisen
lainsäädännön mukaisia menettelyjä noudattaen .
Kansallisilla

valvontaviranomaisilla

on

valvontatehtä

vänsä suorittamista varten oikeus päästä Europolissa ole
vien omien yhteyshenkilöidensä toimitiloihin ja asiakirjoi
hin .

Lisäksi kansalliset valvontaviranomaiset valvovat kansal

listen menettelyjen mukaisesti kansallisten yksikköjen 4
artiklan 4 kohdan ja yhteyshenkilöiden 5 artiklan 3
kohdan 1 , 2 ja 3 alakohdan sekä 4 ja 5 kohdan mukai
sesti suorittamia tehtäviä , jos tämä toiminta koskee hen
kilötietojen suojaamista .

2 . Jokaisella on oikeus pyytää kansallista valvontaviran
omaista varmistamaan , että asianomaisen jäsenvaltion
suorittama häntä koskevien tietojen järjestelmään tallen
taminen ja välittäminen Europoliin millä hyvänsä tavoin
sekä jäsenvaltioiden suorittama näiden tietojen käyttö on
lainmukaista .

22 artikla

Asiakirjoissa olevien tietojen säilyttäminen ja oikaisemi
nen

1 . Jos osoittautuu, että Europolin hallussa oleva asiakir
jakokonaisuus tai tässä kokonaisuudessa olevat tiedot
eivät enää ole Europolin tehtävien täyttämiseksi tarpeelli
sia tai jos nämä tiedot kokonaisuutena ovat tämän yleis
sopimuksen määräysten vastaisia, asiakirja kokonaisuu
dessaan tai kyseiset tiedot on tuhottava . Jos kyseistä
asiakirjaa tai kvseisiä tietoja ei tosiasiallisesti tuhota ,

Tätä oikeutta käytetään sen jäsenvaltion kansallisen lain
säädännön mukaisesti , jonka toimivaltaan valvontaviran
omainen , jonka puoleen on käännytty , kuuluu .
24 artikla

Yhteinen valvontaviranomainen

1 ) Perustetaan yhteinen valvontaviranomainen , jonka
tehtävänä on tätä yleissopimusta noudattaen riippumatto

N:o C 316/ 16
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että Europolin elinten käytössä olevien tietojen tallenta
minen, käsittely ja käyttö eivät vaaranna rekisteröityjen
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hallintoneuvostolle menettelyn etenemisestä . Jos ongelmia
ilmenee, yhteinen valvontaviranomainen saattaa asian
hallintoneuvoston käsiteltäväksi .

henkilöiden oikeuksia . Yhteinen valvontaviranomainen

valvoo lisäksi Europolista peräisin olevien tietojen välittä
misen lainmukaisuutta . Yhteinen valvontaviranomainen

6.

muodostuu enintään kahdesta kunkin jäsenvaltion vii
deksi vuodeksi nimeämästä jokaisen kansallisen valvonta
viranomaisen jäsenestä tai edustajasta , joilla voi olla
apunaan varajäseniä ja joiden riippumattomuus on taattu
sekä joilla on tarvittava kelpoisuus . Kullakin valtuuskun

väliajoin toimintakertomuksen . Se toimitetaan Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
menettelyä noudattaen neuvostolle ; sitä ennen annetaan

Yhteinen

valvontaviranomainen

laatii

säännöllisin

hallintoneuvostolle mahdollisuus kertomukseen liitettävän
lausunnon antamiseen .

nalla on yksi ääni .

Yhteinen valvontaviranomainen valitsee keskuudestaar

puheenjohtajan .

Tehtäviään suorittaessaan yhteisen valvontaviranomaiser
jäsenet eivät ota vastaan ohjeita miltään viranomaiselta .

2 . Europolin tehtävänä on avustaa yhteistä valvontavi
ranomaista sen tehtävien hoitamisessa . Europolin on eri
tyisesti

1 ) toimitettava valvontaviranomaiselle sen pyytämiä tie

Yhteinen valvontaviranomainen päättää , onko sen toi
mintakertomus julkistettava , ja tarvittaessa sen julkista
mistavasta .

7 . Yhteinen valvontaviranomainen vahvistaa yksimieli
sellä päätöksellä työjärjestyksensä . Se saatetaan neuvos
ton yksimielisesti hyväksyttäväksi . Yhteinen valvontavi
ranomainen muodostaa keskuudestaan komitean , johon
kuuluu yksi jäsen kustakin valtuuskunnasta , joilla jokai
sella on yksi ääni . Komitean tehtävänä on tutkia kaikin
aiheellisin tavoin , mukaan lukien osapuolten kuuleminen ,
joilla voi olla heidän niin toivoessaan avustajia , 19 artik
lan 7 kohdassa ja 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut
muutoksenhaut . Tässä yhteydessä tehdyt päätökset ovat
kaikkiin asianosaisiin nähden lopullisia .

toja , annettava sen käyttöön kaikki asiakirjat sekä
tallennetut tiedot, ja

2 ) sallittava valvontaviranomaisen pääsy milloin hyvänsä
vapaasti kaikkiin toimitiloihinsa sekä

3 ) pantava täytäntöön yhteisen valvontaviranomaisen 19
artiklan 7 kohdassa ja 20 artiklan 4 kohdassa tarkoi
tettua muutoksenhakua koskevat päätökset.

3 . Yhteinen valvontaviranomainen on myös toimivaltai
nen analysoimaan Europolin toimintaan liittyviä henkilö
tietojen käsittelyä ja käyttöä koskevia soveltamis - ja tul
kintavaikeuksia , tutkimaan mahdollisia jäsenvaltioiden
valvontaviranomaisten riippumattomasta valvonnasta tai
tiedonsaantioikeudesta aiheutuvia ongelmia sekä laati

8 . Yhteinen valvontaviranomainen voi myös muodostaa
yhden tai useamman toimikunnan .

9.

Yhteistä valvontaviranomaista kuullaan sitä koske

vasta talousarvioesityksestä . Sen lausunto liitetään kysei
seen talousarvioesitykseen .

10 .

Yhteistä valvontaviranomaista avustaa sihteeristö ,

jonka tehtävät määritellään tvöjärjestvksessä .

25 artikla

maan yhdenmukaistettuja ehdotuksia yhteisten ratkaisu

Tietoturvallisuus

jen löytämiseksi olemassa oleviin ongelmiin .
1 . Europol toteuttaa tämän yleissopimuksen täytäntöön
panemiseksi tarpeelliset tekniset toimenpiteet ja organi

4 . Jokaisella on oikeus pyytää yhteistä valvontaviran
omaista varmistamaan, että häntä koskevien henkilötieto
jen tallentaminen, kerääminen, käsittely ja käyttö Euro
polissa tapahtuu lainmukaisesti ja oikein .

ainoastaan, jos niiden aiheuttamat kustannukset ovat

5 . Jos yhteinen valvontaviranomainen toteaa , että tämän

2 . Kukin jäsenvaltio ja Europol toteuttavat automaat
tista tietojenkäsittelyä Europolin yksiköissä koskevat toi
menpiteet, joiden tarkoituksena on

yleissopimuksen määräyksiä ei ole noudatettu henkilötie
tojen tallentamisesta , käsittelyssä tai käytössä , se toimit
taa tarpeellisiksi katsomansa havainnot Europolin johta
jalle ja pyytää, että sen tekemiin havaintoihin vastataan
sen vahvistaman määräajan kuluessa . Johtaja ilmoittaa

saatiota koskevat määräykset . Toimenpiteet ovat tarpeen
suhteessa niissä tarkoitettuun suojan tavoitteeseen .

1)

kieltää asiaan kuulumattomilta henkilöiltä henkilö

tietojen käsittelyyn käytettävien laitteiden käyttö
( laitteille pääsyn valvonta )
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2)

estää asiaankuulumattomia henkilöitä lukemasta , jäl
jentämästä , muuttamasta ja poistamasta tietoja ja
tietovälineitä ( tietojen tallennusmuotojen valvonta )

3)

estää tietojen luvaton tallennus järjestelmään sekä
säilytettyjen henkilötietojen luvaton käyttö, muutta
minen tai poistaminen ( tietojen tallentamisen val

7)

taata , että on mahdollista tarkastaa ja todeta jäl
keenpäin, mitä henkilötietoja on tallennettu atk
järjestelmään, milloin ja ketkä tallensivat tiedot ( tie
tojen tallentamisen valvonta )

8)

estää , että henkilötietoja välitettäessä sekä tietojen
tallennusmuotoja siirrettäessä tietoja ei voida luvat
tomasti lukea , jäljentää, muuttaa tai poistaa ( toimi
tusten valvonta )

9)

varmistaa , että häiriön tapahtuessa käytetyt järjestel
mät voidaan välittömästi korjata ( toimintakunnon
palauttaminen )

vonta )

4)

5)

estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä
atk-järjestelmää tietojen välittämislaitteiden avulla
( käytön valvonta )

N:o C 316/ 17

taata , että atk-järjestelmän käyttöön oikeutetut hen
kilöt saavat tarkastella ainoastaan toimivaltaansa

kuuluvia tietoja (pääsyn valvonta )
10 ) varmistaa , että järjestelmän toiminta ei ole viallinen ,
6)

elimille henkilötiedot voidaan välittää tiedonvälittä

että toimintavirheistä ilmoitetaan välittömästi ( luo
tettavuus ) ja että virhe toimintajärjestelmässä ei voi

mislaitteiden avulla ( siirtojen valvonta )

väärentää säilytettyjä tietoja ( väärentämättömyys ).

taata , että on mahdollista tarkastaa ja osoittaa , mille

V OSASTO

OIKEUDELLINEN ASEMA, ORGANISAATIO JA VARAINHOITOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

26 artikla

28 artikla

Oikeuskelpoisuus

Hallintoneuvosto

1 . Europol on oikeushenkilö .

1 . Europolilla on hallintoneuvosto . Hallintoneuvosto

2 . Europolilla on kaikissa jäsenvaltiossa laajin kansal
lisen

lainsäädännön

mukaan

oikeushenkilöillä

oleva

1)

osallistuu Europolin tavoitteiden laajentamiseen (2
artiklan 2 kohta ),

oikeuskelpoisuus . Europol voi erityisesti hankkia ja luo
vuttaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja esiintyä kanta
jana ja vastaajana oikeudessa .

2)

määrittää yksimielisesti yhteyshenkilöiden oikeudet
ja velvollisuudet suhteessa Europoliin (5 artikla ),

3 . Europolilla on valtuudet tehdä sopimus toimipaikasta
Alankomaiden kuningaskunnan kanssa ja tehdä 18 artik
lan 6 kohdan nojalla vaadittavia salassapitosopimuksia
sekä muita järjestelyjä 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu
jen kolmansien valtioiden ja kolmansien elinten kanssa
neuvoston tämän yleissopimuksen ja Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen VI osaston mukaisesti yksimielisesti

3)

päättää yksimielisesti niiden yhteyshenkilöiden luku
määrästä , jotka jäsenvaltiot voivat lähettää Europo
liin (5 artikla ),

4)

huolehtii tietokantoja koskevien soveltamissääntöjen
valmistelusta ( 10 artikla ),

5)

osallistuu Europolin ja 10 artiklan 4 kohdassa tar
koitettujen kolmansien valtioiden ja ulkopuolisten
elinten välisiä suhteita koskevien sääntöjen antami
seen ( 10 , 18 ja 42 artikla ),

6)

määrittää yksimielisesti hakemistojärjestelmän järjes
tämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ( 11 artik

antamien sääntöjen rajoissa .

27 artikla

Europolin elimet

la ),

Europolin elimet ovat
1 ) hallintoneuvosto,

7)

2 ) johtaja ,
3 ) varainhoidon valvoja ,
4 ) varainhoitokomitea .

hyväksyy kahden kolmasosan äänten enemmistöllä
tietokantojen perustamista koskevat ohjeet ( 12 artik
la ),

8)

voi ottaa kantaa yhteisen valvontaviranomaisen lau
suntoihin ia kertomuksiin ( 24 artikla ),

N:o C 316/ 18
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käsittelee kysymykset, jotka yhteinen valvontaviran
omainen on saattanut sen käsiteltäväksi ( 24 artiklan
5 kohta ),

LO ) sääntelee tietojärjestelmästä tehtävien pyyntöjen lain
mukaisuutta koskevan valvontamenettelyn yksityis
kohtia ( 16 artikla ),

11 ) osallistuu johtajan ja apulaisjohtajien nimittämiseen
ja erottamiseen ( 29 artikla ),
12 ) valvoo, että johtaja hoitaa tehtäväänsä asianmukai
sesti (7 ja 29 artikla ),
13 ) osallistuu henkilöstösääntöjen hyväksymiseen ( 30
artikla ),

L4 ) osallistuu salassapitosuojaa koskevien sopimusten
laatimiseen ja antaa suojaa koskevia määräyksiä ( 18
ja 31 artikla ),
15 ) osallistuu talousarvion hyväksymiseen, mukaan lu
kien henkilöstösuunnitelma , tilintarkastus ja johtajan
vastuuvapaus ( 35 ja 36 artikla ),

16 ) hyväksyy yksimielisesti viisivuotisen taloussuunnitel
man ( 35 artikla ),
voo hänen toimintaansa ( 35 artikla ),

varainhoitoasetuksen

äänestyksiin . Hallintoneuvosto voi kuitenkin päättää , että
se käsittelee asian komission jäsenen poissa ollessa .
5 . Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valtuutetaan käyttä
mään eri jäsenvaltioiden asiantuntijoita avustajina tai
neuvonantajina hallintoneuvoston tehdessä ratkaisuja .
6 . Neuvoston puheenjohtajuutta hoitavan jäsenvaltion
edustaja vastaa hallintoneuvoston puheenjohtajuudesta .
7 . Hallintoneuvosto vahvistaa työjärjestyksensä yksimie
lisesti .

8 . Äänestämättä jättäminen ei estä hallintoneuvostoa
tekemästä yksimielisyyttä edellyttävää päätöstä .
9 . Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa
vuodessa .

10 . Hallintoneuvosto hyväksyy yksimielisesti vuosittain

1 ) kulunutta vuotta koskevan yleiskertomuksen Europo
lin toiminnasta ,

17 ) nimeää yksimielisesti varainhoidon valvojan ja val
18 ) osallistuu
artikla ),
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antamiseen

( 35

19 ) hyväksyy yksimielisesti toimipaikkaa koskevan sopi
muksen tekemisen ( 37 artikla ),

2 ) Europolin toimintasuunnitelman , jossa otetaan huo
mioon jäsenvaltioiden toimintatarpeet ja niiden vaiku
tus Europolin talousarvioon ja sen henkilöstöön .
Nämä kertomukset toimitetaan neuvostolle Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
menettelyä noudattaen .

Z0 ) antaa yksimielisesti Europolin työntekijöiden val
tuuttamista koskevat säännöt,
29 artikla

Zl ) tekee kahden kolmasosan enemmistöllä päätöksen
jäsenvaltion ja Europolin välisessä tai jäsenvaltioiden
keskinäisessä riidassa, joka koskee lainvastaisesta ta
virheellisestä tietojen käsittelystä johtuvan vastuun
nojalla maksettavia korvauksia ( 38 artikla ),

Z2 ) osallistuu yleissopimuksen mahdolliseen muuttami
seen (43 artikla ),

23 ) huolehtii muista neuvoston sille antamista tehtävistä ,
erityisesti tämän yleissopimuksen soveltamista kos
kevien määräysten puitteissa .

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

Johtaja

1 . Neuvosto nimittää yksimielisesti Europolin johtajan,
saatuaan hallintoneuvoston lausunnon , neljäksi vuodeksi
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa

määrättyä menettelyä noudattaen; sama henkilö voidaan
valita kerran uudeksi neljän vuoden toimikaudeksi .

2 . Johtajaa avustaa kaksi 1 kohdassa määrätyn menette
lyn mukaisesti neljäksi vuodeksi nimitettyä apulaisjohta
jaa ; samat henkilöt voidaan valita kerran uudeksi toimi
kaudeksi . Johtaja määrää tarkemmin heidän tehtävänsä .
3 . Johtaja vastaa

1 ) Europolin tehtävien täytäntöönpanosta ,
3 . Jokainen hallintoneuvoston jäsen voi antaa sijaisen
edustaa itseään ; varsinaisen jäsenen poissa ollessa voi
sijainen käyttää hänen äänioikeuttaan .

2 ) juoksevasta hallinnosta ,
3 ) henkilöstöhallinnosta ,

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

4 ) hallintoneuvoston päätösten asianmukaisesta valmis
telusta ja täytäntöönpanosta ,
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5 ) talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman ja viisi
vuotisen taloussuunnitelman valmistelusta sekä Euro

polin talousarvion toteuttamisesta,
6 ) kaikista muista hänelle tässä yleissopimuksessa mää
rätyistä tai hallintoneuvoston antamista tehtävistä .

N:o C 316/ 19

jotka tämän yleissopimuksen mukaisesti kerätään Euro
poliin tai joita vaihdetaan Europolin puitteissa . Neuvosto
ja neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden edustajat
antavat yksimielisesti hallintoneuvoston valmistelemat
salassapitosuojaa koskevat säännöt, jotka annetaan neu
vostolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osas
tossa määrättvä menettelyä noudattaen .

4 . Johtaja on toiminnastaan vastuussa hallintoneuvos
tolle . Hän osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin .

5 . Johtaja on Europolin laillinen edustaja .
6 . Neuvosto voi jäsenvaltioiden äänten kahden kolmas
osan enemmistöllä Euroopan unionista tehdyn sopimuk
sen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen tehdä
päätöksen johtajan tai apulaisjohtajien erottamisesta saa
tuaan hallintoneuvoston lausunnon .

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

2 Kun Europol on antanut jollekin henkilölle turvalli
suuden kannalta arkaluonteisia tehtäviä , jäsenvaltiot
sitoutuvat toteuttamaan Europolin johtajan pyynnöstä
kansallista lainsäädäntöä noudattaen kyseisiä omia kan
salaisiaan koskevia turvallisuustutkimuksia ja avustamaan
toisiaan tässä tehtävässä . Kansallisten säännösten nojalla
toimivaltainen viranomainen on velvollinen välittämään

Europolille ainoastaan turvallisuustutkimuksen päätel
mät, jotka sitovat Europolia .

3 . Kukin jäsenvaltio ja Europol voivat nimetä tietojen
käsittelytehtävään Europolissa ainoastaan erityiskoulu
tuksen saaneita henkilöitä , joille on tehty turvallisuustut
kimus .

30 artikla
Henkilöstö

32 artikla

Pidättymistä ia luottamuksellisuutta koskeva velvollisuus

1 . Europolin johtajan, apulaisjohtajien ja työntekijöiden
on hoidettava tehtäviään pitäen silmällä Europolin tavoit
teita ja tehtäviä eivätkä he saa pyytää tai ottaa ohjeita
miltään hallitukselta , viranomaiselta tai Europolin ulko
puoliselta henkilöltä , jollei tämän yleissopimuksen mää
räyksistä muuta johdu ja sanotun kuitenkaan rajoitta
matta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston

1 . Europolin elinten, niiden jäsenten , apulaisjohtajien,
työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden on pidättäydyttävä
toimista ]a mielipiteistä , jotka saattaisivat vahingoittaa
Europolia tai vaarantaa sen toimintaa .

määräysten soveltamista .

2 . Johtaja on Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöi
den esimies . Hän nimittää työntekijät ja erottaa heidät.
Työntekijöitä valitessaan hän ottaa henkilökohtaisen
soveltuvuuden ja ammatillisen pätevyyden lisäksi huomi
oon tarpeen varmistaa , että kaikkien jäsenvaltioiden kan
salaiset ja Euroopan unionin viralliset kielet otetaan riit
tävästi huomioon .

3 . Yksityiskohtaiset säännöt määrätään henkilöstösään
nöissä , jotka neuvosto antaa yksimielisesti saatuaan hal
lintoneuvoston lausunnon ja Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudat

2 . . Europolin elimet, niiden jäsenet, apulaisjohtajat, työn
tekijät, yhteyshenkilöt sekä muut henkilöt, joille on
nimenomaan määrätty pidättymistä tai luottamukselli
suutta koskeva velvollisuus , eivät saa antaa tehtäviään
hoitaessaan tai toiminnassaan saamiaan tietoja kenelle
kään asiaan kuulumattomalle henkilölle tai julkisuuteen .
Tämä ei koske tietoja , joiden sisältöä ei ole pidettävä
salassa . Pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskeva vel
vollisuus jatkuu tehtävien , työsopimuksen tai toiminaan
päätyttyäkin . Europol ilmoittaa ensimmäisessä virkkeessä
tarkoitetusta velvollisuudesta ja sen loukkaamisesta
aiheutuvista rangaistusseuraamuksista ; ilmoitus tehdään
kirjallisesti .

taen .

3 . Europolin elimet, niiden jäsenet, apulaisjohtajat, työn
tekijät, yhteyshenkilöt sekä henkilöt, joita 2 kohdan
31 artikla
Luottamuksellisuus

mukainen velvollisuus koskee , eivät saa ilman johtajan
tai , jos kyse on johtajasta, hallintoneuvoston suostumusta
antaa todistajanlausuntoa tai lausuntoa tuomioistuimessa
tai oikeuslaitoksen ulkopuolisessa menettelyssä tiedoista ,

1 . Europol ja jäsenvaltiot toteuttavat aiheelliset toimen
piteet varmistaakseen suojan salassa pidettäville tiedoille,

jotka he ovat saaneet tietoonsa tehtäviään hoitaessaan tai
toimintansa yhteydessä .
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Johtaja tai tarvittaessa hallintoneuvosto ottaa yhteyttä
tuomioistuimeen tai muuhun toimivaltaiseen elimeen tar

vittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi siihen elimeen
sovellettavan kansallisen lainsäädännön suhteen , jossa
asia on vireillä , joko todistamismenettelyn muuttamiseksi
siten, että tietojen luottamuksellisuus taataan, tai , jos se
kansallisen lain mukaan on sallittua , jotta tietojen luovut
tamisesta voisi kieltäytyä, jos Europolin tai jonkin jäsen
valtion keskeinen etu sitä edellyttää .
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Euroopan yhteisön virallisilla kielillä ; hallintoneuvoston
työkielinä ovat Euroopan unionin viralliset kielet.
2 . Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus hoitaa

Europolin toiminnassa tarpeelliset käännöstyöt .

34 artikla

Tietojen antaminen Euroopan parlamentille
Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään oikeudesta
kieltäytyä todistamasta , todistamaan kutsutuille henki
löille on annettava todistamiseen asianmukaisesti lupa .
Luvan antaa johtaja , ja jos hänet on itse kutsuttu todista
maan, hallintoneuvosto . Jos yhteyshenkilö on kutsuttu
todistamaan Europolilta saamistaan tiedoista , lupa anne
taan sen jäsenvaltion suostumuksella , josta yhteyshenkilö
on kotoisin .

Jos ilmenee, että todistaminen voi käsittää myös jäsenval
tion välittämiä tietoja tai tietoja, jotka ilmeisesti koskevat
jotain jäsenvaltiota, tältä jäsenvaltiolta on saatava lau
sunto ennen luvan antamista .

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

1 . Neuvoston puheenjohtajana toimiva valtio toimittaa
vuosittain Euroopan parlamentille erityiskertomuksen
Europolin työskentelystä . Euroopan parlamenttia kuul
laan tätä yleissopimusta mahdollisesti muutettaessa .
2 . Neuvoston puheenjohtajana toimiva valtio tai sen
nimeämä edustaja noudattaa Euroopan parlamentin suh
teen pidättyvyyden ja salassapidon velvoitetta .

3 . Tässä artiklassa määrätyt velvoitteet eivät rajoita kan
sallisten parlamenttien oikeuksia , Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen K. 6 artiklan soveltamista eivätkä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston
nojalla suhteessa Euroopan parlamenttiin noudatettavien
yleisten periaatteiden soveltamista .

35 artikla

Talousarvio

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

4 . Kukin jäsenvaltio käsittelee 2 ja 3 kohdassa tarkoitet
tujen pidättymistä ja luottamuksellisuutta koskevien vel
vollisuuksien loukkaamista salassapitovelvollisuutta kos
kevan oman lainsäädäntönsä tai luottamuksellista aineis
toa koskevien säännöstensä mukaisesti .

1 . Europolin kaikki tulot ja menot, mukaan lukien
yhteisen valvontaviranomaisen ja sen 24 artiklan mukaan
perustetun sihteeristön aiheuttamat menot, on arvioitava
jokaista varainhoitovuotta varten ja ne on kirjattava
talousarvioon; talousarvioon liitetään henkilöstösuunni
telma . Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja
päättyy 31 päivänä joulukuuta .
Talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa .

Tarvittaessa kukin jäsenvaltio antaa viimeistään tämän
yleissopimuksen tullessa voimaan kansallisessa lainsää
dännössään 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun pidättäytymistä
koskevan velvollisuuden tai salassapitovelvollisuuden rik
komista koskevien seuraamusten määräämiseksi tarvitta

vat säännökset tai määräykset. Näiden säännösten ja
määräysten on oltava myös sovellettavissa kyseisen jäsen
valtion virkamiehiin, jotka tehtäviään hoitaessaan ovat
yhteydessä Europoliin .

Viisivuotinen taloussuunnitelma laaditaan talousarvion
kanssa samanaikaisesti .

2 . Talousarvion menot katetaan jäsenvaltioiden maksa
milla rahoitusosuuksilla sekä satunnaisilla muilla tuloilla .

Jäsenvaltioiden maksettavaksi tuleva rahoitusosuus mää
räytyy sen mukaan, mikä niiden bruttokansantulon osuus
on jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta
talousarvion laatimista edeltävänä vuonna . Bruttokansan
tulolla tässä kohdassa tarkoitetaan markkinahintaisen

bruttokansantuotteen laatimisen
33 artikla

yhtenäistämisestä

13

päivänä helmikuuta 1989 annetussa neuvoston direktii
vissä 89/ 13/0/ETY , Euratom määriteltyä bruttokansantu

Kielet

loa .

1 . Hallintoneuvostolle tiedoksi annettavat kertomukset

3 . Johtaja laatii talousarvioesityksen sekä esityksen hen

sekä muut asiakirjat ja aineisto on toimitettava kaikilla

kilöstösuunnitelmaksi seuraavaa varainhoitovuotta varten
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viimeistään 31 päivänä maaliskuuta kunakin vuonna ,
sekä Europolin varainhoitokomitean käsittelyn jälkeen
esittää ne yhdessä viisivuotisen taloussuunnitelmaesityk
sen kanssa hallintoneuvostolle .

4.

Hallintoneuvosto vahvistaa viisivuotisen taloussuunni

telman . Hallintoneuvosto tekee päätöksensä yksimieli
sesti .

N:o C 316/21

2 . Tilintarkastuksen suorittaa yhteinen kolmijäseninen
tarkastuskomitea, jonka jäsenet Euroopan yhteisöjen
tilintarkastustuomioistuin nimeää puheenjohtajansa esi
tyksestä . Jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta ; jäsenet
seuraavat toisiaan aakkosjärjestyksessä siten, että joka
vuosi nimetään uusi jäsen komiteassa jo kolme vuotta
olleen tilalle . Poiketen siitä, mitä toisessa virkkeessä mää
riltään , sen jäsenen toimikausi , joka arvonnan jälkeen
on

5 . Neuvosto vahvistaa Europolin talousarvion Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrätyn
menettelyn mukaisesti sekä kuultuaan hallintoneuvostoa
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta kutakin varainhoito
vuotta edeltävänä vuonna . Neuvosto tekee päätöksensä
yksimielisesti . Samoin menetellään lisätalousarvioita tai
korjaavia talousarvioita käsiteltäessä . Talousarvion hy
väksyminen neuvostossa velvoittaa jokaisen jäsenvaltion
maksamaan määrätyn ajan kuluessa sille kuuluvan rahoi

— ensimmäisellä sijalla , on kaksi vuotta ,
— toisella sijalla, on kolme vuotta ja
— kolmannella sijalla , on neljä vuotta ,

muodostettaessa ensimmäistä yhteistä tarkastuskomiteaa
Europolin aloitettua toimintansa .

tusosuuden .

6 . Johtaja toteuttaa talousarviota 9 kohdassa tarkoitetun
varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti .

Mahdolliset tilintarkastuksesta johtuvat kustannukset kir
jataan 35 artiklassa tarkoitettuun talousarvioon .
3

7 . Menositoumuksia ja maksusuorituksia sekä tulojen
toteamista ja tulouttamista valvoo varainhoidon valvoja ,
jonka hallintoneuvosto nimittää yksimielisesti ja joka on
vastuussa

hallintoneuvostolle .

Varainhoitoasetuksessa

voidaan säätää , että varainhoidon valvoja voi valvoa
tiettyjä tuloja ta menoja jälkikäteen .
8 . Varainhoitokomitea muodostuu kunkin jäsenvaltion
lähettämästä edustajasta , jonka on oltava talousarvioky
symyksiin perehtynyt asiantuntija . Komitean tehtävänä
on valmistella talousarvioon ja rahoitukseen liittyvät pää
tökset .

9 . Neuvosto vahvistaa yksimielisesti Euroopan unionista

tehdyn sopimuksen VI osastossa määrätyn menettelyn
mukaisesti varainhoitoasetuksen, jossa määritellään erityi
sesti talousarvion laatimiseen, muuttamiseen ja toteutta

miseen liittyvät yksityiskohtaiset säännöt samoin kuin
kyseisen toteuttamisen valvontaa koskevat yksityiskohtai
set säännöt sekä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien mak
samista koskevat: yksityiskohtaiset säännöt.

Yhteinen tilintarkastuskomitea esittää neuvostolle Eu

roopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrä
tyn menettelyn mukaisesti tarkastuskertomuksen päätty
neestä tilikaudesta; johtajalla ja varainhoidon valvojalla
on mahdollisuus antaa etukäteen lausuntonsa tarkastus

kertomuksesta , ja tästä lausunnosta keskustellaan hallin
toneuvostossa .

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

5 . Neuvosto antaa johtajalle vastuuvapauden kyseisen
tilikauden talousarvion toteuttamisesta , sen jälkeen kun
se on tutkinut tilikauden päättämisestä tehdyn kertomuk
sen .

6.

Varainhoitoasetuksessa täsmennetään tilintarkastuk

sen yksityiskohtaiset säännöt.

37 artikla
36 artikla

Tilintarkastus

1 . Kaikki Europolin talousarvioon kirjatut tulo- ja
menotilit samoin kuin vastaavien ja vastattavien tase
tarkastetaan vuosittain varainhoitoasetuksen mukaisesti .

Tätä varten johtaja antaa kertomuksen tilikauden päättä
misestä viimeistään 31 päivänä toukokuuta seuraavana
vuonna .

Toimipaikkaa koskeva sopimus
Europolin toimipaikan sijaintia ja sen sijaintivaltion teh
täväksi tulevia suorituksia koskevat määräykset samoin
kuin Europolin sijaintivaltiossa sen elinten jäseniin, sen
apulaisjohtajiin, sen henkilöstöön ja perheenjäseniin
sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan hallintoneuvos
ten yksimielisen hyväksynnän jälkeen toimipaikkaa kos
kevassa Europolin ja Alankomaiden kuningaskunnan
välisessä sopimuksessa .

N:o C 316/22
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VI OSASTO

VASTUU JA OIKEUSSUOJA

38 artikla

Vastuu tietojen laittomasta tai virheellisestä käsittelystä

4 . Vuoden 1968 Brysselin yleissopimuksen asiaa koske
via määräyksiä sovelletaan sen määrittelemiseksi , mikä
kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään

riidan, joka koskee tässä artiklassa tarkoitettua Europolin
1 . Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisen lainsäädännön
mukaisesti Europolin tallettamien tai käsittelemien tieto
jen oikeudellisista tai asiavirheistä johtuvista henkilöille
aiheutuneista vahingoista . Vahinkoa kärsineellä on oikeus
vaatia korvausta ainoastaan jäsenvaltiolta , jossa vahingon
aiheuttanut seikka on tapahtunut, osoittamalla vaateensa
asianomaisen kansallisen lainsäädännön nojalla toimival
taisille tuomioistuimille . Jäsenvaltio ei voi vedota siihen ,
että toinen jäsenvaltio on välittänyt virheelliset tiedot
vapautuakseen vastuusta, joka sille kuuluu sen kansal
lisen lain mukaan vahingon kärsinyttä osapuolta koh
taan .

vastuuta .

40 artikla

Riitojen ja erimielisyyksien ratkaiseminen
1 . Jäsenvaltioiden väliset tämän yleissopimuksen tulkin
taa tai soveltamista koskevat erimielisyydet on ensimmäi
sessä vaiheessa tutkittava neuvostossa Euroopan uni
onista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä menet
telyä noudattaen ratkaisun saavuttamiseksi .

2 . Jos tietojen oikeudellinen tai asiavirhe aiheutuu vir
heellisestä välittämisestä tai siitä, että yksi tai useampi
jäsenvaltio on jättänyt noudattamatta tässä yleissopimuk
sessa määrättyjä velvoitteita , tai että Europol on tallenta
nut ne tai käsitellyt niitä laittomasti tai virheellisesti ,
Europolin tai asianomaisten jäsenvaltioiden on korvat
tava pyynnöstä maksettava määrä , jollei jäsenvaltio ,
jonka alueella vahingollinen seikka tapahtui , ole käyttä
nyt tietoja tämän yleissopimuksen vastaisesti .

3 . Jäsenvaltion ja Europolin tai kahden jäsenvaltion väl nen periaatetta tai tämän korvauksen määrää koskeva
erimielisyys käsitellään hallintoneuvostossa , joka tekee
päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä .

2 . Jos ratkaisua ei ole voitu löytää kuuden kuukauden
määräajan kuluessa , erimielisyyden osapuolina olevat
jäsenvaltiot sopivat menettelyistä , joiden mukaan kysei
nen erimielisyys ratkaistaan .

3 . Euroopan yhteisöjen tilapäiseen ja avustavaan henki
löstöön sovellettavaa järjestelmää koskevassa lainsäädän
nössä tarkoitettuja valituskeinoja koskevia määräyksiä
sovelletaan vastaavasti Europolin henkilöstöön .

41 artikla

Erioikeudet ja vapaudet
39 artikla
Muu vastuu

1 . Europolin sopimusperusteinen vastuu määräytyy as anomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti .

2 . Muun kuin sopimusperusteisen vastuun alalla Euro
polin on riippumatta 38 artiklan mukaisesta korvausve vollisuudesta korvattava elintensä , apulaisjohtajien tai
työntekijöiden tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat va
hingot, sikäli kuin vahinko voidaan lukea heidän syyk
seen . Mitä edellä määrätään, ei rajoita muiden jäsenvalti
oiden lainsäädännön mukaisten oikeussuojakeinojen
käyttämistä .

1 . Europolilla , elinten jäsenillä , sen apulaisjohtajilla ja
työntekijöillä on tehtäväänsä suorittaessaan tarpeelliset
erioikeudet ja vapaudet sen pöytäkirjan mukaisesti , jossa
määritellään kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat sään
nöt .

2 . Alankomaiden kuningaskunta ja muut jäsenvaltiot
sopivat samalla tavoin muiden jäsenvaltioiden lähettä
mille yhteyshenkilöille samoin kuin heidän perheenjäsenil
leen tehtävien moitteettoman ja asianmukaisen suoritta
misen kannalta Europolissa tarpeellisista erioikeuksista ja
vapauksista .

Europol luopuu toimen suorittamisesta tai peruuttaa

3 . Neuvosto hyväksyy Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen
yksimielisesti 1 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan , jonka
jäsenvaltiot hyväksyvät kukin valtiosääntönsä asettamien

sen .

vaatimusten mukaisesti .

3 . Vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia , että
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VII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

42 artikla

44 artikla

Suhteet kolmansiin maihin ja kolmansiin elimiin

Varaumat

1 . Europol luo yhteistyösuhteet ja ylläpitää niitä 10
artiklan 4 kohdan 1 —3 alakohdassa tarkoitettujen kol
mansien elinten kanssa siltä osin kuin se on tarpeellista
sen 3 artiklassa määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi .
Hallintoneuvosto hyväksyy yksimielisesti näitä suhteita
koskevat säännöt. Tämä määräys ei kuitenkaan rajoita 10
artiklan 4 ja 5 kohdan ja 18 artiklan 2 kohdan sovelta
mista ; henkilötietoja 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 valtioiden ja kolmansien elinten kanssa siltä
osin kuin se on tarpeellista 3 artiklassa määriteltyjen
tehtävien suorittamiseksi . Neuvosto vahvistaa Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
menettelyä noudattaen yksimielisesti , saatuaan hallinto
neuvoston lausunnon, ensimmäisessä virkkeessä tarkoitet
tuja suhteita koskevat säännöt. Mitä 1 kohdan kolman
nessa virkkeessä määrätään, sovelletaan soveltuvin osin .

fähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia .

45 artikla
Voimaantulo

1 . Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä yleissopimus
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti .
2 . Jäsenvaltiot: ilmoittavat tallettajalle valtiosääntöjensä
asettamien vaatimusten mukaisten , tämän yleissopimuk
sen hyväksymiseksi tarvittavien menettelyjen saattami
sesta päätökseen.

3 . Tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukau
den ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut
kolme kuukautta sen valtion tekemästä 2 kohdassa tar

koitetusta ilmoituksesta , joka oli Euroopan unionin jäsen
neuvoston hyväksyessä tämän yleissopimuksen tekemistä
koskevan säädöksen ja joka viimeisenä suoritti tämän
muodollisuuden .

43 artikla

Yleissopimuksen muuttaminen

4 . Europol aloittaa tämän yleissopimuksen mukaisesti

1 . Neuvosto antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuk
sen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen jäsen
valtion aloitteesta ja saatuaan hallintoneuvoston lausun

non yksimielisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
K.l artiklan 9 kohdan mukaisesti tämän yleissopimuksen
muutokset, ja se suosittaa jäsenvaltioille niiden hyväksy
mistä

niiden

valtiosääntöjen

asettamien

toimintansa vasta , kun viimeinen 5 artiklan 7 kohdassa ,
10 artiklan 1 kohdassa , 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 voimaan, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista .

vaatimusten

mukaisesti .

menettelyä noudattaen jäsenvaltion aloitteesta päättää

5 . Europolin huumausaineyksikön toiminta päättyy Eu
ropolin aloittaessa toimintansa Europolin huumausai
neyksikön perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 1993
hyväksytyn yhteisen toiminnan mukaisesti . Europolista
tulee kaikkien niiden Europolin huumausaineyksikön
yhteisestä talousarviosta rahoitettujen välineiden omis
taja, jotka Europolin huumausaineyksikkö on kehittänyt
tai tuottanut tai jotka toimipaikan sijaintivaltio on anta
nut sen pysyvään käyttöön ilmaiseksi , sekä kaikkien sen
itsenäisesti hoitamien arkistojen ja tietojärjestelmien

saatuaan

omistaja .

2 . Muutokset tulevat voimaan tämän yleissopimuksen
45 artiklan 2 kohdan mukaisesti .

3 . Kuitenkin neuvosto voi yksimielisesti ja Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä
asiasta

hallintoneuvoston lausunnon lisätä ,

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

6 . Jäsenvaltiot toteuttavat kansallista lainsäädäntöään
noudattaen tämän yleissopimuksen tekemistä koskevan
neuvoston

4 . Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri ilmoittaa
muutosten voimaantulopäivän kaikille jäsenvaltioille .

säädöksen

antamisesta

alkaen

yksin

tai

yhdessä kaikki Europolin toiminnan aloittamiseksi tarvit
tavat valmistelevat toimenpiteet .
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46 artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

27 . 11 . 95

vänä sen jälkeen , kun on kulunut kolme kuukautta
liittymiskirjan tallettamispäivästä , tai yleissopimuksen
voimaantulopäivänä , jos se ei vielä ole tullut voimaan
edellä mainitun määräajan päättyessä .

1 . Tähän yleissopimukseen voi liittyä jokainen valtio ,
josta tulee Euroopan unionin jäsen .
47 artikla

2 . Tämän yleissopimuksen teksti , joka on laadittu
Euroopan unionin neuvostossa liittyvän valtion kielellä ,

Talteenottaja

on todistusvoimainen .

1 . Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän
yleissopimuksen tallettaja .

3 . Liittymisasiakirjat tallennetaan tallettajan huostaan .

4 . Tämä yleissopimus tulee voimaan siihen liittyneen
valtion osalta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päi

2 . Tallettaja julkaisee tätä yleissopimusta koskevat
ilmoitukset, asiakirjat tai tiedoksiannot Euroopan yhteis
öjen virallisessa lehdessä.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω , οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από
την παρούσα σύμβαση .
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands .
Eri foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Da fhianu sin, chuir na Länchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gCoinbhinsiun seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeen
komst hebben gesteld .
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi
muksen .

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konven
tion .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar
único , en lenguas alemana , inglesa , danesa , española , finesa , francesa, griega, gaélica , italiana ,
neerlandesa , portuguesa y sueca , cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk, fransk , græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk , svensk
og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed , og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union .
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer , finnischer, französischer, griechischer , irischer ,
italienischer, niederländischer , portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache , wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πεντε , σε ενα μονο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική, γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ιταλική ,
ολλανδική , πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα , όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and

ninety-five in a single original , in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek ,
Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic,
such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union .
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Fait à Bruxelles , le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique,
en langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , finnoise , française , grecque , irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain mfle naoi gcéad nócha a cúig, i
scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla , sa Danmhairgis , san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa
Ghaeilge , sa Ghearmáinis , sa Ghréigis , san Iodáilis , san Ollainnis, sa Phortaingeilis, sa Spáinnis
agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na teacsanna i ngach ceann de na teangacha sin;
déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a tharsceadh tharsceadh i gcartlann Ardrύnaίocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh .
Fatto a Bruxelles , addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua
danese, finlandese , francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese , spagnola ,
svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare
depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea .
Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in
de Deense , de Duitse, de Engelse, de Finse , de Franse , de Griekse , de Ierse , de Italiaanse , de
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse eri de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .
Feito em Bruxelas , em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar
único, nas línguas alemã , dinamarquesa , espanhola , finlandesa, francesa , grega , inglesa , irlan
desa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca , fazendo igualmente fé todos os textos,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin,
iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan , ruotsin , saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien
näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston
pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska ,
engelska , finska, franska , grekiska , irländska, italienska , nederländska , portugisiska , spanska,
svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga , och deponerad i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens råd .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann

For the Government of Ireland
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Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

N:o C 316/29
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TARKOITETTU LIITE

2 ARTIKLASSA

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 muukalai .

Kansallisomaisuuteen , julkiseen omaisuuteen kohdistuvat rikokset ja petokset:
— järjestäytynyt varkausrikollisuus

— kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden laiton kauppa
— kavallus ja petos
— varojen salakuljetus ja kiristys
— tuotteiden luvaton väärentäminen ja jäljentäminen
— hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
— rahan ja maksuvälineiden väärentäminen ,
— tietotekniikkarikollisuus

— lahjonta .
Laiton kauppa ja ympäristöön kohdistuva rikollisuus :
— laiton ase-, ammus - ja räjähteiden kauppa

— 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 luetellun rikollisuuden osalta merkitsee 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti
lisäksi, että se on toimivaltainen käsittelemään siitä aiheutuvaa rahanpesua sekä sen liitännäisrikoksia .

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

— ydin- ja radioaktiivisiin aineisiin liittyvillä rikoksilla Wienissä ja New Yorkissa 3 päivänä maaliskuuta
1980 allekirjoitettua ydinaineiden fyysistä suojelua koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja rikoksia, jotka koskevat Euratomin perustamissopimuksen 197 artiklassa ja 15 päivänä
heinäkuuta 1980 annetussa direktiivissä 80/836/F.uratom 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 työhön
ottoa, jotka eivät ole jäsenvaltioiden kansalaisia , ja henkilöiden , 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 taikka vilpillisin menettelyin tarkoituk
sena erityisesti toisten prostituutiosta hyötyminen , alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö tai heihin
kohdistuva väkivalta tai lapsen hylkäämiseen liittyvä kauppa ,
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— varastettujen ajoneuvojen laittomaan kauppaan liittyvällä rikollisuudella henkilöautojen , kuorma
autojen, hinausautojen, kuorma-auton tai hinausauton lastin, linja-autojen, moottoripyörien , matkailu
vaunujen , maataloudessa käytettävien ajoneuvojen , työmaalta ajoneuvoista irrotettujen osien varasta
mista tai kaappaamista ja näiden kätkemistä ,
— laittomalla rahanpesulla Euroopan neuvoston Strasbourgissa 8 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoite
tun , rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua , etsintää , takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista
koskevan yleissopimuksen 6 artiklan 1 ja 3 kohdassa lueteltuja rikkomuksia .
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset arvioivat 2 artiklassa ja tässä liitteessä mainitut rikollisuuden muodot
sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti , jossa se ilmenee .

N:o C 316/32
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Lausumat

40 artiklan 2 kohtaan

" Seuraavat jäsenvaltiot ovat sopineet, että tällaisessa tapauksessa ne antavat järjestelmällisesti
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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NEUVOSTON SAADOS ,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995
tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen tekemisestä
( 95/C 316/02 )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K. 3 artiklan 2 kohdan
c alakohdan,
sekä katsoo, että

jäsenvaltiot pitävät unionin tavoitteiden saavuttamiseksi tulliyhteistyötä yhteistä etua koskevana
asiana , joka kuuluu perustamissopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan , ja
päättää , että yleissopimus , jonka teksti on tämän sopimuksen liitteenä ja jonka unionin
jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, tehdään,
SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän yleissopimuksen hyväksymistä valtiosääntöjensä asettamien
vaatimusten mukaisesti .

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 .
Neuvoston puolesta
J. A. BELLOCH JULBE

Puheenjohtaja

N:o C 316/34

nn

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan perusteella tehty
YLEISSOPIMUS

tietotekniikan käytöstä tullialalla
TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, JOTKA OVAT EUROOPAN UNIONIN
JÄSENVALTIOITA JA JOTKA
VIITTAAVAT 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädökseen ,
PALAUTTAVAT MIELIIN tullihallintojen keskinäistä avunantoa koskevaan , Roomassa 7 päivänä syys
kuuta 1967 allekirjoitettuun yleissopimukseen sisältyvät velvoitteet ,
KATSOVAT, että tulihallinnot ovat vastuussa yndessä muiden toimivaltaisen viranomaisten kanssa ei
ainoastaan yhteisön säädöksiä vastaan, vaan myös kansallista leinsäädäntöä , etenkin Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 36 ja 223 artiklan alaan kuuluvaa lainsäädäntöä vastaan tehtyjen rikkomusten
estämisestä , tutkinnasta ja ehkäisemisestä sekä yhteisön ulkorajoilla että sen alueen sisällä ,

KATSOVAT, että kaikenlainen laittoman kaupan suuntaan tapahtuva kehitys muodostaa kansanterveyteen,
julkiseen moraaliin ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan ,
OVAT VAKUUTTUNEITA siitä , että on tarpeen vahvistaa tullihallintojen keskinäistä yhteistyötä luomalla
menettelyt, jotka mahdollistavat tullihallintojen yhteisen laittoman kaupan vastaisen toiminnan sekä tähän
liittyvän henkilö- ja muiden tietojen vaihdon niiden välillä uutta tällaisen tiedon käsittely - ja siirtotekniikkaa
käyttäen , ottaen huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28
päivänä tammikuuta 1981 Strasbourgissa tehdyn Furoopan neuvoston yleissopimuksen , ja
MUISTUTTAVAT MIELIIN , että tullihallintojen on päivittäisessä työssään sovellettava sekä yhteisön että
muita kuin yhteisön säännöksiä , ja että sen vuoksi on ilmeinen tarve varmistaa , että keskinäistä avunantoa
ja hallinnollista yhteistyötä koskevat säännökset kehittyvät molemmilla alueilla mahdollisimman yhdenmu
kaisesti ,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ :

[ LUKU

MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa :
1 . Ilmaisulla " kansallinen lainsäädäntö " tarkoitetaan jäsenvaltion lakeja ja asetuksia , joiden
soveltaminen kuuluu kokonaisuudessaan tai osittain kyseisen jäsenvaltion tullihallinnon
toimivaltaan ja jotka koskevat
— sellaisten tavaroiden liikkuvuutta , joihin kohdistuu erityisesti Euroopan yhteisön perusta
missopimuksen 36 ja 223 artiklassa tarkoitettuja kielto-, rajoitus- tai valvontatoimenpi
teitä ;

— laittomasta huumausaineiden kaupasta peräisin olevan, suoraan tai välillisesti saadun
taikka suoraan tai välillisesti siinä käytetyn omaisuuden tai tuoton siirtoa , muuntamista,
kätkemistä tai peittelyä .

2 . Ilmaisulla " henkilötieto " tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa yksilöä koske
via kaikenlaisia tietoja .

27 . 11 . 95

27 . 11 . 95

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

N:o C 316/35

3 . Ilmaisulla " tietdot toimittanut jäsenvaltio " tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka tallentaa
tiedon tullitietojärjestelmään.

II LUKU

TULLITIETOJÄRJESTELMÄN PERUSTAMINEN

2 artikla

1 . Jäsenvaltioiden tullihallinnot perustavat tullin käyttöön yhteisen automaattisen tietojärjestel
män , jäljempänä " tullitietojärjestelmä ".
2 . Tullitietojärjestelmäin tarkoituksena on tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti aut
taa vakavien kansallista lainsäädäntöä rikkovien toimien estämisessä, tutkinnassa ja syytetoi
missa lisäämällä nopeamman tiedonvälityksen avalla jäsenvaltioiden tullihallintojen yhteistyö- ja
valvontamenettelyjen tehokkuutta .

III LI KU

TULLITIETOJÄRJESTELMÄN TOIMINTA JA KÄYTTÖ
3 artikla

1 . Tullitietojärjestelmä koostuu keskustietokantayksi
köstä , ja sitä voidaan käyttää kustakin jäsenvaltiosta
päätteiden kautta . Se sisältää yksinomaan tietoja , jotka

tallenneta 3 artiklan v ja vi luokkaan . Henkilöä koskeviin
tietoihin ei tallenneta muita tietoja kuin :
i)

nimi , tyttönimi , etunimet ja omaksutut nimet;

ovat välttämättömiä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun

ii )

syntymääika ja -paikka ;

tullitietojärjestelmän tavoitteen saavuttamiseksi , mukaan
lukien henkilötiedot, jotka ryhmitellään seuraavasti :

iii )

kansalaisuus;

i)

tavarat;

iv )

sukupuoli ;

ii )

kuljetusvälineet;

v)

objektiivisesti havaittavat ja pysyvät erityiset tunto

iii )

yritykset;

iv )

henkilöt:;

vi )

v)

petospyrkimykset;

vii ) ehdotetut toimet;

merkit ;

vi ) käytettävissä oleva asiantuntemus .
2 . Komissio huolehtii tullitietojärjestelmän teknisen inf
rastruktuurin hoidosta neuvostossa hyväksytyissä sovelta
mistoimenpiteissä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti .
Komissio antaa kertomuksen järjestelmän ylläpidosta 16
artiklassa tarkoitetulle komitealle .

3 . Komissio toimittaa kyseiselle komitealle teknistä yllä
pitoa varten antamansa käytännön järjestelyt.

peruste tietojen järjestelmään viemiselle;

viii ) varoituskoodi, josta ilmenee , onko henkilö jo pitänyt
hallussaan asetta ; onko hän syyllistynyt väkivaltaan
tai onko hän paennut viranomaisilta .
Missään tapauksessa järjestelmään ei tallenneta tietoja ,
jotka luetellaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen
automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammi
kuuta 1981 Strasbourgissa tehdyn Euroopan neuvoston
yleissopimuksen , jäljempänä " vuoden 1981 Strasbourgin
yleissopimus ", 6 artiklan ensimmäisessä virkkeessä .

5 artikla

4 artikla

Jäsenvaltiot määrittelevät tullitietojärjestelmään tellennet
tavat kuhunkin 3 artiklan i—vi luokkaan kuuluvat tiedot

siltä osin kuin se on tarpeen järjestelmän tavoitteen
saavuttamiseksi . Henkilötietoja ei missään tapauksessa

1 . Tiedot, joita tarkoitetaan 3 artiklan i —iv luokassa ,
tallennetaan tullitietojärjestelmään ainoastaan tarkkailua
ja ilmoittamista, hienovaraista valvontaa tai erityistarkas
tuksia varten .
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2 . Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja ehdotettuja toimia
varten tullitietojärjestelmään voidaan tallentaa johonkin 3
artiklassa oleviin i—iv luokkaan kuuluvia henkilötietoja
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valtion lakien, asetusten ja menettelyjen nojalla on toimi
valta toimia 2 artiklan 2 kohdassa ilmaistun tarkoituksen
toteuttamiseksi .

ainoastaan , jos etenkin aikaisemman lainvastaisen toimin

nan perusteella on todellista aihetta epäillä , että kyseinen
henkilö on toteuttanut taikka toteuttaa parhaillaan tai
vastaisuudessa vakavia kansallisen lainsäädännön vastai

2 . Kukin jäsenvaltio lähettää toisille jäsenvaltioille ja 16

sia toimia .

artiklassa tarkoitetulle komitealle luettelon 1 kohdan

6 artikla

mukaisesti nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista ,
joilla on oikeus saada suoraan tullitietojärjestelmään
sisältyvät tiedot käyttöön, ja ilmoitettava tässä luettelossa
kunkin viranomaisen osalta, mitä tietoja se voi käyttää ja
mihin tarkoituksiin .

1 . Jos 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ehdotetut toimet
toteutetaan , seuraavat tiedot voidaan kokonaisuudessaan

tai osittain kerätä ja lähettää tiedot toimittaneelle jäsen
valtiolle :

i)

ilmoitetun tavaran, kuljetusvälineen , yrityksen tai
henkilön löytyminen;

ii )

tarkastuksen paikka , aika ja peruste ;

3 . Sen estämättä , mitä 1 ja 2 kohdassa määrätään,
jäsenvaltiot voivat yksimielisellä sopimuksella sallia tulli
tietojärjestelmän käytön kansainvälisille tai alueellisille
järjestöille . Tällainen sopimus tehdään tämän yleissopi
muksen pöytäkirjana . Päätöstä tehdessään jäsenvaltiot
ottavat huomioon vastavuoroiset järjestelyt, kuten myös
18 artiklassa tarkoitetun yhteisen valvontaviranomaisen
lausunnot tietosuojan tason riittävyydestä .

iii ) matkan reitti ja määräpaikka ;
iv )

kyseisen henkilön seurassa olevat henkilöt tai kulje
tusvälineessä matkustavat;

v)

kävtetty kuljetusväline;

vi )

mukana kuljetetut esineet;

vii ) olosuhteet, joissa tavara, kuljetusväline, yritys tai
henkilö paljastui .

Kun tällaisia tietoja kerätään hienovaraisen valvonnan
yhteydessä , on toteutettava toimenpiteet sen varmistami
seksi , että valvonnan salainen luonne ei vaarannu .

2 . Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa erityistar
kastuksissa voidaan tehdä henkilöiden , välineiden ja esi
neiden tarkastuksia sikäli kuin se on luvallista ja sen
jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaista ,
jossa tarkastus tehdään. Jos jäsenvaltion lainsäädännössä
ei sallita erityistarkastuksia , tämän jäsenvaltion on muu
tettava ne ilman eri toimenpiteitä tarkkailuksi ja ilmoitta
miseksi .

7 artikla

8 artikla

1 . Jäsenvaltiot voivat käyttää tullitietojärjestelmästä saa
tuja tietoja ainoastaan 2 artiklan 2 kohdassa määrätyn
tarkoituksen toteuttamiseksi ; ne voivat kuitenkin käyttää
niitä hallinnollisiin tai muihin tarkoituksiin sen jäsenval
tion ennalta antaman luvan perusteella , joka tallensi
tiedot järjestelmään , jollei sen määräämistä edellytyksistä
muuta johdu . Tällaisen muun käytön on oltava sen
jäsenvaltion lakien , asetusten ja menettelyjen mukaista ,
joka aikoo käyttää niitä , ja siinä on otetava huomioon
Euroopan neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syys
kuuta 1987 antamassa suosituksessa R ( 87 ) 15 oleva 5,5
periaate .

2 . Tullitietojärjestelmästä saatuja tietoja käyttävät vain
kunkin jäsenvaltion nimeämät kansalliset viranomaiset,
jotka ovat toimivaltaisia niihin sovellettavien lakien, ase
tusten ja menetettyjen mukaisesti toimimaan 2 artiklan 2
kohdassa säädetyn tarkoituksen toteuttamiseksi , sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 ja 4 kohdan
sekä 7 artiklan 3 kohdan soveltamista .

1 . Oikeus saada tullitietojärjestelmään sisältyvät tiedot

suoraan käyttöön varataan yksinomaisesti kunkin jäsen
valtion nimeämille kansallisille viranomaisille . Näitä kan

3 . Kukin jäsenvaltio toimittaa toisille jäsenvaltioille ja

sallisia viranomaisia ovat tulliviranomaiset, mutta niitä

16 artiklassa tarkoitetulle komitealle luettelon 2 kohdan
mukaisesti nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista .

voivat olla myös muut viranomaiset, joilla kyseisen jäsen
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4 . Tullitietojärjestelmästä peräisin olevia tietoja voidaan
sen jäsenvaltion ennalta antaman luvan perusteella , joka
tallensi ne järjestelmään, ja jollei tämän jäsenvaltion mää
räämistä edellytyksistä muuta johdu, toimittaa muiden
kuin 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisten viranomais
ten , kolmansien maiden sekä kansainvälisten tai alueellis
ten järjestöjen käyttöön näiden pyytäessä niitä käytettä
väkseen . Kukin jäsenvaltio toteuttaa erityistoimenpiteitä
varmistaakseen tällaisten tietojen suojaamisen , kun niitä
lähetetään tai toimitetaan sen alueen ulkopuolella sijaitse
ville yksiköille . Tiedot tällaisista toimenpiteistä on toimi
tettava 18 artiklassa tarkoitetulle yhteiselle valvontaviran

2 . Tullitietojärjestelmästä saatujen tietojen käyttöön ,
mukaan lukien kaikkien tiedot toimittaneen jäsenvaltion

omaiselle .

tuussa olevan toimivaltaisen tulliviranomaisen .

9 artikla

1 . Tietojen tallentamiseen tullitietojärjestelmään sovelle
taan tiedot toimittaneen jäsenvaltion lakeja , asetuksia ja
menettelyjä , jollei tässä yleissopimuksessa määrätä anka

ehdottamien toimien toteuttaminen 5 artiklan mukaisesti ,

sovelletaan näitä tietoja käyttävän jäsenvaltion lakeja ,
asetuksia ]a menettelyjä , jollei tässä yleissopimuksessa
määrätä ankarammista määrävksistä .

10 artikla

1 . Kukin jäsenvaltio nimeää tullitietojärjestelmästä vas

2 . Tämä viranomainen on vastuussa tullitietojärjestel
män moitteettomasta toiminnasta jäsenvaltiossa , ja sen
on toteutettava tämän yleissopimuksen noudattamisen
varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet .
3 . Jäsenvaltiot ilmoittavat toinen toisilleen 1 kohdassa
tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista .

rammista määrävksistä .

IV 1,1 KU

TIETOJEN MUUTTAMINEN

1 1 artikla

4 . Jos jäsenvaltio tallentaessaan tietoja tullitietojärjestel
mään toteaa , etä sen selostus on ristiriidassa aiemman
selostuksen kanssa sisällön tai ehdotettujen toimien

1 . Ainoastaan tiedot toimittaneella jäsenvaltiolla on
oikeus muuttaa , lisätä, korjata tai poistaa tullitietojärjes

osalta , se ilmoittaa siitä välittömästi aiemman selostuksen

telmään tallentamiaan tietoja .

2 . Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio toteaa tai sen tie
toon saatetaan, että sen tallentamat tiedot ovat tosiasialli
sesti virheellisiä tai että ne tallennettiin taikka niitä säily
tetään tämän yleissopimuksen vastaisesti , se muuttaa ,

antaneelle jäsenvaltiolle . Nämä jäsenvaltiot yrittävät
tämän jälkeen selvittää asiaa . Erimielisyyksien ilmetessä
ensimmäinen selostus jää voimaan , mutta ne uuden selos
tuksen osat, jotka eivät ole ristiriidassa ensimmäisen
selostuksen kanssa , tallennetaan järjestelmään .

täydentää , korjaa tai poistaa tiedot aiheellisin osin sekä
ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille .

3 . Jos jollain jäsenvaltiolla on näyttöä , jonka perusteella
on aihetta epäillä , että jokin tieto on tosiasiallisesti vir
heellinen tai että se tallennettiin taikka sitä säilytetään

tullitietojärjestelmässä tämän yleissopimuksen vastaisesti ,
se ilmoittaa siitä mahdollisimman pian tiedot toimitta
neelle jäsenvaltiolle . Jälkimmäinen tarkastaa kyseiset tie

5 . Kun jäsenvaltion tuomioistuin tai muu kyseisessä
jäsenvaltiossa tätä varten valtuutettu viranomainen tekee
lopullisen päätöksen tullitietojärjestelmässä olevien tieto
jen muuttamisesta , täydentämisestä , korjaamisesta tai
poistamisesta , toiset jäsenvaltiot sitoutuvat panemaan
tämän päätöksen täytäntöön , jollei tämän yleissopimuk
sen muista määräyksistä muuta johdu . Jos tällaiset tuomi
oistuinten tai muiden tätä varten valtuutettujen viran

dot ja tarvittaessa korjaa tai poistaa kyseisen tiedon
viipymättä . Tiedot toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa
muille jäsenvaltioille kaikista tekemistään korjauksista tai

omaisten päätökset, mukaan lukien 15 artiklan 4 koh
dassa tarkoitetut päätökset korjaamisesta tai poistami

poistoista .

jäsenvaltio poistaa ne järjestelmästä .

sesta , ovat keskenään ristiriidassa , tiedot tallentanut
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V LUKU

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
12 artikla

3 . Tullitietojärjestelmän on ilman eri toimenpiteitä
ilmoitettava tiedot toimittaneelle jäsenvaltiolle viimeistään

1 . Tullitietojärjestelmään tallennettuja tietoja säilytetään
vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteut
tamiseksi , jota varten ne tallennettiin . Tiedot toimittanut
jäsenvaltio tarkastelee niiden säilyttämisen tarpeellisuutta

kuukautta ennen 2 kohdassa tarkoitetusta aikataulun

mukaisesta tullitietojärjestelmässä säilytettyjen tietojen
siirrosta .

vähintään kerran vuodessa .

2 . Tiedot toimittanut jäsenvaltio voi tarkasteltavana ole
van kauden aikana päättää säilyttää tietoja seuraavaan
tarkasteluun asti , jos niiden säilyttäminen on tarpeen sen
tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne sisällytettiin .
Jos tietojen säilyttämisestä ei ole päätetty, ne siirretään
ilman eri toimenpiteitä siihen tullitietojärjestelmän osaan ,
johon pääsy rajoitetaan 4 kohdan mukaisesti , sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista .

4 . Tullitietojärjestelmässä jatketaan 2 kohdan mukaisesti
siirrettyjen tietojen säilyttämistä yhden vuoden ajan ,
mutta niihin on pääsy ainoastaan 16 artiklassa tarkoite
tun komitean edustajalla tai 17 artiklan 1 kohdassa ja 18
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla ,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan sovelta
mista . Siriä aikana tietoja voidaan käyttää ainoastaan
niiden paikkansapitävyyden ja lainmukaisuuden tarkista
miseen , jonka jälkeen ne on poistettava .

VI LUKU

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
13 artikla

1 . Kukin jäsenvaltio, joka aikoo saada henkilötietoja
tullitietojärjestelmästä tai tallentaa niitä tullitietojärjestel
mään , antaa viimeistään päivänä, jona tämä yleissopimus
tulee voimaan, kansallisen lainsäädännön , joka on riittävä
takaamaan ainakin vuoden 1981 Strasbourgin yleissopi
muksen periaatteiden mukaisen henkilötietojen suojan
tason saavuttamisen .

2 . Jäsenvaltio voi saada henkilötietoja tullitietojärjestel
mästä tai tallentaa niitä tullitietojärjestelmään ainoastaan ,
kun 1 kohdassa säädetyt järjestelyt tällaisten tietojen
suojaamiseksi ovat tulleet voimaan kyseisen jäsenvaltion
alueella . Jäsenvaltion on myös etukäteen nimettävä ] 7
artiklassa tarkoitettu yksi tai useampi kansallinen valvon
taviranomainen .

3 . Varmistaakseen tässä yleissopimuksessa määrättyjen
henkilötietojen suojaamista koskevien määräysten oikean
soveltamisen kukin jäsenvaltio pitää tullitietojärjestelmää

mukaisesti on kiellettyä käyttää tullitietojärjestelmästä
saatuja henkilötietoja muuhun kuin 2 artiklan 2 kohdassa
määrättyyn tarkoitukseen .
2 . Tietoja voidaan jäljentää ainoastaan teknisiin tarkoi
tuksiin , mikäli tällainen jäljentäminen on tarpeen 7 artik
lassa tarkoitettujen viranomaisten toteuttamaa tiedon
hakua varten . Jollei 8 artiklan 1 kohdasta muuta johdu,
muiden jäsenvaltioiden tallentamia henkilötietoja ei saa
jäljentää tullitietojärjestelmästä muihin kansallisiin tiedos
toihin .

15 artikla

1 . Henkilöiden oikeuksia tullitietojärjestelmään sisälty
vien henkilötietojen osalta , erityisesti heidän oikeuttaan
saada tiedot käyttöönsä , toteutetaan sen jäsenvaltion
lakien , asetusten ja menettelyjen mukaisesti , jossa tällai
siin oikeuksiin vedotaan .

sellaisena kansallisena tietokantana , johon sovelletaan 1
kohdassa tarkoitettuja määräyksiä ja tähän yleissopimuk
seen sisältyviä ankarampia määräyksiä .

Jos kyseisen jäsenvaltion laeissa , asetuksissa ja menette
lyissä niin säädetään tai määrätään, 17 artiklassa mää
rätty kansallinen valvontaviranomainen päättää tietojen
luovuttamisesta ja siinä noudatettavasta menettelystä .

14 artikla

Jäsenvaltio, joka ei ole toimittanut kyseisiä tietoja , saa
luovuttaa ne ainoastaan, jos se ensin on antanut tiedot
toimittaneelle jäsenvaltiolle tilaisuuden ottaa kantaa asi

1 . Jollei 8 artiklan 1 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltiot
huolehtivat, että niiden lakien, asetusten ja menettelyjen

aan .
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2 . Jäsenvaltio , jolta pyydetään oikeutta saada käyttöön
henkilötietoja , epää tämän oikeuden, jos on todennä
köistä, että tietojen luovuttaminen voisi haitata 5 artiklan
1 kohdan mukaisessa kertomuksessa yksilöityjen tehtä
vien hoitamista , tai suojellakseen muiden henkilöiden
oikeuksia ja vapauksia . Oikeus saada tietoja on evättävä
joka tapauksessa siksi ajaksi , jona toteutetaan toimia

N:o C 316/39

kuin on kyse häntä itseään koskevista tullitietojärjestel
mään sisältyvistä henkilötiedoista :
i)

tosiasiallisesti virheellisten henkilötietojen oikaisemi
seksi tai poistamiseksi ;

ii )

henkilötietojen, jotka on tallennettu tullitietojärjes
telmään tai joita säilytetään tullitietojärjestelmässä
tämän asetuksen vastaisesti , oikaisemiseksi tai pois

tarkkailua tai hienovaraista valvontaa varten .

tamiseksi ;

3 . Kunkin jäsenvaltion lakien, asetusten ]a menettelyjen
mukaisesti jokainen voi vaatia kutakin jäsenvaltiota kor
jaamaan tai poistamaan häntä itseään koskevat henkilö
tiedot, jos nämä tiedot ovat tosiasiallisesti virheelliset tai
jos ne tallennettiin tullitietojärjestelmään tai niitä säilyte
tään tullitietojärjestelmässä tämän yleissopimuksen 2
artiklan 2 kohdassa määrätyn tarkoituksen vastaisesti
taikka vuoden 1981 Strasbourgin yleissopimuksen 5
artiklan määräysten vastaisesti .

iii )
iv )

saadakseen henkilötiedot käyttöönsä ;
korvausten saamiseksi 21 artiklan 2 kohdan mukai
sesti .

Kyseiset jäsenvaltiot sitoutuvat vastavuoroisesti pane
maan täytäntöön tuomioistuimen tai muun tätä varten

nimetyn viranomaisen lopulliset päätökset, jotka koskevat
i , ii ja iii alakohtaa .

4 . Kunkin jäsenvaltion alueella jokainen voi kyseisen
jäsenvaltion lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti
tarvittaessa nostaa kanteen tai tehdä valituksen tuomiois

tuimessa tai viranomaiselle, joka näiden lakien, asetusten
ja menettelyjen mukaisesti on toimivaltainen, siltä osin

VI

5 . Tässä artiklassa ja 11 artiklan 5 kohdassa mainittu
" lopullinen päätös " ei merkitse missään tapauksessa , että
jäsenvaltion olisi haettava muutosta tuomioistuimen tai
muun toimivaltaisen viranomaisen päätökseen .

LUKU

INSTITUTIONAALISET PUITTEET

16 artikla

1 . Asetetaan komitea , joka muodostuu jäsenvaltioiden
tulliviranomaisten edustajista . Komitea tekee päätöksensä
yksimielisesti , kun on kyse 2 kohdan ensimmäisen luetel
makohdan määräyksistä , ja kahden kolmasosan enemmis
töllä , kun on kyse 2 kohdan toisen luetelmakohdan
määräyksistä . Se vahvistaa työjärjestyksensä yksimieli

— tullitietojärjestelmän asianmukaisesta toiminnasta tek
nisiltä ja toiminnallisilta osin . Komitean on toteutet
tava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi , että
12 ja 19 artiklassa määrätyt toimenpiteet pannaan
asianmukaisesti täytäntöön tullitietojärjestelmän suh
teen . Tämän kohdan soveltamiseksi

komitealla on

oikeus päästä tullitietojärjestelmään ja käyttää sen
tietoja .

sesti .

2.

Komitea huolehtii

— tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöönpa
nosta ja oikeasta soveltamisesta, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 17 artiklan 1 kohdassa ja 18 artiklan 1
kohdassa tarkoitettujen viranomaisten toimivaltaa ;

3 . Komiteea antaa vuosittain tullitietojärjestelmän te
hokkuudesta ja riittävyydestä kertomuksen neuvostolle
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa
määrättyä menettelyä noudattaen ja tekee tarvittaessa
suosituksia .

4 . Komissio osallistuu asiain käsittelyyn komiteassa .

VIII LUKU

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN VALVONTA
1 7 artikla

1 . Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman henki
lötietojen suojaamisesta vastaavan kansallisen valvontavi
ranomaisen riippumattomina valvomaan tullitietojärjes
telmään sisältyviä tietoja .

Valvontaviranomaisten

on

toteutettava

asianomaisten

kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti riippumatonta
valvontaa ja tarkastuksia varmistaakseen, että tullitieto
järjestelmään sisältyvien tietojen käsittely ja käyttö eivät
loukkaa kvseessä olevan henkilön oikeuksia . Tätä varten
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yleissopimuksen mukaisesti ottaen huomioon Euroopan
neuvoston ministerikomitean 17 päivänä syyskuuta 1987
antaman suosituksen R ( 87 ) 15 .

2 . Jokainen voi pyytää kansallista valvontaviranomaista
tarkastamaan häntä itseään koskevat tullitietojärjestel
mään sisältyvät henkilötiedot sekä näiden tietojen aikai
semman tai nykyisen käytön . Tähän oikeuteen sovelle
taan sen jäsenvaltion lakeja, asetuksia ja menettelyjä ,
jossa pyyntö esitetään . Jos tiedot ovat toisen jäsenvaltion
tallentamia , tarkastus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
kyseisen jäsenvaltion kansallisen valvontaviranomaisen
kanssa .

3.

Yhteisen valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluu

tullitietojärjestelmän toiminnan valvominen, sen toimin
nassa mahdollisesti ilmenevien soveltamis - tai tulkintaon

gelmien käsittely , mahdollisten ongelmien tutkiminen ,
jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten
harjoittamasta riippumattomasta valvonnasta tai yksityis
henkilöiden käyttäessä oikeuttaan saada käyttöönsä tie

toja järjestelmästä , sekä ehdotusten tekeminen ongelmien
yhteiseksi ratkaisemiseksi .
18 artikla

1 . Perustetaan yhteinen valvontaviranomainen, johon
kuuluu kaksi kunkin jäsenvaltion riippumattomasta kan
sallisesta valvontaviranomaisesta tai valvontaviranomai

4 . Tehtäviensä toteuttamiseksi yhteisellä valvontaviran
omaisella on oikeus saada käyttöönsä tietoja tullitietojär
jestelmästä .

sista nimettyä edustajaa .
5.

2.

Yhteinen

valvontaviranomainen

hoitaa

tehtäviään

tämän yleissopimuksen ja vuoden 1981 Strasbourgin

Yhteisen valvontaviranomaisen kertomukset toimite

taan viranomaisille, joille kansalliset valvontaviranomaiset
toimittavat kertomuksensa .

X LUKU

TULLITIETOJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUS

19 artikla

1 . Kaikista tietoturvan ylläpitämiseksi tarvittavista hal
linnollisista toimenpiteistä huolehtivat
i)

iii ) estääkseen tietojen oikeudettoman tallentamisen ja
kaiken oikeudettoman tietojen käytön, muuttamisen
tai poistamisen;
iv )

estääkseen luvattomia henkilöitä käyttämästä tullitie
tojärjestelmässä olevia tietoja tiedonsiirtolaitteiden
avulla ;

v)

taatakseen, että tullitietojärjestelmää käyttämään

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, kukin
valtiossaan sijaitsevien tullitietojärjestelmän päättei
den osalta ;

ii )

valtuutetuilla henkilöillä on tiedonsaantioikeus aino

16 artiklassa tarkoitettu komitea tullitietojärjestel
män sekä samoissa tiloissa tullitietojärjestelmän

kanssa sijaitsevien päätteiden osalta , joita käytetään
teknisiin tarkoituksiin sekä 3 kohdassa edellytettyi
hin tarkastuksiin .

astaan heidän toimivaltaansa kuuluviin tietoihin ;

vi )

taatakseen, että on mahdollista tarkastaa ja todeta ,
mille viranomaisille tietoja voidaan välittää tiedon
siirtolaitteilla ;

2 . Toimivaltaiset viranomaiset ja 16 artiklassa tarkoi
tettu komitea toteuttavat toimenpiteitä erityisesti :
i)

estääkseen luvattomia henkilöitä pääsemästä käyttä
mään tietojen käsittelyyn käytettäviä laitteita ;

ii )

estääkseen luvattomia henkilöitä lukemasta , jäljentä
mästä, muuttamasta tai poistamasta tietoja ja tieto
välineitä ;

vii ) taatakseen, että on mahdollista tarkastaa ja todeta
taannehtivasti , mitä tietoja tullitietojärjestelmään on
tallennettu, milloin ja kuka on tallentanut, sekä
valvoa kyselyjä ;

viii ) estääkseen tietojen luvattoman lukemisen, jäljentämi
sen, muuttamisen tai poistamisen tietojen lähettämi
sen ja tietovälineiden kuljetuksen aikana .
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20 artikla

Edellä 16 artiklassa tarkoitettu komitea seuraa tulli

tietojärjestelmästä tehtäviä kyselyjä varmistaakseen, että
toteutetut haut ovat luvallisia ja valtuutettujen käyttäjien
toteuttamia . Vähintään yksi prosentti kaikista toteute
tuista hauista on tarkastettava . Tällaisten hakujen ja
tarkastusten luettelo on säilytettävä järjestelmässä , ja sitä
saavat käyttää vain 16 artiklassa tarkoitettu komitea sekä
17 ja 18 artiklassa tarkoitetut viranomaiset kyseiseen
tarkoitukseen . Luettelo on poistettava kuuden kuukauden
kuluttua .

N:o C 316/41

Tämän yleissopimuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tut toimivaltaiset tulliviranomaiset vastaavat 19 artiklassa

määrätyistä tietoturvaa koskevista toimenpiteistä kyseisen
jäsenvaltion alueella sijaitsevien tullitietojärjestelmän
päätteiden osalta , 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa määrätystä
uudelleentarkastelusta ja muutoin kyseisen jäsenvaltion
lakien , asetusten ja menettelyjen mukaan tarpeellisesta
tämän yleissopimuksen moitteettomasta täytäntöönpa
nosta .

X LUKU

VASTUU JA KORVAUSVELVOLLISUUS

21 artikla

22 artikla

1 . Kukin jäsenvaltio on vastuussa sen tullitietojärjestel
mään tallentamien tietojen oikeellisuudesta , ajanmukai
suudesta ja laillisuudesta . Kukin jäsenvaltio on myös
vastuussa vuoden 1981 Strasbourgin yleissopimuksen 5
artiklan määräysten noudattamisesta .

1 . Kukin jäsenvaltio vastaa tullitietojärjestelmän toimin
nan ja käytön yhteydessä sen alueella aiheutuneista

2 . Kukin jäsenvaltio on myös kansallisten lakiensa , ase
tustensa ja menettelyjensä mukaisesti vastuussa tullitieto
järjestelmän käytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa henkilöille
aiheutuneista vahingoista .
Jäsenvaltio on myös vastuussa , kun vahingon aiheutti
tiedot toimittanut jäsenvaltio toimittamalla virheellistä
tietoa tai tietoa , joka on vastoin tätä yleissopimusta .

menoista .

2 . Muista tämän yleissopimuksen täytäntöönpanosta
aiheutuvista kuluista , lukuun ottamatta niitä , joita ei voi
pitää erillisinä tullitietojärjestelmän käyttämisestä yh
teisön tulli - ja maataloussäädösten soveltamisessa , vastaa

vat jäsenvaltiot . Kunkin jäsenvaltion osuus määräytyy
suhteessa sen bruttokansantulon osuuteen kaikkien jäsen
valtioiden yhteenlasketuista bruttokansantuloista kulujen
aiheutumisvuotta edeltävänä vuonna .

Tässä kohdassa ilmaisulla " bruttokansantulo " tarkoite

3 . Jos jäsenvaltio , jota vastaan on nostettu virheellisiä
tietoja koskeva kanne, ei ole tiedot toimittanut jäsenval
tio , kyseiset jäsenvaltiot pyrkivät sopimukseen siitä ,
minkä osuuden tiedot toimittanut jäsenvaltio suorittaa
toiselle jäsenvaltiolle korvauksena mahdollisesti maksetta

taan markkinahintaisen bruttokansantuotteen laatimisen

yhtenäistämisestä 13 päivänä helmikuuta 1989 annetussa
neuvoston direktiivissä 89/ 130/ETY , Euratom (') tai sitä
muuttavassa tai korvaavassa yhteisön säädöksessä määri
teltyä bruttokansantuloa .

vasta määrästä . Näin sovitut määrät suoritetaan pyyn
(') EY VI . N :<> L 49 , 21 . 2 . 1989 , s . 26

nöstä .

X

LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANO IA LOPPUMÄÄRÄYKSET

23 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitettu tiedonvaihto tapah
tuu suoraan jäsenvaltioiden viranomaisten välillä .
24 artikla

1 . Tämä yleissopimus on jäsenvaltioiden hyväksyttävä
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti .

2 . Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston
pääsihteerille kunkin valtion valtiosäännön asettamien
vaatimusten mukaisen tämän yleissopimuksen hyväksy
mismenettelyn päätökseen saattamisesta .

3 . Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymme
nen päivän kuluttua siitä , kun viimeisenä tämän muodol
lisuuden suorittava jäsenvaltio on tehnyt 2 kohdan
mukaisen ilmoituksen .
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25 artikla

1 . Tähän yleissopimukseen voi liittyä jokainen valtio ,
josta tulee Euroopan unionin jäsen .
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2 . Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä yleissopimuksen hyväksymiset ja siihen liittymi
set, julistukset ja varaumat samoin kuin kaikki tätä
yleissopimusta koskevat ilmoitukset .

2 . Tämän yleissopimuksen teksti , joka on laadittu
Euroopan unionin neuvostossa yleissopimukseen liittyvän

27 artikla

valtion kielellä , on todistusvoimainen .

1 . Jäsenvaltioiden väliset tämän yleissopimuksen tulkin
3 . Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan .
4 . Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaisen siihen liit
tyneen valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua
siitä päivästä , kun valtio on tallettanut liittymiskirjansa ,
tai tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä , jos se ei
ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen
päivän määräajan päättyessä .

26 artikla

1 . Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän
yleissopimuksen tallettaja .

taa tai soveltamista koskevat riidat on tutkittava ensi

vaiheessa neuvostossa Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen
ratkaisun löytämiseksi .
Jos ratkaisuun ei ole päästy kuuden kuukauden määrä
ajan päättyessä , riidan osapuoli voi viedä asian Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimeen .
2 . Kaikki tämän yleissopimuksen soveltamista koskevat,
yhden tai usean jäsenvaltion ja Euroopan yhteisöjen
komission väliset riidat, joita ei ole voitu sopia neuvotte
luteitse , voidaan jättää Euroopan yhteisöjen tuomioistui
men ratkaistavaksi .
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω , οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από
την παρούσα σύμβαση .
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands .

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

I)ä fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gCoinbhinsiun seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeen
komst hebben gesteld .
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi
muksen .

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konven
tion .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar
único, en lenguas alemana, inglesa , danesa , española , finesa , francesa , griega , gaélica , italiana ,
neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems , i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk, fransk , græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk , svensk
og tysk , hvilke tekster alle har samme gyldighed , og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union .

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer , französischer, griechischer, irischer,
italienischer, niederländischer, portugiesischer , schwedischer und spanischer Sprache , wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πεντε , σε ένα μονο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ιταλική ,
ολλανδική, πορτογαλική , σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of Jul}- in the year one thousand nine hundred and
ninety-five in a single original , in the Danish , Dutch , English , Finnish, French , German, Greek,
Irish, Italian , Portuguese, Spanish and Swedish languages , each text being equally authentic ,
such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union .
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Fait à Bruxelles , le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique,
en langues allemande , anglaise, danoise , espagnole , finnoise , française , grecque , irlandaise,
italienne, néerlandaise , portugaise et suédoise , tous ces textes faisant également foi , exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .
Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain mfle naoi gcéad nócha a cúig, i
scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla , sa Danmhairgis , san Fhionlainnis, sa Fhraincis , sa
Ghaeilge , sa Ghearmáinis , sa Ghréigis , san Iodáilis , san Ollainnis , sa Phortaingeilis , sa Spainnis
agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na teacsanna i ngach ceann de na teangacha sin;
déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrύnaίocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh .

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua
danese , finlandese, francese, greca , inglese , irlandese , italiana , olandese , portoghese, spagnola ,
svedese e tedesca , i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede , esemplare
depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea .
Gedaan te Brussel , de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in
de Deense, de Duitse , de Engelse , de Finse , de Franse, de Griekse , de Ierse , de Italiaanse , de
Nederlandse, de Portugese , de Spaanse en de Zweedse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek , dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco , em exemplar
único, nas línguas alemã , dinamarquesa , espanhola , finlandesa , francesa , grega , inglesa , irlan
desa , italiana, neerlandesa , portuguesa e sueca , fazendo igualmente fé todos os textos ,

depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin , espanjan , hollannin,
iirin , italian, kreikan, portugalin , ranskan , ruotsin , saksan , suomen ja tanskan kielellä kaikkien
näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston
pääsihteeristön arkistoon .
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, pa danska ,
engelska , finska , franska , grekiska , irländska , italienska , nederländska, portugisiska , spanska ,
svenska och tyska , varvid alla texter är lika giltiga , och deponerad i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens råd .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για τηv κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la Kepublique française

Thar ceann Rialtas na hEireann

For the Government of Ireland^1

N:o C 316/45

N:o C 316/46

m

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens Vcägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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NEUVOSTON SÄÄDÖS,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995 ,

yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä
( 95/C 316/03 )

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K. 3 artiklan 2 kohdan
c alakohdan,
sekä katsoo , että unionin tavoitteiden toteuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät Euroopan yhteisöjen
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa yhteistä etua koskevana asiana , joka
kuuluu perustamissopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan , ja

tällaisten petosten mahdollisimman tehokkaaksi torjumiseksi on tarpeen saada aikaan ensimmäi
nen sopimus , jota täydennettäisiin mahdollisimman pikaisesti toisella , Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen rangaistusperusteisen suojan tehokkuuden parantamista koskevalla oikeu
dellisella säädöksellä ,

PÄÄTTÄÄ, että tehdään yleissopimus, jonka teksti on liitteenä ja jonka unionin jäsenvaltioiden
hallitusten edustajat ovat tänään allekir)oittaneet,
SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän yleissopimuksen hyväksymistä valtiosääntöjensä asettamien
vaatimusten mukaisesti .

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 .
Neuvoston puolesta
J. A. BELLOCH JULBE

Puheenjohtaja
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Lill h

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan perusteella tehty yleissopimus yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamisesta

Tämän yleissopimuksen KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat: Euroopan unionin jäsenval
tioita ja jotka
VIITTAAVAT 26 päivänä heinäkuuta 1995 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädök
seen ,

HALUAVAT toimia niin, että niiden rikoslaeilla myötävaikutetaan tehokkaasti Euroopan yhteisö
jen taloudellisten etujen suojaamiseen ,
KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA siihen, että yhteisön tuloihin ja menoihin kohdistuvat petokset eivät
useinkaan rajoitu yksittäisiin maihin ja että niitä tekevät usein järjestäytyneet rikollisverkostot ,
OVAT VAKUUTTUNEITA siitä , että Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen turvaaminen
edellyttää, että näitä etuja vahingoittavat petokselliset menettelyt voidaan saattaa rangaistusseu
raamusten piiriin ja tätä varten hyväksyttäisiin yhteinen määrittely,
OVAT VAKUUTTUNEITA siitä , että on tarpeen säätää tällainen toiminta rangaistavaksi tehok
kain, suhteellisin ja vakuuttavin rangaistuksin , tämän kuitenkaan rajoittamatta muiden seuraa
musten soveltamista tietyissä aiheellisissa tapauksissa , ja tehdä mahdolliseksi säätää , ainakin
törkeiden tapausten osalta , vankeusrangaistuksesta , josta voi seurata rikoksentekijän luovutta
minen toiseen valtioon ,

TINNUSTAVAT, että yrityksillä on tärkeä merkitys Euroopan yhteisöjen budjeteista rahoitetta
villa aloilla ; yrityksessä päätösvaltaa käyttävien ei pitäisi voida välttää rikosoikeudellista
vastuuta tietyissä tilanteissa , ja
OVAT PÄÄTTÄNEET yhdessä torjua Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvia
petoksia sitoutumalla velvoitteisiin , jotka koskevat toimivaltaa , rikoksen johdosta tapahtuvaa
luovuttamista ja keskinäistä yhteistyötä ,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ :

Yleiset määräykset

erityistä velvoitetta rikkoen tapahtuvaa tietojen
ilmoittamatta jättämistä , jolla on sama seuraus
kuin edellä ;

1 . Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan Euroopan yh
teisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvalla petoksella

tällaista varojen väärinkäyttöä muihin tarkoituk
siin kuin ne on alun perin mvönnettv

a ) menojen osalta tahallista tekoa tai laiminlyöntiä , joka

b ) tulojen osalta, tahallista tekoa tai laiminlyöntiä , joka

1 artikla

koskee

koskee

— väärien , virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten
tai asiakirjojen käyttämistä tai esittämistä , josta
seuraa , että Euroopan yhteisöjen yleiseen talousar
vioon tai Euroopan yhteisöjen hoidossa oleviin tai

— väärien, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten
tai asiakirjojen käyttämistä tai esittämistä , josta
seuraa , että Euroopan yhteisöjen yleiseen talousar
vioon tai Euroopan yhteisöjen hoidossa oleviin tai
sen puolesta hoidettuihin budjetteihin sisältyvät

sen puolesta hoidettuihin budjetteihin sisältyviä
varoja nostetaan tai pidätetään oikeudettomasti ;

varat vähenevät oikeudettomasti ;
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— erityistä velvoitetta rikkoen tapahtuvaa tietojen
ilmoittamatta jättämistä , jolla on sama seuraus
kuin edellä ;

— laillisesti saadun edun väärinkäyttämistä , jolla on
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aatteiden mukaisesti tapauksissa , joissa joku heidän käs
kyvaltaansa kuuluva henkilö on tehnyt 1 artiklassa tar
koitetun Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin koh
distuvan petoksen yritvksen lukuun .

sama seuraus kuin edellä .
4 artikla

2 . Jollei 2 artiklan 2 kohdassa toisin määrätä , jäsenval
tiot toteuttavat tarpeelliset ja aiheelliset toimenpiteet saat
taakseen 1 kohdan määräykset osaksi sisäistä rikosoi
keuttaan siten , että niissä tarkoitettu menettely säädetään
rangaistavaksi .
3 . Jollei 2 artiklan 2 kohdassa toisin määrätä , jäsenval
tiot toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet myös sen varmis
tamiseksi , että tahallinen väärien , virheellisten tai puut
teellisten ilmoitusten tai asiakirjojen laatiminen tai toimit
taminen , kun niillä on 1 kohdassa mainittu seuraus ,
säädettäisiin rangaistavaksi , jos ne eivät jo ole rangaista
via joko tahallisena rikoksena tai avunantona tai yllytyk
senä rikokseen tai 1 kohdan mukaisesti määritellyn

petoksen yrityksenä .

Toimivalta

1 . Kukin jäsenvaltio toteuttaa mahdollisesti tarvittavat
toimenpiteet ulottaakseen toimivaltansa rikoksiin , jotka
se on määritellyt 1 artiklan ja 2 artiklan 1 kohdan
mukaisesti , kun

— petos, osallisuus petokseen tai petoksen yritys yhteisö
jen taloudellisia etuja vastaan on tapahtunut koko
naan

tai

osittain

asianomaisen

valtion

alueella ,

mukaan lukien petokset, joissa hyöty on saatu tällä
alueella ,
— sen alueella oleskeleva henkilö tietoisesti avustaa toi

sen valtion alueella tapahtuvassa petoksessa tai yllyt
tää sen tekemisen ,

4 . Edellä 1 ja 3 kohdissa tarkoitettu teon tai laiminlyön
nin tahallisuus on voitava päätellä objektiivisesti havaitta
vista tosiasiallisista olosuhteista .

2 artikla
Seuraamukset

1 . Jäsenvaltiot toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet sää

— rikoksentekijä on asianomaisen jäsenvaltion kansalai
nen ottaen huomioon , että tämän jäsenvaltion lain
säädännössä voidaan edellyttää , että menettely on
säädetty rangaistavaksi myös siinä maassa , missä se
on tehty .
2 . Jäsenvaltiot voivat julistaa , antaessaan 11 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen , etteivät ne sovella 1
kohdan kolmannessa luetelmakohdassa esitettyä sääntöä .

tääkseen 1 artiklassa tarkoitetut teot sekä 1 artiklan 1

kohdassa tarkoitettuihin tekoihin liittyvän avunannon
rikokseen , siihen yllyttämisen tai rikoksen yrityksen
tehokkain , suhteellisin ja vakuuttavin seuraamuksin
rikoksina rangaistaviksi käsittäen ainakin tärkeissä petos
tapauksissa vankeusrangaistukset, joista voi seurata teki
jän luovuttaminen . Kuitenkin törkeänä petoksena pide
tään jokaisen jäsenvaltion vahvistamaa vähimmäismäärää
koskevaa petosta . Tätä vähimmäismäärää ei saa vahvistaa
50 000:ta ecua suuremmaksi .

2 . Kun on kyseessä vähäisempi petos , jossa on kysymys
4 000:ta ecua pienemmästä summasta ja johon ei jäsen
valtioiden lainsäädäntöjen mukaan liity erityisiä raskaut
tavia asianhaaroja , jäsenvaltio voi säätää 1 kohdassa
määrätystä poikkeavia seuraamuksia .

S artikla

Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
ja syyttäminen
1 . Jäsenvaltiot, jotka lainsäädäntönsä mukaan voivat
kieltäytyä luovuttamasta omia kansalaisiaan, toteuttavat
tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen toimivaltansa rikok
siin , jotka ne ovat määritelleet 1 artiklan ja 2 artiklan 1
kohdan mukaisesti , kun rikoksen on tehnyt kyseisen
valtion kansalainen tämän valtion alueen ulkopuolella .

3 . Euroopan unionin neuvosto voi yksimielisesti tarkis

2 . Kun jonkin jäsenvaltion kansalaisen epäillään tehneen
1 artiklassa ja 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rikoksen
toisessa jäsenvaltiossa eikä tämän kansalaisen jäsenvaltio
luovuta häntä toiseen jäsenvaltioon yksinomaan henkilön
kansalaisuuden perusteella , jäsenvaltion on saatettava

taa 2 kohdassa tarkoitettua summaa .

asia omien toimivaltaisten viranomaistensa käsiteltäväksi

3 artikla

Yritysjohtajien rikosoikeudellinen vastuu

syytteen nostamista varten , mikäli siihen katsotaan ole
van aihetta . Syytetoimia varten rikokseen liittyvät asiakir
jat , tiedot ja todisteet toimitetaan rikoksen johdosta
tapahtuvaa luovuttamista koskevan Euroopan yleissopi
muksen 6 artiklan yksityiskohtaisia määräyksiä noudat
taen . Pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ilmoitetaan ,

Jäsenvaltiot toteuttavat mahdollisesti tarvittavat toimen
piteet sen mahdollistamiseksi, että yritysjohtajat tai muut
henkilöt, joilla on yrityksessä päätös- tai valvontavaltaa ,

mihin syytetoimiin on ryhdytty ja mihin ne ovat johta

voitaisiin saattaa rikosoikeudellisesti vastuuseen jäsenval
tioiden kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen peri

3 . Jäsenvaltio ei voi kieltäytyä rikoksen johdosta tapah
tuvasta luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen taloudellisia

neet .
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etuja vahingoittavien petosten ollessa kyseessä vain siksi ,
että rikos koskee veroja ja julkisia maksuja sekä tulleja .

N:o C 316/51

c ) jos teot, joihin ulkomailla annettu tuomio perustuu ,
teki tämän jäsenvaltion virkamies toimiessaan virka
velvollisuuksiensa vastaisesti .

4 . Tässä artiklassa ilmaisulla " jäsenvaltion omat kansa
laiset " tarkoitetaan , mitä asianomainen valtio on rikok
sen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Euroo
pan yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja
saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti anta

3 . Poikkeuksia , joista on ilmoitettu julistuksella 2 koh
dan mukaisesti , ei sovelleta , kun kyseinen jäsenvaltio on
samojen tosiseikkojen osalta pyytänyt toista jäsenvaltiota
ryhtymään syytetoimiin tai on suostunut kyseisen henki

massaan julistuksessa ilmoittanut.

lön luovuttamiseen .

4 . Tämä artikla ei vaikuta voimassa oleviin jäsenvaltioi
6 artikla

Yhteistyö

den välisiin asiaa koskeviin kahden - tai monenvälisiin

sopimuksiin ja julistuksiin .

1 . Jos 1 artiklassa tarkoitettu petos on rikoksena ran
gaistava ja koskee vähintään kahta jäsenvaltiota , nämä
valtiot toimivat tehokkaasti yhdessä esitutkinnassa , syyt
tämisessä ja rikoksesta tuomitun seuraamuksen täytän
töönpanossa , esimerkiksi keskinäistä oikeusapua anta
malla, luovuttamalla rikoksentekijän tai siirtämällä asian
käsittelyn tai toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion
täytäntöönpanon .

2 . Jos rikos kuuluu useamman jäsenvaltion toimivaltaan
ja nämä voivat ryhtyä pätevästi syytetoimiin samojen
tosiseikkojen perusteella , kyseiset jäsenvaltiot toimivat
yhteistyössä päättääkseen, mikä niistä ryhtyy syytetoimiin
rikoksentekijää tai tekijöitä vastaan, pyrkimyksenä kes
kittää syytetoimet mikäli mahdollista yhteen jäsenvalti
oon .

7 artikla

H artikla
Yhteisön tuomioistuin

1 . Jäsenvaltioiden väliset tämän yleissopimuksen tulkin
taa tai soveltamista koskevat riidat on tutkittava ensi

vaiheessa neuvostossa Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen
ratkaisun löytämiseksi .
Jos ratkaisuun ei ole päästy kuuden kuukauden määrä
ajan päättyessä , riidan osapuoli voi viedä asian Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimeen .

2 . Kaikki tämän yleissopimuksen 1 tai 10 artiklan sovel
tamista koskevat, yhden tai usean jäsenvaltion ja Euroo
pan yhteisöjen komission väliset riidat, joita ei ole voitu
sopia neuvotteluteitse, voidaan jättää Euroopan yhtei
söjen tuomioistuimen ratkaistavaksi .

Non bis in idem
9 artikla

1 . Jäsenvatiot soveltavat kansallisessa rikoslainsäädän
nössään " non bis in idem " -periaatetta , jonka mukaan
henkilöä , jota koskeva oikeudenkäynti on saatettu lop
puun yhdessä jäsenvaltiossa , ei voida asettaa syytteeseen
samojen tosiseikkojen perusteella toisessa jäsenvaltiossa ,
mikäli rangaistus , jos sellainen oli määrätty , on pantu
täytäntöön tai sitä ollaan panemassa täytäntöön taikka
sitä ei enää voida panna täytäntöön sen valtion lainsää

Kansalliset säännökset

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä jäsenvalti
oita antamasta kansallisia säännöksiä , jotka sisältävät
laajempia velvoitteita kuin tästä yleissopimuksesta johtu
vat .

dännön mukaan , jossa tuomio annettiin .
10 artikla

2.

Ilmoittaessaan 1 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta

Tietojen toimittaminen

menettelyn loppuunsaattamisesta jäsenvaltio voi julistuk
sessa ilmoittaa , ettei tämän artiklan 1 kohta sido sitä
yhdessä tai useammassa seuraavista tapauksista :

a ) jos seikat, joihin ulkomailla annettu tuomio perustuu ,

tapahtuivat kokonaan tai osittain sen omalla alueella .
Jälkimmäisessä tapauksessa tätä poikkeusta ei sovel
leta , jos teot tapahtuivat osittain sen jäsenvaltion
alueella , jossa tuomio annettiin ;

b ) jos teot, joihin ulkomailla annettu tuomio perustuu ,
muodostavat rikoksen tämän jäsenvaltion turvalli
suutta tai muuta yhtä keskeistä etua vastaan;

1 . Jäsenvaltiot toimittavat Euroopan yhteisöjen komis
siolle tekstit , joilla niitä koskevat tämän yleissopimuksen
määräyksistä johtuvat velvoitteet saatetaan osaksi niiden
s säistä oikeutta .

2 . Tämän yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi kor
keat sopimuspuolet määrittelevät Euroopan unionin neu
vostossa , mitä tietoja on vaihdettava jäsenvaltioiden tai
näiden ja komission välillä , ja määrittelevät tietojen siirtä
mistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt .

N:o C 316/52
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Voimaantulo

1 . Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä yleissopimus
valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti .
2 . Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston
pääsihteerille kunkin valtion valtiosäännön asettamien
vaatimusten mukaisen tämän yleissopimuksen hyväksy
mismenettelyn loppuunsaattamisesta .
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2 . "Iamän yleissopimuksen teksti , joka on laadittu uni
oniin liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvos
tossa , on todistusvoimainen .

3 . Liittymiskirjat talletetaan talteenottajan huostaan .
4 . Tämä yleissopimus tulee voimaan jokaisen siihen liit
tyneen valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua
siitä päivästä , kun valtio on tallettanut liittymiskirjansa ,
tai tämän yleissopimuksen voimaantulopäivänä , jos se ei
ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen
päivän määräajan päättyessä .

3 . Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymme
nen päivän kuluttua siitä , kun viimeisenä tämän muodol

13 artikla

lisuuden suorittava jäsenvaltio on tehnyt 2 kohdan
mukaisen ilmoituksen .

Talteenottaja

12 artikla

Liittyminen

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

1 . Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän
yleissopimuksen talteenottaja .
2 . Talteenottaja julkaisee Kuroopan yhteisöjen viralli
sessa lehdessä yleissopimuksen hyväksymiset ja siihen
liittymiset, julistukset ja varaumat samoin kuin kaikki
tätä yleissopimusta koskevat ilmoitukset .
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πιστακτη των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάπο από
την παρούσα σύμβαση .
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Da fhianu sin , chuir na Länchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gCoinbhinsiun seo .
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeen
komst hebben gesteld .
Em fé do que , os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi
muksen .

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konven
tion .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar
único , en lenguas alemana , inglesa , danesa , española , finesa , francesa , griega , gaélica , italiana ,
neerlandesa , portuguesa y sueca , cuyos textos son igualmente auténtic y míe será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems , i ét eksemplar
på dansk , engelsk, finsk, fransk , græsk, irsk , italiensk, nederlandsk , portugisisk, spansk , svensk
og tysk , hvilke tekster alle har samme gyldighed , og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union .
Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer
Urschrift in dänischer, deutscher , englischer , finnischer , französischer, griechischer, irischer ,
italienischer, niederländischer , portugiesischer , schwedischer und spanischer Sprache , wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt .

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χιλι:χ εννιακόσια ενενήντα πέντε , σε ένα μόνο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική , γερμανική , δανική , ελληνική , ιρλανδική , ισπανική , ιταλική ,
ολλανδική , πορτογαλική , σουηδική και φινλανδική γλώσσα , όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-five in a single original , in the Danish , Dutch , English , Einnish, French, German , Greek ,

Irish , Italian , Portuguese, Spanish and Swedish languages , each text being equally authentic ,
such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union .
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Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze , en un exemplaire unique,
en langues allemande , anglaise , danoise , espagnole , finnoise , française , grecque , irlandaise ,
italienne , néerlandaise , portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi , exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .
Arna dhéanamh sa Bhruiséil , an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain mile naoi gcéad nócha a cúig, i
scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla , sa Danmhairgis , san Fhionlainnis , sa Fhraincis , sa
Ghaeilge , sa Ghearmáinis , sa Ghréigis , san Iodáilis , san Ollainnis , sa Phortaingeilis , sa Spáinnis
agus sa tSualainnis agus comhύdarás ag na teacsanna i ngach ceann de na teangacha sin ;
déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrύnaίocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh .
Fatto a Bruxelles , acidi ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua
danese, finlandese , francese, greca , inglese, irlandese , italiana , olandese , portoghese , spagnola ,
svedese e tedesca , i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede , esemplare
depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea .

Gedaan te Brussel , de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in
de Deense , de Duitse , de Engelse , de Finse , de Franse , de Griekse , de Ierse , de Italiaanse , de
Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek , dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .
Feito em Bruxelas , em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco , em exemplar
único, nas línguas alemã , dinamarquesa , espanhola , finlandesa , francesa , grega , inglesa , irlan
desa , italiana , neerlandesa , portuguesa t sueca , fazendo igualmente fé todos os textos ,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenenteräkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin , espanjan , hollannin,
iirin , italian , kreikan , portugalin , ranskan , ruotsin , saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien
näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston
pääsihteeristön arkistoon .
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, pa danska ,
engelska , finska , franska , grekiska , irländska , italienska , nederländska , portugisiska , spanska ,
svenska och tyska , varvid alla texter är lika giltiga , och deponerad i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens rad .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατία::

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann
For the Government of Ireland
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Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

N:o C 316/57

N:o C 316/58
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JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI

SOPIMUS

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan perusteella tehdyn tietotekniikan käyttöä
tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin
jäsenvaltioiden kesken
( 95/C 316/04 )

BELGIAN KUNINGASKUNTA ,
TANSKAN KUNINGASKUNTA,
SAKSAN LIITTOTASAVALTA ,
HELLEENIEN TASAVAL TA ,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,
RANSKAN TASAVALTA ,

IRLANTI ,
ITALIAN TASAVALTA ,
LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA ,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA ,
ITA VALLAN TASAVALTA ,

PORTUGALIN TASAVALTA ,
SUOMEN TASAVALTA ,
RUOTSIN KUNINGASKUNTA ,

ISON-BRITANNIAN (A POHTOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA ,

Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan perusteella tehdyn yleissopimuksen tietotekniikan käytöstä tullialalla ,
jäljempänä " yleissopimus ".

KATSOVAT, ETTÄ tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen nopea soveltaminen on
tärkeää ,

KATSOVAT, ETTÄ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 7 artiklan mukaisesti mainitun sopimuksen
VI osaston määräykset eivät estä kiinteämmän yhteistyön toteuttamista tai kehittämistä kahden tai
useamman jäsenvaltion välillä , ellei tällainen yhteistyö ole ristiriidassa mainitun sopimuksen VI osastossa
määrätyn yhteistyön kanssa tai haittaa sitä , ja

KATSOVAT, ETTÄ tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen mahdollinen väliaikainen
soveltaminen tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken ei ole ristiriidassa Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön kanssa eikä estä sitä ,
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OVAT SOPINEET SEURAAVAA :

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

— " yleissopimuksella " Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K. 3 artiklan perusteella tehtyä
yleissopimusta tietotekniikan käytöstä tullialalla ,
— " korkeilla sopimuspuolilla " Euroopan unionin jäsenvaltioita , jotka ovat yleissopimuksen
osapuolia,
— " osapuolilla " Euroopan unionin jäsenvaltioita , jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia .

2 artikla

Yleissopimusta sovelletaan väliaikaisesti seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisestä päi
västä , jolloin kahdeksas tämän sopimuksen osapuolina olevista korkeista sopimuspuolista on
tallettanut hyväksymis- tai ratifioimiskirjansa .

3 artikla

Tämän yleissopimuksen väliaikaiselle soveltamiselle välttämättömät siirtymäsäännökset hyväksy
tään niiden korkeiden sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella , joiden kesken yleissopimusta
väliaikaisesti sovelletaan, muita korkeita sopimuspuolia kuullen . Tämän väliaikaisen soveltami
sen aikana yleissopimuksen 16 artiklassa määrätylle komitealle annettuja tehtäviä hoitavat
korkeat sopimuspuolet yhteisellä sopimuksella tiiviissä yhteistyössä Euroopan yhteisöjen komis
sion kanssa . Yleissopimuksen 7 artiklan luvun 3 kohdan ja 16 artiklan määräyksiä ei voida
panna täytäntöön tänä aikana .

4 artikla

1 . Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten yleissopimuksen allekirjoittaneille jäsen
valtioille . Sopimus on hyväksyttävä tai ratifioitava . Se tulee voimaan seuraavan kolmannen
kuukauden ensimmäisenä päivänä , jolloin kahdeksas korkea sopimuspuoli on tallettanut hyväk
symis- tai ratifioimiskirjansa .

2 . Korkean sopimuspuolen osalta, joka tallettaa hyväksymis - tai ratifioimiskirjansa myöhem
pänä ajankohtana , tämä sopimus tulee voimaan tallettamispäivää seuraavan kolmannen kuu
kauden ensimmäisenä päivänä .

3 . Hyväksymis- tai ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
huostaan, joka toimii tallettajana .

5 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä englannin-, espanjan -, hollannin-, iirin-, italian-,
kreikan-, portugalin-, ranskan -, ruotsin-, saksan-, suomen - ja tanskankielisenä kappaleena ,
jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen , talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsih
teerin huostaan, joka toimittaa kullekin osapuolelle oikeaksi todistetun jäljennöksen .

6 artikla

Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa yleissopimuksen tullessa voimaan .
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio .
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses

Übereinkommen gesetzt.
Σε πίστωση των ανοατέρω , οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από
την παρούσα σύμβαση .
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands .
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention .

Da fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lämh leis an gCoinbhinsiun seo .

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente
convenzione .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeen
komst hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da
presente convenção .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopi
muksen .

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konven
tion .

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar

único, en lenguas alemana, inglesa , danesa , española , finesa, francesa , griega , gaélica , italiana,
neerlandesa, portuguesa y sueca , cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado
en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea .

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems , i ét eksemplar
på dansk, engelsk, finsk , fransk, græsk , irsk , italiensk , nederlandsk , portugisisk , spansk , svensk
og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deporteres i arkiverne i Generalsekretariatet
for Rådet for Den Europæiske Union .

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer
Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer,
italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache , wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekreta
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλιοι εννιακόσια ενενήντα πέντε , σε ένα μονο
αντίτυπο, στην αγγλική , γαλλική, γερμανική , δανική , ελληνική, ιρλανδική, ισπανική , ιταλική,
ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου
αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευριοπαϊκής
Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and

ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French , German, Greek,
Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic,
such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the
European Union.
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Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique,
en langues allemande, anglaise , danoise , espagnole , finnoise , française, grecque , irlandaise ,
italienne , néerlandaise, portugaise et suédoise , tous ces textes faisant également foi , exemplaire
qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne .
Ama dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain mile naoi gcéad nócha a cúig, i
scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla , sa Danmhairgis , san Fhionlainnis , sa Fhraincis, sa
Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis , sa Phortaingeilis , sa Spáinnis
agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na teacsanna i ngach ceann de na teangacha sin ;
déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh 1 gcartlann Ardrύnaίocht Chomhairle an
Aontais Eorpaigh.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque , in unico esemplare in lingua
danese , finlandese , francese, greca , inglese, irlandese , italiana , olandese , portoghese, spagnola ,
svedese e tedesca , i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede , esemplare
depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea .

Gedaan te Brussel , de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in
de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse , de Ierse , de Italiaanse , de
Nederlandse, de Portugese , de Spaanse en de Zweedse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk
authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van
de Europese Unie .
Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco , em exemplar
único, nas línguas alemã, dinamarquesa , espanhola , finlandesa , francesa , grega , inglesa , irlan
desa , italiana, neerlandesa , portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos ,
depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh
deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan , hollannin ,
iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan , suomen ja tanskan kielellä kaikkien
näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston
pääsihteeristön arkistoon .
Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska ,
engelska , finska, franska , grekiska , irländska , italienska , nederländska , portugisiska , spanska ,
svenska och tyska , varvid alla texter är lika giltiga , och deponerad i arkiven vid generalsekreta
riatet för Europeiska unionens råd .

Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien

For regeringen for Kongeriget Danmark
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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por el Gobierno del Reino de Espana

Pour le gouvernement de la République française

Thar ceann Rialtas na hEireann

For the Government of Ireland
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Per il governo della Repubblica italiana

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich
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Pelo Governo da Republica Portuguesa

Suomen hallituksen puolesta

På svenska regeringens vägnar

For the Government ot the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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