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SUOMEN KANTA:

Vapaan liikkuvuuden periaatteen yhä laajempi käytännön toteuttaminen Euroopan unionissa on asettanut
lisääntyviä haasteita lainvalvontatyölle. Jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö ja
lainsäädäntöviranomaisten kansallinen työ eivät useissa tapauksissa anna riittäviä edellytyksiä
tehokkaaseen lainvalvontatyöhön kasvava n ja uusia muotoja saava n rajat ylittävä n rikollisuuden
vastapainoksi.
Prümin sopimuksen tarkoituksena on luoda oikeudelliset puitteet sopimuspuolina olevien EU:n
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen käytännön yhteistyö n tehostamiselle vakavan
kansainvälisen rikollisuuden, kuten terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjumisessa. Jäsenvaltioiden
lainvalvontaviranomaisten käytännön yhteistyön edistäminen on yksi EU:n oikeus- ja sisäasioiden ja
myös Suomen puheenjohtajuuskauden keskeisistä tavoitteista. Sopimuksen keskeiset periaatteet ja siten

sen mukainen viranomaisyhteistyö eri yhteistyöaloilla vastaavat EU:n piirissä sovittuja tai esimerkiksi
Haagin ohjelmaan sisältyviä, erityisesti ns. saatavuusperiaatteen toteuttamista koskevia tavoitteita.
Sopimuksen keskeinen osa on jäsenvaltioiden viranomaisten välisen tietojenvaihdon tehostaminen. DNAtietojen vertailu on sopimuksen mukaan tarkoitus toteuttaa viitetietojärjestelmän avulla. Tämä koskee
sekä varsinaisia DNA-tunnisteita että tahratunnisteita eli rikospaikalle jääneistä tahroista tehtyjä DNAtunnisteita. Suomen näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisin tapa vertailla DNA-tietoja keskenään
olisi tehdä sellaiset tekniset muutokset kunkin sopimusvaltion järjestelmiin, että järjestelmät kykenisivät
automaattisesti vertailemaan talletettuja numeerisia tietoja ja ilmoittamaan osumista. Varsinaiset
henkilötiedot (kenen DNA-tunniste on kyseessä) vaihdettaisiin olemassa olevien oikeusapusopimusten
nojalla. Ajamalla tietoja ristiin voitaisiin saada useita osumia, mikä voisi auttaa selvittämättä jääneiden
(”pimeiden”) rikosten selvittämisessä. Myös sormenjälkien kohdalla on päädytty automaattiseen
vertailuun ja viitetietojen käyttöön, mutta määräyksissä ei ole tehty eroa sen suhteen, onko kyseessä
rikospaikalta löydetty sormenjälki, jonka omistaja on tuntematon vai varsinainen sormenjälkitunniste
tunnetusta henkilöstä. Sormenjälkien automaattinen vertailu on teknisesti vaikeampi toteuttaa kuin DNAtietojen vertailu. Viitetietojärjestelmän merkitys on siinä, että sen avulla kyetään mahdollisimman
nopeasti kohdistamaan tietopyyntö siihen valtioon, jossa tieto on. Nykyisin pyyntöjä joudutaan
lähettämään satunnaisesti niihin maihin, joilla arvellaan olevan tietoa.
Ainoastaan sopimuspuolten ajoneuvorekisteritietoihin tulisi sopimuksen mukaan sopimuspuolilla olla
täysin suora pääsy. Tämä on merkittävä muutos nykytilanteeseen, jossa ajoneuvoa koskevaa tietoa
joudutaan erikseen pyytämään. Pyynnön vastaanottanut osapuoli harkitsee, voiko se luovuttaa tiedon vai
vetoaako se kieltäytymisperusteisiin. Suorassa pääsyssä tietojärjestelmiin kieltäytymisperusteiden käyttö
ei ole mahdollista.
Sopimuksen 47 artiklan 1 kohdan Euroopan unionissa sovituilla säännöillä on etusija verrattuna Prümin
sopimukseen nähden ja mahdolliset tulevaisuudessa sovittavat yleissopimuksen soveltamisalaan liittyvät
järjestelyt korvaavat vastaavat Prümin sopimuksen mukaiset järjestelyt. Näin sopimus ei muodosta estettä
EU:n piirissä tapahtuvalle yhteistyö n edelleen kehittämiselle. Tästä periaatteesta johtuen päällekkäisten
järjestelmien rakentamisen riskiä ei käytännössä ole. Riskiä pienentää edelleen mukana olevien
jäsenvaltioiden määrä ja luonne. Sopimuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti yhteistyö tullaan siirtämään
kolmen vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta osaksi Euroopan unionin oikeusjärjestystä. Tämän
hetken arvioiden mukaan integrointi osaksi unionia tapahtuisi siis viimeistään vuonna 2009.
Prümin sopimus on eräs viime vuosien merkittävimmistä sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavista
kehityskuluista Euroopan unionissa. Sen vaikutus näkyy jo nyt unionin yhteistyössä. Sopimusta ei ole
valmisteltu EU:n tiiviimmän yhteistyön periaatteita ja periaatteita noudattaen. Prosessina se ei siten vastaa
Suomen EU-politiikan yleisiä tavoitteita.
Ottaen huomioon sopimuksen käytännön merkitys sekä lisäarvo kansainvälisen viranomaisyhteistyön
tehostamisen kannalta valtioneuvosto katsoo kuitenkin, että Suomen tulisi pyrkiä liittymään sopimukseen.
Liittymällä sopimukseen Suomi kykenisi tehostamaan kansainvälistä viranomaisyhteistyötään
lainvalvonnassa sekä vaikuttamaan yhteistyön edelleen kehittämiseen. Hallitus pyrkii sovittamaan
sopimusneuvottelut mahdollisimman hyvin yhteen Suomen puheenjohtajakaudella tapahtuvan Haagin
välitarkastelun kanssa.
Suomen oikeudellinen sitoutuminen sopimukseen tapahtuisi sopimuksen 51 artiklan mukaisesti
liittymällä. Liittymistä koskevaan hallituksen esitykseen sisällytettäisiin yksityiskohtaiset arviot
sopimukseen liittymisen edellyttämistä lainsäädännön muutoksista sekä sopimukseen liittymisen
taloudellisista vaikutuksista.
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Sopimukseen liittymisen lainsäädännöllisiä vaikutuksia on selvitetty lausuntokierroksen avulla.
Tähänastisessa selvitystyössä ei ole ilmennyt, että sopimukseen sisältyisi Suomen lainsäädännön kannalta
erityisen ongelmallisia sopimusmääräyksiä. Sopimus sisältää kuitenkin useita lainsäädännön alaan
kuuluvia määräyksiä ja eräiden sopimuksen määräysten voidaan jäljempänä yksityiskohtaisemmin
esitettävällä tavalla arvioida edellyttävän voimassa olevan lainsäädännön täydentämistä ja tarkentamista.
Selvitystyötä jatketaan edelleen yksittäisten lainsäädännön muutoksia edellyttävien sopimusmääräysten
osalta, ottaen huomioon myös samanaikaisesti Euroopan unionin piirissä tapahtuva valmistelu esimerkiksi
tietojen saatavuusperiaatteen sekä III pilarin tietosuojakysymyksiä koskevan sääntelyn osalta. Oikeusministeriön asian valmistelun yhteydessä antamassa lausunnossa arvioidaan perustuslakivaliokunnan
lausuntokäytäntöön viitaten, että sopimus ei olisi ongelmallinen perustuslain Suomen täysivaltaisuutta
koskevien säännöksien kannalta. Asian luonteen vuoksi perusteltua, että perustuslakivaliokunta käsittelisi
asiaa.
Jäljempänä on esitetty arvio sopimukseen liittymisen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista.
Yksityiskohtaisempi arvio liittymisen taloudellisista kustannuksista sisältyisi liittymistä koskevaan
hallituksen esitykseen. Taloudellisten vaikutusten osalta on huomioitava, että samansuuruiset taloudelliset
vaikutukset syntyvät Prümin sopimuksesta riippumatta sitä vastaavien Haagin ohjelmaan sisältyvien
tavoitteiden, kuten tietojen saatavuusperiaatteen toteuttamisesta.

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ:
Yleistä
Prümin sopimus on Saksan, Itävallan, Belgian, Alankomaiden, Luxemburgin, Ranskan ja Espanjan
välinen sopimus, joka allekirjoitettiin 27.5.2005. Saksa toimii sopimuksen tallettajana. Sopimus tulee
voimaan kahden sen ensimmäisenä ratifioivan valtion välillä. Tämän hetkisten arvioiden mukaan sopimus
tulisi voimaan vuoden 2006 puoleen väliin mennessä.
Sopimus sisältää DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamista, rajat ylittävää operatiivista
yhteistyötä sekä terrorismin ja laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevia määräyksiä. Lisäksi
sopimuksessa on tietosuojaa koskevia määräyksiä. Sopimus liittyy kaikilta osin Euroopan unionissa jo nyt
Haagin ohjelman mukaisesti tehtävään tai sovittuun yhteistyöhön. Sopimuksen mukaan kaikilla EU:n
jäsenvaltioilla on mahdollisuus liittyä siihen. Sopimukseen on kirjattu määräys sen tuomisesta osaksi
EU:ta. EU:n säädöksillä on sopimuksen määräyksiin nähden etusija.
Prümin sopimus on perinteinen kansainvälinen sopimus, joka sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia
määräyksiä. Se on hyväksyttävä ja ratifioitava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Sopimuksen pääasiallinen sisältö
Luku I: Yleiset määräykset
Sopimuspuolten tarkoituksena on parantaa rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti vastavuoroisella tietojen
vaihtamisella. Sopimus on avoin EU:n jäsenvaltioille, joten esimerkiksi Norja, Islanti tai Sveitsi eivät voi
liittyä siihen. Sopimuksen 1 artiklan mukaisesti sopimuspuolet sitoutuvat kolmen vuoden kuluessa
sopimuksen voimaantulosta tekemään aloitteen sopimuksen määräysten saattamiseksi osaksi EU:n
oikeusjärjestystä. Artiklan mukaisesti aloite perustuu joko komission ehdotukseen tai se on tehtävä
yhteistyössä komission kanssa. Yhteistyön siirtäminen Euroopan unionin piiriin tapahtuu EU:n
perussopimusten mukaisesti. Sopimuspuolet toimittavat säännöllisesti yhteisiä edistymisraportteja
neuvostolle ja komissiolle.
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Luku II: Tietojen vaihto
Prümin sopimus sisältää toimenpiteitä DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtamiseksi.
Sopimuksella on tietojen vaihdon osalta vahvoja yhtymäkohtia Haagin ohjelmaan, jonka mukaan
lainvalvontatietojen rajat ylittävään vaihtoon sovelletaan 1.1.2008 alkaen tietojen saatavuusperiaatetta,
jota koskeva ehdotus on toimitettu eduskunnan käsiteltäväksi U-kirjelmällä (U 50/2005 vp).

DNA-tietojen vaihto (2-7 artiklat)
Prümin sopimuksen mukaan kukin sopimuspuoli perustaa kansalliset DNA-analyysitiedostot rikosten
tutkimiseksi sekä ylläpitää niitä. Tietojen kysely, käsittely ja käyttö tapahtuvat kansallisen lainsäädännön
mukaisesti.
Jokainen sopimuspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen DNA-tietojen etsintää ja vertailua varten.
Sopimuksen 3 artiklassa viitataan siihen, että näille yhteyspisteille annetaan pääsy toisen sopimuspuolen
DNA-tietojärjestelmän viitetietoihin rikosten tutkimista varten niissä tapauksissa, joissa halutaan verrata
henkilötunnistetta toisen valtion järjestelmän tietoihin. Haut voidaan tehdä vain yksittäistapauksissa ja ne
kohdistuvat henkilötunnisteisiin. Artikla 4 koskee tahratunnisteita. Sekä 3 että 4 artiklojen määräykset
pitävät sisällään automaattisen hakurobotin, joka etsii vastaavaa DNA-tunnistetta toisten sopimuspuolten
sekä henkilö- että tahratunnisteista. Tietoa hakeva sopimuspuoli saa tiedon vastaavuudesta, minkä jälkeen
voidaan lähettää asiaa koskeva pyyntö henkilötiedon saamiseksi toisesta valtiosta. Sopimuspuolille
annetaan siis vain pääsy toisen sopimuspuolen sellaisiin DNA-tietueisiin, joista ilmenee vain DNAprofiili sekä viitenumero, joita ei ole mahdollista yhdistää suoraan kehenkään henkilöön. Mikäli DNAtietojen vastaavuus todetaan, sovelletaan asian jatkokäsittelyssä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevia
säännöksiä ja periaatteita.

Sormenjälkitietojen vaihto (8-11 artiklat)
Myös sormenjälkien osalta sopimusosapuolet vaihtavat keskenään tietoja rikosten torjumiseksi ja
tutkimiseksi. Kukin sopimuspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen tiedonvaihtoa varten ja sallii muiden
sopimuspuolten vastaaville yhteyspisteille rikosten torjuntaa ja tutkintaa varten pääsyn ja hakuoikeuden
tietueisiin, jotka sisältävät vain sormenjälkitiedot ja viitenumeron ja joita ei ole mahdollista yhdistää
suoraan kehenkään henkilöön.
Se, mitä yllä on sanottu 3 ja 4 artiklan kohdalla DNA-tiedoista, pätee myös sormenjälkitietoihin ja niiden
vertailuun sopijapuolten kesken.

Ajoneuvorekisteritietojen vaihto (12 artikla)
Sopimuksen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan keskenään ajoneuvorekisteritietoja rikosten
torjuntaa ja tutkintaa varten sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jokainen
sopimuspuoli nimeää myös tältä osin kansallisen yhteyspisteen tiedonvaihtoa varten ja sallii muiden
sopimuspuolten vastaaville yhteyspisteille suoran pääsyn ja hakuoikeuden seuraaviin tietoihin:
§ ajoneuvon omistajaa ja / tai haltijaa koskevat tiedot
§ ajoneuvoja koskevat tiedot.

DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen vaihtoon liittyvät tekniset seikat
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Sopimuksen mukaan sekä DNA-, sormenjälki- että ajoneuvorekisteritietojen vaihtoon liittyvistä teknisistä
yksityiskohdista sovitaan erikseen implementointisopimuksissa (artiklat 6.2, 11.2 ja 12.2).
Alustavien tietojen mukaan suunnitelmat sopimuspuolten välisen hakukonejärjestelmän kehittämiseksi
ovat varsin edistyneitä. Järjestelmä pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2008 aikana.
Tietojenvaihto väkivallan torjumiseksi joukkotapahtumissa (13 - 15 artikla)
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja rikosten torjumiseksi mm. urheilutapahtumien ja
Eurooppa- neuvoston kokousten yhteydessä sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan keskenään sekä
henkilötietoja että muita tietoja. Kukin sopimuspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen tiedonvaihtoa
varten. Henkilötietoja voidaan vaihtaa vain silloin, kun lainvoimaisten tuomioiden tai muiden vastaavien
seikkojen perusteella voidaan olettaa, että kyseiset henkilöt muodostavan turvallisuusuhan. Tietojenvaihto
tapahtuu kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Toimitetut tiedot on poistettava heti kun uhka on ohi ja
viimeistään vuoden kuluttua.

Luku III: Toimenpiteet terrorismin ehkäisemiseksi
Terroritekojen torjumiseen tähtäävä tietojenvaihto (16 artikla)
Sopimuspuolet sitoutuvat kansallista lainsäädäntöään noudattaen vaihtamaan keskenään henkilötietoja
silloin, kun se on tarpeen, koska tiettyjen tosiseikkojen perusteella voidaan olettaa asianomaisten
henkilöiden syyllistyvän sellaisiin rikoksiin, joista säädetään terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston
puitepäätöksen (2002/475/YOS) 1 - 3 artiklassa. Jokainen sopimuspuoli nimeää kansallisen yhteyspisteen
tällaista tiedonvaihtoa varten. Tiedot toimittava valtio voi asettaa tietoja koskevia käyttörajoituksia, jotka
ovat sitovia.
Lennon turvallisuushenkilöt (17 - 19 artikla)
Sopimuksessa todetaan, että kukin valtio päättää itse ja oman lentoturvallisuuspolitiikkansa mukaisesti
lennon turvallisuushenkilöiden (Sky Marshals) käytöstä oman maansa koneissa. Sopimuspuolet antavat
pyynnöstä toistensa turvallisuushenkilöille yleisen oikeuden kantaa asetta, ammuksia ja muita tarvittavia
varusteita lennoilla sopimusvaltioon tai – valtiosta. Sopimuspuoli voi asettaa turvallisuushenkilöitä vain
oman maansa lentoyhtiön koneisiin. Sopimuspuolet tukevat toisiaan vartijoiden koulutuksessa.
Toimivaltaisen koordinaatioviranomaisen tulee ilmoittaa turvallisuushenkilön käytöstä kirjallisesti toisen
sopimusvaltion koordinaatioviranomaiselle viimeistään kolme päivää ennen lentoa. Tapauksessa, jossa on
kyse akuutista vaaratilanteesta, ilmoitus on tehtävä välittömästi ja lähtökohtaisesti ennen koneen
laskeutumista.
Lennon turvallisuushenkilöiden osalta sopimuksessa on säännökset myös virka-aseen, ammusten ja
muiden tarvittavien varusteiden käsittelystä lentokoneesta poistumisen jälkeen. Sopimus lähtee siitä, että
virka-ase, ammukset ja muut varusteet on välittömästi maahantulon jälkeen luovutettava kohdemaan
viranomaisten säilytettäväksi turvallisessa paikassa.
Luku IV: Toimenpiteet laittoman maahanmuuton torjumiseksi
Asiakirja-asiantuntijat (20 -22 artiklat)
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Asiakirja-asiantuntijoiden lähettämistä kolmansiin kauttakulku- tai lähtövaltioihin koordinoidaan
sopimusosapuolten kesken yhteisen tilannearvion perusteella. Tietoja asiantuntijoiden toiminnan
tuloksista vaihdetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Yksittäistapauksissa sopimusosapuolet voivat
määrätä yhden joukostaan koordinoimaan toimintaa. Asiantuntijoiden tehtävät rajataan
ulkomaanedustustojen neuvontaan ja tuloksista tiedottamiseen, kuljetusyhtiöiden koulutukseen ja
neuvontaan sekä rajatarkastuksista vastuussa olevien sijoitusvaltion viranomaisten neuvontaan.
Avustaminen maahanmuuttajien palauttamistoimissa (23 artikla)
Sopimuspuolet tukevat toisiaan maahantulijoiden palauttamistoimissa. Ne kertovat suunnittelemistaan
palautuksista toisilleen ajoissa ja tarjoavat toisille mahdollisuutta osallistua niihin. Palauttamista koskeva
yhteistyö koskee sekä jäsenvaltioiden lentoasemien (23 artiklan 1 kohta) että maa-alueiden (23 artiklan 2
kohta) kautta tapahtuvaa palauttamista. Määräysten mukaan palautuksissa sovitaan saattamisesta ja
turvallisuustoimenpiteistä. Jos palautus tapahtuu jonkun sopimusosapuolen alueen kautta, tämä tukee
palauttamista ja käyttää tarvittaessa lainsäädäntönsä sallimia pakkokeinoja palautettavaa henkilöä
kohtaan. Sopimuspuolet nimeävät yhteyspisteen palautusten suunnittelua ja täytäntöönpanoa varten. Alan
asiantuntijat tapaavat säännöllisesti arvioidakseen suoritettujen yhteisten toimien tuloksia ja tutkiakseen
yhteistyön mahdollisia ongelmia.
Luku V: Muut yhteistyön muodot
Yhteiset operaatiot (24 - 25 artiklat)
Yhteistyön tehostamiseksi sopimuspuolet voivat järjestää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi ja rikosten torjumiseksi yhteisiä partioita ja muuta yhteistyötä, jossa toisen sopimuspuolen
viranomaisten edustajat tekevät operatiivista yhteistyötä toisen sopimuspuolen alueella. Viimeksi mainittu
valtio voi kansallista lainsäädäntöään noudattaen antaa toisen sopimuspuolen lainvalvontaviranomaisen
edustajille oikeuden käyttää julkista valtaa yhteisissä operaatioissa. Näitä valtuuksia voidaan käyttää vain
vastaanottavan valtion viranomaisten johdolla ja pääsääntöisesti näiden läsnä ollessa. Näiden
viranomaisten antamat ohjeet ovat sitovia. Aluevaltio on vastuussa toisen sopimuspuolen viranomaisten
toiminnasta alueellaan.
Hätätilanteissa toisen sopimuspuolen virkamiehet voivat lupaa etukäteen pyytämättä ylittää valtioiden
välisen rajan toteuttaakseen toisen sopimuspuolen raja-alueella sen lainsäädäntöä noudattaen
toimenpiteitä ihmisten henkeä tai fyysistä turvallisuutta uhkaavien vaarojen torjumiseksi. Sopimuksessa
tarkoitetusta hätätilanteesta on kyse silloin, kun toisen sopimuspuolen viranomaisten toimien odottaminen
voisi aiheuttaa vaaran aktualisoitumisen.
Hätätilanteessa suoritetuista toimista on ilmoitettava viipymättä sille sopimuspuolelle, jonka alueella
toimitaan. Toisen sopimuspuolen viranomaiset voivat toimia toisen sopimuspuolen alueella vain siihen
saakka, kunnes viimeksi mainittu on toteuttanut tarvittavat toimet vaaran torjumiseksi. Erillisessä
järjestelyssä sovitaan mm. niistä viranomaisista, joille asiaa koskevat ilmoitukset tehdään. Vastuu rajan
ylittäneiden virkamiesten suorittamista toimista kuuluu sille valtiolle, jonka alueella toimitaan.

Avustaminen joukkotapahtumissa, katastrofeissa ja vakavissa onnettomuuksissa (26 artikla)
Sopimuspuolet antavat toisilleen tukea joukkotapahtumien sekä katastrofien ja vakavien onnettomuuksien
yhteydessä. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen mahdollisimman pikaisesti tapahtumista, joilla on rajat
ylittäviä vaikutuksia. Ne toteuttavat tarpeellisia poliisitoimia omalla alueellaan tilanteissa, joista aiheutuu
rajat ylittäviä vaikutuksia, ja avustavat mahdollisuuksien mukaan pyynnöstä sitä sopimuspuolta, jonka
alueella tällainen tilanne aktualisoituu.
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Yhteistyö pyynnöstä (27 artikla)
Sopimuspuolet sitoutuvat antamaan toisilleen pyynnöstä apua toimivaltuuksiensa ja kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti. Ne avustavat toisiaan Schengenin vuoden 1990 täytäntöönpanoyleissopimuksen määräysten ja erityisesti sen 39 artiklan mukaisesti.
Luku VI: Virka-aseiden käyttö ja vastuu
Yhteisiin partioihin osallistuvat virkamiehet voivat käyttää kansallisia virkapukujaan. He voivat kantaa
virka-asetta, ammuksia ja muita varusteita toisessa sopimusvaltiossa, mutta niitä saadaan käyttää vain
itsepuolustus- tai hätävarjelutapauksissa. Tiettyjen aseiden ja ammusten kantaminen voidaan kieltää.
Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja niistä virka-aseista, ammuksista ja muista
tarpeellisista varusteista, joiden käyttö niiden alueella sallitaan sekä niiden käyttämiselle asetetuista
ehdoista.
Virkamiehiin, jotka käyttävät toisen sopimuspuolen alueella moottoriajoneuvoa, sovelletaan samoja
sääntöjä kuin vastaanottavan valtion virkamiehiin. Sopimusosapuolet tarjoavat samanlaista suojelua ja
apua toisen sopimuspuolen virkamiehille kuin omille vastaaville virkamiehilleen.
Sopimuspuolen virkamiehet, jotka toimivat tämän sopimuksen perusteella toisen sopimuspuolen alueella,
rinnastetaan rikosoikeudellisen vastuun osalta jälkimmäisen sopimuspuolen virkamiehiin, jollei muusta
sopimuksesta muuta johdu.
Luku VII: Tietosuoja
Sopimus sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä henkilötietoja koskevasta tietosuojasta. Henkilötietojen
käsittelyssä sovelletaan vähintään Euroopan Neuvoston vuoden 1981 yleissopimuksen ja siihen liittyvän
vuoden 2001 lisäpöytäkirjan mukaista tasoa ottaen huomioon myös vuoden 1987 suositukset
henkilötietojen käsittelystä poliisialalla. Sopimuksen määräykset koskevat tämän lisäksi tietojen
käyttötarkoitusta, toimivaltaisia viranomaisia, tietojen paikkansapitävyyttä, niiden säilyttämisaikoja ja
poistamista, tietoturvaa, tietojen käytön valvontaa sekä asianomaisten henkilöiden oikeutta saada
pyynnöstä tieto heitä koskevista käsitellyistä tiedoista ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista.
Luku VIII: Loppumääräykset (42–52 artiklat)
Sopimus sisältää normaalit määräykset toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä, alueellisesta
soveltamisesta, suhteesta kahden- ja monenvälisiin sopimuksiin, ratifioinnista, tallettajasta ja
voimaantulosta. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan vain sikäli, kun ne ovat Euroopan unionin
säännöstön mukaisia. Jos unionissa hyväksytään sopimuksen alalla säännöstöä, sopimuksen vastaavat
säännökset syrjäytyvät tai niitä muutetaan.
KANSALLINEN KÄSITTELY:
EU- ministerivaliokunta 2.11.2005 (tilannekatsaus), 17.2.2006
Lausuntokierros (SM, OM, VM, LVM, UM, Valtioneuvoston kanslia, Suojelupoliisi, Keskusrikospoliisi,
Tullihallitus, Ulkomaalaisvirasto, Merenkulkulaitos, Tietosuojavaltuutettu)

KANSALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ:
Tietojen vaihto
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Sopimuksen tarkoittaman tietojenvaihdon piiriin Suomessa kuuluvia lainvalvontaviranomaisia olisivat
Suomessa poliisi, tulli ja rajavartiolaitos. Sopimuksen voimaansaattamisen yhteydessä tulisi varmistaa,
että mainittu lainsäädäntö mahdollistaisi sen, että poliisi-, tulli- ja rajavartio viranomaiset saisivat
tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavia sopimuksen nojalla vaihdettavia tietoja.
Sopimuksen DNA-tietojen (2-4 art.), sormenjälkitietojen (8-10 art.), ei-henkilötietojen ja henk ilötietojen
(13 ja 14 art.) sekä terrorismintorjuntatietojen (16 art.) luovuttamista koskevat määräykset liittyvät
henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 37 § (761/2003, ns.
poliisirekisterilaki) sekä henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 38 §
mahdollistavat laajan tietojen luovuttamisen toisen EU-valtion lainvalvontaviranomaisille. Tietojen
luovuttaminen voi tapahtua myös teknisen käyttöyhteyden avulla.
Sopimuksen edellyttämässä tietojenvaihdossa tarvittavien uusien henkilörekisterien (viitetietokantojen)
perustamisesta on perustuslain 10 §:n mukaisesti säädettävä lailla. Mahdollisten uusien
henkilörekistereiden on täytettävä perustuslain 10 §:ssä edellytetyt vaatimukset.

DNA-tietojen vaihto
Sopimuksen 7 artiklassa määrätään DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarvittavan ”solumateriaalin”
keräämisestä ja DNA-tunnisteen toimittamisesta toiseen sopimusvaltioon. Suomessa DNA-tunnisteiden
määrittämisestä ja tallentamisesta säädetään pakkokeinolain 6 luvun 5 §:ssä (646/2003). Sen mukaan
rikoksesta epäillylle saadaan tehdä DNA-tunnisteen määrittämistä varten tarpeellinen henkilönkatsastus,
jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. DNA-tunniste saadaan
poliisilain 1 §:n 1 momentissa (493/1995) säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tallettaa poliisin
henkilörekisteriin. DNA-tunniste saadaan tallettaa poliisin henkilörekisteriin myös henkilötietojen
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 8 §:n 3 momentin 6 kohdan nojalla. Poliisin
henkilörekisteriin ei saa tallettaa DNA-tunnistetta, joka sisältää tietoa rekisteröitävän muista
henkilökohtaisista ominaisuuksista kuin sukupuolesta. DNA-tunnisteiden poistamisesta rekisteristä
säädetään ns. poliisirekisterilaissa. Kyseinen pakkokeinolain säännös koskee ainoastaan rikoksesta
epäillyn DNA-tunnistetta. Muiden kuin rikoksesta epäiltyjen DNA-tunnisteen määrittämisestä säätää
pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n 2 momentti. Kyseisen lainkohdan mukaan, jos on tehty rikos, josta
säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, saadaan DNA-tunnisteen määrittämiseksi
tai muun vastaavan tutkinnan suorittamiseksi tarpeellinen henkilönkatsastus tehdä henkilöille, joita ei
epäillä kyseisestä rikoksesta, jos tutkinnalla on erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle sen
vuoksi, että rikoksen selvittäminen olisi mahdotonta tai olennaisesti vaikeampaa käyttämällä tutkinnan
kohteiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia keinoja. DNA-tunniste sekä muut vastaavat tutkintatulokset on
hävitettävä ja säilytetyt näytteet tuhottava, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai jätetty sillensä.
Prümin sopimuksen artiklassa 7 ei tehdä eroa sille, onko kyseinen henkilö rikoksesta epäilty vai
esimerkiksi asiano mistaja tai sivullinen henkilö. Artikla asettaa lisäksi velvollisuuden kerätä ja toimittaa
toiseen sopimusvaltioon artiklassa tarkoitettuja tietoja. Artiklassa mainitaan kolme edellytystä, joiden on
kuitenkin täytyttävä DNA-tunnisteen toimittamiseksi toiseen sopimusvaltioon. Tämän vuoksi artikla n ei
arvioida olevan ongelmallinen Suomen lainsäädännön kannalta. Etenkin kun 7 artiklan 3 kohdan mukaan
myös DNA-tunnistepyynnön kohteena olevan valtion tarvittavan ”solumateriaalin” keräämisen
edellytykset ja edellytykset määritetyn DNA-tunnisteen toimittamiseksi pyynnön esittäneeseen valtioon
on täytyttävä.
Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994) 15 § edellyttää, että pakkokeinoja
voidaan käyttää pyynnön täytäntöön panemisessa ainoastaan, jos se olisi mahdollista vastaavassa
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kansallisessa tapauksessa. Edellytetään siis kaksoisrangaistavuutta. Sopimuksen 7 artiklassa on huomioitu
kansalliset säännökset, joten tältä osin sopimus ei ole ristiriidassa kansallisen lainsäädäntömme kanssa.
Ajoneuvorekisteritietojen vaihto
Sopimuksen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat vaihtamaan keskenään ajoneuvorekisteritietoja rikosten
torjuntaa ja tutkintaa varten sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Suomessa ajoneuvorekisteri ei ole poliisin vaan ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) ylläpitämä. Prümin
sopimus edellyttää toisen maan viranomaisen suoraa pääsyä tietojärjestelmään ja henkilötietoihin.
Määräys on kirjoitettu velvoittavaan muotoon.
Määräykseen sitoutuminen edellyttäisi Suomessa todennäköisesti tarkistuksia ajoneuvohallintokeskuksen
tieliikenteen tietojärjestelmästä annettuihin säännöksiin. Tietojen saatavuus voitaisiin todennäköisesti
toteuttaa siten, että ajoneuvorekisteritiedot annettaisiin poliisin välityksellä. Ajoneuvoliikennerekisteristä
annetun lain (541/2003) 15 §:n mukaan viranomaisilla on oikeus tietojen edelleen luovuttamiseen, jos
luovuttaminen perustuu lakiin, Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteeseen tai Euroopan
yhteisön lainsäädäntöön.

Tietojen vaihto väkivallan torjumiseksi joukkotapahtumissa
Suomen lainsäädäntö rajoittaa poliisin oikeuden pyytää rikosrekisteritietoja vain pakkokeinotilanteisiin.
Prümin sopimuksen artikla 14 mahdollistaisi tietojen käytön silloin kun lainvoimaisten tuomioiden tai
muiden seikkojen ohella henkilön voidaan olettaa olevan turvallisuusuhka. Suomen lainsäädäntö ei salli
tietojen käyttöä 14 artiklan mukaisissa tilanteissa ja lainsäädäntöä tulisi tältä osin muuttaa.

Toimenpiteet terrorismin ehkäisemiseksi
Prümin sopimus säätelee tietojen vaihtoa terrorismin torjumiseksi. Sopimuspuolen luovuttamiin tietoihin
asettamiensa ehtojen ja rajoitusten sitovuus Suomessa edellyttää todennäköisesti kansallisen
lainsäädännön muuttamista. Salassapidon osalta tulisi antaa ehdoton säännö s, jossa todettaisiin, että
Prümin sopimuksen 16 artiklassa tarkoitetulla tavalla toiselta sopimuspuolelta saadut tiedot ovat salaisia.
Säännökseen ei tulisi sisällyttää vahinkoedellytyslauseketta vaan se voisi olla kansainvälisistä
tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 6 §:n (588/2004) kaltainen.
Prümin sopimuksessa säädetään lennon turvallisuusvartijoiden (Sky Marshals) käytöstä. Sopimus sisältää
määräyksiä myös aseiden, ammusten ja välineiden kantamisesta sekä kansallisista yhteys- ja
yhteensovittamispisteistä. Lennon turvallisuusvartijoiden aseiden maahantuonti, maastavienti ja
hallussapito kuuluu Suomessa ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan. Tuotaessa aseita maahan niille
pitää lain mukaan hankkia asianmukaiset siirto- ja hallussapitoluvat erikseen kutakin tapausta varten.
Aseiden ja ammusten kantamista koskevat määräykset edellyttäisivät ampuma-aselain 17 §:n
(soveltamisalaa koskevat poikkeukset) ja mahdollisesti järjestyslain 9 §:n (vaaralliset esineet) 3 momentin
täydentämistä.
Vastaavans isältöisiä ampuma-aselain soveltamisalan poikkeuksia on tehty aiemmin Schengenin
yleissopimuksen, EU:n oikeusapusopimuksen ja Napoli II- yleissopimuksen voimaan saattamisen
yhteydessä. Näissä tapauksissa virkamies voi rajan ylittäessään kantaa virka-asetta, mutta aseen käyttö on
kiellettyä muutoin kuin hätävarjelutapauksessa. Ampuma-aselain muutos mahdollistaa siis virka-aseen
maahantuonnin ilman maahantuontilupaa. Em. sopimusten voimaansaattamislait puolestaan antavat
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valtuuden tulla sopimuspuolen alueelle aseen kanssa ja käyttää sitä tiettyyn tarkoitukseen. Prümin
sopimus lähtee lentoturvallisuusvartijoiden osalta siitä, että vartijoiden on välittömästi saapuessaan
maahan luovutettava aseensa viranomaisten säilytettäväksi.
Nykyinen EU-asetus yhteisistä siviili- ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ollaan korvaamassa
uudella asetuksella. Asetusehdotus on U-asiana myös eduskunnan käsiteltävänä (U 38/2005 vp).
Asetusehdotuksen liite sisältää myös yleisluontoisia säännöksiä lennon turvahenkilöistä. Jäsenvaltioilla
olisi edelleen oikeus olla antamatta lupaa lennon turvahenkilöiden käyttöön niiden lentoliikenteen
harjoittajien lennoilla, joille ne ovat myöntäneet liikenneluvan. Mainitussa U-kirjelmässä todetaan, että
valtioneuvosto on valmis hyväksymään sen, että lennolla olevien ilma-alusten turvaaminen sisällytetään
asetuksen sovelt amisalaan. Samalla valtioneuvosto pitää kiinni siitä, että aseistettujen turvamiesten
käytön salliminen lennoilla on jätettävä jäsenvaltioiden omaan päätösvaltaan. Suomi on pitänyt
lähtökohtana lentojen turvallisuuden varmistamista jo lentoasemilla niin, ettei aseistettuihin turvamiehiin
ole suomalaisissa ilma-aluksissa tarvetta.

Toimenpiteet laittoman maahanmuuton torjumiseksi

Prümin sopimuksen yhteisten palautuslentojen järjestämistä koskevat määräykset perustuvat voimassa
olevaan yhteisön lainsäädäntöön (neuvoston päätös 2004/573/EY yhteisten palautuslentojen
järjestämisestä sekä neuvoston direktiivi 2003/110/EY avustamisesta lentoteitse tapahtuvissa
palautuksissa).
Sopimuksen 23 artiklan 2 kohta sisältää uudentyyppisen palauttamismenettelyn, jonka mukaan
sopimuspuoli voi tarvittaessa toteuttaa palauttamismenettelyn toisen sopimusvaltion kautta.
Kauttakulkuvaltion on tehtävä tätä koskeva päätös, jossa määritellään palautuksen täytäntöönpanoa
koskevia ehtoja sekä asettaa palautuksen kohteena oleviin henkilöihin kohdistuvia rajoituksia oman
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Tämän määräyksen voi tulkita tarkoittavan muulla tavoin kuin
yhteisillä palautuslennoilla toteutettavia, maa- tai merialueen kautta tapahtuvia palautuksia. Määräyksen
tarkempi merkitys selvitetään asian jatkovalmistelun yhteydessä. Samassa yhteydessä arvioidaan sen
merkitystä Suomen lainsäädännön kannalta, ottaen huomioon myös perustuslain täysivaltaisuutta
koskevat säännökset.

Yhteiset operaatiot

Yhteisten operaatioiden osalta voidaan todeta että rajojen yli tapahtuvia toimenpiteitä voidaan pitää
nykyään tavanomaisena kansainvälisenä yhteistyönä, kuten eduskunnan perustuslakivaliokunta on
todennut käsitellessään mm. Schengenin yleissopimuksen sekä Napoli II -yleissopimuksen
voimaansaattamista.
Prümin sopimuksen 24 artiklan määräykset yhteisistä operaatioista tulee arvioida perustuslain 1 §:n 1
momentissa tarkoitetun Suomen täysivaltaisuuden kannalta. Perustuslain täysivaltaisuussäännöstä
tulkittaessa on perustuslain esitöiden mukaan otettava huomioon Suomen jäsenyys useissa
kansainvälisissä järjestöissä (HE 171998 vp, s. 71/II) ja sitä on tarkasteltava Suomen kansainvälisten
velvoitteiden valossa sekä erityisesti ottaen huomioon Suomen jäsenyys Euroopan unionissa (HE 1/1998
vp, s.72/11).
Perustuslakivaliokunta on pitänyt perustuslain mukaisina EU:n jäsenvaltioiden pitkälle meneviäkin
toimivaltuuksia, kun niiden käyttötilanteet sijoittuvat Suomen alueen ulkopuolelle (PeVL 44/2002 vp,
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s.3/I). Prümin sopimukseen ei kuitenkaan sisälly tällaista rajausta, vaan toisen sopimusvaltion
viranomaiset saavat vallan toimia myös Suomen alueella ja osin samalla tavalla kuin kansalliset
viranomaiset sopimuksen tarkoittamissa asioissa sekä käyttää tällöin Suomen oikeudenkäyttöpiiriin ja
siellä oleskeleviin kohdistuvaa julkista valtaa. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että tällaistakin
toimivaltaa voidaan tietyillä edellytyksillä antaa ulkomaan viranomaiselle tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä (PeVL 11/2001 vp, PeVL 21/2003 vp, ja PeVL 9/2003 vp).
Tärkeää artikla 24:n osalta on, että toimivallan antamisen vieraan valtion viranomaiselle tulee tapahtua
toimivaltaa luovuttavan valtion oman lainsäädännön puitteissa ja suostumuksella ja että toiminnassa on
noudatettava toimivaltaa luovuttavan valtion lainsäädäntöä. Lisäksi operaatio suoritetaan isäntävaltion
ohjauksessa ja pääsäännön mukaan isäntävaltion poliisimiehen läsnä ollessa. Vieraan valtion
poliisimiehet olisivat myös Suomessa toimiessaan rikosoikeudellisen vastuun piirissä.
Prümin sopimuksen artiklojen 25 ja 26 nojalla sopimuspuolet antavat toisilleen tukea joukkotapahtumien
sekä katastrofien ja vakavien onnettomuuksien yhteydessä. Tietojen luovuttamista koskevat määräykset
vaikuttavat poliisitoiminnan osalta lainsäädännöllisesti ongelmattomilta. Ns. poliisirekisterilain 37§
mahdollistaa laajan tietojen luovuttamisen toisen EU- valtion lainvalvontaviranomaisille. Lisäksi
rajavartiolaitoksella on henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 38 ja 39
§:n nojalla laaja mahdollisuus näiden tietojen luovuttamiseen. Myös suuriin tapahtumiin liittyvää
toimenpiteiden yhteensovittamista sekä tarkkailijaluonteisten virkamiesten, asiantuntijoiden ja
neuvonantajien lähettämistä ja välineavun antamista koskevat määräykset vaikuttavat viranomaisten
osalta lainsäädännöllisesti ongelmattomilta.
Prümin sopimuksen 27 artiklassa säännelty pyynnöstä tapahtuva yhteistyö toteutetaan sopimuspuolten
lainsäädännön puitteissa ja niiden toimivallan rajoissa. Avustaminen pyynnöstä toteutetaan Schengenin
täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen määräysten ja erityisesti sen 39 artiklan mukaisesti.
Suomessa poliisin toimintaan liittyvät lähinnä Prümin sopimuksen 27 artiklan aseiden alkuperän
selvittämistä (2 kohdan 7 alakohta), poliisirekisteritietojen luovuttamista (2 kohdan 8 alakohta), aseita,
räjähteitä, rahanväärennöksiä ja arvopaperipetoksia koskevien varoitusten antamista (2 kohdan 9
alakohta) sekä rajat ylittävän tarkkailun, rajat ylittävän takaa-ajon ja valvottujen läpilaskujen käytännön
toimeenpanoa koskevien tietojen luovuttamista (2 kohdan 10 alakohta) koskevat määräykset. Osa toimista
kuuluu myös rajavartiolaitoksen ja tullin toimialaan. Ns. poliisirekisterilain 37 § mahdollistaa laajan
tietojen luovuttamisen toisen EU- valtion lainvalvontaviranomaisille. Poliisilain 53 §:n 1 momentin
mukaan poliisin antamasta virka-avusta vieraan valtion poliisille on voimassa, mitä siitä on erikseen
säädetty tai Suomea velvoittavassa kansainvälisessä sopimuksessa sovittu.
Vaikka Prümin sopimuksessa yhteistyötä kutsutaan poliisiyhteistyöksi, Suomessa sen mukaista
yhteistyötä voisi toteuttaa myös muu toimivaltainen lainvalvontaviranomainen kuin poliisi, kuten tulli tai
rajavartiolaitos. Yhteistyön päämäärät ovat kuitenkin sen laatuisia, että Suomessa tullin osallistuminen
siihen vaikuttaisi olevan marginaalista. Olisi kuitenkin selvitettävä ainakin tällaisen yhteistyön suhde ja
siihen suhtautuminen pohjoismaisten rajatulliyhteistyösopimusten osalta yhdessä Prümin sopimukseen
mahdollisesti liittyvien muiden pohjoismaiden eli Ruotsin ja Norjan kanssa. Pohjoismaiset sopimukset
sallivat tulliviranomaisten operoimisen toisen osapuolen alueella tullitehtävissä. Tällaisissa operaatioissa
voisi tulla vastaan Prümin sopimuksen 25 artiklassa tarkoitettuja suojaamis- ja ennaltaehkäisemistilanteita, joissa tulliviranomaisten voisi olla tarkoituksenmukaista toimia. Näin voisi käydä myös
sovellettaessa EU:n ns. Napoli II yleissopimusta, joka mahdollistaa samanlaista rajat ylittävää
operatiivista toimintaa. Koska pohjoismaiset sopimukset ovat Napoli II sopimusta suotuisempia, tulli
soveltaa pääsääntöisesti niitä tällaiseen yhteistyöhön. Napoli II yleissopimuksen rajat ylittävää yhteistyötä
voivat Suomessa soveltaa myös poliisi ja rajavartiolaitos.
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Yleiset säännökset virka-aseiden käytöstä ja vastuunjaosta
Sopimuksen 28 artiklan aseenkäyttöä koskevat määräykset sisältävät mahdollisuuden sellaiseen
merkittävään julkisen vallan käyttöön, joka edellyttäisi asian huomioimista sopimuksen
voimaansaattamista koskevan lain lisäksi ainakin poliisilaissa.
Tällä hetkellä yhteisiä tutkintaryhmiä koskevassa puitepäätöksessä ja sitä koskevassa kansallisessa laissa
(1313/2002, HE 186/2002) on säädetty ehdoista, joilla toisen jäsenvaltion viranomainen voi toimia
Suomen alueella. Poliisilain (493/1995) 22 a §:ssä säädetään myös vieraan valtion virkamiehen
toimivallasta Suomessa.
Mahdollisuus perustaa suunnitelmallinen toiminta pelkästään tilapäistarpeita varten poliisilain 27 §:n
(voimakeinojen käyttö) 3 momenttiin ja 46 §:ään (poliisimiestä avustavan henkilön valtuudet) otettujen
säännösten varaan jäisi liian tulkinnanvaraiseksi. Vieraan valtion virkamiehen toimivaltuuksia koskevaa
sääntelyä on otettu Schengenin yleissopimuksen osalta poliisilakiin sekä MLA-sopimuksen ja Napoli II –
sopimuksen osalta sopimusten erillisiin voimaansaattamislakeihin. Aseiden ja ammusten kantamista
koskevat määräykset edellyttäisivät ampuma-aselain 17 §:n (soveltamisalaa koskevat poikkeukset) ja
mahdollisesti järjestyslain 9 §:n (vaaralliset esineet) 3 momentin täydentämistä.
Prümin sopimuksen 30 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan sopimuksen määräyksiin perustuva vastuu
määräytyy Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19. kesäkuuta 1990 tehdyn
yleissopimuksen 43 artiklan mukaisesti. Sen mukaisesti sopimusvaltioiden välisessä vastuunjaossa on
lähtökohtana, että sopimusvaltio vastaa viime kädessä aina omien virkamiestensä rajat ylittävissä
tehtävissä aiheuttamista vahingoista tehtävän suorittamisvaltion lainsäädännön mukaisesti. Kyseinen
määräys koskee yksinomaan korvausvastuun jakautumista sopimusvaltioiden välillä eikä sillä ole
vaikutusta vahinkoa kärsineen oikeuteen saada korvausta kärsimästään vahingosta.
Sopimuksen 30 artiklan toisen virkkeen mukaan ilma-aluksissa toimivien (aseistettujen)
lentoturvallisuusvartijoiden toiminnasta johtuvaan vastuuseen ei sovelleta edellä mainittua 43 artiklaa.
Prümin sopimus jättää epäselväksi sekä sen, millä perusteella rajausta on pidetty tarpeellisena, että sen,
miten sopimusvaltioiden (keskinäinen) korvausvastuu määräytyy ko. virkamiesten toiminnasta johtuvan
korvausvastuun osalta.
On sinänsä perusteltua, että vahingonkorvausvastuu sopimusvaltioiden välillä on järjestetty Prümin
sopimukseen perustuvassa toiminnassa vastaavasti kuin Schengenin sopimusta sovellettaessa.
Sopimuksen 30 artikla koskee viittaussäännöksensä nojalla ainoastaan sopimusvaltioiden välistä
vastuunjakoa eikä sopimukseen sisälly määräyksiä 30 artiklan ulkopuolelle rajatuista vastuutilanteista.
Artikla ei näin ollen vaikuta vahinkoa aiheuttaneen tai sitä kärsineen henkilön oikeuksiin ja
velvollisuuksiin. Artikla vaikuttaa kuitenkin välittömästi Suomen valtion isännänvastuuseen perustuvan
vahingonkorvausvastuun alueelliseen ulottuvuuteen, joka vallitsevan käsityksen mukaan lienee
asianmukaista järjestää lailla. Tämän vuoksi tämä artikla kuulunee lainsäädännön alaan.
Prümin sopimuksen artiklassa 31 edellytetään, että virkamiehiä, jotka toimivat toisen sopimusvaltion
alueella, kohdellaan samalla tavoin kuin tämän valtion omia virkamiehiä heidän tehdessään rikoksia tai
rikosten kohdistuessa heihin. Säännös ei tuottane ongelmia, koska rikosoikeudellinen virkavastuu on
rikoslain 40 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan jo ulotettu koko laajuudessaan ulkomaiseen virkamieheen,
joka toimii Suomen alueella kansainvälisen sopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen nojalla
tarkastus-, tarkkailu-, takaa-ajo- tai esitutkintatehtävissä. Mainitut ulkomaiset virkamiehet rinnastetaan
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kotimaisiin virkamiehiin myös silloin, kun virkamiehiä vastustetaan tai heihin kohdistetaan rikoksia.
Heihin kohdistuviin tekoihin sovelletaan mm. virkamiehen väkivaltaista vastustamista, niskoittelua ja
virkavallan anastusta koskevia rikosla in säännöksiä (RL 17:20). Heihin virkatoimessa tai virkatoimen
vuoksi kohdistunut tahallinen surmaaminen voidaan katsoa murhaksi (RL 21:18). Ulkomaisen
virkamiehen käsite on kattava (RL 40 luvun 11 §:n 4 kohta).
Tietosuoja
Prümin sopimuksen kannalta keskeiset erityissäännökset sisältyvät lakiin henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa (761/2003, ns. poliisirekisterilaki). Sopimuksen kannalta mainittavia erityissäännöksiä
ovat oikeusministeriön arvion mukaan myös laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
(579/2005), tullilaki (1466/1994) sekä laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997).
Poliisin osalta ns. poliisirekisterilain säännökset näyttäisivät alustavan arvion mukaan pääosin kattavan
sopimuksen tietosuojaa koskevat määräykset. Lisäsääntelyä olisi mahdollisesti harkittava lähinnä 37
artiklan 3 kohdan (tietojen poistaminen tietojen tarpeellisuuden lakkaamisen sekä tietojen luovuttajan
kansallisen lainsäädännön mukaisen tietojen säilytysajan päättymisen vuoksi), 39 artiklan 4 kohdan
(tiedonhakutietojen säilytysaika) ja 39 artiklan 5 kohdan (tietosuojaviranomaiset) johdosta.
Tietosuojaviranomaisten osalta ns. poliisirekisterilain 46 ja 47 §:ään on otettu erilliset säännökset
tarkastusoikeuden toteuttamisesta Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmän tietoihin ja Schengenin
tietojärjestelmän teknisen tuen yksikön ylläpitämän tiedoston tietoihin.
Oikeusministeriön lausunnossa käsiteltiin sopimuksen tietosuojaa koskevien määräysten suhdetta vireillä
oleviin III-pilarin tietojen saatavuusperiaatetta (KOM(2005) 490 ) ja tietosuojaa koskeviin
puitepäätösehdotuksiin (KOM (2005) 475).
Oikeusministeriö toteaa, että Prümin sopimuksen tietosuojaa koskevat yleiset määräykset ovat asialliselta
sisällöltään hyvin pitkälle saman sisältöiset kuin vastaavat, joskin yksityiskohtaisemmat III-pilarin
tietosuojaa koskevan puitepäätösehdotuksen määräykset.
Sopimuksen periaatteiden mukaisesti Haagin ohjelman mukaisesti laadittava ns. III pilarin tietosuojaa
koskeva puitepäätös (U 48/2005 vp) korvaisi voimaan tullessaan Prümin sopimuksen määräykset siltä
osin kuin Prümin sopimuksen määräykset ovat ristiriidassa mainitun puitepäätöksen kanssa.

Täytäntöönpano- ja loppumääräykset
Sopimuksen 44 artiklan mukaan sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä sopimuksia
sopimuksen hallinnollisesta täytäntöönpanosta. Määräyksen viittauksen hallinnollisiin sopimuksiin on
tulkittava tarkoittavan, että näillä sopimuksilla ei muuteta sopimukseen sisältyviä, esimerkiksi
tietojenvaihtoa koskevia periaatteita, vaan ne sisältäisivät ainoastaan tarkentavia hallinnollisia
määräyksiä. Jos tällaisten sopimusten katsotaan olevan poliisin osalta poliisilain 53 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja poliisin toimialaan kuuluvia, tavanomaisina pidettäviä yhteistoimintasopimuksia, poliisilain
53 §:n 2 momenttia olisi mahdollisesti täydennettävä. Nykyisellään momentti mahdollistaa
yhteistoimintasopimusten tekemisen ainoastaan naapurivaltioiden ja Itämeren naapurivaltioiden
poliisitoiminnasta vastaavien viranomaisten kanssa. Sitä vastoin rajavartiolain (578/2005) 83 § näyttäisi
mahdollistavan rajavartiolaitoksen osalta tarvittavat sopimukset.

Ahvenanmaan suostumus
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Kansallisten viranomaisten määräämistä sekä rekisteritietojen antamista koskevien määräysten osalta
(artiklat 6, 11 ja 12) on otettava huomioon, että Ahvenanmaalla on toimivalta yleistä järjestystä ja
turvallisuutta koskevissa asioissa. Maakunnalla on oma poliisihallinto. Maakunnan suostumus
sopimuksen voimaantulolle Ahvenanmaalla on tarpeen.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Kustannukset kyetään tarkemmin arvioimaan vasta sitten, kun tiedetään kunkin tietoluokan osalta tekniset
ratkaisut. Kustannuksia tulee aiheutumaan kansallisiin tietojärjestelmiin tehtävistä muutostöistä.
Todennäköisesti nämä kustannukset tulevat jäsenvaltioiden kannettaviksi. Jos Ajoneuvohallintokeskus
järjestäisi suoran käyttöoikeuden selainyhteydellä, sopimuspuolten lainvalvontaviranomaisten
tietojenluovutuslupien ja –sopimusten sekä käyttöoikeuksien hallinnointi aiheuttaisi virastolle runsaasti
lisätyötä ja resurssointitarvetta sekä lisäkustannuksia poliisiliittymän kautta tapahtuvaan tietojen
luovutukseen verrattuna. Käytönha llinnasta ja tietosuojan ja –turvan hallinnasta ja riittävästä valvonnasta
aiheutuvat vuosittaiset ylläpitokustannukset olisivat arviolta noin 300 000 euroa vuodessa. Jos erityisen
PALKO -hankkeen myötä rakennetut ATJ -tietojärjestelmäratkaisut olisivat teknisesti riittäviä, suorien
käyttöoikeuksien aiheuttamat kustannukset tietojärjestelmämuutoksina olisivat arvioilta noin 200 000
euroa. Mikäli ATJ -tietojärjestelmäratkaisut osoittautuisivat riittämättömiksi, kustannukset nousisivat
tästä huomattavasti. Poliisiliittymän kautta toteutettuna lisääntyvä kyselymäärä aiheuttaisi
Ajoneuvoha llintokeskukselle arviolta 200 000 euron vuosittaisen lisän tietojärjestelmän ylläpito- ja
käyttökustannuksiin.
Poliisin osalta kuluja aiheutuisi DNA- ja sormenjälkirekisteritietojen automaattisesta vertailusta sekä
mahdollisesti ajoneuvorekisteritietojen välittämisestä. Kuluja aiheutuu edellisessä kappaleessa lueteltujen
hallinnollisten ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta sekä tietojärjestelmien muutostöistä arviolta
200 000– 300 000 euroa. Riippuen siitä, joudutaanko perustamaan useita erilaisia teknisiä ratkaisuja eri
sopimuspuolten kanssa, kulut voivat olla sanottua määrää huomattavasti suurempia.
Kaiken kaikkiaan on odotettavaa, että puitepäätöksen voimaantulon myötä eri rekistereiden kyselymäärä
nousee, koska päätöksen tavoitteena on merkittävästi helpottaa ulkomaisten lainvalvontaviranoma isten
tiedonsaantia muiden sopimuspuolten rekistereistä. Kasvun määrää ja sen johdosta aiheutuvia
kustannuksia tietojärjestelmien ylläpidossa on kuitenkin ehdotuksen tässä vaiheessa va ikea arvioida.
Taloudellisten vaikutusten osalta on huomioitava, että samansuuruiset taloudelliset vaikutukset syntyvät
Prümin sopimuksesta riippumatta sitä vastaavien Haagin ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden, kuten
tietojen saatavuusperiaatteen toteuttamisesta.

MUUT MAHDOLLISET ASIAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT:
Vaikka Prümin sopimuksen kattavuus on suppeampi, on se luonteeltaan samankaltainen kuin vuonna
1985 allekirjoitettu Schengenin sopimus (Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja
Ranskan tasavallan hallitusten välinen sopimus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä
rajoilla) ja vuonna 1990 allekirjoitettu Schengenin yleissopimus (Tarkastusten asteittaisesta
lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan
liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta
tehty yleissopimus). Sopimusta ei kuitenkaan ole valmisteltu perustamissopimusten tiiviimpää yhteistyötä
koskevien määräysten mukaisesti vaan hallitustenvälisesti.
Perustuslakisopimuksen kohtaamien vaikeuksien vuoksi muutamat jäsenvaltiot ovat nostaneet jälleen
esille erilaisia eriytyvää integraatiota koskevia ehdotuksia. Suomi on suhtaut unut hankkeisiin
varauksellisesti. Valtioneuvoston yleinen kanta tiivistetystä yhteistyöstä on todettu viimeksi
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valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle Euroopan unioniin perustuslakisopimuksesta (VNS 6/2005 vp).
Sen mukaan unionia tulee pyrkiä kehittämään mahdollisimman yhtenäisenä. Tämä lähtökohta ei estä
jäsenvaltioiden tiiviimpää yhteistyötä unionissa. Olennaista on, että tiiviimpää yhteistyötä harjoitetaan
perussopimusten tarjoamissa puitteissa ja että se on avointa kaikille unionin jäsenvaltioille.
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Delegations will find attached, for their information, the Convention between the Kingdom of
Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the
Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the
stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime
and illegal migration.
The Convention was signed by the contracting parties in Prüm (Germany) on 27 May 2005.
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between
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the Federal Republic of Germany,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands and
the Republic of Austria
on the
stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration
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The High Contracting Parties to this Convention, being Member States of the European Union,
Considering that in an area with free movement of persons it is important for Member States of the
European Union to step up their cooperation, in order to combat terrorism, cross-border crime and
illegal migration more effectively,
Endeavouring, without prejudice to the provisions of the Treaty on European Union and the Treaty
establishing the European Community, for the further development of European cooperation, to
play a pioneering role in establishing the highest possible standard of cooperation, especially by
means of improved exchange of information, particularly in combating terrorism, cross-border
crime and illegal migration, while leaving participation in such cooperation open to all other
Member States of the European Union,
Seeking to have the provisions of this Convention brought within the legal framework of the
European Union, in order to improve exchange of information within the European Union,
particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration, and to establish the
necessary legal and technical conditions for that purpose,
In observance of the fundamental rights deriving from the Charter of Fundamental Rights of the
European Union, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms and the constitutional traditions common to the States concerned, particularly in the
awareness that the supply of personal data to another Contracting Party requires a reasonable
standard of data protection on the part of the receiving Contracting Party,
Considering that, without prejudice to current national law, provision should be made for measures
under this Convention to remain subject to suitable judicial review,
Seeking to supplement this Convention with further agreements, allowing automated searching of
data in other appropriate records, in so far as is necessary and reasonable for the purpose of stepping
up cross-border cooperation,
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Have agreed as follows:
Chapter 1
General aspects
Article 1
Basic principles of the Convention
1.

By means of this Convention, the Contracting Parties intend to step up cross-border
cooperation, particularly mutual exchange of information.

2.

Such cooperation is without prejudice to European Union law and open for any Member State
of the European Union to join, in accordance with this Convention.

3.

Cooperation under this Convention is aimed at devising initiatives to promote European
cooperation in the fields laid down in this Convention.

4.

Within three years at most following entry into force of this Convention, on the basis of an
assessment of experience of its implementation, an initiative shall be submitted, in
consultation with or on a proposal from the European Commission, in compliance with the
provisions of the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community, with the aim of incorporating the provisions of this Convention into the legal
framework of the European Union.

5.

The Contracting Parties shall regularly submit joint progress reports on cooperation to the
Council of the European Union and the European Commission.
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Chapter 2
DNA profiles and fingerprinting and other data
Article 2
Establishment of national DNA analysis files
1.

The Contracting Parties hereby undertake to open and keep national DNA analysis files for
the investigation of criminal offences. Processing of data kept in those files, under this
Convention, shall be carried out subject to its other provisions, in compliance with the
national law applicable to the processing.

2.

For the purpose of implementing Convention, the Contracting Parties shall ensure the
availability of reference data from their national DNA analysis files as referred to in the first
sentence of paragraph 1. Reference data shall only include DNA profiles* established from
the non-coding part of DNA and a reference. Reference data must not contain any data from
which the data subject can be directly identified. Reference data not traceable to any
individual (untraceables) must be recognisable as such.

3.

When depositing instruments of ratification, acceptance, approval or accession, each
Contracting Party shall specify the national DNA analysis files to which Articles 2 to 6 are
applicable and the conditions for automated searching as referred to in Article 3(1).

*

For the Federal Republic of Germany, DNA profiles as referred to in this Convention shall
mean DNA-Identifizierungsmuster (DNA identification patterns).
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Article 3
Automated searching of DNA profiles
1.

For the investigation of criminal offences, the Contracting Parties shall allow other
Contracting Parties' national contact points, as referred to in Article 6, access to the reference
data in their DNA analysis files, with the power to conduct automated searches by comparing
DNA profiles. Search powers may be exercised only in individual cases and in compliance
with the searching Contracting Party's national law.

2.

Should an automated search show that a DNA profile supplied matches a DNA profile entered
in the Contracting Party's file searched, the searching contact point shall receive automated
notification of the hit and the reference. If no match can be found, automated notification of
this shall be given.

Article 4
Automated comparison of DNA profiles
1.

For the investigation of criminal offences, the Contracting Parties shall, by mutual consent,
via their national contact points, compare the DNA profiles of their untraceables with all
DNA profiles from other national DNA analysis files' reference data. Profiles shall be
supplied and compared in automated form. DNA profiles of untraceables shall be supplied
for comparison only where provided for under the requesting Contracting Party's national law.

2.

Should a Contracting Party, in the comparison referred to in paragraph 1, find that any
DNA profiles supplied match those in its DNA analysis file, it shall without delay supply the
other Contracting Party's national contact point with the reference data with which a match
has been found.
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Article 5
Supply of further personal data and other information
Should the procedure referred to in Articles 3 and 4 show a match between DNA profiles, the
supply of any available further personal data and other information relating to the reference data
shall be governed by the national law, including the legal assistance rules, of the requested
Contracting Party.

Article 6
National contact point and implementing agreement
1.

For the purposes of the supply of data as referred to in Articles 3 and 4, each Contracting
Party shall designate a national contact point. The powers of the contact point shall be
governed by the national law applicable.

2.

Details of technical arrangements for the procedures set out in Articles 3 and 4 shall be laid
down in an implementing agreement as referred to in Article 44.

Article 7
Collection of cellular material and supply of DNA profiles
Where, in ongoing investigations or criminal proceedings, there is no DNA profile available for a
particular individual present within a requested Contracting Party's territory, the requested
Contracting Party shall provide legal assistance by collecting and examining cellular material from
that individual and by supplying the DNA profile obtained, if:
(1)

the requesting Contracting Party specifies the purpose for which this is required;
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(2)

the requesting Contracting Party produces an investigation warrant or statement issued by the
competent authority, as required under that Contracting Party's law, showing that the
requirements for collecting and examining cellular material would be fulfilled if the
individual concerned were present within the requesting Contracting Party's territory, and

(3)

under the requested Contracting Party's law, the requirements for collecting and examining
cellular material and for supplying the DNA profile obtained are fulfilled.

Article 8
Fingerprinting data
For the purpose of implementing this Convention, the Contracting Parties shall ensure the
availability of reference data from the file for the national automated fingerprint identification
systems established for the prevention and investigation of criminal offences. Reference data shall
only include fingerprinting data and a reference. Reference data must not contain any data from
which the data subject can be directly identified. Reference data not traceable to any individual
(untraceables) must be recognisable as such.

Article 9
Automated searching of fingerprinting data
1.

For the prevention and investigation of criminal offences, the Contracting Parties shall allow
other Contracting Parties' national contact points, as referred to in Article 11, access to the
reference data in the automated fingerprint identification systems which they have established
for that purpose, with the power to conduct automated searches by comparing fingerprinting
data. Search powers may be exercised only in individual cases and in compliance with the
searching Contracting Party's national law.
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2.

Firm matching of fingerprinting data with reference data held by the Contracting Party in
charge of the file shall be carried out by the searching national contact point by means of the
automated supply of the reference data required for a clear match.

Article 10
Supply of further personal data and other information
Should the procedure referred to in Article 9 show a match between fingerprinting data, the supply
of any available further personal data and other information relating to the reference data shall be
governed by the national law, including the legal assistance rules, of the requested Contracting
Party.

Article 11
National contact point and implementing agreement
1.

For the purposes of the supply of data as referred to in Article 9, each Contracting Party shall
designate a national contact point. The powers of the contact point shall be governed by the
national law applicable.

2.

Details of technical arrangements for the procedures set out in Article 9 shall be laid down in
an implementing agreement as referred to in Article 44.

Article 12
Automated searching of vehicle registration data
1.

For the prevention and investigation of criminal offences and in dealing with other offences
coming within the jurisdiction of the courts or the public prosecution service in the searching
State, as well as in maintaining public order and security, the Contracting Parties shall allow
other Contracting Parties' national contact points, as referred to in paragraph 2, access to the
following national vehicle registration data, with the power to conduct automated searches in
individual cases:
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(1)

data relating to owners or operators, and

(2)

data relating to vehicles.

Searches may be conducted only with a full chassis number or a full registration number.
Search powers may be exercised only in compliance with the searching Contracting Party's
national law.
2.

For the purposes of the supply of data as referred to in paragraph 1, each Contracting Party
shall designate a national contact point for incoming requests. The powers of the contact
point shall be governed by the national law applicable. Details of technical arrangements for
the procedure shall be laid down in an implementing agreement as referred to in Article 44.

Article 13
Supply of non-personal data
For the prevention of criminal offences and in maintaining public order and security for major
events with a cross-border dimension, in particular for sporting events or European Council
meetings, the Contracting Parties shall, both upon request and of their own accord, in compliance
with the supplying Contracting Party's national law, supply one another with any non-personal data
required for that purpose.

Article 14
Supply of personal data
1.

For the prevention of criminal offences and in maintaining public order and security for major
events with a cross-border dimension, in particular for sporting events or European Council
meetings, the Contracting Parties shall, both upon request and of their own accord, in
compliance with the supplying Contracting Party's national law, supply one another with
personal data if any final convictions or other circumstances give reason to believe that the
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data subjects will commit criminal offences at the event or pose a threat to public order and
security, in so far as the supply of such data is permitted under the supplying Contracting
Party's national law.
2.

Personal data may be processed only for the purposes laid down in paragraph 1 and for the
specified event for which they were supplied. The data supplied must be deleted without
delay once the purposes referred to in paragraph 1 have been achieved or are no longer
achievable. The data supplied must in any event be deleted after not more than a year.

Article 15
National contact point
For the purposes of the supply of data as referred to in Articles 13 and 14, each Contracting Party
shall designate a national contact point. The powers of the contact point shall be governed by the
national law applicable.

Chapter 3
Measures to prevent terrorist offences
Article 16
Supply of information in order to prevent terrorist offences
1.

For the prevention of terrorist offences, the Contracting Parties may, in compliance with
national law, in individual cases, even without being requested to do so, supply other
Contracting Parties' national contact points, as referred to in paragraph 3, with the personal
data and information specified in paragraph 2, in so far as is necessary because particular
circumstances give reason to believe that the data subjects will commit criminal offences as
referred to in Articles 1 to 3 of EU Council Framework Decision 2002/475/JHA of
13 June 2002 on combating terrorism.
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2.

The data to be supplied shall comprise surname, first names, date and place of birth and a
description of the circumstances giving reason for the belief referred to in paragraph 1.

3.

Each Contracting Party shall designate a national contact point for exchange of information
with other Contracting Parties' contact points. The powers of the national contact point shall
be governed by the national law applicable.

4.

The supplying authority may, in compliance with national law, impose conditions on the use
made of such data and information by the receiving authority. The receiving authority shall
be bound by any such conditions.

Article 17
Air marshals
1.

Each Contracting Party shall decide for itself, under its national aviation security policy,
whether to deploy air marshals on aircraft registered in that Contracting Party. Any such air
marshals shall be deployed in accordance with the Chicago Convention of 7 December 1944
on International Civil Aviation and its annexes, in particular Annex 17, and with documents
implementing it, with due regard for the aircraft commander's powers under the Tokyo
Convention of 14 September 1963 on Offences and Certain Other Acts Committed on Board
Aircraft, and in accordance with any other applicable international legal provisions in so far as
they are binding upon the Contracting Parties concerned.

2.

Air marshals as referred to in this Convention shall be police officers or other suitably trained
officials responsible for maintaining security on board aircraft.

3.

The Contracting Parties shall assist one another in the training and further training of air
marshals and shall cooperate closely on matters concerning air marshals' equipment.
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4.

Before a Contracting Party deploys air marshals, its relevant national contact point must give
notice in writing of their deployment. Notice shall be given to the relevant national contact
point in another Contracting Party at least three days before the flight in question to or from
one of its airports. In the event of imminent danger, notice must be given without any further
delay, as a rule before the aircraft lands.

5.

The notice in writing shall contain the information specified in Annex 1 to this Convention
and shall be treated as confidential by Contracting Parties. The Contracting Parties may
amend Annex 1 by means of a separate agreement.
Article 18
Carrying of arms, ammunition and equipment

1.

The Contracting Parties shall, upon request, grant air marshals deployed by other Contracting
Parties general permission to carry arms, ammunition and equipment on flights to or from
airports in Contracting Parties. Such permission shall cover the carrying of arms and
ammunition on board aircraft and, subject to paragraph 2, in restricted-access security areas at
an airport in the Contracting Party in question.

2.

The carrying of arms and ammunition shall be subject to the following conditions:
(1)

those carrying arms and ammunition may not disembark with them from aircraft at
airports or enter restricted-access security areas at an airport in another Contracting
Party, unless escorted by a representative of its competent national authority;

(2)

the arms and ammunition carried must, immediately upon disembarking from the
aircraft, under escort, be deposited for supervised safekeeping in a place designated by
the competent national authority.
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Article 19
National contact and coordination points
For the purposes of duties under Articles 17 and 18, each Contracting Party shall designate a
national contact and coordination point.

Chapter 4
Measures to combat illegal migration
Article 20
Document advisers
1.

On the basis of joint situation assessments and in compliance with the relevant provisions of
EU Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an
immigration liaison officers network, the Contracting Parties shall agree on the seconding of
document advisers to States regarded as source or transit countries for illegal migration.

2.

Under their own national law, the Contracting Parties shall regularly exchange any
information on illegal migration that is gleaned from their document advisers' work.

3.

In seconding document advisers, the Contracting Parties may entrust one Contracting Party
with coordination of specific measures. Such coordination may be temporary in nature.
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Article 21
Document advisers' duties
Document advisers seconded by Contracting Parties shall have the following duties in particular:
(1)

advising and training Contracting Parties' representations abroad on passport and visa matters,
particularly detection of false or falsified documents, and on document abuse and illegal
migration;

(2)

advising and training carriers on their obligations under the Convention of 19 June 1990
implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at
common borders and under Annex 9 to the Chicago Convention of 7 December 1944 on
International Civil Aviation and on the detection of false or falsified documents and the
relevant immigration rules, and

(3)

advising and training the host country's border control authorities and institutions.

This shall not affect the powers of the Contracting Parties' representations abroad and border
control authorities.

Article 22
National contact and coordination points
The Contracting Parties shall designate contact and coordination points to be approached on
concerted arrangements for document adviser secondment and on preparation, implementation,
guidance and assessment of advice and training schemes.
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Article 23
Assistance with repatriation measures
1.

The Contracting Parties shall assist one another with repatriation measures, in compliance
with EU Council Decision 2004/573/EC of 29 April 2004 on the organisation of joint flights
for removals, from the territory of two or more Member States, of third-country nationals who
are subjects of individual removal orders and EU Council Directive 2003/110/EC of
25 November 2003 on assistance in cases of transit for the purposes of removal by air. They
shall inform one another of planned repatriation measures in good time and, as far as possible,
shall give other Contracting Parties an opportunity to participate. For joint repatriation
measures, Contracting Parties shall together agree on arrangements for escorting those to be
repatriated and for security.

2.

A Contracting Party may, where necessary, repatriate those to be repatriated via another
Contracting Party's territory. A decision on the repatriation measure shall be taken by the
Contracting Party via whose territory repatriation is to be carried out. In its decision on
repatriation, it shall specify the conditions for implementation and, if necessary, also impose
on those to be repatriated such measures of constraint as are allowed under its own national
law.

3.

For the purposes of preparing and implementing repatriation measures, the Contracting
Parties shall designate national contact points. Experts shall meet regularly in a working party
in order to:
(1)

assess the results of past operations and take them into account in future preparations
and implementation;

(2)

consider and resolve any problems arising from transit as referred to in paragraph 2.
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Chapter 5
Other forms of cooperation
Article 24
Joint operations
1.

In order to step up police cooperation, the competent authorities designated by the
Contracting Parties may, in maintaining public order and security and preventing criminal
offences, introduce joint patrols and other joint operations in which designated officers or
other officials (hereinafter referred to as "officers") from other Contracting Parties participate
in operations within a Contracting Party's territory.

2.

Each Contracting Party may, as a host State, in compliance with its own national law, with the
seconding State's consent, confer sovereign powers on other Contracting Parties' officers
involved in joint operations or, in so far as the host State's law permits, allow other
Contracting Parties' officers to exercise their sovereign powers in accordance with the
seconding State's law. Such sovereign powers may be exercised only under the guidance and,
as a rule, in the presence of officers from the host State. Other Contracting Parties' officers
shall be subject to the host State's national law. The host State shall assume responsibility for
their actions.

3.

Other Contracting Parties' officers involved in joint operations shall be subject to the
instructions given by the host State's competent authority.

4.

Practical aspects of cooperation shall be governed by implementing agreements as referred to
in Article 44.
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Article 25
Measures in the event of imminent danger
1.

In urgent situations, officers from one Contracting Party may, without another Contracting
Party's prior consent, cross the border between the two so that, within an area of the other
Contracting Party's territory close to the border, in compliance with the host State's national
law, they can take any provisional measures necessary to avert imminent danger to the
physical integrity of individuals.

2.

An urgent situation as referred to in paragraph 1 shall be deemed to arise if there is a risk that
the danger will materialise in the event of waiting for the host State's officers to act or to take
charge as stipulated in Article 24(2).

3.

The officers crossing the border must notify the host State without delay. The host State shall
confirm receipt of that notification and without delay take the necessary measures to avert the
danger and take charge of the operation. The officers crossing the border may operate in the
host State only until the host State has taken the necessary protective measures. The officers
crossing the border shall be required to follow the host State's instructions.

4.

The Contracting Parties shall specify in a separate agreement the authorities to be notified
without delay, as stipulated in paragraph 3. The officers crossing the border shall be required
to comply with the provisions of this article and with the law of the Contracting Party within
whose territory they are operating.

5.

The host State shall assume responsibility for the measures taken by the officers crossing the
border.
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Article 26
Assistance in connection with major events, disasters and serious accidents
The Contracting Parties' competent authorities shall provide one another with mutual assistance, in
compliance with national law, in connection with mass gatherings and similar major events,
disasters and serious accidents, by:
(1)

notifying one another as promptly as possible of such situations with a cross-border impact
and exchanging any relevant information;

(2)

taking and coordinating the necessary policing measures within their territory in situations
with a cross-border impact;

(3)

as far as possible, dispatching officers, specialists and advisers and supplying equipment, at
the request of the Contracting Party within whose territory the situation has arisen.

This shall not affect any international agreements in which the Contracting Parties participate with
regard to mutual assistance in the event of disasters and serious accidents.

Article 27
Cooperation upon request
1.

The Contracting Parties' competent authorities shall provide one another with assistance, upon
request, within the scope of their powers and in compliance with their own national law.

2.

The Contracting Parties' competent authorities shall provide one another with assistance, in
accordance with the first sentence of Article 39(1) of the Convention of 19 June 1990
implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at
common borders, in particular by:
(1)

identifying owners and operators of vehicles and providing information on drivers,
masters and captains of vehicles, vessels and aircraft, in so far as not already provided
for in Article 12;
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(2)

supplying information on driving licences, navigation licences and similar permits;

(3)

ascertaining individuals' whereabouts and place of residence;

(4)

checking on residence permits;

(5)

ascertaining the identity of telephone subscribers and subscribers to other
telecommunications services, where publicly accessible;

(6)

establishing the identity of individuals;

(7)

investigating the origin of items such as arms, motor vehicles and vessels (enquiries via
trade channels);

(8)

supplying data from police databases and police records and supplying information
from official records accessible to the public;

(9)

issuing urgent alerts concerning arms and explosives and alerts concerning currency
counterfeiting and securities fraud;

(10) supplying information on practical implementation of cross-border surveillance,
cross-border hot pursuit and controlled deliveries, and
(11) ascertaining an individual's willingness to make a statement.
3.

If the requested authority is not empowered to deal with a request, it shall pass the request on
to the authority empowered to do so. The requested authority shall notify the requesting
authority of the passing on of the request and of the authority empowered to deal with it. The
latter authority shall deal with the request and send the requesting authority the result.
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Chapter 6
General provisions
Article 28
Use of arms, ammunition and equipment
1.

Officers from a Contracting Party who are involved in a joint operation within another
Contracting Party's territory may wear their own national uniforms there. They may carry
such arms, ammunition and equipment as they are allowed to under the seconding State's
national law. Any Contracting Party may prohibit the carrying of particular arms,
ammunition or equipment by a seconding State's officers.

2.

The arms, ammunition and equipment listed in Annex 2 may be used only in legitimate
defence of officers themselves or of others. The host State's officer in actual charge of the
operation may in individual cases, in compliance with national law, give permission for arms,
ammunition and equipment to be used for purposes going beyond that specified in the first
sentence. The use of arms, ammunition and equipment shall be governed by the host State's
law. The competent authorities shall inform one another of the arms, ammunition and
equipment permitted and of the conditions for their use.

3.

The Contracting Parties may amend Annex 2 by means of a separate agreement.

4.

If officers from a Contracting Party make use of vehicles in action under this Convention
within another Contracting Party's territory, they shall be subject to the same road traffic
regulations as the host State's officers, including as regards right of way and any special
privileges.

5.

Practical aspects of the use of arms, ammunition and equipment shall be governed by an
implementing agreement as referred to in Article 44.

6.

This article shall apply without prejudice to Article 18.
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Article 29
Protection and assistance
The Contracting Parties shall be required to provide other Contracting Parties' officers crossing
borders with the same protection and assistance in the course of those officers' duties as for their
own officers.

Article 30
General rules on liability
Liability under this Convention shall be governed by Article 43 of the Convention of 19 June 1990
implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at
common borders. The first sentence shall not apply to Articles 17 and 18.

Article 31
Criminal liability
Officers operating within another Contracting Party's territory, under this Convention, shall be
treated in the same way as that other Contracting Party's officers with regard to any criminal
offences that might be committed by or against them, save as otherwise provided in any other
agreement applicable to the Contracting Parties.

Article 32
Employment relationship
Officers operating within another Contracting Party's territory, under this Convention, shall remain
subject to the employment law provisions applicable in their own State, particularly as regards
disciplinary rules.
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Chapter 7
General provisions on data protection
Article 33
Definitions, scope
1.

For the purposes of this Convention:
1)

"processing of personal data" shall mean any operation or set of operations which is
performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection,
recording, organisation, storage, adaptation or alteration, sorting, retrieval, consultation,
use, disclosure by supply, dissemination or otherwise making available, alignment,
combination, blocking, erasure or destruction of data. Processing within the meaning of
this Convention shall also include communicating whether or not a hit exists.

2)

"automated search procedure" shall mean direct access to the automated files of another
body where the response to the search procedure is fully automated.

3)

"referencing" shall mean the marking of stored personal data without the aim of limiting
their processing in future.

4)

"blocking" shall mean the marking of stored personal data with the aim of limiting their
processing in future.

2.

The following provisions shall apply to data which are or have been supplied pursuant to this
Convention, save as otherwise provided in the preceding chapters.
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Article 34
Level of data protection
1.

As regards the processing of personal data, which are or have been supplied pursuant to this
Convention, each Contracting Party shall guarantee a level of protection of personal data in
its national law at least equal to that resulting from the Council of Europe Convention for
the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of
28 January 1981 and its Additional Protocol of 8 November 2001 and in doing so, shall take
account of Recommendation No R (87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of
Ministers of the Council of Europe to the Member States regulating the use of personal data
in the police sector, also where data are not processed automatically.

2.

The supply of personal data provided for under this Convention may not take place until
the provisions of this chapter have entered into force in the national law of the territories
of the Contracting Parties involved in such supply. The Committee of Ministers shall
decide in accordance with Article 43 whether the conditions have been met.

Article 35
Purpose
1.

Processing of the personal data by the receiving Contracting Party shall be permitted solely
for the purposes for which they have been supplied in accordance with this Convention;
processing for other purposes shall be permitted solely with the prior authorisation of the
Contracting Party administering the file and subject only to the national law of the receiving
Contracting Party. Such authorisation may be granted provided that processing for such
other purposes is permitted under the national law of the Contracting Party administering
the file.

2.

Processing of data supplied pursuant to Articles 3, 4 and 9 by the searching or comparing
Contracting Party shall be permitted solely in order to:
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1.

establish whether the compared DNA profiles or fingerprinting data match;

2.

prepare and submit a police or judicial request for legal assistance in compliance with
national law if those data match;

3.

record within the meaning of Article 39.

The Contracting Party administering the file may process the data supplied to it in accordance with
Articles 3, 4 and 9 solely where this is necessary for the purposes of comparison, providing
automated replies to searches or recording pursuant to Article 39. The supplied data shall be
deleted immediately following data comparison or automated replies to searches unless further
processing is necessary for the purposes mentioned under points 2 and 3 of paragraph 2 above.
3.

Data supplied in accordance with Article 12 may be used by the Contracting Party
administering the file solely where this is necessary for the purpose of providing automated
replies to search procedures or recording as specified in Article 39. The supplied data shall
be deleted immediately following automated replies to searches unless further processing is
necessary for recording pursuant to Article 39. When replying, the searching Contracting
Party may solely use received data for the procedure for which the search procedure was
made.

Article 36
Competent authorities
Personal data supplied may be processed only by the authorities, bodies and courts with
responsibility for a task in furtherance of the aims mentioned in Article 35. In particular, data may
be supplied to other entities only with the prior authorisation of the supplying Contracting Party and
in compliance with the law of the receiving Contracting Party.
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Article 37
Accuracy, current relevance and storage time of data
1.

The Contracting Parties must ensure the accuracy and current relevance of personal data.
Should it emerge from a notification by the data subject or otherwise that incorrect data or
data which should not have been supplied have been supplied, this must be notified without
delay to the receiving Contracting Party or Parties. The Contracting Party or Parties
concerned shall be obliged to correct or delete the data. Moreover, supplied personal data
must be corrected if they are found to be incorrect. If the receiving entity has reason to
believe that the supplied data are incorrect or should be deleted the supplying authority must
be informed forthwith.

2.

Data, the accuracy of which the data subject contests and the accuracy or inaccuracy of
which cannot be established must be marked with a flag at the request of the data subject in
accordance with the national law of the Contracting Parties. If a flag exists, this may be
removed subject to the national law of the Contracting Parties and only with the permission
of the data subject or based on a decision of the competent court or the independent data
protection authority.

3.

Personal data supplied which should not have been supplied or received must be deleted.
Data which is lawfully supplied and received must be deleted:
1.

if they are not or no longer necessary for the purpose for which they were supplied; if
personal data have been supplied and were not requested, the receiving body must
immediately check if they are necessary for the purposes of the supply.

2.

following the expiry of the maximum period for keeping data laid down in the national
law of the supplying Contracting Party where the supplying body informed the
receiving body of those maximum periods at the time of supplying the data.
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Where there is reason to believe that deletion would prejudice the interests of the data subject, the
data shall be blocked instead of deleted in compliance with national law. Blocked data may be
supplied or used solely for the purpose for which the data was not deleted.
Article 38
Technical and organisational measures to protect personal data
and data security
1.

The supplying and receiving bodies shall take steps to ensure that personal data is
effectively protected against accidental or unauthorised destruction, accidental loss,
unauthorised access, unauthorised or accidental alteration and unauthorised disclosure.

2.

The specific features of the technical specification of the automated search procedure is
regulated in an implementation agreement within the meaning of Article 44 which
guarantees that:
1.

state-of-the-art technical measures are taken to ensure data protection and data security,
in particular data confidentiality and integrity;

2.

encryption and authorisation procedures recognised by the competent authorities are
used when having recourse to generally accessible networks and;

3.

the admissibility of searches in accordance with Article 39(2)(4) and (5) can be
checked.
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Article 39
Logging and recording; special rules governing automated and
non-automated supply
1.

Each Contracting Party shall guarantee that every non-automated supply and every
non-automated receipt of personal data by the body administering the file and the searching
body is logged in order to verify the admissibility of the supply. Logging shall contain the
following information:

2.

1.

the reason for the supply;

2.

the data supplied;

3.

the date of the supply; and

4.

the name or reference of the searching body and the body administering the file.

The following shall apply to automated searches for data based on Articles 3, 9 and 12 or
automated comparison pursuant to Article 4:
1.

Only specially authorised officers of the national contact bureaux may carry out
automated searches or comparisons. The list of officers, authorised to carry out
automated searches or comparisons, shall be made available upon request to the
supervisory authorities referred to in paragraph 5 below and to the other Contracting
Parties.

2.

Each Contracting Party shall ensure that each supply and receipt of personal data by the
body administering the file and the searching body is recorded, including
communication of whether or not a hit exists. Recording shall include the following
information:
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(a)

the data supplied;

(b)

the date and exact time of the supply and;

(c)

the name or reference of the searching body and the body administering the
file.

The searching body shall also record the reason for the search or supply as well as the identifying
mark of the official who carried out the search and the official who ordered the search or supply.
3.

The recording body shall immediately communicate the recorded data upon request to the
competent data protection bodies of the relevant Contracting Party at the latest within four
weeks following receipt of the request. Recorded data may be used solely for the following
purposes:

4.

1.

monitoring data protection;

2.

ensuring data security.

The recorded data must be protected with suitable measures against inappropriate use and
other forms of improper use and must be kept for two years. After the conservation period the
recorded data must be deleted immediately.

5.

Responsibility for legal checks on the supply or receipt of personal data lies with the
independent data protection authorities of the respective Contracting Parties. Anyone can
request these bodies to check the lawfulness of the processing of data in respect of their
person in compliance with national law. Independently of such requests, these bodies and the
bodies responsible for recording must carry out random checks on the lawfulness of supply,
based on the files involved. The results of such checks must be kept for inspection
for 18 months by the independent data protection authorities. After this period, they must be
immediately deleted. Each data protection body may be requested by the independent data
protection authority of another Contracting Party to exercise its powers in accordance with
national law.
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The independent data protection authorities of the Contracting Parties shall perform the
inspection tasks necessary for mutual cooperation, in particular by exchanging targeted
information.

Article 40
Rights of the data subjects and damages
1.

At the request of the competent body under national law, information shall be supplied in
compliance with national law to the data subject upon production of proof of his identity,
without unreasonable expense, in general comprehensible terms and without unacceptable
delays, on the data processed in respect of his person and its origin, the recipient or groups of
recipients, the intended purpose of the processing and the legal basis for the processing.
Moreover, the data subject shall be entitled to have inaccurate data corrected and unlawfully
processed data deleted. The Contracting Parties shall also ensure that, in the event of
violation of his rights in relation to data protection, the data subject shall be able to lodge a
complaint to an independent court or a tribunal within the meaning of Article 6(1) of the
European Convention on Human Rights or an independent supervisory authority within the
meaning of Article 28 of Directive 95/46/EC of the Council of the European Union of 24
October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data and that he is given the possibility to claim for
damages or to seek another form of legal compensation. The detailed rules for the procedure
to assert these rights and the reasons for limiting the right of access shall be governed by the
relevant national legal provisions of the state where the data subject asserts his rights.

2.

Where a body of one Contracting Party supplied personal data under this Convention, the
receiving body of another Contracting Party, in the framework of its liability under national
law vis-à-vis the injured party, cannot claim that the supplied data were inaccurate. If
damages are awarded against the receiving body because of its use of inaccurate supplied
data, the Contracting Party which supplied the data shall refund in full to the receiving body
the amount paid in damages.
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Article 41
Information requested by the Contracting Parties
The receiving Contracting Party shall inform the supplying Contracting Party of the processing of
supplied data and the result obtained.

Chapter 8
Implementing and final provisions
Article 42
Declarations
1.

Upon depositing the act of ratification, acceptance, approval or accession, each Contracting
Party shall designate the authorities responsible for applying this Convention by submitting a
declaration to the country acting as depositary.

It shall indicate:
1.

the national contact points, mentioned in Article 6(1) for DNA analysis;

2.

the national contact points, mentioned in Article 11(1) for fingerprinting data;

3.

the national contact points, mentioned in Article 12(2) for vehicle registration data;

4.

the national contact points, mentioned in Article 15 for the exchange of information in
connection with major events;
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5.

the national contact points, mentioned in Article 16(3) for information on the prevention
of terrorist offences;

6.

the national contact and coordination points, mentioned in Article 19 for air marshals;

7.

the national contact and coordination points, mentioned in Article 22 for document
advisers;

8.

the national contact points, mentioned in Article 23(3) to prepare and implement
repatriation measures;

9.

competent authorities and officers within the meaning of Articles 24 up to and
including 27.

2.

The declarations submitted may be amended at any time, in full or in part, in accordance with
the procedure referred to in paragraph 1.

Article 43
Committee of Ministers
1.

The Contracting Parties shall set up a Committee made up of ministers from the Contracting
Parties. The Committee of Ministers shall take the necessary decisions on the implementation
and application of this Convention. Decisions of the Committee of Ministers shall be taken
by all Contracting Parties on the basis of unanimity.

2.

To assist the Committee of Ministers, a joint working group made up of representatives of the
Contracting Parties shall check the implementation and the interpretation of this Convention
and shall decide on the need to supplement or further develop it. The joint working group
shall meet at the request of a Contracting Party.
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Article 44
Implementing agreements
On the basis and within the scope of this Convention, the Contracting Parties' competent authorities
may conclude agreements for its administrative implementation.

Article 45
Territorial coverage
The provisions of this Convention shall apply to the territory of the Contracting Parties. As regards
the Kingdom of the Netherlands, this Convention shall apply only to the European territory of the
Kingdom of the Netherlands. As regards the French Republic, this Convention shall apply only to
the European territory of the French Republic.

Article 46
Costs
Each Contracting Party shall bear the costs incurred by its authorities in implementing this
Convention. In special cases, the Contracting Parties concerned may agree on different
arrangements.

Article 47
Relationship with other bilateral or multilateral agreements
1.

The provisions of this Convention shall apply only in so far as they are compatible with
European Union law. Should the European Union in future introduce arrangements affecting
the scope of this Convention, European Union law shall take precedence in applying the
relevant provisions of this Convention. The Contracting Parties may amend or replace the
provisions of this Convention in view of those new arrangements resulting from European
Union law.
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2.

This Convention shall not affect rights and obligations under any existing bilateral or
multilateral agreements between the Contracting Parties. It shall be open to the Contracting
Parties to apply any existing bilateral or multilateral agreements in relations between them. In
the event of a conflict with rights or obligations under such agreements, the provisions of this
Convention shall apply.

Article 48
Ratification, acceptance or approval
This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the depositary. At the time of
depositing instruments of ratification, acceptance or approval, a declaration may be made
concerning territorial coverage.

Article 49
Depositary
1.

The Government of the Federal Republic of Germany shall act as depositary for this
Convention.

2.

The depositary shall notify the other Contracting Parties, without delay, of ratifications,
acceptances, approvals, accessions, reservations and denunciations, as well as any other
declarations in connection with this Convention.

3.

The depositary shall have this Convention registered with the United Nations Secretariat, in
accordance with Article 102 of the United Nations Charter.
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Article 50
Entry into force
1.

Ninety days after the deposit of the second instrument of ratification, acceptance or approval,
this Convention shall enter into force between those Contracting Parties which have ratified it.
For the other Contracting Parties, this Convention shall enter into force ninety days after the
deposit of their instruments of ratification.

2.

The depositary shall notify all Contracting Parties of the date of entry into force.

Article 51
Accession
1.

This Convention shall be open for accession by any Member State of the European Union.
Upon accession, acceding States shall also become bound by all implementing agreements up
to then concluded under Article 44 and by any other agreements in connection with this
Convention.

2.

Instruments of accession shall be deposited with the depositary. In the event of accession, at
the time of depositing instruments of accession, a declaration may be made concerning
territorial coverage.

3.

This Convention shall enter into force for any acceding State ninety days after the deposit of
its instrument of accession, but not before the date of entry into force of this Convention in
accordance with Article 50.
Article 52
Denunciation

1.

This Convention is concluded for an indefinite period.
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2.

This Convention may be denounced by any Contracting Party, at any time, through diplomatic
channels, by making a declaration in writing to the depositary. Denunciation shall take effect
six months after the deposit of a declaration in writing.

Done at Prüm, this twenty-seventh day of May in the year two thousand and five, in a single
original in the German, Spanish, French and Dutch languages, all four texts being equally authentic.
The original shall be deposited in the archives of the depositary, which shall send a certified copy of
it to each signatory and acceding State.

For the Kingdom of Belgium

For the Federal Republic of Germany

For the Kingdom of Spain

For the French Republic

For the Grand Duchy of Luxembourg
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For the Kingdom of the Netherlands

For the Republic of Austria

_______________
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ANNEX 1
Convention
on the
stepping up of cross border cooperation,
particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration
Information to be contained in the notice in writing, under Article 17(5):
(1)

period of deployment, showing the planned length of stay;

(2)

flight details (including flight numbers and times);

(3)

number of members of the air marshal team;

(4)

full names (surnames and first names) of all members, with the name of the team leader
indicated;

(5)

passport numbers;

(6)

make, type and serial number of arms;

(7)

amount and type of ammunition;

(8)

equipment carried by the team for the purposes of its duties.

_________________
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ANNEX 2
Convention
on the
stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration
Arms, ammunition and equipment usable under the first and second sentences of Article 28(2):
(1)

(2)

Kingdom of Belgium:
−

authorised firearms and authorised ammunition;

−

authorised pepper sprays and authorised equipment for deployment;

−

authorised tear gas and authorised equipment for its deployment;

Federal Republic of Germany:
−

(3)

authorised firearms and authorised ammunition;

Kingdom of Spain:
−

authorised firearms;

−

authorised weapons for the user's protection, in accordance with the operating rules of
the police unit taking part in a joint operation, such as truncheons (or rubber
truncheons), sprays, tear gas and other authorised equipment for deployment;
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(4)

for the French Republic:
−

(5)

(6)

(7)

duty weapons and individual means of constraint, as authorised under national law;

for the Grand Duchy of Luxembourg:
−

authorised firearms and authorised ammunition;

−

authorised pepper sprays and authorised equipment for deployment;

−

authorised tear gas and authorised equipment for deployment;

for the Kingdom of the Netherlands:
−

authorised firearms and authorised ammunition;

−

authorised pepper sprays and authorised equipment for deployment;

−

authorised tear gas and authorised equipment for deployment;

for the Republic of Austria:
−

authorised firearms and authorised ammunition;

−

authorised pepper sprays and authorised equipment for deployment;
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Joint declaration
concerning cooperation between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany,
the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria
under the Convention of 27 May 2005
on the stepping up of cross-border cooperation,
particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration
I.

All Contracting Parties jointly declare:

(1)

with reference to Article 17(1) of the Convention, that the wording of this provision does not
affect the position as regards the powers of the State of operation or of registration in
connection with deployment of flight marshals;

(2)

with reference to the second sentence of Article 34(2), that:
(a)

the conditions for the supply of personal data under Chapter 7 of the Convention, in so
far as they do not relate to automated searching or comparison of data, are basically
already fulfilled at the time of signing;

(b)

the Contracting Parties will as soon as possible meet the unfulfilled conditions under
Chapter 7, in particular for automated searching or comparison.

II.

The Kingdom of Belgium declares:

(1)

with reference to the Convention, that any information supplied by Belgium under it may not
be used in evidence without the consent of the relevant Belgian judicial authorities;
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(2)

with reference to Article 18, that:
(a)

express consent from a representative of the Belgian aviation authorities will always be
required before air marshals can disembark, carrying arms and/or ammunition, from an
aircraft, under Article 18(2)(1);

(b)

upon disembarkation from the aircraft, such arms and/or ammunition are to be handed
over to a representative of the Belgian aviation authorities, who will take them in a
closed container to a place of safekeeping;

(c)
(3)

the carrying of arms and/or ammunition by air marshals outside an aircraft is prohibited;

with reference to Article 27(3), that the application of this provision does not affect the
powers of the judicial authorities.

III.

The Kingdom of Spain declares, with reference to the first sentence in Article 45, that in its
view the "Agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and
EC instruments and related treaties" of 19 April 2000 are applicable to the Convention, as
stipulated in paragraph 5 of those arrangements.

IV.

The French Republic declares, with reference to Article 9, that access to the national
fingerprint identification system (FAED), as referred to in Article 9, is allowed, under current
national law, in order to assist the competent authorities in tracing and identifying offenders in
connection with crimes or other offences and preparations for them and in prosecuting
punishable offences.

V.

The Kingdom of the Netherlands declares, with reference to Articles 3 and 4, that the
Netherlands assumes that the procedure followed for these two articles will be the same, in
that Contracting Parties will have access to reference data from the Netherlands' DNA
analysis files, as referred to in Article 2(2) of the Convention, with the power to conduct
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automated searches by comparing their DNA profiles with the DNA profiles in the
Netherlands' DNA analysis files, regardless of whether or not this involves comparison in an
individual case.
VI.

The Republic of Austria declares, with reference to Article 40(1), that judicial protection by
the Austrian Data Protection Commission, satisfying both the requirements of Article 6(1) of
the European Convention on Human Rights and the requirements for an independent
supervisory authority under Article 28 of Directive 95/46/EC, meets the requirements of this
provision.

VII. The Federal Republic of Germany and the Republic of Austria declare, with reference to the
second sentence in Article 46, that, in relations between them, costs incurred in providing
legal assistance of the kind referred to in Article 7 will be reimbursed by the requested
Contracting Party.
Prüm, this twenty-seventh day of May in the year two thousand and five
This joint declaration is being signed in a single copy in the German, Spanish, French and Dutch
languages and deposited, with the Convention, in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of
the Federal Republic of Germany, which will send a certified copy of it to each signatory and
acceding State.

For the Kingdom of Belgium

For the Federal Republic of Germany

For the Kingdom of Spain
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For the French Republic

For the Grand Duchy of Luxembourg

For the Kingdom of the Netherlands

For the Republic of Austria
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