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Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan
unionin ja Uuden-Seelannin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja
terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välillä
Kokous

U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi suosituksen neuvoston päätökseksi 30. lokakuuta 2019. Aihetta
käsitellään seuraavaksi OSA-neuvoksissa.
Suomen kanta
Suomi kannattaa sopimusneuvottelujen aloittamista Uuden-Seelannin kanssa
henkilötietojen vaihtamiseksi Europolin ja Uuden-Seelannin toimivaltaisten
viranomaisten kesken vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi.
Suomi kannattaa komission valtuuttamista neuvottelemaan sopimuksesta Euroopan
unionin puolesta.
Suomi voi hyväksyä luonnoksen neuvotteluohjeiksi.
Pääasiallinen sisältö
Komission suosituksessa kuvaillaan terrorismin ja vakavan rikollisuuden
kansainvälistyvää luonnetta ja todetaan Europolin kasvava tarve vaihtaa henkilötietoja
kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa, 11. toukokuuta 2016 hyväksytyn
neuvoston asetuksen 2016/794 puitteissa. Europol voi asetuksen mukaisesti siirtää
henkilötietoja kolmannen maan viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle sellaisen
kansainvälisen sopimuksen nojalla joka on tehty unionin ja kyseisen kolmannen maan tai
kansainvälisen järjestön välillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218
artiklan nojalla ja jossa annetaan yksityisyydensuojaa, perusoikeuksia ja yksilön
vapauksia koskevat riittävät takeet.
Suosituksessa todetaan, että Europolin ja Uuden-Seelannin lainvalvontaviranomaisten
välille on sovittu työjärjestely huhtikuussa 2019, joka luo puitteet organisoituneelle
strategisen tason yhteistyölle, mukaan lukien suoralle tiedonvaihdolle ja
yhdyshenkilötoiminnalle. Työjärjestely ei kuitenkaan tarjoa oikeusperustaa
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henkilötietojen vaihdolle, mikä nähdään välttämättömänä tehokkaalle operatiiviselle
yhteistyölle. Suosituksessa esitetään, että komissio valtuutettaisiin neuvottelemaan
Euroopan unionin puolesta.
Neuvotteluja varten on laadittu neuvotteluohjeet, jotka ovat suosituksen liitteenä.
Ohjeiden mukaan sopimuksen tulisi kattaa vain Europolin toimivaltaan kuuluvat
rikokset, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee selkeästi määritellä sopimuksissa eikä
henkilötietojen käsittely saa olla laajempi kuin mitä on välttämätöntä yksittäisessä
tapauksessa terrorismin ja rikosten ennalta estämiseksi ja torjumiseksi. Siirrettyjä
henkilötietoja saa käsitellä vain sitä tarkoitusta varten, mitä varten ne on annettu, tietojen
tulee olla täsmällisiä ja niitä saa säilyttää vain sen ajan, mikä on tarpeellista sen
tarkoituksen saavuttamiseksi, miksi ne on siirretty. Arkaluonteisten tietojen
toimittaminen on kielletty, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä yksittäisessä
tapauksessa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Komissio ehdottaa neuvoston päätöksen prosessuaaliseksi oikeusperustaksi SEUT 218
artiklan 3 ja 4 kohtaa.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU jaosto 7 kirjallinen menettely.
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Mahdollinen sopimus tulisi aikanaan osana EU-oikeutta myös Suomea sitovaksi, eikä se
edellyttäisi erillistä voimaansaattamista.
Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 6 kohdan mukaan Ahvenanmaan maakunnalla on
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta 27 §:n 27, 34
ja 35 kohdassa säädetyin poikkeuksin.
Taloudelliset vaikutukset
Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Europol on tehnyt henkilötietojen vaihdon mahdollistavan sopimuksen seuraavien
kolmansien maiden kanssa: Albania, Australia, Bosnia ja Herzegovina, PohjoisMakedonia, Georgia, Islanti, Kanada, Kolumbia, Liechtenstein, Moldova, Monaco,
Montenegro, Norja, Serbia, Sveitsi, Ukraina ja Yhdysvallat.
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