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LIITE I: Uudelleentarkastelun piiriin kuuluvat säädökset, jotka eivät edellytä
muutoksia
Seuraavat säädökset eivät sisällä erityisiä tietosuojasääntöjä eikä niihin siten sovelleta
siirtymäsäännöksiä, vaan niihin sovelletaan jo direktiiviä lainvalvontatarkoituksessa
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta (seitsemän säädöstä):
1.

Neuvoston
puitepäätös 2002/584/YOS,
eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä
luovuttamismenettelyistä1

tehty
ja

13 päivänä
kesäkuuta 2002,
jäsenvaltioiden
välisistä

2.

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden
tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan
unionissa2

3.

Neuvoston yhteinen kanta 2005/69/YOS, vahvistettu 24 päivänä tammikuuta 2005,
eräiden tietojen vaihdosta Interpolin kanssa3

4.

Neuvoston
puitepäätös 2005/214/YOS,
tehty
24 päivänä
helmikuuta 2005,
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin4

5.

Neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS, tehty 6 päivänä lokakuuta 2006, vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin
päätöksiin5

6.

Neuvoston
puitepäätös 2008/947/YOS,
tehty 27
päivänä
marraskuuta 2008,
vastavuoroisen
tunnustamisen
periaatteen
soveltamisesta
tuomioihin
ja
valvontapäätöksiin
valvontatoimenpiteiden
ja
vaihtoehtoisten
seuraamusten
valvomiseksi6

7.

Neuvoston
puitepäätös 2008/909/YOS,
tehty
27 päivänä
marraskuuta 2008,
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin
tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä
toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa7.

Säädökset, jotka sisältävät sellaisen viittauksen neuvoston puitepäätökseen 2008/977/YOS,
jota pidetään viittauksena direktiiviin lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen
suojasta direktiivin 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja jotka eivät sisällä erityisiä
tietosuojasääntöjä (kolme säädöstä):
1. Neuvoston puitepäätös 2009/829/YOS, tehty 23 päivänä lokakuuta 2009, vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona8
2.

1
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3
4
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6
7
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Neuvoston puitepäätös 2009/948/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,
rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja
ratkaisemisesta9
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EUVL L 337, 16.12.2008, s. 102–122.
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3.

9
10

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä
joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä10.

EUVL L 328, 15.12.2009, s. 42–47.
EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2–18.
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Säädökset, joita koskevista muutoksista neuvotellaan parhaillaan (kaksi säädöstä):
1. Kesäkuun 23. päivänä 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/633/YOS säännellään
tiettyjen viranomaisten pääsyä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS)
terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja
tutkimiseksi11. Tämän päätöksen kumoamista ehdotetaan ehdotuksessa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen
(EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen
2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY
muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta12
2. Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä
vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta
26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 604/201313; kumoamista ehdotetaan ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua
varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä
vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta
annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi, laittomasti
oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön
tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin
esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista
pyynnöistä (uudelleenlaadittu)14.
Kansainväliset sopimukset, jotka sitovat yksinomaan jäsenvaltioita tai Schengen-valtioita,
joiden on saatettava direktiivi lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta
osaksi kansallista oikeusjärjestystään ja joissa toimivaltaisten viranomaisten
lainvalvontatarkoituksessa suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kyseisen
direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia lakeja (kolme
säädöstä):
1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus
tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Napoli II -yleissopimus)15
2. Neuvoston säädös, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 34 artiklan mukaisen yleissopimuksen tekemisestä keskinäisestä
oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä16
3. Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus
keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn
pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta17.
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta:
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1. Sopimus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen
välillä18.

18

EUVL L 181, 19.7.2003, s. 34–42.
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LIITE II: Säädökset, jotka edellyttävät muutoksia
1. Neuvoston puitepäätös 2002/465/YOS, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä
tutkintaryhmistä19
2. Neuvoston päätös 2005/671/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, terrorismirikoksia
koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä20
3. Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan
unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen
vaihdon yksinkertaistamisesta21
4. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä
rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja
tunnistamisessa
6
päivänä joulukuuta 2007
tehdyssä
neuvoston
päätöksessä 2007/845/YOS22 velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan varallisuuden
takaisin hankinnasta vastaavat toimistot ja luomaan puitteet jäsenvaltioiden toimistojen
väliselle tiedonvaihdolle
5. Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän
rikollisuuden
torjumiseksi
23
päivänä kesäkuuta 2008
tehty
neuvoston
23
päätös 2008/615/YOS
sekä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston
päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehty
neuvoston päätös 2008/616/YOS24
6. Neuvoston päätös 2009/917/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, tietotekniikan
käytöstä tullialalla25
7. Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa26
8. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä
huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä27
9. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä
maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat
ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta28
10. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681, annettu 27 päivänä
huhtikuuta 2016, matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja
vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin
rikoksiin liittyviä syytetoimia varten29.
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