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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio toimitti 2. toukokuuta 2016 neuvostolle ehdotuksen neuvoston päätökseksi rikosten 

torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa 

koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan 

unionin puolesta [2016/0126(NLE) – COM(2016)237 final]. Sopimus tunnetaan myös 

”puitesopimuksena”. 

 

Ehdotus toimitettiin neuvostolle sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen kongressi oli hyväksynyt 

vuoden 2015 Judicial Redress Act -säädöksen (oikeussuojakeinoja koskeva laki). Kyseisen 

lain nojalla Yhdysvaltojen oikeusministeriö saa nimetä muita maita tai alueellisen 

taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, joiden kansalainen voi sen jälkeen nostaa 

siviilioikeudellisia kanteita tiettyjä Yhdysvaltojen virastoja vastaan saadakseen tai 

oikaistakseen kyseisten virastojen hallussa olevia tietoja tai hakeakseen muutosta 

lainvastaiseen tietojen luovutukseen toisesta maasta Yhdysvaltoihin rikosten torjumiseksi, 

tutkimiseksi, selvittämiseksi tai syytteeseen panemiseksi. 

 

Neuvosto päätti 18. heinäkuuta 2016 pyytää Euroopan parlamentilta hyväksyntää 

ehdotukselle neuvoston päätökseksi edellä mainitun sopimuksen tekemisestä. 

 

Valmistelija kehottaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa pyytämään, että 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta suosittaa parlamentille, että se 

hyväksyy sopimuksen jäljempänä mainituista syistä. 

 

a) Suunniteltu sopimus perustuu oikeaan oikeusperustaan 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artikla muodostaa yhdessä 

218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa oikean oikeusperustan ehdotukselle. 

 

SEUT-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa todetaan, että jokaisella on oikeus henkilötietojensa 

suojaan, ja 2 kohdassa Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan valta antaa tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen säännöt, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaa 

henkilötietojen käsittelyssä. Saman sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdassa todetaan, 

että neuvoston on saatava parlamentin hyväksyntä kansainvälisen sopimuksen tekemiseen 

muun muassa silloin, kun sopimus tehdään aloilla, joilla sovelletaan tavallista 

lainsäätämisjärjestystä. 

 

Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen henkilötietojen suoja sekä lisätä 

rikosten, mukaan lukien terrorismi, torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syytteeseenpanoa 

koskevaa yhteistyötä Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 

(1 artikla). 

 

Suunnitellulla sopimuksella pyritään pääasiassa luomaan suojatoimet ja -takeet, joita 

sovelletaan silloin, kun henkilötietoja siirretään rikosoikeuden täytäntöönpanoa varten 

Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä. Tätä tarkoitusta varten 

sopimus kattaa määräyksiä seuraavista seikoista: syrjimättömyys (4 artikla), tarkoituksen ja 

käytön rajoitukset (6 artikla), etukäteen saatava suostumus tietojen siirtämiselle edelleen 

(7 artikla), tietojen laadun ja eheyden säilyttämistä koskevat menettelyt (8 artikla), tietoturva 

(9 artikla), ilmoitus turvallisuushäiriöstä (10 artikla), kirjaaminen (11 artikla), säilyttämisaika 
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(12 artikla), erityiset henkilötietoryhmät (13 artikla), henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 

vastuuvelvollisuutta edistävät toimenpiteet (14 artikla), tietoihin pääsy ja oikaisu (16 ja 

17 artikla), hallinnollinen ja oikeudellinen muutoksenhaku tapauksissa, jotka koskevat 

henkilötietoihin pääsyn kieltämistä tai henkilötietojen oikaisua tai laitonta paljastamista (18 ja 

19 artikla), sekä tehokas valvonta ja valvontaviranomaisten välinen yhteistyö (21 ja 

22 artikla). 

 

On pantava merkille, että ehdotetun sopimuksen 1 artiklassa todetaan, ettei sopimus ole 

oikeusperusta henkilötietojen siirtämiselle ja että siihen vaaditaan aina erillinen oikeusperusta. 

 

b) Suunnitellulla sopimuksella taataan henkilötietoja koskevan perusoikeuden korkeatasoinen 

suojelu ja parannetaan oikeusvarmuutta  

Monilla suojatoimilla ja -takeilla, joihin edellä viitataan, voidaan asianmukaisesti 

toteutettuina varmistaa henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden korkeatasoinen suojelu, 

josta määrätään SEUT-sopimuksen 16 artiklassa ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa, ja 

noudattaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä henkilötietojen suojan alalla. Tässä 

yhteydessä on muistettava, että unionin tuomioistuimen asiassa Schrems (C-362/14, 

EU:C:2015:650) antaman tuomion mukaisesti suunnitellun sopimuksen osapuolten on 

tarjottava sovellettavassa oikeudellisessa kehyksessään kansalaisilleen mahdollisuus 

oikeudelliseen muutoksenhakuun, jos toisen osapuolen viranomaiset kieltävät pääsyn tai 

oikaisun tai paljastavat tietoja laittomasti (19 artikla). Joka tapauksessa elinten, jotka 

osallistuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanoon, ja neuvotteluissa tulevista sopimuksista, 

joiden perusteella henkilötietoja siirretään, on tarvittaessa haettava esimerkkiä ja ohjeita 

edellä mainitusta unionin tuomioistuimen asiassa Schrems antamasta tuomiosta ja asiassa 

Digital Rights Ireland ym. (C-293/12 ja C-594/12, EU:C:2014:238) antamasta tuomiota ja 

tietysti sen tulevasta oikeuskäytännöstä, mukaan lukien tuomioistuimen tuleva lausunto 

Kanadan ja Euroopan unionin välille suunnitellusta sopimuksesta, joka koskee 

matkustajarekisteritietojen siirtoa ja käsittelyä. 

 

Suunnitellulla sopimuksella luodaan puitteet henkilötietojen suojalle ja parannetaan 

oikeusvarmuutta Sopimuksella täydennetään tarpeellisessa määrin tietosuojatoimia nykyisissä 

ja tulevissa tiedonsiirtosopimuksissa tai kansallisissa säännöksissä, joilla tällaiset siirrot 

valtuutetaan (5 artikla). Se on huomattava parannus verrattuna nykytilanteeseen, jossa 

henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin sellaisten oikeudellisten välineiden nojalla, jotka 

eivät yleensä sisällä lainkaan tai sisältävät vain heikkoja tietosuojamääräyksiä. Sopimuksella 

myös annetaan vähimmäistaso, jonka alapuolelle suoja ei saa jäädä tulevissa sopimuksissa 

henkilötietojen siirroista rikosoikeuden täytäntöönpanon alalla Yhdysvaltojen sekä Euroopan 

unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä. Sopimus on niin ikään tärkeä ennakkotapaus 

mahdollisille vastaavanlaisille sopimuksille muiden kansainvälisten kumppanien kanssa. 

 

On myös pantava merkille, että sopimus velvoittaa osapuolia toteuttamaan kaikki tarvittavat 

toimenpiteet sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien erityisesti tietoihin pääsyä ja 

niiden oikaisua sekä yksityishenkilöille sopimuksessa tarkoitettuja hallinnollisia ja 

oikeudellisia muutoksenhakukeinoja koskevat velvoitteet, ennen kuin voidaan katsoa, että 

niiden tietosuojalainsäädännöt ovat yhtä suojaavat (5 artikla). Sopimus velvoittaa osapuolia 

tekemään säännöllisesti täytäntöönpanotoimia ja -menettelyjä sekä niiden tehokkuutta 

koskevia yhteisiä uudelleentarkasteluja, joista ensimmäinen on toteutettava viimeistään 

kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Sopimuksessa määrätään selvästi, että 

yhteisten uudelleentarkastelujen tulokset on julkaistava (23 artikla). Valmistelija katsoo, että 
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Euroopan parlamentille on tiedotettava viipymättä kaikista tämän määräyksen nojalla 

toteutetuista toimista ja yhteisten uudelleentarkastelujen tuloksista, jotta se voi toteuttaa 

aikanaan aiheellisiksi katsomansa toimet. 

 

c) Suunniteltu sopimus parantaa lainvalvontayhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa 
Puitesopimus vaikuttaa merkittävästi poliisi- ja lainvalvontayhteistyöhön Euroopan unionin ja 

sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen välillä. Sopimuksella otetaan käyttöön yhteinen ja 

kattava tietosuojasääntöjen ja -takeiden kehys, jonka ansiosta EU:n tai sen jäsenvaltioiden 

sekä Yhdysvaltojen rikosoikeuden täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset voivat tehdä 

tehokkaampaa yhteistyötä. Sopimus helpottaa tiedonsiirtosopimusten tekemistä 

Yhdysvaltojen kanssa rikosoikeuden täytäntöönpanon alalla myös tulevaisuudessa, kun 

tietosuojatoimista on jo sovittu eikä niistä tarvitse neuvotella yhä uudelleen. Yhteisten 

normien vahvistaminen tällä alalla edistää merkittävästi luottamuksen palauttamista 

transatlanttisiin tiedonsiirtoihin. 

 

******* 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi rikosten 

torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojaa 

koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä Euroopan 

unionin puolesta hyväksytään. 
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