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Introduktion

Prümfördraget undertecknades den 27 maj 2005 i Prüm (Tyskland) av sju medlemsstater 
(Belgien, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Spanien) och trädde 
i kraft i Österrike och Spanien den 1 november 2006 och i Tyskland den 23 november 2006. 
Ytterligare åtta medlemsstater (Finland, Italien, Portugal, Slovenien, Sverige, Rumänien, 
Bulgarien och Grekland) har formellt deklarerat sin avsikt att ansluta sig till detta fördrag.

Genom fördraget fastställs en rättlig ram för att vidareutveckla medlemsstaternas samarbete i
kampen mot terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring. Mer specifikt 
innehåller det bestämmelser om de avtalsslutande parternas utbyte av information om DNA, 
fingeravtryck, fordonsregistrering, samt personuppgifter och andra uppgifter i samband med 
gränsöverskridande polissamarbete.

Prümfördraget är ett folkrättsligt fördrag som antagits utanför ramen för EU men som 
innehållsligt har ett nära samband med EU. Dess antagande och initiativet att genomföra det 
inom ramen för EU har en viss likhet med vad som skedde med det så kallade 
Schengenregelverket. Det tyska ordförandeskapet inledde diskussionen om införlivandet av 
Prümfördraget i EU:s regelverk vid det informella ministermötet i Dresden den 
15-16 januari 2007. Vid detta möte föreföll det finnas ett brett stöd för förslaget.1 Vid rådets 
(rättsliga och inrikes frågor) möte den 15 februari 2007 enades man om att i EU:s regelverk 
integrera delar av Prümfördraget genom ett beslut inom den tredje pelaren. Detta gäller alla 
frågor i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete, med undantag för 
bestämmelsen om gränsöverskridande polisingripanden vid omedelbar fara (artikel 25 i 
fördraget) och bestämmelsen om bistånd på begäran (artikel 27 i fördraget).

Målet med Prümbeslutet är att intensifiera och snabba på informationsutbytet mellan 
myndigheter. Detta skall uppnås genom att man möjliggör jämförelse mellan en individuell 
DNA-profil och profiler som kan hittas i automatiserade databaser i medlemsstaterna. Genom 
nationella kontaktpunkter (som skall inrättas) kan länkar skapas mellan dessa personuppgifter. 
På samma sätt kan information om fingeravtryck samt information om fordonsregistrering
utbytas. De nationella kontaktpunkterna kommer också att användas i kampen mot 
terrorismen.

I Haagprogrammet2 anges den 1 januari 2008 som det datum från vilket informationsutbytet 
bör grundas på tillgänglighetsprincipen. Detta innebär att ett rättsligt ombud i en medlemsstat 
som behöver information för att utföra sina uppgifter kan få denna information från en annan 
medlemsstat (informationen kommer att göras ”tillgänglig”).

Kommissionen presenterade ett förslag till rådets rambeslut om tillgänglighetsprincipen i 
oktober 2005. För detta dokument utsågs Alexander Nuno Alvaro till föredragande. Hittills 
har inga framsteg nåtts i denna fråga. 

  
1 Även om det fanns någon oro över genomförandekostnaderna och reservationer rörande artikel 25 (”åtgärder i 
händelse av överhängande fara”), se rådets dokument 6003/07 av den 5 februari 2007.
2 Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen som antogs av Europeiska rådet 
den 5 november 2004.
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I linje med detta uppmanas nu Europaparlamentet1 att senast den 7 juni avge sitt yttrande om 
beslutet om ett ökat gränsöverskridande samarbete, särskilt när det gäller kampen mot 
terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümbeslutet). Föredraganden beklagar att det 
finns så pass lite tid att förbereda yttrandet i ett sådant viktigt och komplicerat ärende.

En första orientering från föredraganden

Föredraganden är fullt medveten om hur viktigt detta instrument är som ett nyckelverktyg vid 
gränsöverskridande polissamarbete och i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism. 
Föredraganden vill emellertid belysa några frågor vilka enligt hans åsikt behöver ägnas mer 
uppmärksamhet:

1) Det sätt på vilket ”Prüm” förhandlades fram och antogs

Prümfördraget förhandlades fram och antogs på ett föga öppet sätt och utan verklig 
demokratisk kontroll (nationella parlament är bara inblandade på ratificeringsstadiet och 
Europaparlamentet är först nu inblandat genom rådfrågning om rådets förslag till beslut). I 
artikel 1.4 i Prümfördraget fastställs följande: ”Senast tre år efter fördragets ikraftträdande 
vidtas på basis av en utvärdering av erfarenheterna av genomförandet av fördraget och i 
samförstånd med Europeiska kommissionen eller på grundval av ett förslag från Europeiska 
kommissionen och i överensstämmelse med Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget 
om upprättandet av Europeiska gemenskapen ett initiativ att införliva fördragets 
bestämmelser med Europeiska unionens rättsordning”. Trots detta har ett förslag till rådets 
beslut redan nu presenterats.

Föredraganden anser att själva införlivandet i EU:s lagstiftning är ett steg i rätt riktning, 
eftersom det bidrar till öppenhet och rättssäkerhet. Det är dock beklagligt att man för 
närvarande bara planerar att ta med delar av fördragets innehåll (nämligen frågorna som rör 
den tredje pelaren). De områden som faller inom gemenskapens behörighet (det vill säga 
bestämmelserna om ”flygsäkerhetsvakter” i artiklarna 17–19 i fördraget och åtgärder för att 
bekämpa olaglig migration i artiklarna 20–23 i fördraget) kommer inte att införlivas i EU:s 
lagstiftning utan kommer att förbli i det internationella Prümfördraget. Följden är att det 
kommer att finnas två uppsättningar lagar, vilket inte bidrar till rättslig klarhet. När det gäller 
de delar av Prümfördraget som tydligt faller inom gemenskapens behörighet kan man fråga 
sig om det faktum att man behåller dessa bestämmelser i ett internationellt fördrag inte strider 
mot EG-fördraget. Dessutom är kopplingen mellan avtalet och andra multi- och 
bilaterala fördrag (det vill säga Prümfördraget som sådant) en fråga som kräver mer 
uppmärksamhet (artikel 36 i förslaget till beslut).

Föredraganden anser att denna oklara rättsliga situation huvudsakligen beror på 
pelarstrukturens artificiella karaktär och den tunna linje som skiljer behörigheterna fastlagda 
inom den första pelaren från dem som fastlagts inom den tredje pelaren. Antagandet av det 
konstitutionella fördraget skulle ha utvidgat gemenskapsmetoden till hela området rättsliga 
och inrikes frågor (RIF) och avskaffat kravet på enhällighet i rådet för ett stort antal områden. 
I detta avseende välkomnar föredraganden antagandet av Berlindeklarationen och bedömer 
det som väsentligt att framtida institutionella reformer konsoliderar framstegen i det 

  
1 Genom en skrivelse av den 1 mars 2007.
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konstitutionella fördraget för hela området rättsliga och inrikes frågor. Under tiden bör man 
påminna om att artikel 42 i EU-fördraget (en så kallad övergångsklausul) redan erbjuder 
möjligheten att flytta några frågor från den tredje pelaren till gemenskapspelaren (vilket också 
föreslogs av det finska ordförandeskapet). Detta alternativ förtjänar att övervägas utan 
dröjsmål, för att fylla det demokratiska tomrum som ännu finns inom ett område som är så 
pass viktigt för medborgarnas grundläggande rättigheter.

2) Några specifika åtgärder i förslaget till beslut
Föredragandens är främst angelägen om att hitta en balans mellan kraven på operationellt och 
effektivt polissamarbete för att bekämpa de största hoten mot EU:s grundval och skyddet och 
främjandet av de grundläggande rättigheterna.

Därför bör de föreslagna åtgärderna vara nödvändiga och proportionerliga. Dessutom bör man 
planera mekanismer för utvärderingskontroll och återställande för att rätta till problematiska 
situationer.
DNA-profiler som tagits fram från den icke-kodande delen av DNA och är kopplade till ett 
referensnummer är personuppgifter eftersom de möjliggör identifiering (visserligen indirekt) 
av en privatperson. Detta följer av definitionen av personuppgifter i förslaget till rambeslut 
om skydd av personuppgifter inom den tredje pelaren (artikel 2 a). De erkänns också som 
personuppgifter i artikel 24, 1 a i initiativet. Därför bör samma garantier som föreslås i 
rambeslutet tillämpas i detta fall, nämligen en harmoniserad förhandskontroll av 
förfrågningarna om tillgång till uppgifter. Därför är de regler som fastlagts i artikel 3.1 och 
artikel 5 otillräckliga eftersom de endast hänvisar till de kriterier som fastläggs i nationell 
lagstiftning. På grund av skillnader mellan nationella rättssystem kan möjligheterna för en 
medlemsstat att begära insamling av DNA-prov orsaka rättsliga problem när det gäller 
garantier. Man bör därför sträva mot ett bättre klargörande av villkor och skyddsåtgärder. 
Fastän ”träff/ingen träff”-systemet verkar vara en balanserad mekanism är det nödvändigt att 
inte bara definiera dess tekniska procedurer (artikel 6.2) utan också de konkreta kraven för att 
få tillgång till personuppgifter. Samma garantier tillämpas på uppgifter om fingeravtryck och 
fordonsregistrering.

Man bör vara särskilt försiktig i fall där personuppgifter överförs på grund av viktiga 
händelser och för att förebygga terrorbrott, eftersom dessa överföringar grundas på en 
förmodad risk. Följaktligen måste man för överföring fastställa kriterier för sträng 
nödvändighet och tydligt berättigande.

När det gäller de gemensamma insatser som behandlas i kapitel 5 i förslaget är det nödvändigt 
att fastställa mer exakta regler för hur dessa skall samordnas med Europols verksamhet och 
för fördelningen av kostnaderna mellan de medlemsstater som deltar i dessa operationer.
De deklarationer som behandlas i artikel 33 bör inte bara lämnas till rådets generalsekretariat 
och vidarebefordras till medlemsstaterna och kommissionen. De bör också regelbundet 
offentliggöras i EUT.

Föredraganden anser att det är nödvändigt att rådet ger parlamentet en utvärdering av 
kostnaderna för genomförandet av detta beslut, och specifikt anger om det är avsett att 
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finansieras av gemenskapens budget1 eller av medlemsstaterna.

3) Det problematiska förhållandet mellan förslaget till rådets direktiv med avtalet om 
administrativt och tekniskt genomförande och Prümkonventionen2

I artikel 34 i rådets beslut uppges att rådet skall anta nödvändiga åtgärder för att genomföra 
detta beslut på gemenskapsnivå i enlighet med det förfarande som fastlagts i andra meningen i 
artikel 34.2 c i EU-fördraget. Tillsammans med Prümfördraget inrättades ett avtal om 
administrativa och tekniska regler för genomförande av Prümavtalet. Rådet uppgav angående 
dessa genomföranderegler att de lösningar som redan föreligger i samband med 
genomförandet av Prümfördraget måste förbli oförändrade3. Föredraganden är mycket 
bekymrad över denna situation eftersom genomförandeåtgärderna förefaller vara mycket 
detaljerade (till exempel om gemensamma (polisiära) insatser) medan åtgärderna riskerar att 
genomföras utan egentlig demokratisk kontroll.

4) Kopplingen till andra förslag 

Det tyska ordförandeskapet planerar inte att integrera artikel 27 från Prümfördraget (”bistånd 
på begäran”) i EU:s lagstiftning eftersom dess innehåll anses täckas av rådets rambeslut 
2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater
(betänkande från Antoine Duquesne).

Det finns emellertid kopplingar till andra rättsliga instrument som bör kontrolleras för att se 
om bestämmelserna i förslaget till beslut är förenliga med dessa. Detta gäller, enligt 
föredragandens mening, åtminstone följande åtgärder:
- Förslaget till rådets rambeslut om informationsutbyte grundat på tillgänglighetsprincipen 
(föredragande: Alexander Nuno Alvaro).
- Förslaget till rambeslut om dataskydd inom den tredje pelaren (föredragande: 
Martine Roure). En allmän rättslig ram om dataskydd inom den tredje pelaren är nödvändig
och måste föredras framför en tillämpning från fall till fall4. Följaktligen skall rambeslutet om 
dataskydd tillämpas (efter att det trätt i kraft) på det föreliggande beslutet såsom är fallet med 
Schengens informationssystem (SIS II, föredragande: Carlos Coelho) och med 
informationssystemet för viseringar (föredragande: Sarah Ludford). Hur som helst måste 
referensen till Europarådets konvention från 1981 och andra instrument i artikel 25.1 ersättas 
eller kompletteras med hänvisningen till rambeslutet om dataskydd.
- Republiken Österrikes initiativ med syfte att anta ett rådsbeslut om förbättring av samarbetet 
mellan EU:s medlemsstaters särskilda insatsstyrkor (”Atlas”-initiativet, föredragande: 
Fausto Correia).

- Frågan om Europols tillgång till uppgifterna bör förtydligas (Europol-betänkandet, 
föredragande: Agustín Díaz de Mera).

- Den gemensamma åtgärden 97/339/RIF, gällande samarbete på området för allmän ordning 
  

1 Jfr. rådets dokument 6003/07 av den 5 februari 2007, punkt 4.
2 Genomförandeavtalet såsom slutet den 5 december 2006, se rådets dokument 5437/07 av den 22 januari 2007.
3 Rådets dokument 6003/07 av den 5 februari 2007.
4 Se också Europeiska datatillsynsmannens uttalande om Prüminitiativet av den 4 april 2007.
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och säkerhet samt rambeslutet om gemensamma utredningsgrupper av den 13 juni 2002.


