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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 
Euroopan poliis ivirasto (Europol) aloitti toim intansa hallitus tenvälisenä elim enä, jonka 
toimintaa säänneltiin vuonna 1999 voim aan tulleella jäsenvaltioiden välisellä 
yleissopimuksella. Vuonna 2009 hyväksytyn neuvos ton asetuksen nojalla  Europolista tuli 
EU:n virasto, joka saa rahoituksensa EU:n talousarviosta. 

Europolin tehtävänä on tukea kansallisten lainvalvontayksikköjen toim intaa ja niiden 
keskinäistä yhteis työtä vakavan r ikollisuuden ja ter rorismin ehkäisem isessä ja to rjumisessa. 
Europol edistää tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontavi ranomaisten välillä ja laatii 
rikollisuutta koskevia analyyseja jäsenvaltioiden poliisivoim ien avuksi niiden toteuttaessa 
rajatylittäviä tutkintatoimia.  

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 88 artiklassa 
määrätään, että Europolin toim intaa säännellään  tavallista lainsäätäm isjärjestystä noudattaen 
annettavalla asetuksella. Siinä m yös edellytetään, että on sä ädettävä menettelytavoista, joilla 
Euroopan parlamentti valvoo Europolin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.  

Euroopan p oliisiakatemia (CEPOL) perus tettiin vuonna 2005 EU:n viras ton muodossa  
hoitamaan lainvalvonnasta vastaavien virkamiesten koulutusta. Sen tarkoituksena on helpottaa 
kansallisten poliis ivoimien välistä yhteis työtä järjestämällä eurooppalaista po liisitoimintaa 
koskevia kursseja. Se laatii yhtei siä oppijaksoja eri aih eista, levittää alan tutkimustuloksia ja 
parhaita käytänteitä, koordinoi johtavien polii sivirkamiesten ja kouluttajien vaihto-ohjelm aa 
ja voi toimia kumppaniosapuolena EU:n avustuksella toteutettavissa hankkeissa.  

Eurooppa-neuvosto es itti asiakirjassa Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa 
kansalaisia ja heidän suojeluaan varten1, että Europolis ta olis i tehtävä ”jäsenv altioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietoje nvaihdon keskipiste, pa lveluntarjoaja ja 
lainvalvontayksiköiden yhteinen f oorumi”, ja vaati perustam aan sekä kansallisella että EU:n 
tasolla lain valvonta-alan a mmattilaisille tar koitettuja eu rooppalaisia koulutus- ja vaihto-
ohjelmia, joiden yhteydessä CEPOLilla olisi keskeinen tehtävä eurooppalaisen ulottuvuuden 
varmistajana.  

Komissio yksilöi tiedonannossaan EU:n sisäisen turvallisuuden strategian 
toteuttamissuunnitelma: viisi askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa2 EU:n sisä istä 
turvallisuutta koskeviin  kysym yksiin liittyvät k eskeiset haa steet, peria atteet ja suu ntaviivat. 
Lisäksi se ehdotti useita toimenpiteitä, joihin myös Europolin ja CEPOLin olisi osallistuttava, 
jotta vakavan rikollisuuden ja terrorismin aiheuttamia turvallisuusriskejä voitaisiin vähentää. 

Vakava ja järjestäytynyt riko llisuus on kuluneen vuosikymm enen aikana lisääntynyt EU:ssa, 
minkä lisäksi m yös rikollisuud en muodot ovat m onipuolistuneet.3 Europolin vuonna 2013 
laatimassa Euroopan unionin uhkakuva-arviossa (European Union Serious and Or ganised 
Crime Threat Assessment, EU SOCTA) todetaan, että vakava ja järjestäytynyt rikollisuus ovat 
jatkuvasti kehittyvä ja yhä m onimutkaisempi ilmiö, joka muodostaa m erkittävän uhkan EU:n 
turvallisuudelle ja v auraudelle.4 Selvityksen m ukaan globalisoitum isen vaikutukset 
yhteiskunnassa ja liike-eläm ässä ovat helpottaneet m yös me rkittävien uusien rikollisuuden 
muotojen leviämistä, kun rikollisverkostot hyöd yntävät lainsäädännön a ukkoja, internetiä ja 
                                                 
1 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1. 
2 KOM (2010) 673 lopullinen. 
3 Europol (2011). EU organized crime threat assessment. 
4 Europol (2013). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). 
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talouskriisiin liittyviä olosuhteita hankkiakseen laittomia voittoja pien ellä riskillä.5 Internetiä 
hyödynnetään riko llisen toim innan organiso innissa ja to teuttamisessa. Se  tarjoaa rik ollisille 
yhteydenpitovälineen, m arkkinapaikan, värväystoi miston ja rahoituspalvelut. Sen avulla on 
myös entistä helpom pi toteuttaa uudenlaisia verkkorikoksia, kuten maksukorttipetoksia, ja 
levittää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia.6  

Vakavat r ikokset a iheuttavat uh reille yhä pahe mpia haittoja ja laajam ittaisia ta loudellisia 
vahinkoja. Ne m urentavat turv allisuudentunnetta, jonka puuttu essa kansalaiset eivät voi 
käyttää vapauksiaan ja yksilön oikeuksiaan  tehokkaasti. Sen lisäksi että ihm iskauppa7, 
huumeiden8 ja aseiden 9 laiton kauppa, talousrikokset kuten korruptio 10, petokset 11 ja 
rahanpesu12, sekä verkkorikollisuus 13 m uodostavat uhkan Euroopassa elävien ihm isten 
henkilökohtaiselle ja taloudellis elle turvallisuudelle, ne m yös tuottavat rikolli sverkostoille 
valtavia voittoja, jotka vahvistavat niiden valtaa ja riistävät viranomaisilta kipeästi kaivattuja 
tuloja. Terrorism i on edelleen merkittävä uh ka EU:n turvallisuudelle,  ja eurooppalaiset 
yhteiskunnat ovat edelleen alttiita terrori-iskuille.14  

Rikollisuus on yksi unionin kansalaisten viidestä suurimmasta huolenaiheesta. 15 Ku n heiltä 
kysyttiin, m ille aloille EU:n to imielinten olisi keskitettävä toimintansa, rikoksentorjunta 

                                                 
5 Europol (2013). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). 
6 Europol (2011). EU:n järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio. 
7 YK:n h uume- ja ri kosjärjestö U NOCD ar vioi, et tä Eu roopassa o n noin 1 40 000 i hmiskaupan uhria, 

jotka tuo ttavat h yväksikäyttäjilleen vuo sittain no in kolmen m iljardin Yhdysvaltain dollarin  suu ruiset 
bruttotulot. Kosk a hyväksikäyttö k estää k eskimäärin k aksi v uotta, uusia uh reja olisi j oka vuosi noin 
70 000. Järjestön mukaan suuntaus näyttää jatkuvan vakaana. 

8 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön s eurantakeskuksen l aatimassa v uotta 2012 
koskevassa vuosikertomuksessa Euroopan huumeongelmasta todetaan, että vuonna 2011 kaikkien 15–
39-vuotiaiden euroop palaisten kuolemantapauksista 4 prosenttia jo htui hu umausaineista j a että 
Euroopassa arvioidaan olevan 1,4 miljoonaa opioidien käyttäjää. 

9 UNOCD totesi vuonna 2010, että aseid en dokumentoidun laillisen kaupan arvo oli vuonna 2006 koko 
maailman tasolla noin 1,58 miljardia Yhdysvaltain dollaria, minkä lisäksi dokumentoimattomista, mutta 
laillisista li iketoimista k ertyi v ielä no in 100 miljoonaa do llaria. Laitto mien asem arkkinoiden arvo ksi 
mainitaan u seimmiten 1 0–20 p rosenttia lai llisten markkinoiden arv osta, mik ä o lisi n oin 170 –320 
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa. 

10 Korruption arvio idaan maksavan EU:n taloudelle vuosittain 120 miljardia euroa, ks. KOM(2011) 308 
lopullinen. 

11 Europolin vuonna 2011 laatiman EU:n järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion mukaan 
järjestäytyneet riko llisryhmät keräsivät vuonna 2009 yli 1,5  miljardin euron  tulot maksukorttirikosten 
avulla. 

12 UNODC:n arvion mukaan rikollisuuden vuosituotto (veronkierto mukaan lukien) vuonna 2009 oli 2,1 
biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mistä arviolta 70 prosenttia päätyi pestäväksi. 

13 Europolin laatiman, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion (SOCTA 2013) 
mukaan v erkkorikollisuutta esiin tyy k aikissa j äsenvaltioissa. Selv ityksessä v iitataan Eu roopan 
komission laatimaan tutkimukseen, jonka mukaan 8 prosenttia internetin käyttäjistä EU:ssa on joutunut 
henkilötietovarkauden kohteeksi ja 12  p rosenttia jonkinlaisen v erkkopetoksen u hriksi. Lisäks i 
haittaohjelmat häiritse vät miljoonia talouksia , ja verkkorikollisuute en liittyvien pankkipetosten 
kokonaismäärä kasvaa vuosittain.  

14 EU:n sisäisen tu rvallisuuden strateg ian t oteuttamissuunnitelma: v iisi ask elta koh ti tu rvallisempaa 
Eurooppaa. KOM(2 010) 6 73 lopullinen. Vuon na 20 11 EU:n jäsenvaltioissa teh tiin 17 4 terro ri-iskua. 
Te-SAT 2012. 

15 Eurobarometri 77, kevät 2012. 
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mainittiin neljän tenä.16 Tuoreen selvityksen  m ukaan inte rnetinkäyttäjät ova t erittäin  
huolissaan verkkoturvallisuudesta ja verkkorikollisuudesta EU:ssa.17 

Tätä va rten tarv itaan EU:n viras toja, jo tka voivat tehokkaasti ja tuloksellisesti tukea 
lainvalvontayhteistyötä, tiedonjakoa ja koulutusta.  

Euroopan parlam entti, neuvosto ja kom issio hyväks yivät hein äkuussa 2012 EU:n 
erillisvirastoja koskev an yhteisen lähestym istavan18, jossa  es itetään per iaatteet Europ olin ja 
CEPOLin kaltaisten erillisv irastojen hallinnon  järjestämiseksi. Yhteis en lähes tymistavan 
mukaan ”virastojen yhdistämistä olisi harkittava silloin, kun niillä on päällekkäisiä tehtäviä, 
kun synergiat ovat mahdollisia tai kun virastot olisivat tehokkaampia osana suurempaa 
rakennetta”. 

Yhdistämällä Europol ja CEPOL yhdeksi virast oksi, joka sijaitsisi Europolin nykyisessä 
päämajassa Haagissa, voitaisiin saavuttaa merkittäviä synergiaetuja ja tehostaa toimintaa. Kun 
Europolin taitotieto operatiivisen poliisiyhtei styön alalla yhdistetään CEPOLin kokemukseen 
ja asiantuntemukseen alan koulutuksesta, voidaan lujittaa yhteyksiä ja luoda synergiaa näiden 
kahden toim inta-alan välille. Kun operatiivin en ja koulutuksesta vastaava henkilöstö 
työskentelee sam assa virastossa, on helpom pi se lvittää kou lutustarpeita ja lisätä site n EU:n 
tarjoaman koulutuksen arvoa ja s iitä saatav aa hyötyä EU:n poliis iyhteistyön alalla yleensä.  
Samalla voidaan välttää kahden viraston tukitoim intojen päällekkäisyys, ja näin m uodostuvat 
säästöt voidaan kohdentaa keskeisiin operatiivisiin toimiin ja koulutukseen. Tämä on erityisen 
tärkeää vallitsevassa taloustilan teessa, kun sekä kansalliset että  EU:n varat ovat vähissä ja 
EU:n lainvalvontakoulutuksen kehittämiseen olisi muuten vaikea löytää lisäresursseja. 

Sen vuoksi tässä asetusehdotuksessa esitetään oikeudellinen kehys uudelle Europolille. Se 
korvaa nykyisen Europolin, j oka on perustettu Euroopan  poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS, ja  
Euroopan poliis iakatemian, joka on perustet tu Euroo pan poliisiakatem ian (CEPOL)  
perustamisesta tehdyllä neuvoston päätöksellä 2005/681/YOS.  

Ehdotus on Lissabonin sopim uksen vaatimu sten, Tukholm an-ohjelmaan perustuvien 
odotusten, EU:n sisäis en turvallisuuden strategian tote uttamissuunnitelmassa asetettujen 
painopisteiden ja EU:n erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan mukainen. 

2. KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET 
Europolin, CEPOLin ja EU:n lainvalvontakoulutuksen uudistamisesta käytiin vuosina 2010 ja 
2011 vuoropuhelua kom ission, Euroopan parl amentin, Euroopan unionin neuvoston, 
Europolin ja CEPOLin hallintoneuvostojen sekä kansallisten parlamenttien edustajien kesken.  

Parempaan sään telyyn täh täävän politiika n m ukaisesti kom issio on laatinut kaksi 
vaikutustenarviointia Europolin ja CEPOLin uudelle enjärjestelyä koskevista va ihtoehtoisista 
toimintatavoista.19  

                                                 
16 Eurobarometri 77, kevät 2012. Eurooppalaisista 27 prosenttia oli sitä mieltä, että EU:n toimielinten olisi 

tehostettava rikoksentorjuntaa tulevina vuosina. 
17 Erityiseurobarometri nro 390: Cyber Security, heinäkuu 2012. Vastaajista 74 prosenttia oli sitä mieltä, 

että riski joutua verkkorikoksen uhriksi oli edellisen vuoden aikana kasvanut. 
18 Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 

19.7.2012 
(http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf). 

19 SWD (2013)98 final. 
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Europolia koskeva vaikutustenarviointi pe rustuu kahte en toim intatavoitteeseen, jotka  
koskevat jäsenvaltio iden Europolille to imittamien tietojen lisää mistä ja sellaise n 
tietojenkäsittely-ympäristön luom ista, jonka avulla Europol voisi täysim ääräisesti tukea 
jäsenvaltioita vakavan rikollisuuden ja terrorism in ehkäisem isessä ja torjum isessa. Tietojen 
toimittamista koskevan tavoitteen o salta arvioitiin kahta to imintavaihtoehtoa: i) selkeytetään 
jäsenvaltioiden oikeudellista velvoitetta toimittaa Europolille tieto ja, säädetään kannustimista 
ja m ekanismista, johon eri jäsenvaltioiden suorit ukset kirjataan, ja ii ) annetaan E uropolille 
pääsy asian mukaisiin k ansallisiin lainvalvon ta-alan tietok antoihin ”o suma / ei osum aa” 
-tyyppisten hakujen tekemistä varten. Tietojenkäsittely-ympäristöä koskevan tavoitteen osalta 
arvioitiin niin ikään ka hta toim intavaihtoehtoa: i) yhdistetään nykyiset kaksi 
analyysitietokantaa, ja ii) luod aan uusi tiet ojenkäsittely-ympäristö ja vahvistetaan 
menettelylliset takeet tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanoa varten niin, että korostetaan 
erityisesti sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta. 

CEPOLia koskeva vaikutustenarviointi pe rustuu kahteen toim intatavoitteeseen: 
i) rajatylittävää rikollisuutta koskevan lainvalvontaviran omaisten koulutuksen laadun, 
koordinoinnin ja yhtenäisyyden parantam inen sekä koulutusta saavien määrän lisääminen, ja 
ii) puitteiden luom inen tätä varten EU:n eril lisvirastoja koskevan yhteisen lähestym istavan 
pohjalta. Kom issio ehdottaa lainvalvontav iranomaisten koulutuskehystä, jonka 
täytäntöönpanoon tarvitaan lisäresursseja. Tätä varten se tu tki eri toimintavaihtoehtoja, kuten 
CEPOLin vahvistamista ja sen toiminnan tehosta mista erillisviraston puitteissa ta i joidenkin 
tai kaikkien CEPOLin toimintojen yhdistämistä Europolin kanssa uudeksi Europol-virastoksi. 

Komission vakiintuneen käytännön m ukaisesti kutakin toim intavaihtoehtoa arvioitiin 
komission yksiköiden väli sen ohjausryhm än avulla tarkas telemalla n iiden vaikutuks ia 
turvallisuuteen, kustannuksiin (mm. EU:n toimielinten talousarvioon) ja perusoikeuksiin.  

Kokonaisvaikutusten analyysin pe rusteella laadittiin parhaaksi arvioitu toim intavaihtoehto, 
joka esitetään tässä ehdotuksessa. Arvi oinnin perusteella parhaaksi arvioidun 
toimintavaihtoehdon avulla voidaan  entisestään tehost aa Europolin toim intaa virastona, joka  
tarjoaa kattavaa tukea Euroopan unionin lainvalvontaviranomaisille. 

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 
Ehdotuksen oikeusperustan muodostavat SEUT-sopimuksen 88 artikla ja 87 artiklan 2 kohdan 
b alakohta. 

Lainsäädäntöehdotuksen tavoitteet ja sisältö 
Ehdotuksen tarkoituksena on 

• mukauttaa Europol Lissabonin sopim uksen vaatim uksiin vahvistam alla sen 
oikeudellinen toim intakehys asetuksella ja ottam alla käyttöön m ekanismi, jonka 
avulla Euro opan parlam entti voi valvoa Euro polin toim intaa yhdess ä kansallis ten 
parlamenttien kanssa. N äin voidaan parantaa Europolin demokraattista oikeutusta ja  
vastuuvelvollisuutta unionin kansalaisia kohtaan;  

• täyttää Tukholm an ohjelm assa asetetut  tavoitteet tekem ällä Europolista 
”jäsenvaltioiden lainvalvontaviranom aisten välisen tietojenvaihdon keskipiste” ja 
perustamalla eurooppalaisia koulutus- ja vaihto-ohjelm ia, joihin voivat osallistua 
kaikki lainvalvonta-alan ammattilaiset sekä kansallisella että EU:n tasolla; 

• osoittaa Europolille uusia vastuualueita,  jotta se voi tarj ota jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisille katt avampaa tukea. Tähän sisältyy 
lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyvien CEPOLin nykyisten tehtävien 
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siirtäminen Europolille ja kehyksen luominen lainvalvontaviranomaisten koulutusta 
varten. Europol voi myös tarjota puitte et sen toimivalt aan kuuluvien eri  
rikostyyppien torjuntaan erikoistune iden keskusten, kuten Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen, erityisasiantuntemuksen kehittämiselle; 

• huolehtia siitä, että Europoli lla on käytössään vahva ti etosuojajärjestelmä, jonka 
avulla voidaan varmistaa erityisesti Europolin tietosuojavaltuutetun riippumattomuus 
ja tehokkuus ja riittävät toimivaltuudet;  

• parantaa E uropolin hallintoa tehostam alla toim intaa ja noudattamalla EU:n 
erillisvirastoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa vahvistettuja periaatteita. 

Ehdotuksessa toteutetaan nämä tavoitteet seuraavasti: 

1. Europolin mukauttaminen Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin lisäämällä sen 
vastuuvelvollisuutta 
Asetuksella varm istetaan, että Europolin  toim intaa valvovat EU:n kansalaisten 
demokraattisesti valitut edusta jat. Ehdotukset valvontaa kosk eviksi säännöiksi perustuvat 
komission vuonna 2010 hyväksym ään tiedonantoon menettelytavoista, joilla Euroopan 
parlamentti valvoo Europolin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.20 

Näiden sääntöjen mukaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit 

• saavat tietoa vuosittain laadittavien toimintakertomusten ja tilinpäätösten kautta; 

• saavat tiedoksi Europolin ta voitteeseen liittyvät uhka-arviot, strate giset analyysit ja 
yleiset tilannekatsaukset, Europolin tilaamat selvitykset ja arvioinnit sekä kolmansien 
maiden viranom aisten kanssa sovitut käytän nön järje stelyt, jotka liittyvä t näide n 
maiden ja Euroopan unionin välillä teht yjen kansainvälisten yleissopim usten 
täytäntöönpanoon; 

• saavat tiedoksi m onivuotiset ja vuotui set työohjelm at sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty; 

• saavat selv itykset kunkin jäsenvaltion Europol ille toimittamien tie tojen määrästä ja 
laadusta ja niiden kansallisten yksikköjen suorituskyvystä;  

• voivat kesk ustella Eur opoliin liittyvist ä kysy myksistä viraston pää johtajan ja 
hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa, pidättymistä ja luottam uksellisuutta 
koskevat velvollisuudet huomioon ottaen. 

Lisäksi Euroopan parlamentti 

• suorittaa tehtävänsä budj ettivallan käyttäjänä eli ottaa vastaan ehdotuksen 
ennakkoarvioksi ja selvityksen  varainhoitovuoden talousarvi o- ja varainhallinnosta, 
voi pyytää kaikki kyseistä varainho itovuotta koskevan vastuuvapausm enettelyn 
toteuttamista varten tarv ittavat tiedot, ja myöntää pääjohtajalle talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden; 

• antaa lausuntonsa Europolin vuotuisesta työohjelmasta; 

• saa tiedoksi Europolin vuotuisen työohjelman;  

• voi kutsu a Europolin hallin toneuvoston valitsem an pääjo htaja- tai 
apulaispääjohtajaehdokkaan toimivaltaisen parlamentin valiokunnan kuultavaksi; 

                                                 
20 KOM (2010) 776 lopullinen. 
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• voi kutsua pääjohtajan vastaamaan tehtäviensä hoitoa koskeviin kysymyksiin. 

Jotta Eu roopan parlam entti vo i käyttää valvontav altaansa niin, että sam alla vo idaan turvata 
operatiivisten tieto jen luottam uksellisuus, Euro polin ja Eu roopan parlam entin on sovittav a 
käytännön järjestelyistä, joilla säännellään pääsyä Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuihin 
tietoihin ja arkal uonteisiin turvallisuusluokittelem attomiin tietoihin, joita Eu ropol käsittelee  
tai joita käsitellään sen välityksellä. 

2. Europol jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon 
keskipisteenä 
Ehdotuksen tarkoituksena on pa rantaa tiedustelutietoihin pe rustuvaa Europolin tilannekuvaa 
tehostamalla tietojen toimittamista jäsenvaltioilta Europolille, jotta se voisi paremmin palvella 
jäsenvaltioita ja antaa parempia tietoja EU:n politiikan suunnitteluun. Tätä varten vahvistetaan 
jäsenvaltioiden velvo llisuutta toim ittaa Eur opolille tar vittavia tie toja. Kann ustimeksi 
lainvalvontayksiköille tarjo taan en tistä la ajemmat m ahdollisuudet saada rahoitustuk ea 
rajatylittäviin tutkintatoimiin myös muissa kuin  euron väärentämistä koskevissa tapauksissa. 
Käyttöön otetaan m ekanismi, jonka avulla seur ataan tietojen toim ittamista jäsenvaltioilta 
Europolille. 

Europolin tietojenkäsittelyarkkitehtuuri uudist etaan, jotta Europol voisi helpomm in havaita 
yhteyksiä sen hallussa jo olevien tietojen väli llä ja analysoida niitä. Tietokantoja ta i 
-järjestelmiä ei enää määritellä ennalta, vaan noudatetaan sisään rakennetun yksityisyyden 
suojan periaatetta ja täydellistä avoim uutta suhteessa Eu ropolin tie tosuojavastaavaan ja 
Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Tietosuojan ja  tietoturvallisuuden korkea taso saavutetaan 
tietotyyppien m ukaan eriytettyj en m enettelyllisten takeiden avulla. Asetuksessa esitetään 
yksityiskohtaisesti tietojenkäsittelytoim et (ristii ntarkistus, stra tegiset analyysit tai m uut 
yksittäisiä tapauksia koskevat yleisluonteiset operatiiviset analyysit), tietolähteet ja se, kenellä 
on pääsy tie toihin. Siinä  myös luetellaan er i henkilötietoluokat ja ne rek isteröityjen ryhmät, 
joiden tietoja voidaan kerätä  kutakin tietojenkäsittelytoi mea varten. Näin Europol voi 
mukauttaa IT-arkkitehtuuriaan tulevien haas teiden ja EU:n lain valvontaviranomaisten 
tarpeiden m ukaan. Kun uusi arkkitehtuuri on käyt össä, E uropol voi sen avulla linkittää ja 
analysoida tietoja, tunnistaa nopeam min suuntauksia  ja toisiinsa liittyviä asioita ja vähentää 
tietojen sä ilyttämistä monessa eri p aikassa. Sa malla voidaan taata tietosuojan korkea taso. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu valvoo sääntöjen noudattamista.  

Tällä tavoin Europolin analyytikot saisivat laajemman käsityksen vakavasta rikollisuudesta ja 
terrorismista EU:ssa. He voisiva t tunnistaa nopeasti suuntauksia ja toisiinsa li ittyviä asioita 
kaikilla rik ollisuuden aloilla  ja laatia täm än pohjalta kattavampia ja osuvam pia 
tiedusteluraportteja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten avuksi. 

3. Uudet vastuualueet: koulutus ja eri rikostyyppien torjuntaan erikoistuneet EU:n 
keskukset 

Jotta voida an varm istaa, e ttä p oliisitoimintaan oso itettavasta EU :n tu esta saadaan 
synergiaetuja ja jotta voidaan luoda edellytykset yhdessä tämän ehdotuksen kanssa esitettävän 
lainvalvontaviranomaisten koulutuskehyksen 21 täysim ittaiselle täy täntöönpanolle, E uropol 
ryhtyy hoitam aan ja ke hittämään tähän asti CEPOLille kuuluneita tehtäviä. Tiiv istämällä 
yhteyksiä k oulutuksen ja operatiiv isen toim innan välillä vo idaan lainvalvontavirano maisten 
koulutusta kohdentaa paremmin ja täsmentää sen sisältöä.  

                                                 
21 COM(2013) 172 final.  
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Europol ryhtyy uuden, Europol-akatem iaksi kutsutun osaston avulla hoitam aan 
lainvalvontaviranomaisten koulutuksen tukitoimintoja, kehittämistä, tarjontaa ja koordinointia 
myös strate gisella taso lla eikä p elkästään ylempien poliisiv iranomaisten taso lla (kuten  
CEPOL tekee voim assa olevan päätöksen nojalla ). Näid en toim ien avulla vo idaan levittä ä 
tietoa kansainvälisistä ja union in välineistä ja parantaa niiden tunnettuutta, kannustaa 
rajatylittävän yhteistyön tekem iseen, syvent ää rikollisuud en ja poliis itoiminnan eri osa -
alueiden erityistuntem usta ja valm istautua os allistumaan kolm ansissa maissa  toteutettav iin 
EU:n siviilioperaatioihin. Europol-akatemia kehittää ja arvioi koulutusvälineitä, joiden avulla  
pyritään vastaam aan koulutustarpeiden säänn öllisen arvioinnin yhteydessä hav aittuihin 
vaatimuksiin. Europol-akatemia edistää alan tutkimustyötä ja pyrkii tarpeen m ukaan luomaan 
kumppanuuksia unionin elinten ja yksityisten oppilaitosten kanssa. 

Hallintoneuvoston ko koonpano, teh tävät ja m enettelyt h eijastavat lain valvonta-alan 
koulutukseen liittyviä Europolin uusia vastuualueita sekä EU:n  erillisvirastoja koskevassa 
yhteisessä lähestymistavassa vahvistettuja parhaita käytänteitä.  

Hallintoneuvostoa avustaa koulutusta käsittelevä tiedekomitea, jonka tehtävänä on varm istaa 
Europolin koulutustoiminnan tieteellinen laatu ja antaa sitä koskevia ohjeita. 

Jotta voidaan parantaa EU:n va lmiuksia r eagoida er ityisiin rikollisuu den ilm iöihin, jotk a 
erityisesti vaativ at yh teisiä toim ia, Eu ropolille anne taan m ahdollisuus k ehittää er i 
rikostyyppien torjuntaan erikoistuneita keskuksia,  esim erkkinä Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskus.  

Tällaiset E U:n keskukset, jotka yhdistävät toiminnassaan eri lähestym istapoja tietyn 
rikostyypin torjuntaa vart en, toisivat lisäarvoa jäsenvaltioiden toimintaan. Ne voisiva t toimia 
esimerkiksi tietokeskuksina ja koota yhteen asiantuntem usta, jotta jäsenvaltioita voitaisiin 
avustaa valmiuksien kehittämisessä ja tukea n iitä tutkintatoimien toteuttamisessa. Keskukset 
voisivat m yös toim ia Euroopan lainvalvontavir anomaisia edustavien tutkijoiden yhteisenä 
äänenä kyseisellä erityisalalla. 

4. Vahva tietosuojajärjestelmä 
Ehdotuksessa lujitetaan Europolin toim intaan sovellettavaa tietosuojajärjestelm ää 
toteuttamalla erityisesti seuraavat toimenpiteet: 

• Europolin voimassaolevaa erillistä tietosuojajärjestelmää lujitetaan noudattaen ennen 
muuta yksilöiden suojelusta yhteisöjen to imielinten ja  elin ten s uorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä  ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 taustalla olevia periaatteita. Koska lainvalvonta-alalla 
suoritettavan henkilötietoj en käsittelyn erityispiirt eet on tunnustettu SEUT-
sopimukseen liitetyssä juli stuksessa nro 21, Europo lin tietosuojasäännöt on 
yhdenmukaistettu m uiden oikeud ellisen yhteistyön ja poliis iyhteisyön alalla 
sovellettavien tietosuojasäännösten ka nssa. Näitä ovat m uun m uassa Euroopan 
neuvoston yleissopimus nro 108 23 ja suositus R (87) 15 24 sekä poliis iyhteistyössä ja 
rikosasioissa tehtäv ässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamista koskeva neuvoston puitepäätös 2008/977 25. Näin voidaan taata 

                                                 
22 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. 
23 Yleissopimus yk silöiden su ojelusta henkilötietojen au tomaattisessa tieto jenkäsittelyssä, te hty 

Strasbourgissa 28.1.1981. 
24 Euroopan neuvoston m inisterikomitean suosi tus R (87) 15 henkilötietojen käy tön säänt elemisestä 

poliisialalla, 17.9.1987. 
25 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60. Komissio on ehdottanut puitepäätöksen korvaamista d irektiivillä, ks. 

COM(2012) 10 final.  
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yksilöiden korkeatasoinen suojelu henkilötie tojen käsittelyn yhteydessä ja ottaa 
samalla asianmukaisella tavalla huomioon lainvalvonta-alan erityispiirteet.  

• Jäsenvaltioiden pääsy Europolin h allussa olev iin opera tiivisia ana lyyseja koskeviin 
henkilötietoihin on rajoitettu epäsuoraan  pääsyyn osum a / ei osum aa - tyyppisten 
hakujen pohjalta: jos pyynnön es ittävän jäsenvaltion tie dot täsm äävät Europolin 
hallussa olevien tietojen kanssa, automaattinen vertailu tuottaa tulokseksi anonyymin 
’osuman’. Osum aan liittyv ät henk ilö- tai tap austiedot to imitetaan v asta er illisen 
seurantapyynnön perusteella. 

• Uhrien, todistajien, muiden kuin epäiltyjen ja  alaikäisten henkilötietojen käsittely on 
kielletty, ellei se ole ehdottom an välttäm ätöntä. Tätä rajoitusta sovelletaan m yös 
tietoihin, jotka koskevat rotua tai etnistä  alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskontoa 
tai vakaumusta tai ammattiliitto on kuulum ista s ekä terveyttä ja seksuaalista  
käyttäytymistä (ns.  arkaluon teiset he nkilötiedot). Lisäksi arkaluonteisia  
henkilötietoja voidaan käsi tellä vain silloin kun ne täydentävät Europolin jo 
käsittelemiä m uita henkilötietoja. Europolin on esitettävä Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle puolivu osittain katsaus kaikis ta arkaluon teisista 
henkilötiedoista. Lisäksi säädetään, että pä ätöksiä, jo tka tuotta vat rekisteröidylle 
oikeusvaikutuksia, ei saa tehdä pelkäs tään arka luonteisten he nkilötietojen 
automaattisen käsittelyn  peruste ella, elle i siihe n ole annettu erik seen valtuutu sta 
EU:n tai kansallisessa lainsäädännössä tai Euroopan tietosuojavaltuutetun toimesta. 

• Läpinäkyvyyden lisääm iseksi vahvistetaan yksilön oikeuksia tutustua Europolin 
hallussa oleviin häntä koskeviin henkilötietoi hin. Asetuksessa luetellaan, mitä tietoja 
Europolin on toimitettava henkilölle, joka haluaa tutustua omiin tietoihinsa. 

• Ehdotuksessa asetetaan selkeät säännöt va stuunjaolle tietosuoja-asioissa. Europolin 
on m uun muassa s äännöllisin v äliajoin tark istettava, onko kaikkien  henkilötieto jen 
säilyttämistä tarpeen jatkaa. 

• Lokitietoja ja dokum entointia kosk evaa vel vollisuutta laajennetaan  niin, että s e 
kattaa tietoihin pääsyn lisäksi myös m uita tie tojenkäsittelytoimia: tieto jen 
keräämisen ja m uuttamisen, tie toihin pääsyn sekä tieto jen paljastam isen, 
yhdistämisen ja poistam isen. Aset uksessa ki elletään lokitietojen m uuttaminen, jotta 
voidaan varmistaa, että tietojen käyttöä valvotaan tiukemmin ja että on tiedossa, kuka 
niitä on käsitellyt. 

• Kuka tahansa voi vaatia Europolilta korv austa luva ttoman tietojenkä sittelyn ta i 
minkä tahansa täm än asetuksen säännösten ka nssa ristiriidassa olevan toim enpiteen 
vuoksi. Tällaisessa tapauksessa Europol ja jäsenvaltio, jossa vahinko on aiheutunut, 
ovat yhteisvastuullisia (Eur opol SEUT-sopimuksen 340 ar tiklan ja jäsenvaltio 
kansallisen lainsäädäntönsä nojalla). 

• Europolin ulkopuolisen tietosuojavalt uutetun asem aa lujitetaan. Euroopan 
tietosuojavaltuutetulla o n toim ivalta valvoa Eu ropolin suo rittamaa henk ilötietojen 
käsittelyä. Näin voidaan t aata Euroopan unionin tuom ioistuimen oikeuskäytäntöön 
perustuvan riippum attomuuden vaatim uksen täyttyminen sekä tietosuojavalvonnan 
tehokkuus Euroopan tietosuojavaltuutetun täytäntöönpanovaltuuksien avulla.  

• Kansallisilla tietosuojaviranom aisilla on kuitenkin edelleen toim ivalta valvoa 
jäsenvaltioiden toim esta tapahtuva a henkilötietojen ta llentamista, hakem ista ja 
toimittamista Europolille. Kansallis ten tiet osuojaviranomaisten vastuulla on m yös 
tutkia, louk kaako tä llainen tietojen  ta llentaminen, hakeminen tai toim ittaminen 
rekisteröidyn oikeuksia. 
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• Asetuksella otetaan käyttöön ”yhteiseen valvontaan” liittyviä tekijöitä Europoliin 
siirrettyjen ja sie llä käsite ltävien tie tojen osalta. E rityiskysymyksissä, jo tka 
edellyttävät jäsenvaltioiden toim ia, Eur oopan tietosuojavaltuut etun ja kansallisten 
tietosuojaviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä omien toimivaltuuksiensa puitteissa, 
jotta voidaan varm istaa täm än asetuksen yhdenmukainen soveltam inen kaikkialla 
Euroopan unionissa. 

5. Hallinnon parantaminen 
Ehdotuksella pyritään kehittämään Europolin hallintoa tehostamalla toimintaa ja keventämällä 
menettelyjä erityisesti hallintoneuvoston ja pääjohtajan osalta sekä yhdenmukaistam alla 
Europolin toim intaperiaatteet EU:n  erillisvir astoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa 
esitettyjen periaatteiden kanssa. 

Komissio ja jäsenvaltiot ovat edustettuina Europolin halli ntoneuvostossa, jotta ne voivat 
tehokkaasti valvoa sen toim intaa. Jotta voitaisiin ottaa huom ioon uuden virast on kahtalainen 
toimenkuva (operatiivisen tu en ja koulutuksen tarjoam inen lainvalvonnan alalla), 
hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet nim itetään heidän lainvalvonta yhteistyöhön liittyvän 
asiantuntemuksensa perusteella ja varajäsenet heidän lainvalvontaviranom aisten koulutusta 
koskevan asiantuntem uksensa perusteella. Varajä senet toim ivat varsinaisina jäseninä, kun 
käsitellään koulutukseen liittyviä kysym yksiä tai tehdään sitä koskevia päätöksiä.  
Hallintoneuvostoa avu staa koulu tusta liittyvissä teknisis sä kysym yksissä tied ekomitea 
(koulutusta käsittelevä tiedekomitea).  

Hallintoneuvostolle an netaan ta rvittavat valtu udet, joiden  noj alla se m uun m uassa laatii 
talousarvion ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy tarvit tavat varainhoitosäännöt ja  
suunnitteluasiakirjat, vahvistaa Europolin p ääjohtajan päätöksente koa varten helposti 
seurattavat työmenetelmät, hyväksyy vuotuisen toimintakertomuksen ja nimittää pääjohtajan. 

Päätöksentekomenettelyjen keventä mistä varten  hallin toneuvosto voi myös päättä ä perusta a 
johtokunnan. Tällainen suppea jo htokunta, jossa m yös kom issio olisi edustettuna, voisi 
osallistua tiiviimm in Europolin toim innan seurantaan ja lujitt aa siten hallinnon ja 
varainhoidon valvontaa erityisesti tarkastusten osalta.  

Jotta voidaan varm istaa Europolin tehokas päiv ittäinen toim inta, pääjohtaja toim ii viraston 
oikeudellisena edustaja na ja johta a sen toimintaa. Pää johtaja ho itaa tehtäv iään täysin  
riippumattomasti ja varm istaa, että Europol to teuttaa tässä asetuksessa  säädetyt tehtävät. 
Pääjohtajan vastuulla on erity isesti laatia Europolin vuotuise n ja m onivuotisen työohjelman 
täytäntöönpanoa varten ta rvittavat talousarvio- ja suunnitteluasiakirjat, jotta hallintoneuvosto 
voi tehdä niistä päätöksensä, sekä muita suunnitteluasiakirjoja. 

4. VAIKUTUS TALOUSARVIOON  
CEPOLin ja Europolin täydellinen  yhdistäm inen luo synergiaa ja  tehostaa toim intaa. Näin 
voidaan säästää kaud ella 2015–2020 arvio lta 17,2 m iljoonaa euroa ja 14 kokoaikais en 
työntekijän työpanos. 
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Vaikka ehdotuksessa hyödynnetään näitä säästöjä ja olem assa olevia resursseja, Europoliin 
tarvitaan lisäresursseja, jotta se voi toteuttaa lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyvät 
uudet tehtävät sekä käsitellä ja analysoida m uun m uassa Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen kautta tulevia kasvavia tietovirtoja.  Ehdottom asti eniten 
resurssitarpeeseen vaikuttaa tulevan Euroopa n verkkorikostorjuntakeskuksen toim inta ja  
jatkokehittäminen. Lisäresurssitarpeista huolim atta CEPOL ja Europol osallistuvat kaikkia 
EU:n virastoja koskevaan tavoitteeseen, jonka mukaan henkilöstömäärää olisi vähennettävä 5 
prosenttia, minkä lisäksi ne luovuttavat vir koja kohdennettavaksi uudelleen EU:n virastoihin 
uusien tehtävien ja virastojen perustamisvaiheen kattamista varten. 

Lisäresursseja tarvitaan 12 kokoaikaisen ty öntekijän verran, jotta voidaan toteuttaa 
lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liitty vät uudet tehtävät eli panna täytäntöön 
samanaikaisesti tämän asetuksen kanssa ehdotet tu lainvalvontaviranomaisten eurooppalainen 
koulutuskehys. Uusien koulutustoim ien toteutta miseen tarvittavat henkilöresurssit saadaan 
yhdistämällä CEPOL Europoliin, m inkä ansios ta säästyy 14 tointa. Täm ä vastaa 10,1 
miljoonan euron menoja kaudella 2015–2020. CEPOLin toteuttam an 14 toimen vähennyksen 
pitäisi täyttää tavoite henkilöstön määrän vähentämisestä 5 prosentilla ja toimien siirtämisestä 
kohdennettavaksi uudelleen. Lisäksi samana ajanjaksona säästetään noin 7,1 miljoonaa euroa, 
kun rakennus- ja laitekustannukset sekä hallin toneuvoston kustannukset supistuvat. Noin 40 
työntekijän siirto C EPOLin nykyisestä sija intipaikasta Bram shillistä (Yhdistynyt 
kuningaskunta) Haagiin (Alankom aat) tuonee jonkin verran kertaluon teisia säästöjä, joiden 
määräksi arvioidaan 30 000 euroa. Yhdistynyt kuningask unta on ilmoittanut sulkevansa 
Bramshillin toimipaikan, joten CEPOLin olisi joka tapauksessa täytynyt siirtyä muualle. 

Lisäksi tarvitaan 3 kokoaikaista työnt ekijää, jotta voi daan suoriutua 
tietojenkäsittelyvaatimusten lisä äntymisestä, sillä Europolille toim itettavien tie tojen m äärän 
odotetaan lisääntyvän täm än ehdotuksen seurauksen a (koska siinä lujitetaan jäsenvaltioiden 
velvollisuutta toimittaa Europolille tietoja ja antaa taloudellista tukea yksittäisiin tutkimuksiin 
ja seurantaraporttien laatim iseen). Nä mä työnt ekijät otetaan palvelukseen asteittain vuosina  
2015–2017, niin  että h enkilöstökulut ovat no in 1,8 m iljoonaa eu roa kaudella 20 15–2020. 
Noin kaksi kolm asosaa kustannuksista voidaa n kuitenkin kom pensoida CEPOLi n kanssa 
yhdistymisestä kertyvien säästöjen avulla: kaksi kokoaikaista työntek ijää saadaan niistä 
kahdesta jäljellä olevasta toimesta, jotka säästyvät CEPOLin kanssa yhdistymisen ansiosta. 

Euroopan verkkorikostorjuntakeskukseen palk ataan 41 kokoaikaista työntekijää kaudella 
2015–2020. Tä män he nkilöstön työtehtävät yksilö idään oheisessa kom ission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa. Euroopan verkkorikos torjuntakeskuksen m uiden kustannusten on 
arvioitu o levan sam alla k audella 16,6 m iljoonaa eu roa. Vuonna 2013 Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukseen siirretään jo 44  kokoaikaista työntekijää Europolin sisäisen 
uudelleenjärjestelyn nojalla, m inkä lisäksi  Europol on pyytänyt vuotta 2014 koskevassa 
talousarvioesityksessä vielä 17 kokoaikaista työntekijää. 

Jotta voitaisiin noudattaa vaatimusta henkilöstön vähentämisestä 5 prosentilla ja siirtää toimia 
kohdennettaviksi uudelleen, Europolista olisi lakkautettava vuonna 2014 lakkautettavien 12 
kokoaikaisen toimen lisäksi vuosina 2015–2018 vielä 34 kokoaikaista tointa. 

Myös Euroopan tietosuojavaltuutettu tarvitsee tämän ehdotuksen vuoksi lisäresursseja, joiden 
määräksi on arvioitu 1 kokoaikainen työntekijä.  Tietosuojavalvontaa koskevien järjestelyjen 
muutosten vuoksi Europol voi säästää vuosina 2015–2020 noin 3 m iljoonaa euroa, kun sen ei 
enää tarvitse tukea yhteistä valvontaviranom aista. Euroopan tietosuojavaltuutetulle aiheutuu 
samana aikana 1,5 miljoonan euron lisäkustannukset. 



FI 12   FI 

Säädösehdotuksen kokonaisvaikutus talousarvio on on näin ollen yhdistetyn viraston osalta 
623 m iljoonaa euroa kaudella 20 15–2020, m inkä lis äksi Euroopan tietosuojavaltuu tettu 
tarvitsee 1,5 miljoonaa euroa.26 

                                                 
26 Virkojen lop ullinen m äärä ja kok onaisbudjetti m ääräytyvät sek ä eri llisvirastojen resurssitarpeita 

kaudella 2014–2020 koskevan kom ission sisäisen ta rkastelun että monivuotista rahoituskehystä 
koskevien neuvottelujen per usteella, ot taen eri tyisesti huo mioon ke skenään kilpailevien 
resurssipyyntöjen arv iointi ns. to dellisten tarp eiden kannalta ti lanteessa, j ossa bu djettiresursseja on  
käytettävissä hyvin niukalti ja jossa virastojen on noudatettava periaatetta henkilöstön vähentämisestä 5 
prosentilla.  
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2013/0091 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston 
päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huom ioon Euroopan unionin toim innasta tehdyn s opimuksen j a erityisesti  sen 88 artiklan ja 
87 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäät ämisjärjestyksessä hyväksyttäv äksi säädökseksi on toim itettu 
kansallisille parlamenteille, 

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Europol perustettiin ne uvoston päätöksellä 2009/371/YOS 27 Euroopan unionin talousarviosta 
rahoitettavana unionin virastona, jonka tavoitt eena on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten virano maisten toim intaa ja keskinäistä yhteistyötä vähintään kahteen 
jäsenvaltioon vaikuttav an jä rjestäytyneen rik ollisuuden, ter rorismin ja m uiden vakavan 
rikollisuuden m uotojen ehkäisem isessä ja torjunnassa. Neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS 
myös korvattiin Euroopan poliisiviraston perustamisesta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus, jäljempänä ’Europol-yleissopimus’.28 

(2) Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen 88 artiklan m ukaan Europolin toim intaa on 
säänneltävä asetuksella, joka  annetaan tavallista lain säätämisjärjestystä noudattaen. 
Sopimuksessa m yös e dellytetään, että on va hvistettava m enettelytavat, joilla Euroopan 
parlamentti valvoo Euro polin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Sen vuoksi 
neuvoston päätös 2009/371/YOS on korvattava as etuksella, jossa vahvistetaan parlam entin 
harjoittamaa valvontaa koskevat säännöt. 

(3) Euroopan poliis iakatemia, jäljempänä ’CEP OL’, perustettiin  neuvosto n päätöks ellä 
2005/681/YOS29 helpotta maan kansallis ten poliisivoim ien välis tä yhte istyötä järjestäm ällä ja  
koordinoimalla eurooppalaista poliisitoimintaa koskevaa koulutusta.  

(4) Asi akirjassa Tukholman ohjelma – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän 
suojeluaan varten30 todetaan , että Europolis ta olis i tehtävä jä senvaltioiden 

                                                 
27 EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37. 
28 EYVL C 316, 27.11.1995, s. 1. Suomenkielinen toisinto julkaistu oikaistuna EYVL C 301, 30.9.1998, s. 9. 
29 EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63. 
30 EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1. 
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lainvalvontaviranomaisten vä lisen tietojenvaihdon keskipis te, palveluntarjoaja ja 
lainvalvontayksiköiden yhteinen foorumi. Europolin toiminnasta laaditun arvioinnin perusteella 
tämän tavoitteen  saavu ttaminen ed ellyttää Eur opolin operatiivisen toim innan tehostam ista. 
Lisäksi T ukholman ohjelm assa asetetaan ta voitteeksi todellis en eurooppalaisen 
lainvalvontakulttuurin luominen perustamalla sekä kansallisella että EU:n  tasolla lainvalvonta-
alan ammattilaisille tarkoitettuja eurooppalaisia koulutus- ja vaihto-ohjelmia. 

(5) Laajat riko llis- ja terroristiverko stot muodostavat vakavan uhkan unionin  sisäis elle 
turvallisuudelle sekä kansalaist en turvallisuudelle ja toimeentulolle. Käytettävissä olevat uhka-
arviot osoittavat, että rikollisryhmät harjoittavat yhä monialaisempaa rikollisuutta ja laajentavat 
toimintaansa yli rajojen. Ka nsallisten lainvalvontaviran omaisten on sen vuoksi tehtävä 
tiiviimpää yhteis työtä muissa jäse nvaltioissa toim ivien kollego jensa k anssa. Tätä  varten on  
tarpeen an taa Eu ropolille p aremmat edellytykse t tu kea jäsenv altioita r ikollisuuden 
ehkäisemisessä, analysoinnissa ja tu tkimisessa kaikkialla unionissa. Tämä on vahvistettu m yös 
päätöksiä 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS koskevissa arvioinneissa.  

(6) Kun otetaan huom ioon Europolin ja CEPOLin te htävien väliset yhteydet , näiden virastojen 
toimintojen yhdistäm inen ja järkeistäm inen para ntaisi operatiivisen to iminnan vaikuttavuutta, 
koulutuksen merkityksellisyyttä ja unionin poliisiyhteistyön tehokkuutta. 

(7) Päätökset 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS ol isi sen vuoksi kum ottava ja korvattava tällä 
asetuksella, joka perustuu ku mmankin päätöksen täytäntöönpanos ta saatuihin kokem uksiin. 
Tällä asetuk sella peru stettavan Eur opolin o lisi korvattava kum ottavilla pä ätöksillä perustetut 
Europol ja CEPOL ja otettava hoitaakseen niiden tehtävät.  

(8) Koska rikollisuus usein leviää unionissa yli si säisten ra jojen, Europolin olis i tuettav a ja 
lujitettava jäsenvaltio iden toim ia ja niid en yhteistyötä vähintään kahteen jäsenvaltioon 
vaikuttavan järjestäytyneen vakavan rikollisu uden ehkäisem isessä ja torjunnassa. Koska 
terrorismi on yksi suurimmista uni onin turvallisuuteen kohdistuvista uhkista,  Europolin olisi 
autettava jäsenvaltioita kohtaam aan tähän liittyviä yhteisiä haas teita. EU:n lainvalvonta-alan 
virastona E uropolin o lisi m yös tuettav a ja lu jitettava to imia ja yhteistyö tä EU:n etu ihin 
kohdistuvien rikollisuuden m uotojen torjum iseksi. Sen olisi tarjottava t ukea m yös sellaisten 
liitännäisrikosten ehkäisem isessä ja torjunna ssa, jotka tehdään Europolin toim ivaltaan 
kuuluvien tekojen suorittam iseen tarvittavien välineiden hankkim iseksi, tällaisten tekojen 
edistämiseksi tai toteuttamiseksi tai niiden rankaisematta jäämisen varmistamiseksi. 

(9) Europolin olisi varm istettava, että kaikki lainvalvontaviranomaiset arvoasteesta riippum atta 
voivat saada laadukkaam paa, koordinoitua ja  yhdenm ukaista koulutusta, joka perustuu 
koulutustarpeiden pohjalta laadittuun selkeän kehykseen. 

(10) Europolin olisi voitava pyytää jäsenvaltioit a aloittam aan, toteuttam aan tai koordinoim aan 
rikostutkintaa tietyissä tapauksissa, joissa rajatylittävä yhteistyö voisi tuoda lisäarvoa. Europolin 
olisi ilmoitettava tällaisista pyynnöistä Eurojustille.  

(11) Jotta voitaisiin tehostaa Europolin toim intaa unionin  tietojenvaihdon keskipisteenä, 
jäsenvaltioille olisi asetettava selkeät velvoitteet toim ittaa Europolille tiedot, jotka se tarvitsee 
tavoitteidensa toteuttamiseksi. Näiden velvoitteiden täyttämisen yhteydessä jäsenvaltioiden olisi 
kiinnitettävä er ityistä h uomiota s iihen, että niiden toim ittamat tiedot ovat m erkityksellisiä 
sellaisten rikosten torjunnassa, jotka on asianom aisissa unionin politiikan välineissä määritelty 
strategisiksi ja operatiivisiksi painopisteiksi. Jäsenvaltioiden olisi myös toimitettava Europolille 
jäljennös toisten jäsenvaltio iden kanssa kahden- tai monenvälisesti vaihdetuista tiedoista, jotka 
koskevat Eu ropolin toim ivaltaan kuuluvia rikoksia. Sam alla Eur opolin olis i lisättä vä tukeaa n 
jäsenvaltioille, jotta niiden keskinäistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa voidaan tehostaa. Europolin 
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olisi esitettävä kaikille unionin toimielimille ja kansallisille parlamenteille vuosikertomus, jossa 
selvitetään, minkä verran tietoja kukin jäsenvaltio on sille toimittanut. 

(12) Jotta voitaisiin varm istaa Europolin  ja jäsenvaltioiden tehokas yhteistyö, kuhunkin 
jäsenvaltioon olisi perustetta va k ansallinen yksikkö. Sen olis i to imittava en sisijaisena 
yhteyspisteenä kansallisten lainvalvontaviranom aisten ja koulutuslaitosten sekä Europolin 
välillä. Jotta voitaisiin vahvistaa jatkuva ja tehoka s tietojenvaihto Eur opolin ja kansallisten 
yksiköiden välillä ja helpottaa niiden yhteistyötä, kunkin kansal lisen yksikön olisi lähetettävä 
Europoliin ainakin yksi yhteyshenkilö. 

(13) Kun otetaan huom ioon eräiden jäsenvaltioiden hajautettu hallintorake nne ja tarve varm istaa 
tietyissä tapauksissa nopea tietojenvaihto, Europolin olisi voitava tehdä yhteistyötä yksittäisissä 
tutkimuksissa suoraan jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten kanssa, samalla kun Europolin 
kansalliset yksiköt pidettäisiin ajan tasalla.  

(14) Jotta vo itaisiin va rmistaa, e ttä u nionin taso lla ann ettava lainv alvonta-alan ko ulutus on  
laadukasta, koordinoitua ja yhdenmukaista, Europolin olisi toimittava unionin lainvalvonta-alan 
koulutuspolitiikan m ukaisesti. Unio nin taso lla a nnettavan koulutuksen  olis i oltav a kaikk ien 
lainvalvontaviranomaisten saatav illa arvoasteesta ri ippumatta. Europolin olisi varm istettava, 
että koulutusta arvioidaan ja että koulutustarpeiden arvioin tia koskevat päätelm ät otetaan 
huomioon suunnittelussa, jotta void aan vähentää päällekkäisyyttä . Europolin olisi edistettävä 
unionin tasolla annettavan koulutuksen tunnustamista jäsenvaltioissa.  

(15) Olisi m yös parann ettava Europolin ha llintoa pyrkim ällä toim innan teho stamiseen ja 
menettelyjen keventämiseen. 

(16) Komission ja jäsenvaltioiden olisi oltava e dustettuina Europolin  hallintoneuvostossa, jotta ne 
voivat tehokkaasti valvoa sen toim intaa. Jo tta voitaisiin ottaa huo mioon uuden viraston 
kahtalainen toim enkuva (operatiiv isen tuen ja k oulutuksen tarjoam inen lainvalvonn an alalla),  
hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet olisi nim itettävä heidän lainvalvontayhteistyöhön liittyvän 
asiantuntemuksensa perusteella ja varajäsenet heidän lainvalvontavir anomaisten koulutusta 
koskevan as iantuntemuksensa perus teella. Varajäsenten o lisi toim ittava varsina isina jäsen inä 
näiden poissa ollessa ja aina kun keskuste llaan tai päätetään koulutukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Hallinto neuvoston olisi s aatava neuvoja tiedekom itealta, kun  on kyse 
koulutukseen liittyvistä teknisistä kysymyksistä. 

(17) Hallintoneuvostolle olis i annettava tarv ittavat valtuudet, jo iden nojalla se m uun muassa laatii 
talousarvion ja valvoo sen toteuttam ista, hyväksyy tarvittavat varainhoitosäännöt j a 
suunnitteluasiakirjat, vahvistaa E uropolin p ääjohtajan päätöksente koa varten helposti 
seurattavat työm enetelmät ja hyväksyy vuotuise n toim intakertomuksen. Sen olisi käytettävä 
nimittävän viranom aisen toim ivaltaa suh teessa viraston  henkilös töön, pääjoh taja m ukaan 
lukien. Päätöksentekom enettelyjen keventäm iseksi ja hallinnon ja varainhoidon valvonnan 
lujittamiseksi hallintoneuvostolla olisi myös oltava valtuudet perustaa johtokunta.  

(18) Jotta vo idaan varm istaa Europolin tehokas pä ivittäinen toim inta, pääjohtajan o lisi toim ittava 
viraston oikeudellisena edustajana ja johdettava sitä hoitaen teht äviään täysin riippumattomasti 
sen varmistamiseksi, että Europol toteuttaa tässä asetuksessa säädetyt tehtävät. Pääjohtajan olisi 
vastattava erityisesti talousarvion ja suunnitteluasiakirjojen valmistelusta, jotta hallintoneuvosto 
voi tehdä niistä päätöksensä, ja Europolin vuotui sen ja monivuotisen työohjelman sekä muiden 
suunnitteluasiakirjojen toteuttamisesta. 

(19) Europolin on saatava k äyttöönsä mahdollisimman täydelliset ja ajan tasaiset tiedot, jo tta se vo i 
ehkäistä ja torju a toim ivaltaansa k uuluvaa rik ollisuutta. T ätä varten Europolin o lisi voitava 
käsitellä jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kansainvälisten järjestöjen ja unionin elinten sille 
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toimittamia sekä julkisis ta lähteistä saatavia tietoja, jotta se voi perehty ä rikollisiin ilmiöihin ja 
suuntauksiin, kerätä tietoja rikollisverkostoista sekä havaita yhteyksiä rikosten välillä.  

(20)  Jotta vo idaan te hostaa Europolin  edellytyksiä to imittaa jäsenvaltio iden 
lainvalvontaviranomaisille yks ityiskohtaisia rikosanalyysej a, sen olisi käytettävä 
tietojenkäsittelyssä uutta teknologiaa. Europol in olisi voitava havaita nopeasti yhteyksiä 
tutkittavien tapaus ten ja yle isten toim intatapojen välillä eri rikollis verkostojen puitteissa, 
tarkistaa tietoja ristiin ja ha nkkia selkeä yleiskuva suunta uksista, sam alla kun säilytetään 
yksilöiden tietosuojan korkea ta so. Sen vuoksi Europolin tietoka ntoja ei pitäisi m ääritellä 
ennalta, vaan Europolin olisi voitava valit a tätä varten tehokkain järjestelm ärakenne. 
Tietosuojan korkean tason varm istamiseksi ol isi säädettäv ä tietojenk äsittelytoimien 
tarkoituksesta ja oikeudesta päästä tietoihin sekä erityisistä lisätakeista.  

(21) Jotta voidaan kunnioittaa tietojen om istajuutta ja tietosuojaa, jäsenvalt ioiden sekä kolm ansien 
maiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen olisi voitava määrittää ne tarkoitukset, joita 
varten Euro pol voi käsite llä niiden  toim ittamia tietoja, ja rajo ittaa oik euksia pääs tä näihin 
tietoihin.  

(22) Sen varm istamiseksi, että tietoihin pääsevät vain ne, joille se on tarpeen heidän tehtäviensä 
suorittamista varten, asetuksessa  olisi vahvistettava yksityis kohtaiset säännöt eriasteisista 
pääsyoikeuksista Europolissa käsi teltäviin tietoihin. Tä llaiset säännö t eivä t s aisi vaiku ttaa 
tietojen toimittajien asettamiin pääsyrajoituksiin, vaan olis i noudatettava tietojen o mistajuuden 
periaatetta. Jotta voidaan tehostaa Europolin to imivaltaan kuuluvien rikosten ehkäisem istä ja 
torjuntaa, E uropolin olisi ilm oitettava kulle kin jäsenvaltio lle sen tietoon tulleista kyseistä 
jäsenvaltiota koskevista tiedoista. 

(23) Jotta voidaan tehostaa virastojen operatiivis ta yhteistyötä ja erityise sti luoda yhteyksiä eri 
virastojen h allussa jo olevien tieto jen välille, Europolin o lisi voitava  antaa Euro justille ja 
Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) pääs y Europolin käytettävissä  oleviin tietoihin ja 
mahdollisuus tehdä niihin hakuja.  

(24) Europolin o lisi pide ttävä yllä  yhte istyösuhteita m uihin EU:n elim iin, kolm ansien m aiden 
lainvalvontaviranomaisiin ja lainvalvonta-alan koulutuslaitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin ja 
yksityisiin osapuoliin siinä määrin kuin sen tehtävien suorittaminen edellyttää. 

(25) Toiminnan tehokkuuden varm istamiseksi Europo lin olisi voitava vaih taa kaikkia tietoja, 
henkilötietoja lukuun otta matta, m uiden unionin elinten, kolm ansien m aiden 
lainvalvontaviranomaisten ja lainvalvonta-alan koulutuslaitosten ja kans ainvälisten järjestöjen 
kanssa siltä osin kuin on tarpeen  sen tehtävien suorittam iseksi. Koska yrityksillä ja niiden 
etujärjestöillä, valtiosta rii ppumattomilla järjestöillä ja mu illa yks ityisillä osapuolilla on 
asiantuntemusta ja tietoja , joilla on välitöntä merkitystä vakavan riko llisuuden ja terrorism in 
ehkäisemisen ja torjunnan kannalta, Europolin olisi voitava vaih taa tällaisia  tietoja  m yös 
yksityisten osapuolten kanssa. Jotta voitaisiin ehkä istä ja torjua verkko - ja tietoturvallisuuden  
poikkeamiin liittyv ää verkkorikollisuu tta, Eu ropolin olis i [toim enpiteistä yhteisen 
korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan va rmistamiseksi koko unionissa] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 31 m ukaisesti voitava te hdä yhteis työtä ja vaih taa tie toja, 
henkilötietoja lukuun ottam atta, verkko- ja tietoturvallisuudesta va staavien kansallisten 
viranomaisten kanssa. 

                                                 
31 To insert reference to the adopted Directive (ehdotus: COM (2013) 48 final). 
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(26) Europolin olisi voitava vaihta a henkilötietoja m uiden unionin elinten kanssa siinä määrin kuin 
on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. 

(27) Vakavalla rikollisuudella ja  terroris milla on us ein yhteyksiä EU:n alu een ulkopu olelle. Sen  
vuoksi E uropolin olisi voitava vaihtaa henkilötietoja kolm ansien m aiden 
lainvalvontaviranomaisten ja kansainvälisten järj estöjen, kuten Interpoli n, kanssa, siinä m äärin 
kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.  

(28) Europolin olisi vo itava siir tää henk ilötietoja kolm annen m aan viranomaiselle tai 
kansainväliselle järjestö lle s ellaisen kom ission päätöksen perust eella, jonka m ukaan kyseisen 
maan tai järjestön tietos uojan taso on riittävä, tai siinä tapauksessa, että tällaista päätöstä ei ole 
tehty, sellaisen kansainvälisen sopimuksen  perusteella, jonka unioni on tehnyt Euroopan 
unionin toim innasta tehdyn sopimuksen 218 arti klan nojalla, tai Europolin ja kyseisen 
kolmannen m aan välillä ennen tä män asetuksen voim aantuloa tehd yn yhteis työsopimuksen 
perusteella. Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, siirtymämääräyksistä 
tehdyssä pöytäkirjassa nro 36 olevan 9 artik lan m ukaisesti tällais ten sopim usten 
oikeusvaikutukset säilyvät niin kauan kuin näitä sopimuksia ei kumota, julisteta mitättömiksi tai 
muuteta perussopimusten nojalla. 

(29) Jos henkilötietojen siirtoa ei voida toteu ttaa tie tosuojan tason riittävyyttä kos kevan komission 
päätöksen perusteella eikä unionin tekem än kansainvälisen sopimuksen eikä voim assa olevan 
yhteistyösopimuksen perusteella, hallintoneuvo ston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi 
voitava valtuuttaa tällainen siirto tai siirtojen sarja, edellyttäen että varmistetaan riittävät takeet. 
Jos m itään edellä olevista ei voida soveltaa, pääjohtajan olisi voitava hyväksyä tietojensiirto 
poikkeustilanteessa ja tapauskohtaisesti, jos se on tarpeen jonkin jäsenvaltion olennaisten etujen 
suojelemiseksi, rikokseen tai terrorism in uhkaan liittyvän välittöm än vaaran estäm iseksi, jos 
siirto on muutoin tarpeen tai lain vaatima tärkeän yleisen edun turvaamiseksi, jos rekisteröity on 
suostunut siihen tai kyseessä on rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaaminen.  

(30) Europolin olisi voitava käsite llä yksityisiltä osapuoli lta ja yksityishenkilöi ltä peräisin olevia 
henkilötietoja vain jos ne on siirtänyt Europol ille jäsenvaltion kansallinen Europol-yksikkö 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tai se llainen kolmannessa maassa sijaitseva yhteyspiste, 
jonka kanssa tehdään vakiint unutta yhteistyötä ennen täm än asetuksen voimaantuloa päätöksen 
2009/371/YOS 23 artiklan m ukaisesti tehdyn yhteis työsopimuksen perusteella, tai kolm annen 
maan viranom ainen tai kansainvälinen järjestö, jonka kanssa unioni on  tehnyt kansainvälisen 
sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla.  

(31) Tietoja, jotka kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on selvästi hankkinut tavalla, joka loukkaa 
ihmisoikeuksia, ei saa käsitellä. 

(32) Europolin tietosuo jasääntöjä o lisi lujitettav a, ja niiden o lisi olta va asetuksen (EY) N:o 
45/200132 ta ustalla o levien per iaatteiden m ukaiset, jo tta voidaan  varm istaa yksilö iden 
korkeatasoinen suojelu henkilö tietojen käsittelyn yhteydessä . Koska lainvalvonta-alalla 
suoritettavan henkilötietojen käsittelyn erityispiirteet tunnustetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä julis tuksessa nro 21, Europolin tietosuojasääntöjen 
olisi oltava itsenäiset ja ne olisi yhdenm ukaistettava m uiden Euroopan unionissa tehtävän 
poliisiyhteistyön alalla sovellettavien tieto suojasäännösten kanss a, joita ovat erityisesti 
Euroopan neuvoston yleissopimus nro 108 33 ja suositus nro R(87) 15 34 sekä poliis iyhteistyössä 

                                                 
32 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. 
33 Yleissopimus yksilöiden suo jelusta h enkilötietojen au tomaattisessa t ietojenkäsittelyssä, teh ty Strasbo urgissa 

28.1.1981. 
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ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamista 
koskeva neuvoston puitepäätös 2008/977/YOS 35 [korvataan hyväksymisen yhteydessä 
viittauksella asianomaiseen voimassa olevaan direktiiviin].  

(33) Henkilötiedot olis i m ahdollisuuksien m ukaan eriteltävä niiden tarkku uden ja luo tettavuuden 
mukaan. Tosiseikat olisi erotettava henkilökohtaisista arvioista, jotta voidaan varmistaa toisaalta 
yksilöiden suojelu ja toisaalta Europolin käsittelemien tietojen laatu ja luotettavuus. 

(34) Poliisiyhteistyön yhteyd essä käs itellään eri ry hmiin kuuluvien rek isteröityjen hen kilötietoja. 
Sen vuoksi Europolin olisi mahdollisimman selkeästi erotettava toisistaan eri ryhmiin kuuluvien 
rekisteröityjen henkilötiedot. Erityisesti olis i suojeltava  esimerkiksi uhrien, todistajien, 
merkityksellisiä tietoja om aavien henkilöiden sekä alaikäisten henkilötietoja. Sen vuoksi 
Europolin e i pitä isi kä sitellä tällaisia tiet oja ellei se ole ehdottom an välttäm ätöntä sen 
toimivaltaan kuuluvien rikosten ehkäisem istä ja torjuntaa varten ja va in jos kyseiset tiedot 
täydentävät muita, Europolin jo käsittelemiä tietoja. 

(35) Kun otetaan huom ioon henkilö tietojen suojaa koskevat peruso ikeudet, Europolin ei pitäisi 
säilyttää henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. 

(36) Europolin o lisi toteute ttava ta rvittavat tekn iset ja organ isatoriset toimenpite et hen kilötietojen 
turvallisuuden varmistamiseksi. 

(37) Jokaisella olisi oltava oikeus tutustua hänt ä itseään koskeviin henkilöti etoihin, oikaista itseään 
koskevat virheelliset tiedot sekä vaatia niiden poistamista tai suojaamista tietokannassa, jos niitä 
ei enää tarvita. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttö ei vät saisi vaikuttaa Europolin 
velvollisuuksiin, ja niihin olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä rajoituksia. 

(38) Rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suoj elu edellyttää  tässä ase tuksessa vah vistettujen 
velvollisuuksien selk eää kohdentam ista. Jäsenv altioiden olis i erityisesti va stattava E uropolille 
toimittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta sekä tällaisten tiedonsiirtojen 
lainmukaisuudesta. Europolin olisi vastat tava m uilta tahoilta saam iensa tietojen 
paikkansapitävyydestä ja ajantasa isuudesta. Europolin olisi m yös varm istettava, että tietoja 
käsitellään asianm ukaisesti ja  lainm ukaisesti, että ne kerätään ja niitä käsitellään 
nimenomaisesti määriteltyä tarkoitusta varten, että ne ovat asianm ukaisia ja olennaisia, m utta 
eivät liian laajoja siihen tarkoitukseen nähden, jota varten niitä käsitellään, ja ettei niitä säilytetä 
pidempään kuin on tarpeen tuon tarkoituksen toteuttamiseksi. 

(39) Europolin olisi pidettävä kirjaa henkilötietojen keräämisestä ja muuttamisesta, tietoihin pääsystä 
sekä niiden paljastam isesta, yhdistäm isestä tai poistam isesta, jo tta voidaan tarkistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus, toteuttaa omaehtoista valvontaa ja va rmistaa tietojen eheys ja 
tietoturva. Europol olisi velvoitettava tekem ään yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun 
kanssa ja esittäm ään pyydettäessä  tietojenkäsittelyä koskevat loki tiedot tai asiakirjat, jotta 
tietojenkäsittelytapahtumia voidaan seurata niiden pohjalta.  

(40) Europolin o lisi nimettävä ti etosuojavastaava, jonka tehtävänä on avustaa sitä tämän asetuksen 
säännösten noudattam isen valvonnassa. Tietos uojavastaavan olis i voitava täyttää 
velvollisuutensa ja suorittaa tehtävänsä riippumattomasti ja tehokkaasti. 

(41) Henkilötietojen käsittelyn valvonnasta vastaav ien toim ivaltaisten kans allisten viranom aisten 
olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittam an henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. 

                                                                                                                                                                        
34 Euroopan neuvoston m inisterikomitean suo situs R (87) 15 h enkilötietojen käytön sään telemisestä po liisialalla, 

17.9.1987. 
35 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.  
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Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava Europolin suorittaman henkilötietojen käsittelyn 
lainmukaisuutta hoitaen tehtäviään täysin riippumattomasti. 

(42) Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten val vontaviranomaisten olisi tehtävä keskenään 
yhteistyötä sellais ten er ityiskysymysten osa lta, jotka ede llyttävät kans allisten v iranomaisten 
osallistumista, ja varm istettava täm än aset uksen johdonmukainen s oveltaminen kaikkialla 
unionissa. 

(43) Koska Europol käsittelee m yös sellaisi a henkilötietoja, jotka eivät liity m ihinkään 
rikostutkintaan, tällaisten tietojen käsittelyyn olisi sovellettava asetusta (EY) N:o 45/2001. 

(44) Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi kuultava reki steröityjen kanteluita ja tutkittava ne. Kantelu 
olisi tutkitta va siinä määrin kuin kussakin ta pauksessa on asianm ukaista, ja ratkaisu olis i 
voitava s aattaa tuomioistu imen tutkittav aksi. Tie tosuojavaltuutetun olis i ilm oitettava 
rekisteröidylle kantelun käsittelyn etenem isestä ja kantelua koskevasta ratkaisustaan 
kohtuullisen ajan kuluessa.  

(45) Jokaisella luonnollisella henkilöllä o lisi oltava o ikeus hakea tuomioistuimessa muutosta häntä 
koskevaan Euroopan tietosuojavaltuutetun päätökseen.  

(46) Europoliin olisi sovellettava  unionin toim ielimiin, virastoihin ja m uihin elim iin sovellettavia, 
sopimusvastuuta ja sopim uksenulkoista va stuuta koskevia yleisiä sääntöjä, laitonta 
tietojenkäsittelyä koskevaa vastuuta lukuun ottamatta. 

(47) Asianomaiselle yks ilölle saattaa olla epäsel vää, johtuuko h änelle laitto man tietojenkäsittelyn  
seurauksena aiheutunut vahinko Eu ropolin vai jäsenvaltion toim innasta. Sen vuoksi Europolin 
ja sen jäsenvaltion, jossa vahinko on aiheutunut, olisi vastattava siitä yhteisvastuullisesti.  

(48) Jotta voidaan varm istaa Europolin sisäisen organisaation täysimääräinen vastuuvelvollisuus ja 
avoimuus, olisi Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopimuksen 88 artiklan m ukaisesti myös 
vahvistettava m enettelyt, joiden m ukaisesti Euroopan parlam entti valvoo Europolin toim intaa 
yhdessä kansallisten parlam enttien kanssa, ot taen asianm ukaisella tavalla huom ioon tarve 
turvata operatiivisten tietojen luottamuksellisuus. 

(49) Europolin henkilöstöön olisi sovellettava  asetuksella (ETY, Euratom , EHTY) N:o 259/68 36 
vahvistettuja Euroopan yhteisöje n virkam iehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöst öön sovellettavia palvel ussuhteen ehtoja. Eur opolin olisi voitava 
ottaa pa lvelukseensa jä senvaltioiden toim ivaltaisten v iranomaisten henkilöstö ä väliaika isina 
toimihenkilöinä, joiden palvel usaikaa olisi rajoitettava kier rätysperiaatteen noudattam iseksi, 
sillä näid en henkilö iden paluu to imivaltaisen viranom aisen palve lukseen helpo ttaisi tiivis tä 
yhteistyötä Europolin ja jäsenva ltioiden toim ivaltaisten viranom aisten välillä. Jäs envaltioiden 
olisi toteu tettava tarv ittavat toim enpiteet sen v armistamiseksi, että Europolin pa lveluksessa 
väliaikaisina toim ihenkilöinä o levat henkilö t voivat palvelusaikansa E uropolissa päätyttyä 
palata sen kansallisen viranomaisen palvelukseen, josta he ovat lähtöisin. 

(50) Europolin tehtävien ja pääjohtajan asem an luonteen vuoksi pääjohtajaa voidaan pyytää  
antamaan lausunto ja vastaam aan toimivaltaisen Euroopan parlam entin valiokunnan esittäm iin 
kysymyksiin ennen kuin hänet nim itetään tehtäväänsä tai ennen kuin hänen toim ikauttaan 
jatketaan. Pääjohtajan  olis i m yös esiteltä vä vuosikertom us Euroopan parlam entille ja 
neuvostolle. Lisäksi E uroopan parlam entin o lisi voitava pyytää pääjohtajaa raportoim aan 
tehtäviensä hoidosta.  

                                                 
36 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. 
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(51) Europolin täyden itsem ääräämisoikeuden ja  riippum attomuuden varm istamiseksi sillä olisi 
oltava om a talousarvio, jonka varat m uodostuvat suurimmaksi osaksi Euroopan unionin 
talousarviosta saatavasta rahoitusosuudesta. Un ionin talousarviom enettelyä olisi noudatettava 
siltä osin kuin kyseessä ovat uni onin rahoitusosuus tai m uut uni onin yleisestä talousarviosta 
maksettavat tuet. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava viraston tilintarkastus. 

(52) Europoliin olisi sovellettava unionin yleiseen talousarvi oon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen  (EY, Euratom ) N:o 1605/2002 kumoam isesta 
annettua asetusta (EU, Euratom) N:o 966/201237. 

(53) Europoliin olisi sovellettava E uroopan peto stentorjuntaviraston (OLAF) tutkim uksista 
25 päivänä toukokuuta 1999 annettua Euroopan parlam entin ja neuvoston asetusta (EY) 
N:o 1073/199938. 

(54) Europol käsittelee tietoja, jotka edellyttävät erityistä suoj elua, koska niihin kuuluu EU:n 
turvallisuusluokiteltuja tietoja ja arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja. Europolin 
olisi sen vuoksi vahvistettava salassapitosuojaa ja tällaisten tietojen käsittelyä koskevat säännöt, 
joissa otetaan huom ioon turvallisuussäännöis tä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamiseksi tehdyssä ne uvoston päätöksessä 2011/292/E U39 vahvistetut peru speriaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset. 

(55) Tämän asetuksen soveltamista olisi arvioitava säännöllisesti. 

(56) Tarvittavat säännökset, jotka koskevat Eu ropolin sijoittam ista jäsenvaltioon, jossa sen 
toimipaikka sija itsee, eli Ala nkomaihin, sekä Europolin h enkilöstöön ja heid än 
perheenjäseniinsä sove llettavat e rityiset sä ännöt olis i vah vistettava to imipaikkaa koskevassa 
sopimuksessa. Lisäksi vastaanottavan jäsenval tion olisi varm istettava parhaat m ahdolliset 
olosuhteet Europolin moittee ttoman toim innan varm istamiseksi, mukaan lu kien lasten  
koulunkäyntimahdollisuudet ja liik enneyhteydet, jotta voidaan houkutella korkealuokkais ia 
henkilöresursseja mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta. 

(57) Tällä asetuksella peruste ttava Europol korvaa pä ätöksellä 2009/371/YOS pe rustetun Europolin 
ja päätöksellä 2005/681/YOS perustetun CEPOLin ja  toimii niiden seuraajana. Siksi sen olisi 
oltava niiden oikeusseuraaja m yös suhtees sa kaikkiin niiden tekem iin sopim uksiin, 
työsopimukset m ukaan lukien, sekä niiden va stuihin ja niiden hankkim aan omaisuuteen. 
Päätöksellä 2009/371/YOS perustetun Europolin  ja päätöksellä 2005/681/YOS perustetun 
CEPOLin tekem ien kansainvälisten sopim usten olisi pysyttävä voima ssa, lukuun ottam atta 
CEPOLin tekemää toimipaikkaa koskevaa sopimusta. 

(58) Jotta Europol voi jatkaa päätöksellä 2009/371/YOS peru stetun Europolin ja päätöksellä 
2005/681/YOS perustetun CEPOLi n tehtävien ho itamista parhaan kykynsä m ukaan, olisi 
vahvistettava siirtym ätoimenpiteet, jotka koskev at erityisesti hallintone uvostoa ja pääjohtajaa 
sekä Europolin talousarvion tietyn osan kohde ntamista koulutukseen kolm eksi vuodeksi täm än 
asetuksen voimaantulon jälkeen. 

(59) Jäsenvaltiot eivät voi riittävä llä tavalla saavuttaa täm än asetuk sen tavoitetta, joka on 
lainvalvonta-alan yhteistyöstä ja koulutuksesta unionin tasolla vastaavan yksikön perustaminen, 
vaan se voidaan toiminnan vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten unioni voi toteuttaa toim enpiteitä Euro opan unionista tehdyn sopim uksen 5 artiklassa 

                                                 
37 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
38 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1. 
39 EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17. 
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vahvistetun toissijaisuuspe riaatteen m ukaisesti. M ainitussa a rtiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen m ukaisesti tässä as etuksessa ei ylitetä sitä, m ikä on täm än tavoitteen 
saavuttamiseksi tarpeen. 

(60) [Euroopan unionista tehtyyn sopim ukseen ja Euroopan unionin toim innasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyss ä, Yhdistyneen kuning askunnan ja Irlann in asem asta vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta te hdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan 
mukaisesti näm ä jäsenvaltiot ovat ilm oittaneet haluava nsa osallistua täm än asetukse n 
hyväksymiseen ja soveltam iseen] TAI [Euroopa n unionista tehtyyn sopim ukseen ja Euroopan 
unionin toim innasta tehtyyn sopimukseen liitet yssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 
asemasta vapauden, turvallisuude n ja oikeuden alueen osalta  tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 
olevan 1 ja 2 artiklan m ukaisesti näm ä jä senvaltiot eivät osallistu täm än a setuksen 
hyväksymiseen, asetus ei sido näit ä jäsenvaltioita eikä sitä sove lleta näihin jäsenvaltioihin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista].  

(61) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyssä, T anskan asem asta tehdyssä pöytäkirjassa  N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan m ukaisesti 
Tanska ei osallistu täm än asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido  Tanskaa eikä sitä sovelleta 
Tanskaan.  

(62) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoike uksia ja noudatetaan er ityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tun nustettuja p eriaatteita, et enkin perusoikeuskirjan 8 ja 7 artiklassa ja 
Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopimuks en 16 artiklassa tunnus tettua oikeutta 
henkilötietojen suojaan ja yksityisyydensuojaan,  

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

I luku 

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA EUROPOLIN TAVOITTEET 

1 artikla 

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusviraston perustaminen  

1. Perustetaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto, jäljem pänä 
’Europol’, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan unionin lainvalvontaviranomaisten 
keskinäistä yhteis työtä, lujittaa  ja tukea  niiden to imia sekä laatia yh denmukainen 
eurooppalainen koulutuspolitiikka. 

2. Tällä asetuksella perustettava Europol korvaa päätöksellä 2009/371/YOS perustetun Europolin 
ja päätöksellä 2005/681/YOS perustetun CEPOLin ja toimii niiden seuraajana. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan  

a) ’jäsenvaltioiden toimivaltaisilla v iranomaisilla’ kaikkia  jäsenvaltioiden poliis iviranomaisia ja  
muita lainvalvontayksiköitä, jotka ovat kansa llisen lainsäädännön m ukaan vastuussa rikosten 
ehkäisemisestä ja torjunnasta; 
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b) ’analyysilla’ tieto jen ke räämistä, käsittelyä tai k äyttöä, jonk a tark oituksena on avustam inen 
rikostutkinnassa; 

c) ’unionin elim illä’ to imielimiä, yksiköitä, ope raatioita ja  vira stoja, jotka on  p erustettu 
Euroopan unionista tehdyllä sopim uksella ja  Euroopan unionin toim innasta tehdyllä 
sopimuksella tai niiden perusteella;  

d) ’lainvalvontaviranomaisilla’ poliisi- ja tulliviranomaisia ja muita alan yksiköitä, myös unionin 
elimiä, jotk a vastaav at vähintään kahteen jä senvaltioon vaikuttavan vakavan rik ollisuuden, 
terrorismin ja union in polit iikkaan liittyv ään yhteis een etuun kohdistuvien rikollisuuden 
muotojen ehkäisem isestä ja torjunnasta sekä  siviilik riisinhallinnasta ja m erkittäviin 
tapahtumiin liittyvästä kansainvälisestä poliisitoiminnasta; 

e) ’kolmansilla mailla’ maita, jotka eivät ole Euroopan unionin jäsenvaltioita;  

f) ’kansainvälisillä jär jestöillä’ k ansainvälisiä jä rjestöjä ja  n iiden alais ia ju lkisoikeudellisia 
elimiä tai muita elim iä, jotka o n peruste ttu kahden tai useamman valtion  välise llä 
sopimuksella tai tällaisen sopimuksen perusteella;  

g) ’yksityisillä osapuolilla’ jäsenvaltion ta i kolm annen m aan lainsäädännön mukaisesti 
perustettuja yhte isöjä ja elim iä, er ityisesti yh tiöitä ja yr ityksiä, k aupallisia yhte enliittymiä, 
voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja m uita oikeushenkilöitä, jotka eivät kuulu f alakohdan  
soveltamisalaan; 

h) ’yksityishenkilöillä’ kaikkia luonnollisia henkilöitä; 

i) ’henkilötied oilla’ kaikenlaisia tunn istettua tai tunnistettavi ssa olevaa luonnollis ta henkilöä,  
jäljempänä ’rekisteröity’, koske via tie toja; tunn istettavissa olevana  pid etään henkilöä, joka 
voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, er ityisesti henkilönum eron taikka yhden tai  
useamman hänelle tunnusom aisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, 
kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella; 

j) ’henkilötieto jen käsittelyllä’, jä ljempänä ’käs ittely’, k aikkia se llaisia toim ia tai toim ien 
kokonaisuuksia, joita kohdistetaan  henkilötietoihin joko  autom aattisen tieto jenkäsittelyn 
avulla tai muutoin, kuten tietojen kerääm inen, tallentam inen, järjestäm inen, säilyttäm inen, 
muokkaaminen tai m uuttaminen, tiedon haku, kys ely, käyttö, luovuttam inen siirtäm ällä, 
levittämällä tai asetta malla m uutoin saataville, yhteensov ittaminen tai yhdistäm inen sekä 
suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen; 

k) ’vastaanottajalla’ luonno llista henkilöä tai oike ushenkilöä, viranom aista, virasto a tai m uuta 
elintä, jo lle tie toja luo vutetaan, oli kyseess ä sivullinen tai ei; niitä  viranom aisia, jotka 
mahdollisesti saav at tieto ja e rityisen tutk imuksen puitteiss a, ei kuitenk aan pidetä 
vastaanottajina; 

l) ’henkilötietojen siirtämisellä’ mitä tahansa henkilötietojen välittämistä siten, että ne s aatetaan 
aktiivisesti saataville ra joitetulle m äärälle tunni stettuja osapuolia, kun lä hettäjän tiedossa tai 
tarkoituksena on, että vastaanottaja saa pääsyn henkilötietoihin; 

m) ’henkilötieto jen rekisteröintijärjestelmällä’, jäljem pänä ’rekisteröin tijärjestelmä’, kaikkia  
sellaisia järjestettyjä henkilöti etojen kokoelmia, joista tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, 
oli kokoelma sitten keskitetty, hajautettu taikka toiminnallisin tai m aantieteellisin perustein 
jaettu; 

n) ’rekisteröidyn suostum uksella’ vap aaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdonilm aisua, jolla 
rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn; 
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o) ’hallinnollisilla henkilötiedoilla’ kaikkia Europolin käsittelem iä henkilötietoja pois lukien ne, 
joita käsitellään 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tavoitteiden täyttämiseksi. 

3 artikla 

Tavoitteet 

1. Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toim ivaltaisten viranomaisten toimintaa ja 
keskinäistä yhteis työtä vähintään k ahteen jä senvaltioon v aikuttavan vakavan rik ollisuuden, 
terrorismin ja union in polit iikkaan liittyv ään yhteis een etuun kohdistuvien rikollisuuden 
muotojen ehkäisemisessä ja torjunnassa liitteen 1 mukaisesti. 

2. Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toim ivaltaisten viranomaisten toimintaa ja 
keskinäistä yhteistyötä m yös 1 kohdassa tark oitettuihin rikoksiin liittyvien rikosten 
ehkäisemisessä ja torjunnassa. Tällaisiksi liitännäisrikoksiksi katsotaan seuraavat rikokset: 

a) rikokset, jotka tehdään Eu ropolin toim ivaltaan kuuluvien  tekojen suorittam iseen 
tarvittavien välineiden hankkimiseksi; 

b) rikokset, jotka tehdään Europolin toim ivaltaan kuuluvien tekojen edistäm iseksi tai 
toteuttamiseksi; 

c) rikokset, jotka tehdään Europolin toimivaltaan kuuluvien tekojen rankaisematta jäämisen 
varmistamiseksi. 

3. Europol tu kee, kehittää, tarjoaa ja koord inoi lainvalvontav iranomaisille tarkoitettu a 
koulutustoimintaa. 

II luku 

LAINVALVONTAYHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 

4 artikla 

Tehtävät 

1. Europol on Euroopan unionin virasto, jonka tehtävänä on tämän asetuksen mukaisesti: 

a) kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja vaihtaa tietoja;  

b) ilmoittaa jä senvaltioille viipym ättä niitä ko skevista tiedo ista ja rikos ten keskinäisistä 
yhteyksistä; 

c) koordinoida, suunnitella ja toteuttaa tutkimuksia ja operatiivisia toimia, 

i) jotka toteutetaan yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa; tai 

ii) jotka to teutetaan yhte isten tutkintaryhm ien avulla 5  artik lan mukaisesti,  
tarvittaessa yhteistyössä Eurojustin kanssa; 

d) osallistua yhteis iin tu tkintaryhmiin sekä ehdottaa n iiden perusta mista 5 artiklan  
mukaisesti; 

e) toimittaa tie dustelutietoja ja  ana lyysitukea jä senvaltioille merkittäv ien kansainvä listen 
tapahtumien yhteydessä; 
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f) laatia uhka-arvioita, strategisia ja operatiivisia analyyseja ja yleisiä tilannekatsauksia; 

g) kehittää, jakaa ja edistää rikoksentorjuntamenetelmiä, tutk intamenetelmiä sekä teknisiä 
ja rikos tekniikkaan liittyviä m enetelmiä kos kevaa e rityisasiantuntemusta ja  a ntaa 
jäsenvaltioille neuvontaa; 

h) antaa jäsenvaltioille tekni stä ja taloudellista tukea ra jatylittäviä operaatioita sekä 
tutkintaa, myös yhteisiä tutkintaryhmiä, varten; 

i) tukea, kehittää, tarjota, koordinoida ja toteuttaa lainval vontaviranomaisille tarkoitettua 
koulutusta yhteistyössä jäsenvaltioiden koulutuslaitosten verkoston kanssa; 

j) toimittaa Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen V os aston nojalla 
perustetuille unionin  elim ille ja Euro opan peto stentorjuntavirastolle (OLAF) 
rikostiedustelutietoja ja analyysitukea niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla; 

k) antaa tietoja ja tukea Euroopan unioni n toim innasta tehdyn sopimuksen nojalla 
perustetuille EU:n kriisinhallintarakenteille ja kriisinhallintaoperaatioille; 

l) luoda Europolin toim ivaltaan kuuluvien eri rikostyyppien torjuntaan erikoistuneita 
unionin keskuksia ja erityisesti Euroopan verkkorikostorjuntakeskus. 

2. Europol laatii s trategisia analyyseja ja uhka-a rvioita auttaakseen neu vostoa ja k omissiota 
vahvistamaan rikoksentorjuntaa kosk evat unionin operatiiviset painopisteet. Europol m yös 
avustaa näiden painopisteiden operatiivisessa täytäntöönpanossa. 

3. Europol to imittaa strategisia tiedu stelutietoja edistääkseen operatiiv iseen toim intaan ja s en 
tukemiseen kansallisella ja unionin tasolla kä ytettävissä olevien voim avarojen tehokasta ja 
tuloksellista käyttöä. 

4. Europol toim ii euron väärentä misen torjunnan keskustoim istona euron suojelem isesta 
väärentämiseltä nim eämällä Europol euron v äärentämisen torjunnan keskustoim istoksi 12 
päivänä heinäkuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/511/YOS 40 mukaisesti. Europol 
myös edistää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja yhteisten tutkintaryhmien euron 
väärentämisen tor jumiseksi to teuttamien to imenpiteiden yhteensov ittamista, tar vittaessa 
yhteistyössä unionin elinten ja kolmansien maiden viranomaisten kanssa. 

5 artikla 

Osallistuminen yhteisiin tutkintaryhmiin 

1. Europol voi osallistua sen toim ivaltaan kuuluvia rikoksia käsittelevien yhteisten 
tutkintaryhmien toimintaan.  

2. Europol voi avustaa kaikessa yhteisen tutkintary hmän toiminnassa ja va ihtaa tietoja kaikkien 
sen jäsenten kanssa sen jäsenvaltion lainsääd ännössä säädetyissä rajo issa, jonka alueella 
yhteinen tutkintaryhmä toimii.  

3. Jos Europolilla on aihetta olett aa, että yhteisen tu tkintaryhmän perustam inen voisi tuoda 
johonkin tutkintaan lisäarvoa, se voi ehdottaa tätä  asianom aiselle jäsenvaltiolle ja toteuttaa 
toimenpiteitä avustaakseen sitä yhteisen tutkintaryhmän perustamisessa.  

4. Europol ei saa soveltaa pakkokeinoja.  

                                                 
40 EUVL L 185, 16.7.2005, s. 35. 
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6 artikla 

Rikostutkinnan aloittamista koskevat Europolin pyynnöt 

1. Kun Europol katsoo, että jossakin yksittäisessä tapauksessa olisi aloite ttava rikostutkinta sen 
toimivaltaan kuuluvan rikoksen osalta, se ilmoittaa asiasta Eurojustille. 

2. Samalla Europol pyytää 7 artiklan 2 kohdan nojal la perustettuja asianom aisen jäsenvaltion 
kansallisia yksiköitä aloittamaan tai suorittamaan rikostutkinnan tai koordinoimaan sitä. 

3. Kansallisten yksiköiden on ilmoitettava Europolille viipymättä tutkinnan aloittamisesta. 

4. Jos asiano maisten jäs envaltioiden toim ivaltaiset v iranomaiset pää ttävät olla no udattamatta 
Europolin pyyntöä, niiden on esitettävä Euro polille tätä koskevat perustelut kuukauden 
kuluessa pyynnön esittämisestä. Perustelut voidaan jättää esittämättä, jos niiden esittäminen 

a) vahingoittaisi keskeisiä kansallisia turvallisuusetuja; tai 

b) vaaran taisi vireillä olevan tutkinnan onnistum isen tai yksittäisten hen kilöiden 
turvallisuuden. 

5. Europol ilm oittaa Eurojustille jäsenvaltion to imivaltaisen viranom aisen päätöksestä aloittaa 
tutkinta tai kieltäytyä tutkinnan aloittamisesta. 

7 artikla 

Jäsenvaltioiden yhteistyö Europolin kanssa 

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä Europolin kanssa yhteistyötä sen tehtävien suorittamiseksi. 

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä kansallinen yksikkö, joka toim ii 
yhteyselimenä Europ olin ja  jäsenv altion to imivaltaisten viranom aisten se kä 
lainvalvontaviranomaisten koulu tuslaitosten v älillä. Kunkin jäsenvaltion  on n imitettävä 
virkamies kansallisen yksikön päälliköksi.  

3. Jäsenvaltioiden on va rmistettava, että  niiden kansalliset y ksiköt pysty vät suo rittamaan niille  
tässä a setuksessa oso itetut teh tävät ja e rityisesti että  niillä on  pääsy ka nsallisiin 
lainvalvontatietokantoihin. 

4. Europol voi tehdä yks ittäisten tutk intojen yhteydessä yhteistyötä suoraan jäs envaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Siinä ta pauksessa Europol ilmoittaa as iasta viipymättä 
kansalliselle yksikölle ja to imittaa sille jäljennöksen kaikis ta Europolin ja kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten välisen suoran yhteydenpidon yhteydessä vaihdetuista tiedoista.  

5. Jäsenvaltioiden on kansallisen yksikkönsä tai jä senvaltion toimivaltaisen viranomaisen kautta 
erityisesti 

a) toimitettava Europolille tiedot, jotka se ta rvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Europolille 
on toimitettava viipymättä tiedot muun m uassa sellaisilta rikollisuuden aloilta, jotk a on 
unionissa m ääritelty painopistei ksi. Europolille on toim itettava jäljennös m yös toisen 
jäsenvaltion tai tois ten jäsenva ltioiden kan ssa kahden- ta i monenvälise sti vaihd etuista 
tiedoista siltä osin kuin tietojenvaihto liit tyy Europolin toim ivaltaan kuuluvaan 
rikollisuuteen; 

b) varmistettava tehokas yhteydenpito ja yhte istyö kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja jäsenvaltioissa toim ivien lainvalvontaviranomaisten koulutuslaitosten 
sekä Europolin välillä;  
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c) levitettävä tietoa Europolin toiminnasta. 

6. Kansallisten yksiköiden päällikö iden on  kokoonnuttava s äännöllisesti, erity isesti 
keskustelemaan Europolin kanssa tehtävän opera tiivisen yhteistyön yhte ydessä esiin tulevista 
ongelmista ja ratkomaan niitä.  

7. Kunkin jäsenvaltion on m ääritettävä kansallisen yks ikön organisaatio ja  henkilöstö om an 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. 

8. Jäsenvaltioiden on vastattava kuluista, jotk a aiheu tuvat kans allisten yk siköiden ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten yhteydenpidosta Europoliin, eikä niitä veloiteta 
Europolilta, yhteysmaksuja lukuun ottamatta. 

9. Jäsenvaltioiden on varm istettava kaikkien Eu ropolin kanssa toteute ttavassa yhteydenpidossa 
käytettävien järjestelmien vähimmäisturvallisuustaso. 

10. Europol laatii vuosittain kertom uksen, johon koot aan tiedot kunkin jäsenvaltion Europolille 5 
artiklan a alakohdan perusteella toim ittamien tietojen määrästä ja laad usta ja s en kansallisen 
yksikön toim innasta. Vuosikerto mus toim itetaan Euro opan parlam entille, n euvostolle, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille. 

8 artikla 

Yhteyshenkilöt 

1. Kunkin kansallisen yks ikön on lähetettäv ä Europoliin ainakin yksi yhtey shenkilö. Jollei tässä 
asetuksessa toisin sääd etä, yhteyshenkilöt ovat heidät lä hettäneen jäsenvaltion lainsäädännön 
alaisia. 

2. Yhteyshenkilöt m uodostavat Europolin kansalli set yhteystoim istot, ja  he saavat ohjeita 
Europolin kansallisilta yksiköiltään heidät lähe ttäneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
ja Europolin hallintoon sovellettavien säännösten mukaisesti. 

3. Yhteyshenkilöt avustavat Europolin ja jäsenvaltioidensa välisessä tietojenvaihdossa. 

4. Yhteyshenkilöt avustav at jäsenva ltioidensa ja  m uiden jä senvaltioiden yhteysh enkilöiden 
välisessä tie tojenvaihdossa kansallisen  lains äädäntönsä mukaisesti.  Tälla isessa 
kahdenvälisessä tietojenvaihdossa  voidaan käyttää Europolin infrastruktuuria kansallisen 
lainsäädännön m ukaisesti, m yös silloin kun on kyse rikoksista, jotka eivät kuulu Europolin 
toimivaltaan. Yhteyshenkilöiden oik eudet ja v elvollisuudet suhteess a Europoliin m äärittää 
hallintoneuvosto. 

5. Yhteyshenkilöillä on teh täviensä suorittamiseksi tarpeelliset 65 artiklan  mukaiset erioikeudet 
ja vapaudet. 

6. Europol huolehtii siitä, että yhteyshenkilöille tiedot etaan kaikesta sen toim innasta ja että 
heidät otetaan m ukaan kaikkeen sen toim intaan siinä m äärin kui n on tarpeen heidän 
tehtäviensä suorittamiseksi. 

7. Europol kattaa kustannukset, jotk a aiheutuvat tarvittavien tiloje n antamisesta jäsenvaltioiden 
käyttöön Europolin toimiti loissa, ja tarvittavan tuen antam isesta yhteyshenkilöille, jotta nämä  
voivat suor ittaa tehtävä nsä. Kaikista m uista yhteyshenk ilöiden nim eämisestä sekä heidän 
varusteistaan aiheutuvista kustannuksista vastaa heidät  lähettävä jä senvaltio, jollei 
budjettivallan käyttäjä päätä toisin hallintoneuvoston suosituksen perusteella. 
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III luku 

LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT 

9 artikla 

Europol-akatemia 

1. Tällä asetuksella perustettava Europol-akatemiaksi kutsuttu Europolin yksikkö tukee, kehittää, 
tarjoaa ja koordinoi lainvalvontav iranomaisille tarkoitettua koulutusta, joka liittyy erity isesti 
vähintään kahteen jäsenvaltioon vaikuttavan va kavan rikollisuuden ja terrorism in torjuntaan, 
suuria y leiseen järjesty kseen liitty viä riskejä sisältävien tapahtum ien ja urheilutapahtum ien 
hallintaan, ei-sotilaallisten EU- operaatioiden strategiseen su unnitteluun ja johtam iseen sekä 
lainvalvonta-alan johtamiseen ja kieltenopetukseen ja jonka tarkoituksena on erityisesti 

a) levittää tietoa  

i) lainvalvontayhteistyötä koskevista unionin ja kansainvälisistä välineistä;  

ii) unionin elim istä, erityisesti Europ olista, Eurojustis ta ja Fr ontexista, s ekä niiden 
toiminnasta ja tehtävistä;  

iii) lainvalvontayhteistyön oikeudellisista näkökohdista sekä  käytännön tietoa siitä, 
mistä tietoa on saatavilla;  

b) kannustaa alueellisen ja kahdenvälisen yht eistyön kehittäm istä se kä jäsenvaltioiden 
kesken että jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä; 

c) käsitellä erityisiä riko llisuuden tai poliis itoiminnan osa-alueita, joilla unionin tason 
koulutus voi tuoda lisäarvoa; 

d) laatia erityisiä lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla 
heitä voidaan kouluttaa osallistumaan unionin siviilioperaatioihin; 

e) tukea jäsenvaltioita kahde nvälisten lainvalvontavalmiuksien kehittämisessä kolmansissa 
maissa;  

f) kouluttaa kouluttajia ja avustaa hyvien oppimiskäytäntöjen vaihdossa. 

2. Europol-akatemia kehittää ja päiv ittää s äännöllisesti op pimisvälineitä ja -m enetelmiä ja 
soveltaa niitä elinikäisen oppim isen periaatetta noudattaen lainva lvontaviranomaisten taitojen 
kehittämiseksi. Europol-akatemia arvioi näiden toimien tuloksia voidakseen parantaa tulevien 
toimien laatua, johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta.  

10 artikla 

Europol-akatemian tehtävät 

1. Europol-akatemia laatii m onivuotisia strate gisten koulutustarpeid en analyyseja ja 
monivuotisia koulutusohjelmia.  

2. Europol-akatemia laatii ja toteuttaa koulutustoimia ja opetustuotteita, esimerkiksi  

a) kursseja, seminaareja, konferensseja ja verkko-opiskeluvälineitä; 
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b) yhteisiä oppijaksoja, joiden avulla levitet ään tietoa, paikataan a ukkoja ja/tai helpotetaan 
yhteisten lähestymistapojen omaksumista rajatylittäviin rikollisiin ilmiöihin; 

c) koulutusmoduuleja, jotka on porrastettu asteittain tai tasoittain asianomaisen 
kohderyhmän tarvitsem ien taitojen vaativuuden  perusteella ja joissa keskitytään joko 
tiettyyn m aantieteelliseen alueeseen tai riko llisen toim innan al aan tai tiettyihin 
ammatissa tarvittaviin taitoihin; 

d) lainvalvontaviranom aisille tarkoitettuja vaihto-ohjelmia operatiivisiin tarpeisiin 
perustuvan koulutusmenetelmän puitteissa. 

3. Jotta voidaan varm istaa yhdenm ukainen eu rooppalainen koulutuspo litiikka kolm ansissa 
maissa toteutettavien siviiliope raatioiden ja valm iuksien kehittäm isen tukem iseksi, Europol-
akatemia 

a) arvioi nykyisten unioniin  liittyvien lainvalvonta-al an koulutuspolitiikkojen ja 
-aloitteiden vaikutuksia; 

b) laatii ja tarjoaa koulutusta , jonka avulla jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voivat 
valmistautua osallis tumaan siviiliop eraatioihin muun muassa hankkimalla tarvittavan 
kielitaidon; 

c) laatii ja tarjoaa koulutusta kolm ansien maiden ja erityisesti unionin jäsenyyttä 
hakeneiden maiden lainvalvontaviranomaisille; 

d) hallinnoi erityisiä unionin ulkoisen avun varoja, joilla tuetaan kolm ansien maiden 
valmiuksien kehittäm istä as ianomaisilla to iminta-aloilla unionin  vahvista mien 
painopisteiden mukaisesti. 

4. Europol-akatemia edistää jäsenvaltioiden lain valvonta-alan koulutuksen ja siihen liittyvien 
eurooppalaisten laatunormien keskinäistä tunnustamista.  

11 artikla  

Koulutukseen liittyvä tutkimustoiminta 

1. Europol-akatemia edistää tässä luvussa tarkoitettujen koulutustoim ien kannalt a 
merkityksellisen tutkimustoiminnan kehittämistä.  

2. Europol-akatemia edistää ja luo kumppanuuksia unionin elinten sekä julkisten ja yksityisten 
oppilaitosten kanssa ja kannustaa luje mpien kumppanuussuhteiden m uodostamista 
yliopistojen ja lainvalvonta-alan oppilaitosten välillä jäsenvaltioissa. 

IV luku 

EUROPOLIN ORGANISAATIO 

12 artikla 

Europolin hallinto- ja johtamisrakenne 

Europolin johtamis- ja hallintorakenne muodostuu seuraavasti: 

a) hallintoneuvosto, jonka tehtävät vahvistetaan 14 artiklassa; 
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b) pääjohtaja, jonka velvollisuudet vahvistetaan 19 artiklassa; 

c) koulutusta käsittelevä tiedekomitea 20 artiklan mukaisesti; 

d) tarvittaessa mikä tahansa muu neuvoa-antava elin, jonka ha llintoneuvosto perustaa 14 artiklan 
1 kohdan p alakohdan mukaisesti; 

e) tarvittaessa johtokunta 21 ja 22 artiklan mukaisesti. 

1 JAKSO 

HALLINTONEUVOSTO 

13 artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano 

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäs envaltion edustajasta ja  kahdesta kom ission 
edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus. 

2. Hallintoneuvoston jäs enet nim itetään ottaen h uomioon heidän kokemuksensa ju lkisen tai 
yksityisen sektorin organisaatioiden hallinnosta ja lainvalvontayhteistyön tuntemuksensa.  

3. Jokaista hallintoneuvoston jäsentä edustaa va rajäsen, joka nim itetään ottaen huom ioon hänen 
kokemuksensa julkisen tai yksityisen sekt orin organisaatioid en hallinnosta ja 
lainvalvontaviranomaisten koulutusta koske van kansallisen politiikan tuntemuksensa. 
Varajäsen toim ii varsinaisena jäsenenä, k un käsitellään lainvalvontaviranom aisten 
koulutukseen liittyviä kysym yksiä. Varajäsen edustaa varsinaista jäsen tä tämän poissaollessa. 
Varsinainen jäsen edustaa varajäsentä,  kun täm än pois saollessa käsitellään 
lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyviä kysymyksiä. 

4. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettuina  olevien osapuolten on pyrittävä rajoittam aan 
edustajiensa vaihtuvuutta, jott a voidaan varm istaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. 
Kaikkien osapuolten on pyrit tävä naisten ja m iesten tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa.  

5. Varsinaisten jäsenten ja  varajäs enten toim ikausi on neljä vuotta. Toim ikausi voidaan uusia. 
Jos jäsenen toim ikausi päättyy tai hän ero aa, hän jatkaa tehtäväs sään, kunnes hänet on 
nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen. 

14 artikla 

Hallintoneuvoston tehtävät 

1. Hallin toneuvosto 

a) hyväksyy vuosittain Europolin  työohjelm an seuraavaksi v uodeksi jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä ja 15 artiklan mukaisesti; 

b) hyväksyy monivuotisen työohjelm an jäsent ensä kahden kolm asosan enemm istöllä 15 
artiklan mukaisesti; 

c) hyväksyy jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä Europolin vuotuisen talousarvion 
ja suorittaa muut Europolin talousarvioon liittyvät tehtävät XI luvun mukaisesti; 
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d) hyväksyy Europolin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja lähettää sen 
viimeistään seuraavan vuoden 1 päivän ä heinäkuuta Euroopan parlam entille, 
neuvostolle, kom issiolle, tilinta rkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlam enteille. 
Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan; 

e) hyväksyy Europoliin sovellettavat varainhoitosäännöt 63 artiklan mukaisesti; 

f) hyväksyy viim eistään 31 päivänä tamm ikuuta m onivuotisen henkilöstöpoliittisen 
suunnitelman otettuaan huomioon komission lausunnon; 

g) hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden, 
ottaen huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannustehokkuuden;  

h) hyväksyy säännöt jäseniinsä ja koulutusta kä sittelevän tiedekomitean jäseniin liittyvien 
eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallinnointia varten; 

i) käyttää 2 kohdan m ukaisesti Europolin henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä 
nimittävälle viranom aiselle ja m uuhun henki löstöön sovellettav issa p alvelussuhteen 
ehdoissa työsopim usten tekem iseen valtuutet ulle viranom aiselle annettuja valtuuksia, 
jäljempänä ’nimittävän viranomaisen valtuudet’; 

j) vahvistaa tarvittavat henkilöstösääntöjen ja m uuhun henkilöst öön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen täyt äntöönpanoa koskevat säännöks et henkilöstösääntöjen 110 
artiklan mukaisesti; 

k) nimittää pääjohtajan ja apulaispääjohtajat ja tar vittaessa p identää he idän toimikauttaan 
tai erottaa heidät virasta 56 ja 57 artiklan mukaisesti; 

l) vahvistaa suoritusindikaattorit ja valvoo pääjohtajan  toim intaa, muun muassa 
hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanoa; 

m) jollei henkilöstösäännöistä ja m uuhun henkilöstöön sovellettavista palvelussuhteen 
ehdoista muuta johdu, nim ittää tilinp itäjän, joka hoitaa tehtäviään täysin  
riippumattomasti;  

n) nimittää koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäsenet; 

o) huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raporttei hin ja arviointeihin 
perustuvien havaintojen ja s uositusten sekä Euroopan peto stentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet; 

p) tekee p äätökset Europ olin s isäisten rake nteiden luom isesta ja tar vittaessa niide n 
muuttamisesta; 

q) hyväksyy työjärjestyksensä. 

2. Hallintoneuvosto tekee henkilöstö sääntöjen 110 artik lan mukaisesti henkilös tösääntöjen 2  
artiklan 1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön sovelle ttavien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan 
perustuvan päätöksen, jolla s iirretään nim ittävän viranom aisen to imivalta pä äjohtajalle ja 
määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet 
siirtää tämä toimivalta edelleen. 

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi te kemällään päätöksellä 
tilapäisesti keskeyttää nim ittävän viranom aisen toimivallan siirron  p ääjohtajalle ja h änen 
edelleen toteuttam ansa nim ittävän viran omaisen to imivallan siirron  ja  käyttää  kyseis tä 
toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäseni stään tai jollekulle he nkilöstöön kuuluvalle, joka 
on muu kuin pääjohtaja. 
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15 artikla 

Vuotuinen työohjelma ja monivuotinen työohjelma 

1. Hallintoneuvosto hyväksyy vuotu isen työoh jelman vuosittain v iimeistään 30  päivänä 
marraskuuta pääjohtajan esittäm än luonnoksen  perusteella, ottaen huom ioon kom ission 
lausunnon. Se toim ittaa työohjelm an Euroopan pa rlamentille, neuvostolle, kom issiolle ja 
kansallisille parlamenteille.  

2. Vuotuisessa työohjelm assa on esitettävä yksit yiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, 
suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja 
mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset  ja henkilöstöresurs sit toimintoperusteisen 
budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava 
yhdenmukainen 4 kohdassa tarkoitetun m onivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi 
ilmoitettava, m itkä toim innot on lisätty tai poistettu tai m itä toimia on m uutettu edelliseen 
varainhoitovuoteen verrattuna.  

3. Hallintoneuvosto m uuttaa hyväk syttyä vuo tuista työohjelm aa tarvittaessa, jos viras tolle 
annetaan uusi tehtävä.  

Vuotuiseen työohjelm aan tehtäv ät olennaiset muutokset on hyväksyttävä sam aa menettelyä 
noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle 
valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.  

4. Hallintoneuvosto hyväksyy m yös m onivuotisen työohjelman ja päivittää s itä viim eistään 
kunkin vuoden 30 päivänä m arraskuuta, ottaen huomioon komission lausunnon ja kuultuaan 
Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja. 

Hyväksytty m onivuotinen työohjelm a toi mitetaan Euro opan parlam entille, neuvostolle,  
komissiolle ja kansallisille parlamenteille.  

Monivuotisessa työohjelm assa on esitettävä stra tegiset tavoitteet ja odotetut tulokset , 
suoritusindikaattorit m ukaan lukien. Siinä on m yös mainittava kuhunkin tavoitteeseen 
osoitettujen m äärärahojen ja henkilöstön  m äärä monivuotisen rahoituskehyksen ja  
monivuotisen henkilöstösuunnitelman m ukaisesti. Siinä on esitettävä strategia suhteiden 
järjestämiseksi 29 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.  

Monivuotinen ohjelm a on pantava täytäntöön vuotuisten työohjelm ien avulla ja sitä on 
tarvittaessa päiv itettävä ulko isten ja  sis äisten arv iointien tu losten perus teella. Näide n 
arviointien päätelmät on tarvittaessa otet tava huomioon myös seur aavan vuoden vuotuisessa 
työohjelmassa. 

16 artikla 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 

1. Hallintoneuvosto valits ee jäsenten sä keskuud esta puh eenjohtajan ja varapu heenjohtajan. 
Puheenjohtaja ja varapuheenj ohtaja valitaan hallintoneuvost on jäsenten kahden kolm asosan 
enemmistöllä.  

Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä. 

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toim ikausi on neljä vuotta. To imikausi voidaan uusia 
kerran. Jos heidän jäsenyytensä  hallintoneuvostossa päättyy he idän ollessaan puheenjohtajana 
tai varapuheenjohtajana, toimikausi päättyy samaan aikaan ilman eri toimenpiteitä. 



FI 32   FI 

17 artikla 

Hallintoneuvoston kokoukset 

1. Hallintoneuvoston kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja. 

2. Europolin pääjohtaja osallistuu kokouksiin. 

3. Hallintoneuvosto pitää vähin tään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se 
kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jo s komissio tai vähintään kolm asosa 
hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää. 

4. Hallintoneuvosto voi k utsua ken et tahans a henkilön, jonk a lausunno lla voi o lla m erkitystä 
keskustelussa, osallistumaan kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta. 

5. Hallintoneuvoston jäs enillä voi olla avustajinaa n neuvonantajia tai as iantuntijoita, jollei sen 
työjärjestyksen määräyksistä muuta johdu. 

6. Europol vastaa hallintoneuvoston sihteeristön tehtävistä. 

18 artikla 

Äänestyssäännöt 

1. Hallintoneuvosto tekee päätöksens ä jäsentensä  enemmistöllä, 14 artik lan 1 kohdan a, b ja c  
alakohdan, 16 artiklan 1 kohdan ja 56 artiklan 8 kohdan soveltamista kuitenkaan rajoittamatta. 

2. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen poissaol lessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää 
äänioikeutta. 

3. Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.  

4. Pääjohtaja ei osallistu äänestykseen. 

5. Hallintoneuvoston työ järjestyksessä m ääritellään yksityisk ohtaisemmat äänes tystä koskevat 
järjestelyt, erityisesti olosuht eet, joissa jäsen voi toim ia toisen jäsenen puolesta, sekä 
tarvittaessa päätösvaltaisuutta koskevat vaatimukset. 

2 JAKSO 

PÄÄJOHTAJA 

19 artikla 

Pääjohtajan tehtävät 

1. Pääjohtaja vastaa Europolin hallinnosta. Hän vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle. 

2. Pääjohtaja hoitaa tehtäviään täysin riippum attomasti, eikä hän saa pyy tää eikä ottaa vastaan 
ohjeita m iltään hallituk selta eikä m iltään m uulta elim eltä, sanotun kuitenka an rajo ittamatta 
komission, hallintoneuvoston tai johtokunnan toimivaltaa. 

3. Pääjohtaja raporto i pyy dettäessä Eu roopan parl amentille tehtävien sä h oidosta. Neuvosto voi 
pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.  

4. Pääjohtaja on Europolin laillinen edustaja. 
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5. Pääjohtaja vastaa Europolille tällä asetuks ella uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. 
Pääjohtajan vastuulla on erityisesti 

a) Europolin päivittäisen toiminnan hallinnointi; 

b) hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano; 

c) vuotuisen työohjelman ja m onivuotisen työohjelman valmistelu ja niid en toimittaminen 
hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota on kuultu; 

d) vuotuisen työohjelm an ja m onivuotisen työohjelm an täytän töönpano ja siitä 
raportoiminen hallintoneuvostolle;  

e) Europolin toimintaa koskevan vuotuisen kons olidoidun toimintakertomuksen laatiminen 
ja sen esittäminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi; 

f) toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten  tarkastusraporttien ja arviointien 
päätelmien sekä Euroopan petostentorjun taviraston (OLAF) tu tkimusraporttien ja 
suositusten perusteella ja raportointi kom issiolle edistym isestä kahdesti vuodessa ja  
hallintoneuvostolle säännöllisesti; 

g) unionin taloudellisten etujen suojaam inen soveltamalla peto ksia, kor ruptiota ja m uuta 
laitonta toim intaa ehkäiseviä toim enpiteitä ja toteuttam alla tehokk aita tarkastuksia, 
OLAFin tutkintava ltuuksia ku itenkaan ra joittamatta, ja  jos  väärink äytöksiä h avaitaan, 
perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia; 

h) Europolin petostentorjuntastrategian valm istelu ja sen esittäm inen hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi; 

i) Europoliin sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen valmistelu; 

j) Europolin tuloja ja m enoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatim inen ja viraston 
talousarvion täytäntöönpano;  

k) monivuotisen henkilöstösuunnitelman l uonnoksen laatim inen ja sen esittäm inen 
hallintoneuvostolle sen jälkeen kun komissiota on kuultu; 

l) hallintoneuvoston puheenjohtajan tukem inen hallintoneuvoston kokousten 
valmistelussa; 

m) rikoksentorjuntaa koskevien unionin strate gisten ja operatiivisten painopisteiden 
täytäntöönpanoa koskeva säännöllinen tiedottaminen hallintoneuvostolle. 

3 JAKSO 

KOULUTUSTA KÄSITTELEVÄ TIEDEKOMITEA 

20 artikla 

Koulutusta käsittelevä tiedekomitea 

1. Koulutusta käsittelevä tie dekomitea on riippum aton neuvoa -antava elin, joka takaa 
koulutukseen liittyvän Europolin toim innan tiete ellisen laadun ja ohjaa sitä. Täm än vuoksi  
pääjohtajan on otettava koulutusta käsittelevä tiedekomitea jo varhaisessa vaiheessa m ukaan 
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kaikkien 14  artik lassa tarkoitettujen  asiakirj ojen valm isteluun siltä os in kuin ne koskevat 
koulutusta.  

2. Koulutusta käsittelevään tiedekomiteaan kuulu u yksitoista jäsen tä, jotk a edustavat korkein ta 
akateemista tai amm atillista asiantuntem usta täm än asetuksen III luvun soveltam isalaan 
kuuluvilla aloilla. Jäsen et nim ittää hallintoneuv osto Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
julkaistavan avoim en hakuilm oituksen ja va lintamenettelyn perust eella. Hallintoneuvoston 
jäsenet e ivät sa a olla  k oulutusta käsittelevän tiedekom itean jäseniä. Koulutus ta kä sittelevän 
tiedekomitean jäsenet ovat riippum attomia. He eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta tai muultakaan taholta. 

3. Europol julkaisee verkkosivuillaan luettelon koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäsenistä ja 
pitää sen ajan tasalla. 

4. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Sitä ei voida uusia, 
ja jäsenet voidaan erottaa, jos he eivät täytä riippumattomuuden vaatimusta.  

5. Koulutusta käsittelevä tiedekom itea valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan viiden 
vuoden toim ikaudeksi. Se antaa lausuntonsa jäse ntensä ääntenenemmist öllä. Puheenjohtaja 
kutsuu komitean koolle neljä kertaa vuodessa. P uheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle  
ylimääräisiä kokouksia joko oma-aloitteisesti tai vähintään neljän kom itean jäsenen 
pyynnöstä. 

6. Pääjohtaja, koulutuksesta vast aava apulaispääjohtaja tai he idän edustajansa kutsutaan 
kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta. 

7. Koulutusta käsittelevää tiedekom iteaa avustaa si hteeri, joka on kom itean nimeämä Europolin 
henkilöstön jäsen ja jonka pääjohtaja nimittää. 

8. Koulutusta käsittelevän tiedekomitean tehtävänä on erityisesti  

a) neuvoa pääjohtajaa ja koulutuksesta vastaavaa apulaispääjohtajaa vuotuisen työohjelman 
ja m uiden strategis ten asiakirjojen laatim isessa, jotta  voidaan varm istaa niide n 
tieteellinen laatu ja  yhdenm ukaisuus asianm ukaisia aloja koskevien unionin 
politiikkojen ja painopisteiden kanssa; 

b) antaa riippum attomia lausuntoja ja neuvo ja hallintoneuvostoll e sen toim ivaltaan 
kuuluvissa asioissa; 

c) antaa riippum attomia lausuntoja ja neuvoj a oppijaksojen laadus ta, sovellettavista 
opiskelumenetelmistä, opiskeluvaihtoehdoista ja tieteellisestä kehityksestä; 

d) suorittaa muita neuvoa-antav ia tehtäviä, jotka liittyvät koulutusta koskevan Europolin 
toiminnan tieteellisiin näkökohtiin, hallintone uvoston tai pääjohtajan tai koulutuksesta 
vastaavan apulaispääjohtajan pyynnöstä. 

9. Koulutusta käsittelevän tiedekom itean vuot uinen talousarvio osoitetaan Europolin 
talousarvion erilliseen budjettikohtaan.  

4 JAKSO 

JOHTOKUNTA 
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21 artikla 

Perustaminen 

Hallintoneuvosto voi perustaa johtokunnan. 

22 artikla 

Tehtävät ja organisaatio 

1. Johtokunnan tehtävänä on avustaa hallintoneuvostoa. 

2. Johtokunnalla on seuraavat tehtävät: 

a) valm istella hallintoneuvoston päätökset; 

b) huolehtia yhdessä hallintoneuvos ton kanssa siitä, että sisäisen  tai ulkoisen tarkastuksen 
raportteihin ja ar viointeihin perustuvien havaintoje n ja suositusten sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkim uksiin perustuvien raportti en ja suos itusten 
perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet; 

c) avustaa ja neuvoa pääjohta jaa hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanossa hallinnon 
valvonnan lujittam iseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 arti klassa lueteltuja 
pääjohtajan velvollisuuksia. 

3. Silloin kun se on asian kiireellisyyd en vuoksi tarpeen, johtokunta voi tehdä hallin toneuvoston 
puolesta tietty jä väliaikais ia päätöksiä erity isesti hallin nollisista k ysymyksistä, kuten 
nimittävän viranomaisen toimivallan siirron keskeyttämisestä. 

4. Johtokunnan muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi kom ission edustaja 
hallintoneuvostosta ja kolm e m uuta jäsentä, jotka hallintoneuvosto nimittää keskuudestaan. 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja on  m yös joht okunnan puheenjohtaja. P ääjohtaja o sallistuu 
johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta. 

5. Johtokunnan jäsenten toim ikausi on neljä vuotta . Johtokunnan jäsenten toim ikausi päättyy, 
kun heidän jäsenyytensä hallintoneuvostossa päättyy. 

6. Johtokunta pitää vähintään yhden sääntöm ääräisen kokouksen kolm en kuukauden välein. 
Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä. 

7. Johtokunta noudattaa hallintoneuvoston laatimaa työjärjestystä. 

V luku  

TIETOJENKÄSITTELY 

23 artikla 

Tietolähteet  

1. Europol käsittelee ainoastaan tietoja, joita sille ovat toimittaneet 

a) jäsenvaltiot kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti; 

b) unionin elimet, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt VI luvun mukaisesti; 

c) yksityiset osapuolet 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
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2. Europol voi suoraan hakea ja käsitellä tietoj a, m yös henkilötietoja, jotka ovat peräisin 
julkisista lähteistä, kuten tiedotusvälineistä, internet ja julkiset tiedot mukaan lukien. 

3. Europol voi hakea ja käsitellä tietoja, m yös henkilötietoja, jo tka ovat peräisin kansallisista, 
unionin tai kansainvälisistä tietojärjestelmistä, myös automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää 
käyttäen, siltä osin kuin  sillä on siih en valtuutus unionin sää dösten taikka kansainvälisten tai 
kansallisten oikeudellisten väline iden nojalla. Europolin pääsyä näihin tie toihin ja niiden 
käyttöä säännellään sovellettavilla unioni n taikka kansainväliste n tai kansallisten 
oikeudellisten välineiden säännöksillä, siltä osin kuin niihin sisältyvät, tietoih in pääsyä ja 
niiden käyttöä koskevat säännöt ovat tiukempia kuin tämän asetuksen säännöt. Pääsy tällaisiin 
tietojärjestelmiin on vain asianm ukaisesti va ltuutetuilla Eu ropolin h enkilöstön jäs enillä siltä 
osin kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi. 

24 artikla 

Tietojenkäsittelytoimien tarkoitukset 

1. Europol käsittelee tietoja, m yös henkilötietoja, siltä osin kuin se on tarpeen 3 artiklan 1 ja 2 
kohdassa säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi, ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten: 

a) ristiintarkistaminen tietojen keskinäisten yhteyksien havaitsemiseksi; 

b) stra tegiset tai aihekohtaiset analyysit;  

c) yksittäistapauksia koskevat operatiiviset analyysit. 

2. Eri henkilötietoluokat ja ne re kisteröityjen ryhm ät, joiden tie toja voidaan kerätä kutakin 1 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten, luetellaan liitteessä 2. 

25 artikla 

Tietojenkäsittelytoimien tarkoituksen määrittäminen 

1. Edellä 24 artiklassa tarkoitetun tietojenkäsittelyn tarkoituksen määrittää se jäsenvaltio, unionin 
elin, ko lmas maa tai kansainvälinen  järjestö,  joka toimittaa tietoja Eu ropolille. Jos  se ei o le 
tehnyt sitä, Europol m äärittää ky seisten tietojen m erkityksen se kä tarkoitukse n, jota varten 
niitä käsitellään. Europol voi käs itellä tieto ja muuta kuin s itä ta rkoitusta varten, jota varten 
tiedot on toimitettu, vain tietojen toimittajan antaman valtuutuksen perusteella. 

2. Jäsenvaltiot, unionin elim et, kol mannet m aat ja kansa inväliset jä rjestöt voiv at ilm oittaa 
tiedonsiirron yhteydessä tietoihin pä äsyä tai niiden käyttöä kosk evista mahdollisista yleisistä 
tai nim enomaisista rajoituksista, tietojen poi staminen tai tuhoam inen m ukaan l ukien. Jos 
tällaisten ra joitusten tar ve tulee ilm i vas ta tie donsiirron jälkeen, niiden  on ilmoitettava siitä 
Europolille vastaavasti. Europolin on noudatettava tällaisia rajoituksia.  

3. Europol voi rajoittaa jäsenval tioiden, unionin elinten, kolm ansien m aiden ja kansainvälisten 
järjestöjen p ääsyä tie toihin ta i n iiden oikeu tta käyttää tieto ja, jo tka ov at pe räisin julkisista  
lähteistä. 

26 artikla 

Jäsenvaltioiden ja Europolin henkilöstön pääsy Europolin tallentamiin tietoihin 

1. Jäsenvaltioilla on oltava pääsy ja niiden on voitava tehdä hakuja kaikkiin tietoihin, jotka on 
toimitettu 24 artiklan 1 kohdan a j a b alakohda ssa m ainittuja tarkoituksia varten, sanotun 
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kuitenkaan rajoittam atta jäsen valtioiden, unionin elinten, kol mansien m aiden ja 
kansainvälisten jär jestöjen o ikeutta ilm oittaa tällais ia tietoja koskevista pääsy- ja  
käyttörajoituksista. Jäse nvaltioiden on nim ettävä to imivaltaiset vir anomaiset, joilla o n 
valtuudet tehdä tällaisia hakuja.  

2. Jäsenvaltioilla on oltava osum a / ei osum aa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy 
tietoihin, jotka on toimitettu 24 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, 
sanotun kuitenkaan rajoittam atta tiedot toim ittaneiden jä senvaltioiden, unionin  elin ten, 
kolmansien m aiden tai kansainvälisten jä rjestöjen 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
ilmoittamien rajo itusten soveltamista. Jos haku  tuottaa osuman, Europol alo ittaa menettelyn, 
jonka avulla osum aan johtaneet tiedo t void aan jakaa tiedo t Europolille to imittaneen 
jäsenvaltion tekemän päätöksen mukaisesti. 

3. Pääjohtajan asianm ukaisesti valtuuttam alla Europolin henkilöstöllä on pääsy Europolin 
käsittelemiin tietoihin siinä määrin kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.  

27 artikla 

Eurojustin ja OLAFin pääsy Europolin tietoihin 
1. Europol toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että Eurojustilla ja Euroopan 

petostentorjuntavirastolla (OLA F) on toim ivaltuuksiensa puitteissa pääsy ja oikeus tehdä 
hakuja kaikkiin tietoihin, jotka on toimitettu 24 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten, sanotun ku itenkaan r ajoittamatta jäsenvaltio iden, union in elin ten, 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen oikeutta ilmoittaa tälla isia tietoja koskevista 
pääsy- ja käyttörajoituksista. Europolille on il moitettava, jo s Eurojustin  tai OLAFin tekem ä 
haku tuottaa osuman Europolin käsittelemissä tiedoissa. 

2. Europol toteuttaa kaikk i tarv ittavat toim enpiteet sen m ahdollistamiseksi, että Euro justilla ja 
OLAFilla o n toim ivaltuuksiensa pu itteissa osu ma / ei osu maa -tyyppisten haku jen pohjalta 
epäsuora pääsy tietoih in, jotka on toim itettu 24 artik lan 1 kohdan c alakohdassa m ainittuja 
tarkoituksia varten, sa notun kuite nkaan ra joittamatta tied ot to imittaneiden jäsen valtioiden, 
unionin elinten, kolm ansien m aiden tai kansai nvälisten järjestöjen 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ilm oittamien rajo itusten soveltam ista. Jos haku tuottaa osuman, Europol aloittaa 
menettelyn, jonka avulla osum aan johtaneet tiedot voidaan jakaa, tiedot E uropolille 
toimittaneen jäsenva ltion, unionin elim en, kolm annen m aan tai kan sainvälisen järjes tön 
tekemän päätöksen mukaisesti. 

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan m ukaisia hakuj a saa tehdä ainoastaan sen selvittäm iseksi, 
täsmäävätkö Eurojustin  tai OLAFin käyte ttävissä olevat tiedo t Eur opolin käs ittelemien 
tietojen kanssa. 

4. Europol sallii 1 ja 2 kohdan m ukaiset haut vasta saatuaan Eurojustilta ja OLAFilta tiedot siitä, 
ketkä Eurojustin kansa lliset jäsenet, varajäsenet, avustavat jäsenet ja Eurojustin hen kilöstöön 
kuuluvat sekä OLAFin henkilöstöön kuuluvat on valtuutettu tekemään tällaisia hakuja.  

5. Jos Europ ol tai jäsenvaltio to teaa yk sittäiseen tutk imukseen liittyv ien Europolin  
tietojenkäsittelytoimien yhteydessä, että tarvit aan Eurojustin tai OLAFin toim ivaltuuksien 
mukaista koordinointia, yhteist yötä tai tukea, Europol ilmoittaa asiasta niille ja aloittaa 
menettelyn, jonka avu lla tiedot v oidaan jaka a tiedot to imittaneen jäsenvaltion  tekem än 
päätöksen mukaisesti.  Tällaise ssa tapaukses sa Eurojust tai OLAF neuvotte lee Europolin 
kanssa. 
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6. Eurojust, mukaan lukien sen kollegio, kansalliset jäsenet, varajäsenet ja avustavat jäsenet sekä 
Eurojustin henkilöstöön kuuluvat, ja OLAF noudatta vat kaikkia tietoihin pääsyä tai niiden 
käyttöä koskevia yleisiä tai nim enomaisia rajoituksia, jo ista jäsenva ltiot, un ionin elim et, 
kolmannet maat tai kansainväliset järjestöt ovat ilmoittaneet 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti.  

28 artikla 

Velvollisuus ilmoittaa jäsenvaltioille 

1. Jos Europolin on 4 artiklan 1 kohdan b al akohtaan perustuvan teht ävänsä mukaisesti 
ilmoitettava jäsenvaltiolle sitä kosk evista tiedoista, ja pääsy ä näihin tie toihin on rajoite ttu 25 
artiklan 2 kohdan m ukaisesti tavalla, joka es tää niiden jakam isen, Europolin on neuvoteltava 
pääsyrajoituksen asettaneen tietojen toim ittajan kanssa ja pyydettävä siltä lupaa tieto jen 
jakamiseen.  

Ilman tätä lupaa tietoja ei saa jakaa. 

2. Mahdollisista pääsyrajoituksista riippum atta E uropolin on ilm oitettava jäsenvaltiolle sitä 
koskevista tiedoista, jos  

a) se on ehdottom an tarpeellista vakavaan rikollisuuteen tai terrorism in uhkaan liittyvän 
välittömän vaaran estämiseksi; tai 

b) se on olennaisen tärkeää kyseisen jäsenv altion yleiseen turva llisuuteen kohdistuvan 
välittömän ja vakavan uhkan ehkäisemiseksi.  

Tällaisessa tapaukses sa Europolin  on ilm oitettava tie tojen toim ittajalle kyse isten tieto jen 
jakamisesta mahdollisimman nopeasti ja perusteltava tilannearvionsa. 

VI luku  

SUHTEET YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN 

1 JAKSO 

YHTEISET SÄÄNNÖKSET 

29 artikla 

Yhteiset säännökset 

1. Europol voi luoda ja pitää yllä yhteistyösuhte ita unionin elim iin näiden elinten tavoitteiden 
mukaisesti sekä kolm ansien m aiden lainva lvontaviranomaisiin ja lainvalvonta-alan 
koulutuslaitoksiin, kans ainvälisiin järjes töihin ja yksityis iin osapuoliin siltä osin  kuin on 
tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. 

2. Europol voi suoraan vaihtaa kaikkia tiet oja, henkilötietoja lukuun ottam atta, 1 kohdassa 
tarkoitettujen yksiköiden kanssa siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi, jollei 
25 artiklan 2 kohdan nojalla asetetuista mahdollisista rajoituksista muuta johdu. 
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3. Europol voi vastaanottaa henkilötietoja 1 k ohdassa tarkoitetuilta yksiköiltä, yksityisiä  
osapuolia lukuun ottam atta, ja käsitellä niitä,  siltä osin kuin on tarpeen sen tehtävien 
suorittamiseksi, ellei tämän luvun säännöksistä muuta johdu. 

4. Europol voi siirtää hen kilötietoja unionin e limille, kolmansille m aille ja kansainvälisille 
järjestöille vain jos se on tarpeen Europolin toimivaltaan kuuluvien rikosten ehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi ja tämän luvun mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan 4 kohdan 
soveltamista. Jos siir rettävät tiedot on to imittanut jäsenvaltio, Europolin on pyydettävä 
asianomaisen jäsenvaltion suostumus, paitsi jos 

a) suostumus voidaan olettaa annetuksi, koska jäsenvaltio ei ole nimenomaisesti rajoittanut 
edelleen tehtävien siirtojen mahdollisuutta; tai 

b) kyseinen jäsenvaltio on etukäteen antanut tällaiselle tietojen edelle en siir tämiselle 
yleisen tai erity isehdoin rajo itetun suostumuksensa. Suostum us voidaan per uuttaa 
milloin tahansa. 

5. Jäsenvaltiot, unionin elim et, kolm annet m aat ja  kansainv äliset jä rjestöt eivä t sa a siirtä ä 
henkilötietoja edelleen, ellei Europol ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan. 

2 JAKSO 

HENKILÖTIETOJEN VAIHTAMINEN/SIIRTÄMINEN 

30 artikla 

Henkilötietojen siirtäminen unionin elimille 

Jollei 25 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla asetetuista mahdollisista rajoituksista muuta johdu, Europol voi 
suoraan siirtää henkilötietoja unionin elimille siltä osin kuin on tarpeen sen tai va staanottajana olevan 
unionin elimen tehtävien suorittamiseksi.  

31 artikla 

Henkilötietojen siirtäminen kolmansille maille ja kansainvälisille järjestöille 

1. Europol voi siirtää henkilötietoja kolm annen m aan viranom aiselle tai kansainväliselle 
järjestölle s iltä osin kuin on tarpe en sen teht ävien suorittam iseksi, seuraavien välineiden 
perusteella: 

a) päätös, jonka komissio on hyväksynyt [yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/ 46/EY 25–31 a rtiklan] m ukaisesti ja jossa 
todetaan, että kyseinen m aa tai kansainvälinen  jär jestö tai kyseisen m aan tai jär jestön 
tietojenkäsittelyn sektori tarjoaa riittävän tietosuojan tason (tietosuojan tason riittävyyttä 
koskeva päätös); tai 

b) kansainvälinen sopim us, joka on tehty unionin ja kyseisen kolm annen m aan tai 
kansainvälisen järjestön välillä Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen 218 
artiklan nojalla ja joss a annetaan  yksity isyydensuojaa, perusoikeuksia ja yksilön 
vapauksia koskevat riittävät takeet; tai 
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c) yhteistyösopimus, joka on tehty Eur opolin ja kyseisen kolm annen m aan tai  
kansainvälisen järjestön vä lillä päätöksen 2009/371/YOS 23  artiklan m ukaisesti ennen 
tämän asetuksen soveltamispäivää. 

Tällaiselle siirrolle ei tarvita erillistä lupaa.  

Europol voi sopia tällaisten sopim usten tai tie tosuojan tason riittävyy ttä koskevien päätösten 
täytäntöönpanoa koskevista käytännön järjestelyistä. 

2. Pääjohtaja voi 1 kohdasta poiketen hyväksyä henkilötietojen siirtämisen kolmansille maille tai 
kansainvälisille järjestöille tapauskohtaisesti, jos 

a) tietojen siirtäm inen on ehdottom an tarp eellista yhden tai useamman jäsenvaltion 
olennaisten etujen suojelemiseksi Europolin tavoitteiden puitteissa;  

b) tietojen siirtäminen on ehdottoman tarpeellista rikokseen tai terrorismin uhkaan liittyvän 
välittömän vaaran estämiseksi; 

c) siirto on muutoin tarpeen tai lain vaatim a tärkeän yl eisen edun turvaam iseksi tai 
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai 

d) siirto on tarpeen rekisteröidyn tai jonkun muun henkilön elintärkeiden etujen 
suojelemiseksi.  

Lisäksi hallintoneuvosto voi Euroopan tietos uojavaltuutetun suostu muksella hyväksyä 
siirtojen sarjan edellä olevan a–d ala kohdan m ukaisesti, ott aen huom ioon yksilöiden 
yksityisyyden sekä perusoikeuksien ja -vapauks ien suojan toteutumista koskevat takeet, 
enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan.  

3. Pääjohtajan on ilm oitettava hallin toneuvostolle ja Euroopan tietosuojav altuutetulle 
tapauksista, joissa hän on soveltanut 2 kohtaa. 

32 artikla 

Yksityisiltä osapuolilta saadut henkilötiedot 

1. Europol voi käsitellä henkilötietoja, jotka ovat peräisin yksityisiltä osapuolilta, siltä osin kuin 
on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi, edellyttäen että ne on toimittanut Europolille 

a) jäsenvaltion kansallinen yksikkö kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti;  

b) kolmannen m aan yhteyspiste, jonka kan ssa E uropol on tehnyt yhteistyösopim uksen 
päätöksen 2009/371/YOS 23 artiklan m ukaisesti ennen täm än asetuksen 
soveltamispäivää; tai 

c) kolmannen m aan viranom ainen tai kansai nvälinen järjestö, jonka  kanssa unioni on 
tehnyt kansainvälisen sopim uksen Euroopa n unionin toim innasta tehdyn sopim uksen 
218 artiklan nojalla. 

2. Jos toim itetut tiedot va ikuttavat jon kin jäs envaltion etuihin, Europolin on ilm oitettava tästä 
viipymättä asianomaisen jäsenvaltion kansalliselle yksikölle. 

3. Europol ei saa ottaa suoraan yhteyttä yksityisiin osapuoliin henkilötietojen saamista varten. 

4. Komissio arvioi yksityisten osapuolten kanssa toteutettavan henkilötietojen suoran vaihdon 
tarpeellisuutta ja m ahdollisia v aikutuksia viim eistään k olmen vuoden kuluttu a täm än 
asetuksen soveltamisen alkamisesta. Tällaisessa arvioinnissa on täsm ennettävä muun muassa 
syyt, joiden vuoksi Europolin on tarpeen vaihtaa henkilötietoja yksityisten osapuolten kanssa. 



FI 41   FI 

33 artikla 

Yksityishenkilöiltä saadut tiedot 

1. Europol voi käsitellä yksityishenkilöiltä perä isin olevia tietoja, myös henkilötietoja, 
edellyttäen että ne on toimittanut Europolille 

a) jäsenvaltion kansallinen yksikkö kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti;  

b) kolmannen m aan yhteyspiste, jonka kan ssa E uropol on tehnyt yhteistyösopim uksen 
päätöksen 2009/371/YOS 23 artiklan m ukaisesti ennen täm än asetuksen 
soveltamispäivää; tai 

c) kolmannen m aan viranom ainen tai kansai nvälinen järjestö, jonka  kanssa unioni on 
tehnyt kansainvälisen sopim uksen Euroopa n unionin toim innasta tehdyn sopim uksen 
218 artiklan nojalla. 

2. Jos Europo l saa tie toja, m yös henkilö tietoja, sellaisessa kolm annessa m aassa asuvalta 
yksityishenkilöltä, jonka kanssa ei ole tehty kansainvälistä sopim usta päätöksen 
2009/371/YOS 23 artiklan eikä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 
nojalla, Europol voi toim ittaa ky seiset tiedo t edelleen asianom aiselle jäsenv altiolle tai 
kolmannelle maalle vain jos niiden kanssa on tehty tällainen kansainvälinen sopimus.  

3. Europol ei saa ottaa suoraan yhteyttä yksityishenkilöihin tietojen saamista varten. 

VII luku 

TIETOSUOJATAKEET 

34 artikla 

Yleiset tietosuojaperiaatteet  

Henkilötietojen osalta on noudatettava seuraavaa: 

a) henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisesti ja lainmukaisesti; 

b) henkilötiedot on kerättävä tiettyä nim enomaista ja laillista tarkoitusta v arten, eikä niitä 
saa m yöhemmin käsitellä näiden  tarkoitusten kanssa yhteensopim attomalla tavalla. 
Myöhempää käsittelyä h istoriantutkimusta taikka tilastollisia tai tietee llisiä tarkoituksia 
varten ei pidetä yhteensopim attomana sillä  edellytyks ellä, että Europol to teuttaa 
asianmukaiset suoja toimet varm istaakseen er ityisesti s en, ettei tietoja k äsitellä m itään 
muita tarkoituksia varten; 

c) henkilötietojen on oltava asia nmukaisia ja olennaisia eivätk ä ne  saa olla liian la ajoja 
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään; 

d) henkilötietojen on olta va täsm ällisiä ja tarvittaessa pä ivitettyjä; on tehtävä ka ikki 
mahdollinen sen varm istamiseksi, että käsittelyn tarko ituksiin nähden vir heelliset tiedot 
poistetaan tai oikaistaan viipymättä; 

e) henkilötiedot on s äilytettävä m uodossa, jo sta rekisterö ity on tunnistettavissa, ja 
ainoastaan sen ajan, kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten niitä 
käsitellään. 
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35 artikla 

Henkilötietojen eriasteinen tarkkuus ja luotettavuus 

1. Tiedot toimittavan jäsenvaltion on mahdollisuuksien mukaan arvioitava jäsenvaltiosta peräisin 
oleva tiedon lähde käyttäen seuraavia lähteen arviointikoodeja:  

(A): tiedot ovat peräisin varm asti luotetta vasta ja päteväs tä lähteestä tai tiedo t o n 
toimittanut aiemmin kaikissa tapauksissa luotettavaksi osoittautunut lähde;  

(B): lähde, josta tiedot on saatu, on useimmissa tapauksissa osoittautunut luotettavaksi;  

(C): lähde, josta tiedot on saatu, on useimm issa tapauksissa osoittautunut 
epäluotettavaksi;  

(X): lähteen luotettavuutta ei voida arvioida.  

2. Tiedot toimittavan jäsenvaltion on m ahdollisuuksien mukaan arvioitava jäsenvaltiosta saadut  
tiedot niiden luotettavuuden pohjalta käyttäen seuraavia tietojen arviointikoodeja:  

(1): tiedot, joiden oikeellisuudesta on varmuus;  

(2): tiedot,  jotka tied on lähde tu ntee henk ilökohtaisesti, m utta jo ita niitä välittävä 
virkailija ei henkilökohtaisesti tunne;  

(3): tiedot, joita tiedon lähde ei henkilökohtaise sti tunne, mutta jotka jo tallennetut muut 
tiedot vahvistavat;  

(4): tiedot, joita tiedon lähde ei henkilökohtaisesti tunne ja joita ei voida vahvistaa.  

3. Jos Europol jo hallussaan olevien tietojen pe rusteella tulee siihen johtopäätökseen, että 
arviointia on korjattava, se ilmoittaa asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle ja yrittää sopia arviointiin 
tehtävästä muutoksesta. Europol ei saa muuttaa arviointia, ellei asiasta ole tällä tavoin sovittu.  

4. Jos Europol saa joltakin jäsenvaltiolta ti etoja ilm an arviointia, Europol yrittää 
mahdollisuuksien m ukaan arvioid a lähteen tai tieto jen luotettavuud en halluss aan jo olevien  
tietojen perusteella. Yksittäisten tietojen arviointi on suoritettava yhtei symmärryksessä tiedot 
toimittaneen jäsenvaltion kanssa. Jäsenvaltio voi myös sopia Europolin kanssa yleisellä tasolla 
tietyntyyppisten tietojen ja tiettyjen lähtei den arvioim isesta. Jos yhteisymm ärrystä ei 
yksittäisessä tapauksessa saavutet a tai jos yleistä sopim usta ei ole olem assa, Europol arvioi 
tiedot ja antaa niille 1 kohdassa tarkoitetun arviointikoodin X ja 2 kohdassa tarkoitetun 
arviointikoodin 4.  

5. Jos Europol saa tietoja kolm annelta maalta tai kansainväliseltä järjestöltä tai unionin elim eltä, 
tätä artiklaa on sovellettava soveltuvin osin.  

6. Europol arvioi julkisista lä hteistä saadut tiedot käyttäen  1 ja 2 kohdassa vahvistettuj a 
arviointikoodeja. 

36 artikla 

Eri tietoluokkiin kuuluvien ja eri ryhmiin kuuluvia rekisteröityjä koskevien henkilötietojen 
käsittely 

1. Rikoksen uhrien, todistajien tai m uiden henkilöiden, jotka voivat antaa tietoja rikoksista, sekä 
alle 18 -vuotiaiden hen kilöiden he nkilötietojen käsittely on kielle tty, paits i jos  se on 
ehdottoman tarpeellista Europolin to imivaltaan kuuluvan rikoksen ehkäisemistä tai torjumista 
varten. 
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2. Sellaisten henkilötietojen käsi ttely, jotka paljastavat rodun ta i etnisen alkuperän, poliittiset 
mielipiteet, uskonnollisen tai filosof isen vak aumuksen tai ammattiliittoon kuulumisen, s ekä 
terveyteen tai seksua aliseen käyttä ytymiseen li ittyvien tietojen käsitt ely, autom aattisesti tai 
muulla tavoin, on kielletty, pait si jo s se on ehdottom an tar peellista Europolin toim ivaltaan 
kuuluvan rikoksen ehkäisemistä tai torjumista varten ja jos nämä tiedot täydentävät Europolin 
jo käsittelemiä muita tietoja.  

3. Vain Europolilla saa olla pääsy 1 ja 2 kohda ssa tarkoitettuihin henk ilötietoihin. Pääjohtaja  
valtuuttaa asianm ukaisella tavalla rajoitetun joukon virkam iehiä, joilla on pääsy näihin 
tietoihin, siltä osin kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi. 

4. Mitään sellaista päätöstä, jolla on rekister öityyn nähden oikeusvaikutuksia, ei saa tehdä 
ainoastaan 2 kohdassa tarkoitetu n autom aattisen käs ittelyn perus teella, jollei päätös 
nimenomaisesti o le sallittu k ansallisen tai unio nin lainsääd ännön tai tarvittaes sa E uroopan 
tietosuojavaltuutetun suostumuksen nojalla.  

5. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja ei saa siirtää jäsenvaltioille, unionin elimille, 
kolmansille m aille e ikä kansainvä lisille jä rjestöille, jo llei se ole eh dottoman tarpeellis ta 
yksittäisissä tapauksissa, jotka koskevat Europolin toimivaltaan kuuluvia rikoksia. 

6. Europol esittää Euroopan tietosuojava ltuutetulle kuuden kuukaude n välein yhteenvedon 
kaikista käsittelemistään 2 kohdassa tarkoitetuista henkilötiedoista. 

37 artikla 

Henkilötietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat määräajat 

1. Europolin on säilytettävä käsittelem iään henkilö tietoja a inoastaan tavoitteidens a 
saavuttamiseksi tarvittavan ajan. 

2. Europolin o n joka tap auksessa tark asteltava tar vetta jatk aa tie tojen s äilyttämistä viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua siitä kun henkilötietojen kä sittely alkoi. Europol voi päättää, että 
henkilötietojen sä ilyttämistä ja tketaan seur aavaan ta rkasteluun saakka,  joka on  suo ritettava 
jälleen kolm en vuode n kuluttua, jos säilyttäm istä on tarpeen jatkaa Europolin tehtävien 
suorittamiseksi. Syyt säilyttämisen jatkamiseen on perusteltava ja dokumentoitava. Jos tietojen 
säilyttämistä ei päätetä jatkaa, tiedot on poistettava kolm en vuode n kuluttua ilm an eri  
toimenpiteitä. 

3. Jos 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen he nkilöiden tietoja säilyte tään yli viiden vuoden 
ajan, asiasta on ilmoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

4. Jos jäsenvaltio, unionin elin, kolm as maa tai kansainvälinen järjestö on 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ilmoittanut henkilötietojen siirron yhteydessä ra joituksista, jotka koskevat tieto jen 
poistamista tai tuhoam ista aiemm in, Europolin  on poistettava kyseise t henkilötiedot näiden 
rajoitusten mukaisesti. Jos tie tojen säilyttäm istä katsota an olevan tar peen jatka a Europolin  
tehtävien su orittamiseksi sellais ten tie tojen pe rusteella, jo tka ovat laa jempia kuin tieto jen 
toimittajan käytettäviss ä olleet tiedot, Eur opolin on pyydettäv ä tietojen toim ittajalta lup aa 
jatkaa tietojen säilyttämistä ja perusteltava tämä pyyntö. 

5. Jos jäsenvaltio, unionin elin, kolm as m aa tai kansainvälinen järjestö poistaa kansallisista 
tietokannoistaan tietoja, jotka on  toimitettu Europolille, sen on ilmoitettava siitä Europolille. 
Europolin on poistettava nämä tiedot, paits i jos niiden säily ttämistä katsotaan olevan tarpeen 
jatkaa Europolin tavoitteiden täyttämiseksi sellaisten tietojen perusteella, jotka ovat laajempia 
kuin tietojen toim ittajan käytettäv issä olleet  tiedo t. Europolin on ilmoitettava tietojen 
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toimittajalle tällais ten tieto jen säilyttäm isen ja tkamisesta ja esitettä vä sille tä tä koskevat 
perustelut.  

6. Henkilötietoja ei saa poistaa, jos 

a) tämä vahingoittaisi suojaa vaativan rekisteröidyn etuja. Tässä tapauk sessa tietoja saa 
käyttää ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella;  

b) rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden, jolloin ti edot suojataan ajaksi, jonka 
kuluessa jäsenvaltiot voivat tai tarvitta essa Europ ol voi v armistaa n iiden 
paikkansapitävyyden; 

c) henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten;  

d) rekisteröity vastustaa tietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.  

38 artikla 

Käsittelyn turvallisuus 

1. Europolin o n toteu tettava tarp eelliset tekn iset ja organis atoriset to imenpiteet henkilötietojen  
suojaamiseksi vahingossa tapaht uvalta tai laittom alta tuhoam iselta, vahingossa tapahtuvalta 
häviämiseltä, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta muuttamiselta tai tietoihin pääsyltä ja 
kaikelta muulta luvattomalta käsittelyltä.  

2. Europolin on toteutettava autom aattista tiet ojenkäsittelyä koskevat toimenpiteet, joiden  
tarkoituksena on 

a) estää asiaankuulumattomia henkilöitä käyttämästä henkilötietojen käsittelyyn käytettäviä 
laitteita (laitteiden käytön valvonta); 

b) estää tietovälineiden luvaton lukem inen, jäljentäminen, muuttam inen ja poistam inen 
(tietovälineiden valvonta); 

c) estää tieto jen luva ton tallen taminen jär jestelmään sek ä järjes telmään ta llennettujen 
henkilötietojen luvaton tarkastelu, muuttaminen ja poistaminen (tallentamisen valvonta); 

d) estää asiaankuu lumattomia henkilöitä käyttäm ästä autom aattisia 
tietojenkäsittelyjärjestelmiä tietoliikennelaitteiston avulla (käyttäjävalvonta); 

e) varm istaa, että automaattisen tietojenkäsittely järjestelmän käyttöön v altuutetut henkilöt 
pääsevät ainoastaan valtuutuksensa piiriin kuuluviin tietoihin (pääsynvalvonta); 

f) varmistaa, että on m ahdollista tarkastaa ja osoittaa, m ille elimille henkilötiedot voidaan 
välittää tai on välitetty tietoliikennelaitteiston avulla (tietoliikenteen valvonta); 

g) varmistaa, e ttä on m ahdollista tark astaa ja  tod eta jälke enpäin, m itä he nkilötietoja on 
tallennettu autom aattiseen tie tojenkäsittelyjärjestelmään ja  m illä hetk ellä ja ken en 
toimesta ne on tallennettu (tallentamisen valvonta); 

h) estää henkilötietojen luvaton lukem inen, jäljentäminen, muuttam inen tai po istaminen 
henkilötietojen siirron tai tietovälineiden kuljetuksen aikana (siirron valvonta); 

i) varmistaa, e ttä hä iriön ta pahtuessa käytetyt järjestelm ät v oidaan vä littömästi korjata 
(toimintakunnon palauttaminen); 

j) varmistaa, että järjeste lmä toim ii virheet tömästi, e ttä toim intavirheistä ilm oitetaan 
välittömästi (luotettavuus) ja ettei virhe toim intajärjestelmässä voi turmella sä ilytettyjä 
tietoja (eheys). 



FI 45   FI 

3. Europolin ja jäsenvaltioiden on määritettävä mekanismit, joiden avulla voidaan varmistaa, että 
turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon yli tietojärjestelmien rajojen. 

39 artikla 

Rekisteröidyn tiedonsaantioikeus 

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada ko htuullisin v äliajoin tie to siitä, käs itteleekö 
Europol häntä koskevia henkilötietoja. Jos nä itä henkilötietoja käsitellään, Europolin on 
annettava rekisteröidylle seuraavat tiedot: 

a) vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja vai ei; 

b) tiedot a inakin käs ittelyn ta rkoituksesta, kä siteltävistä tie toluokista ja tie tojen 
vastaanottajista, joille tiedot luovutetaan; 

c) tiedot käsiteltävistä tiedoista rekisteröi dylle ymmärrettävässä m uodossa sekä kaikki 
käytettävissä olevat tiedot tietojen alkuperästä.  

2. Jokainen rekisteröity, joka haluaa käyttää tie donsaantioikeuttaan, voi esittää asiaa koskevan 
pyynnön valits emassaan jäsenv altiossa täm än valti on tätä tarko itusta varten m ääräämälle 
viranomaiselle ilman, että se aiheuttaa hänelle liiallisia kustannuksia. Kyseisen viranom aisen 
on saatettava asia Europolin käsiteltäväksi viipymättä ja viim eistään kuukauden kuluessa  
pyynnön vastaanottamisesta.  

3. Europolin on vastattava pyyntöön viipym ättä ja viim eistään kolm en kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.  

4. Europolin on neuvoteltava asianom aisen jäse nvaltion toim ivaltaisten viranom aisten kanssa 
asiassa tehtävästä päätöksestä. Päätös myöntää rekisteröidylle pääsy tietoihin edellyttää tiivistä 
yhteistyötä Europolin ja niiden jäsenvaltioiden  välillä, joita rekist eröidyn pääsy kyseisiin 
tietoihin välittöm ästi ko skee. Jos jäsenvaltio vastustaa Eur opolin vastausehdotusta,  sen on 
ilmoitettava vastustamisensa perusteet Europolille. 

5. Pääsy henkilötietoihin evätään tai sitä rajoitetaan, jos tämä on tarpeen 

a) Europolin tehtävien asianmukaiseksi suorittamiseksi;  

b) jäsenvaltioiden turvallisuuden ja yleisen järjestyksen suojelemiseksi tai rikosten 
ehkäisemiseksi;  

c) sen takaamiseksi, ettei kansallisia tutkintatoimia vaaranneta;  

d) kolmansien osapuolten oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.  

6. Europolin o n ilm oitettava rekis teröidylle kir jallisesti pääsy n epääm isestä ta i ra joittamisesta, 
päätöksen perusteluista ja  rekisteröidyn oikeudest a tehdä kantelu Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle. Päätöksen taustalla olevia tosis eikkoja ja o ikeudellisia p erusteluja ei 
tarvitse ilmoittaa, jos tällainen tieto tekisi 5 kohdassa säädetystä rajoituksesta tehottoman. 

40 artikla 

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai suojaamiseen 

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää Europolia oika isemaan häntä koskevat virheelliset 
henkilötiedot ja tarvittaessa täydentämään tai päivittämään niitä, jos se on mahdollista. 
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2. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää Europolia poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, 
jos niitä e i enää tarv ita niitä tarko ituksia var ten, joih in ne  la inmukaisesti ker ättiin ta i jo ta 
varten niitä myöhemmin käsitellään.  

3. Henkilötiedot on suojattava eikä poistettav a, jos on kohtuullin en syy olettaa, että niiden 
poistaminen voisi haitata rekisteröidyn oikeutettu ja etuja. Suojattuja tietoja saa käsitellä 
ainoastaan sitä tarkoitusta varten, joka esti niiden poistamisen. 

4. Jos Europo l on saanu t 1, 2  ja 3 kohdassa ta rkoitetut tiedot kolm ansilta mailta tai 
kansainvälisiltä järjestöiltä tai Europolin omien analyysien tuloksena, Europolin on oikaistava, 
poistettava tai suojattava kyseiset tiedot.  

5. Jos Europol on saanut 1, 2 ja 3 kohdassa ta rkoitetut tiedot suoraan jäsenvaltioilta, 
jäsenvaltioiden on oikaistava, poist ettava tai suo jattava kyseiset tiedot yh teistyössä Europolin 
kanssa.  

6. Jos virhe elliset tiedot on toim itettu m uilla asianm ukaisilla tavoilla ta i jos  virhee t 
jäsenvaltioiden toim ittamissa tiedoissa joh tuvat vi rheellisestä tai täm än asetuks en vasta isesti 
suoritetusta tieto jen to imittamisesta tai Europ olin suor ittamasta tietojen virh eellisestä tai 
tämän asetuksen vastaisesta tallentam isesta, haltuun ottamisesta tai säil yttämisestä, Europolin 
on oikaistava tai poistettava tiedot yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.  

7. Kaikille tie tojen vastaanottajille on 4, 5 ja 6  kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoite ttava 
asiasta v iipymättä. Myös  vastaanottajien on sen  jä lkeen oikaistava, poiste ttava tai su ojattava 
tiedot omassa järjestelmässään heihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti. 

8. Europolin on ilm oitettava rekisteröidylle kirj allisesti viipym ättä ja  viim eistään kolm en 
kuukauden kuluessa, että häntä koskevat tiedot on oikaistu, poistettu tai suojattu.  

9. Europolin o n ilm oitettava rekis teröidylle kirja llisesti, jos tie tojen oik aiseminen, poistam inen 
tai suojaaminen on evätty, m ahdollisuudesta tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja 
oikeudesta hakea muutosta tuomioistuimessa. 

41 artikla 

Tietosuojavastuu 

1. Europolin on säilyte ttävä henkilötietoja s iten, että on m ahdollista varmistaa n iiden lähde 23  
artiklan mukaisesti. 

2. Vastuu 34 artik lan d alakohdassa tarkoitetusta h enkilötietojen laadusta o n sillä jäsen valtiolla, 
joka toimitti henkilötiedot Europolille, ja Europ olilla niiden henkilötietojen osalta, joita sille 
ovat toimittaneet unionin elimet, kolmannet maat tai kansainväliset järjes töt tai jotka Europol 
on hankkinut itse julkisista lähteistä.  

3. Europol on vastuussa 34 artiklan a, b, c ja  e alakohdassa säädettyjen periaatteiden 
noudattamisesta. 

4. Tiedonsiirtojen lainmukaisuudesta vastaa 

a) tiedot to imittanut jäsen valtio, kun on kyse jäsenvaltioiden Europolille toim ittamista 
henkilötiedoista; ja  

b) Europol, ku n on kyse Europolin jäsenvaltio ille, kolm ansille m aille tai kansainvälisille 
järjestöille toimittamista henkilötiedoista. 
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5. Kun kyseessä on tiedonsiir to Europolin ja unioni n elim en välillä, s iirron lainm ukaisuudesta 
vastaa Europol. Edellisen virk keen soveltam ista rajoittamatta siirro n lainm ukaisuudesta 
vastaavat sekä Europol että tie tojen vastaanottaja, jos Europol siirtää tiedot vastaanottajan 
pyynnön perusteella. Lisäksi Europol vastaa kaikista toteuttamistaan tietojenkäsittelytoimista. 

42 artikla 

Ennakkotarkastus 

1. Sellaisten henkilötietojen käsittel y, joiden on tarkoitus m uodostaa uuden 
rekisteröintijärjestelmän osa, on tarkastettava ennakolta, kun 

a) tarkoitus on käsitellä 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja erityisiä tietoluokkia; 

b) käsittelytapaan, varsinkin jos se peru stuu uusien tekniikkojen, m ekanismien tai 
menettelyjen käyttöön, liittyy m uutoin erit yisiä rekisteröityjen perusoikeuksiin ja 
-vapauksiin ja etenkin henkilötietojen suojaan liittyviä riskejä. 

2. Ennakkotarkastukset suorittaa Euroopan tieto suojavaltuutettu saatuaan ilmoituksen 
tietosuojavastaavalta, jonka on neuvoteltava Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa, jos 
ennakkotarkastuksen tarpeellisuudesta on epäselvyyttä. 

3. Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa la usuntonsa kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta. Täm än määräajan kuluminen voidaa n keskeyttää, kunnes Euroopan 
tietosuojavaltuutettu on saanut mahdollisesti pyytämänsä lisätiedot. Jos asian monimutkaisuus 
sitä ed ellyttää, tätä m ääräaikaa void aan Euroop an tie tosuojavaltuutetun päätöksellä pidentää 
uudella kahden kuukauden m ääräajalla. Tästä p äätöksestä on ilm oitettava Europolille ennen 
alkuperäisen kahden kuukauden määräajan päättymistä. 

Jos lausun toa ei o le annettu k ahden kuukaud en m ääräajan kuluess a, jota on m ahdollisesti 
pidennetty, sen katsotaan olevan myönteinen. 

Jos Euroopan tietosuojavaltuut ettu katsoo lausunnossaan, että  ilm oitetulla käsittelyllä 
saatetaan rikkoa täm än asetuksen jotakin säännö stä, hänen on tarvittaes sa tehtävä ehdotuksia 
tämän rikkom isen välttäm iseksi. Jos Europol ei  täm än johdosta m uuta käsittely ä, Euroopan 
tietosuojavaltuutettu voi käyttää hänelle 46 artiklan 3 kohdassa uskottua toimivaltaa. 

4. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää rekisteriä  kaikista hänelle 1 kohda n nojalla ilmoitetuista 
käsittelytoimista. Tä mä rekisteri yhdistet ään asetuksen (EY) N:o 45/2001 27 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettuun rekisteriin. 

43 artikla 

Lokitiedot ja dokumentaatio 

1. Europol pitää kirjaa henkilötietojen kerääm isestä ja m uuttamisesta, tietoihin pääsystä sekä 
niiden paljastam isesta, yhdistämisestä ta i poistam isesta, jotta voidaan tarkistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus, toteuttaa omaehtoista valvontaa ja varmistaa tietojen eheys ja 
tietoturva. Tällaiset lokitiedot  tai dokum entaatio on tuhottava kolmen vuoden kuluttua, paitsi 
jos tietoja tarv itaan edelleen valvontaa vart en. Lokitietojen m uuttaminen ei saa olla 
mahdollista.  

2. Edellä olevan 1 kohdan m ukaisesti laaditut  lokitiedot tai dokum entaatio toim itetaan 
tietosuojan valvontaa varten Euroopan ti etosuojavaltuutetulle täm än pyynnöstä. Euroopan 
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tietosuojavaltuutettu saa käyttää näitä tietoja ainoast aan tietosuojan valvontaa sekä 
tietojenkäsittelyn asianmukaisuuden ja tietojen eheyden ja tietoturvan varmistamista varten. 

44 artikla 

Tietosuojavastaava 

1. Hallintoneuvosto nim ittää tietosuo javastaavan henkilös töön kuuluvien  joukosta.  Hänen on 
tehtäviään suorittaessaan toimittava riippumattomalla tavalla.  

2. Tietosuojavastaava valitaan hän en henkilöko htaisten o minaisuuksiensa ja ammatillis en 
pätevyytensä sekä erityisesti tietosuojaa koskevan erityisasiantuntemuksensa perusteella. 

3. Tietosuojavastaavan valinta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa h änelle täm än asem an perusteella 
kuuluvien ja hänen muiden virkavelvollisuuksi ensa välille, erityisesti täm än asetuksen 
säännöksiä sovellettaessa. 

4. Tietosuojavastaava nimitetään toimikaudeksi, jonka pituus on kahdesta viiteen vuotta. Hänet  
voidaan nim ittää uudeksi toim ikaudeksi niin, e ttä toim ikausi voi o lla yhteensä enintään 
kymmenen vuotta. Jos tietosuojavastaava ei enää täytä tehtäviensä suorittamiseksi vaadittavia 
edellytyksiä, hänet nimittänyt unionin toimielin tai elin voi erottaa hänet, kuitenkin ainoastaan 
Euroopan tietosuojavaltuutetun suostumuksella. 

5. Nimittämisen jälkeen tietosuojavastaavan nimittäneen toimielimen tai elim en on ilmoite ttava 
hänen nimensä Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

6. Tietosuojavastaava ei saa vastaanottaa mitään tehtäviensä suorittamista koskevia ohjeita. 

7. Tietosuojavastaavalle kuuluvat erityisesti se uraavat henkilötietoihin  liittyvät tehtävät, 
Europolin henkilöstön jäsenten henkilötiedot sekä hallinnolliset henkilötiedot pois lukien:  

a) huolehtia riippumattomalla tavalla henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta ja tämän 
asetuksen asiaa koskevien säännösten noudattamisesta; 

b) huolehtia, että toim itetut ja vastaanotet ut henkilötiedot kirj ataan täm än asetuksen 
mukaisesti;  

c) huolehtia, että rekisteröidyille ilm oitetaan heidän pyynnöstään heidän tästä asetuksesta 
johtuvista oikeuksistaan;  

d) tehdä yhteistyötä tietojenkäsittelym enettelyistä, -koulutuksesta ja -neuvonnasta 
vastaavan Europolin henkilöstön kanssa;  

e) tehdä yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa;  

f) laatia vuosikertom us ja toim ittaa se hallintoneuvostolle ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle.  

8. Lisäksi tietosuojavastaavan on suoritettava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädetyt tehtävät 
Europolin henkilöstön jäsenten henkilötietojen ja hallinnollisten henkilötietojen osalta. 

9. Suorittaessaan tehtäv iään tie tosuojavastaavalla on olta va pääsy  kaikkiin  Europolin 
käsittelemiin tietoihin ja kaikkiin Europolin tiloihin. 

10. Jos tietosuojavastaava katsoo, että henkilöti etojen käsittelyä koskevia täm än as etuksen 
säännöksiä ei ole noudatettu, hä nen on ilm oitettava tästä pääj ohtajalle ja pyydettävä tätä 
korjaamaan tilanne tiety n m ääräajan puitteis sa. Jollei pää johtaja korjaa  tie tojen vir heellistä 
käsittelyä annetussa määräajassa, tietosuojavastaavan on ilmoitettava tästä hallintoneuvostolle 
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ja sovittava sen kanssa m ääräaika vastauks en antam iselle. Jollei hallintoneuvosto korjaa 
tietojen virh eellistä kä sittelyä sov itussa m ääräajassa, tietos uojavastaavan on s aatettava as ia 
Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

11. Hallintoneuvosto hyväk syy tietosuo javastaavaan sovellettav at täy täntöönpanosäännöt. Nämä  
täytäntöönpanosäännöt koskevat er ityisesti tietosuojavastaavan  valintam enettelyä ja hänen 
erottamistaan, tehtäviään, velvollisuuksiaan ja  toim ivaltuuksiaan sekä tietosuojavastaavan 
riippumattomuutta koskevia takeita. Europolin  on annettava tietosuojavastaavalle hänen 
tehtäviensä hoitam isessa tarv ittava henkilös tö ja  resu rssit. Näillä  henk ilöstön jä senillä on  
oltava pääsy Europolin käsittelemiin henkilötietoihin ja Europolin tiloihin vain siltä os in kuin 
on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi. 

45 artikla 

Kansallisen valvontaviranomaisen suorittama valvonta 

1. Kukin jäsenvaltio nimeää kans allisen valvontaviranom aisen, jonka tehtävänä o n valvoa 
riippumattomasti ja kansallis ta lainsäädäntöä noudattaen, et tä jäsenvaltion suorittam a 
henkilötietojen siirto, haku ja mikä tahansa toimittaminen Europolille on luvallinen, ja tutkia, 
loukkaako tällainen siirto, haku tai toim ittaminen rekis teröidyn oikeuksia. Tätä varten  
kansallisella valvontaviranom aisella on oltava kansallisen yksikön tai yhteyshenkilöiden 
tiloissa pääsy asianomaisen jäsen valtion Europo lille to imittamiin tietoih in sovellettav ien 
kansallisten menettelyjen mukaisesti. 

2. Kansallisilla valvontaviranomaisilla on valvontatehtäv änsä s uorittamista varten oltava pääsy  
Europolissa olevien yhteyshenkilöidensä toimitiloihin ja näiden hallussa oleviin asiakirjoihin. 

3. Kansalliset valvontaviranomaiset valvovat kansallisten menettelyjensä mukaisesti kansallisten 
yksiköiden ja yhteys henkilöiden toim intaa siltä os in kuin toim innalla on m erkitystä 
henkilötietojen suojan kannalta. Niiden on myös ilmoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle 
kaikista toimenpiteistä, joita ne toteuttavat Europolin suhteen. 

4. Jokaisella on oikeus pyytää kansallista valvontaviranomaista varmistamaan, että asianomainen 
jäsenvaltio on toim inut lainm ukaisesti siir täessään tai toim ittaessaan pyynnön esittäjää 
koskevia tietoja Europolille m issä hyvänsä m uodossa sekä tutkiessaan näitä tietoja. Tätä 
oikeutta käytettäess ä n oudatetaan sen jäsenvaltion  kansallista  lains äädäntöä, joss a pyyntö 
esitetään. 

46 artikla 

Euroopan tietosuojavaltuutetun suorittama valvonta 

1. Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on va lvoa sellaisten täm än asetuksen säännösten 
soveltamista, jotka ko skevat luon nollisten h enkilöiden perusoikeuk sien ja -va pauksien 
suojelua Europolin suorittam an henkilötietoj en käsittelyn yhteydessä , sekä antaa ohjeita 
Europolille ja rekisteröidyille ka ikista henkilötietojen käsittel yä koskevista seikoista. Tätä 
varten hänen on suoritettava 2 kohdassa säädetyt tehtävät  ja käytettävä 3 kohdassa 
myönnettyjä valtuuksia. 

2. Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on tämän asetuksen nojalla: 

a) vastaanottaa ja tutkia kanteluita sekä ilmoittaa rekisteröidylle niiden käsittelyn tuloksesta 
kohtuullisen määräajan kuluessa; 
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b) suorittaa tu tkimuksia joko om asta aloittees taan tai k antelun perus teella sekä ilm oittaa 
rekisteröidyille niiden tuloksista kohtuullisen määräajan kuluessa; 

c) valvoa täm än asetuksen ja m uiden sella isten unionin säädösten soveltam ista, jotka 
liittyvät luo nnollisten h enkilöiden suojeluun  Europolin s uorittaman henkilö tietojen 
käsittelyn yhteydessä; 

d) neuvoa Europolia joko om asta aloitteestaan  tai vastauksena laus untopyyntöön kaikissa 
henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioi ssa, erityisesti enne n kuin Europol laatii 
sisäiset, yksilön perusvapauksien ja -oikeuksie n suojaan liittyvät säännöt henkilötietojen 
käsittelyä varten; 

e) määritellä, perustella ja julkaista 36 artiklan 4 kohdassa tar koitetut poikkeukset, 
suojatoimet, luvat ja ehdot;  

f) pitää rekisteriä hänelle 42 artiklan 1 kohdan nojalla ilmoitetuista ja 42 artiklan 4 kohdan 
nojalla rekisteröidyistä käsittelytoimista; 

g) suorittaa hänelle ilmoitettuihin käsittelyihin kohdistuvia ennakkotarkastuksia. 

3. Euroopan tietosuojavaltuutettu voi: 

a) antaa rekisteröidyille neuvontaa heille kuuluvien oikeuksien käyttämisessä; 

b) ottaa yhteyttä Europoliin, jo s henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä väitetään 
rikotun ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia rikkom isen korjaam iseksi ja  rekisterö ityjen 
suojan parantamiseksi; 

c) määrätä, että tietoja koske vien tiettyjen oikeuksien käyttö ä koskevat pyynnöt täytetään, 
jos ne on evätty 39–40 artiklan vastaisesti; 

d) antaa Europolille huomautuksen tai varoituksen; 

e) määrätä sellaisten tietojen oikaisemisesta, suojaamisesta, poistamisesta tai tuhoamisesta, 
joita on käsitelty henkilö tietojen käsittelyä koskevien säännösten vast aisesti sekä nä istä 
toimenpiteistä ilmoittamisesta niille sivullisille, joille tietoja on luovutettu; 

f) kieltää käsittelyn väliaikaisesti tai lopullisesti; 

g) saattaa asioita Europolin ja tarvittaessa Euroopan parl amentin, neuvoston ja kom ission 
käsiteltäviksi; 

h) saattaa asioita Euroopan unionin tuom ioistuimen käsiteltäväksi perussopim uksessa 
määrättyjen edellytysten mukaisesti; 

i) olla väliintulijana käsiteltäessä Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettuja kanteita. 

4. Euroopan tietosuojavaltuutetulla on toimivalta: 

a) saada Europolilta pääsy kaikkiin henk ilötietoihin ja kaikkiin tutkim uksissaan 
tarvitsemiinsa tietoihin; 

b) päästä kaik kiin tilo ihin, joiss a Eu ropol harjo ittaa toim intaansa, kun  on olem assa 
kohtuullinen syy olettaa, että niissä harjoitetaan tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa. 

5. Euroopan tietosuojavaltuutettu laatii vuosikertomuksen Europolia koskevista valvontatoimista. 
Tämä kertomus on osa  asetuksen (EY) N: o 45/2001 48 artiklassa tarkoitettua Euroopan 
tietosuojavaltuutetun toimintaa koskevaa vuosikertomusta.  
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6. Euroopan tietosuojavaltuutetun jä seniä ja henkilöstöä sitoo sala ssapitovelvollisuus 69 artiklan 
mukaisesti. 

47 artikla 

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteistyö 

1. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kansallisten valvontaviranomaisten on tehtävä keskenään 
yhteistyötä sellais ten er ityiskysymysten osalta , jotka ede llyttävät kansa llisten viran omaisten 
puuttumista, erityisesti jos Euroopan tie tosuojavaltuutettu tai kansallinen 
valvontaviranomainen havaitsee jäsenvaltioiden käytänteiden välillä suuria eroja tai 
mahdollisesti lainvas taisia tiedons iirtoja Eur opolin tiedonv aihtokanavien käytöss ä tai yhden 
tai useamman valvontaviranomaisen esittämien, tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja tulkintaa 
koskevien kysymysten yhteydessä. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuis sa tapauksissa E uroopan tietosuoj avaltuutetun ja kansallisten 
valvontaviranomaisten on kukin om ien toimiv altuuksiensa puitteissa vaihdettava asiaa 
koskevia tietoja, avustettava toisiaan tarkastu sten suorittamisessa, tutkittava täm än asetuksen 
tulkintaan tai soveltam iseen liittyviä vaikeuks ia, selvitettävä riippum attoman valvontavallan 
tai rekisteröidyn oikeuksien käy ttöön liittyviä ongelm ia, laadittava yhdenmukaisia ehdotuksia 
yhteisten ratkaisujen antam iseksi ongelm iin ja  edistettävä tarpeen mukaan tietoisuutta 
tietosuojaa koskevista oikeuksista. 

3. Kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavalt uutettu pitävät tarvittaessa 
kokouksia. Euroopan tietosuojavaltuutettu vast aa näiden tapaam isten kustannuksista ja 
järjestelyistä. Ensi mmäisessä kokouksessa hyvä ksytään työjärjestys. Uusia työm enetelmiä 
kehitetään tarvittaessa yhteisesti. 

48 artikla 

Hallinnolliset henkilötiedot ja henkilöstöä koskevat tiedot 

Asetusta (EY) N:o 45/2001 sovelletaan kaikkiin Europolin henkilöstön henkilötietoihin sekä Europolin 
hallussa oleviin hallinnollisiin henkilötietoihin. 

VIII luku 

OIKEUSSUOJAKEINOT JA VASTUU  

49 artikla 

Oikeus tehdä kantelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle 

1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä ka ntelu Euroopan tietosuojavaltuutetulle, jos hän 
katsoo, että häntä koskevien he nkilötietojen käsittelyssä ei ole noudatettu täm än asetuksen 
säännöksiä. 

2. Jos kantelu koskee 39 tai 40 artik lassa tarkoitettua päätöstä, Euroopan tietosuoj avaltuutettu 
kuulee sen jäsenvaltion kansallisia valvontaviranomaisia tai toimivaltaista oikeusviranomaista, 
josta tiedot ovat peräisin, tai jäsenvaltiota , jota asia välittöm ästi koskee. Euroopan 
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tietosuojavaltuutettu tek ee päätök sensä, joss a s e voi evä tä tie tojen lu ovuttamisen, tiiv iissä 
yhteistyössä kansallisen valvontaviranomaisen tai toimivaltaisen oikeusviranomaisen kanssa.  

3. Kun kantelu koskee jäsenvaltion  Europolille toimittamien tieto jen käsittelyä,  Euroopan 
tietosuojavaltuutettu var mistaa, että  tarvitta vat tarkas tukset on toim itettu as ianmukaisesti, 
tiiviissä yh teistyössä tiedot to imittaneen jä senvaltion k ansallisen valvontav iranomaisen 
kanssa.  

4. Kun kantelu koskee EU:n elim ien, kolm ansien m aiden ta i kan sainvälisten jär jestöjen 
Europolille toim ittamien tieto jen käsittelyä, Eu roopan tieto suojavaltuutettu varm istaa, että 
Europol on toimittanut tarvittavat tarkastukset.  

50 artikla 

Oikeus oikeussuojakeinoihin Euroopan tietosuojavaltuutettua vastaan 

Euroopan tietosuojavaltuutetun päätöksiin voidaan hakea muutos ta Euroopan unionin 
tuomioistuimessa. 

51 artikla 

Vastuuta ja oikeutta korvaukseen koskevat yleiset säännökset 

1. Europolin sopimusperusteinen vastuu määräytyy kyseessä olevaan sopimukseen sovellettavan 
lain mukaisesti. 

2. Euroopan unionin tuom ioistuimella on toim ivalta antaa ratkaisu Europolin tekem ässä 
sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.  

3. Jos kyseessä on sopim ukseen perustum aton vastuu, Europol korvaa  jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahingon, jonka sen yksiköt 
tai h enkilöstön jäsen et ovat tehtäv iään suor ittaessaan aiheuttaneet, 52 artiklan so veltamista 
kuitenkaan rajoittamatta.  

4. Euroopan unionin tuom ioistuimella on toim ivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 3 kohdassa 
tarkoitettujen vahinkojen korvaamista.  

5. Europolin henkilöstöön kuuluvien henkilökohtais esta vastuusta Europo lia kohtaan säädetään 
heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa.  

52 artikla 

Vastuu laittomasta henkilötietojen käsittelystä ja oikeus korvaukseen 

1. Jokaisella yksilöllä, jolle on aiheutunut vahi nkoa laittoman tietojenkäsittelytoimen vuoksi, on 
oikeus saada korvausta kärsim ästään vahi ngosta joko Europolilta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 340 artiklan m ukaisesti tai siltä jäsenval tiolta, jossa vahinko 
on aiheutunut, sen kansallisen lainsäädännön  m ukaisesti. Yksilön on nostettava kanne 
Europolia vastaan Euroopan unionin tuom ioistuimessa tai jäsenv altiota vas taan kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

2. Europolin ja jäsenvaltioiden vä liset riidat siitä, kuka viim e kädessä on vastuussa yksilölle 1 
kohdan m ukaisesti m yönnettävästä korvauksesta, käsittelee hallintone uvosto, joka tekee 
päätöksensä jäsentensä kahden kolm asosan en emmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittam atta 
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oikeutta hakea tähän päätökseen muutosta Euroopan unionin toim innasta tehdyn sopim uksen 
263 artiklan mukaisesti. 

IX luku 

PARLAMENTAARINEN VALVONTA 

53 artikla 

Parlamentaarinen valvonta 

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja pääjoh taja osallis tuvat Euroop an parlam entin ja 
kansallisten parlam enttien pyynnöstä Euroop an parlam entin is tuntoon keskustellak seen 
Europoliin liittyvistä kysym yksistä, pidättym istä ja luot tamuksellisuutta koskevat 
velvollisuudet huomioon ottaen. 

2. Euroopan parlam entin yhdessä kansallisten pa rlamenttien kanssa ha rjoittama Europolin 
toiminnan parlamentaarinen valvonta on toteutettava tämän asetuksen mukaisesti. 

3. Tässä asetuksessa säädettyjen tiedonanto- ja kuulem isvelvoitteiden lisäksi Europolin on 
toimitettava Euroopan parlam entille ja kansal lisille parlam enteille, pidätty mistä ja 
luottamuksellisuutta koskevat velvollisuudet huomioon ottaen, seuraavat: 

a) Europolin tavoitteeseen liittyvät uhka-arviot, strategiset analyysit ja yleiset 
tilannekatsaukset sekä Europolin tilaamien selvitysten ja arviointien tulokset; 

b) 31 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksytyt käytännön järjestelyt. 

54 artikla 

Euroopan parlamentin oikeus tutustua turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, joita Europol 
käsittelee tai joita käsitellään sen välityksellä  

1. Jotta Euroopan parlamentti voisi toteuttaa pa rlamentaarista valvontaa Europolin toim innan 
suhteen 53 artiklan m ukaisesti, Euroopan parl amentille ja sen edustajille voidaan pyynnöstä 
myöntää oikeus tutustua Euroopan unionin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ja 
arkaluonteisiin turvallis uusluokittelemattomiin tietoihin, jo ita Europol käsi ttelee tai joita 
käsitellään sen välityksellä.  

2. Oikeus tutustua Euroopan unionin turvallisuu sluokiteltuihin tietoihin  ja arkaluonteisiin 
turvallisuusluokittelemattomiin tie toihin on  tote utettava 69 a rtiklassa tar koitettujen 
perusperiaatteiden ja vähimmäisnormien mukaisesti. Tähän liittyviä yksityiskohtia säännellään 
Europolin ja Euroopan parlamentin välillä tehtävän käytännön järjestelyn mukaisesti. 

X luku 

HENKILÖSTÖ  

55 artikla 

Yleiset säännökset 
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1. Europolin henkilöstöön sovelletaan Eur oopan unionin virkam iehiin sovellettavia 
henkilöstösääntöjä ja unionin m uuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja sekä näiden 
säännösten täytäntöönpanosäännöks iä, jotka on annettu Eur oopan unionin toim ielinten 
yhteisellä päätöksellä, lukuun otta matta henkilöstöä, jolla tämän asetuksen soveltam ispäivänä 
on Europol-yleissopimuksella perustetun Europolin tekemä työsopimus. 

2. Europolin henkilöstö koostuu väliaikaisista to imihenkilöistä ja/tai sopim ussuhteisesta 
henkilöstöstä. Hallin toneuvosto p äättää, m ihin henkilö stötaulukon mukaisiin tilapäisiin 
tehtäviin vo idaan ottaa ainoas taan jäsenvaltio iden toim ivaltaisten vir anomaisten lä hettämää 
henkilöstöä. Tälla isiin tehtäv iin p alkattava henkilöstö otetaan palvelukseen väliaikaisina 
toimihenkilöinä ainoas taan m ääräaikaisella työsopimuksella, joka voidaan uusia kerran 
määräajaksi.  

56 artikla 

Pääjohtaja 

1. Pääjohtaja otetaan palvelukseen Europolin  väliaikaisena to imihenkilönä m uuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti. 

2. Hallintoneuvosto nim ittää pääjoh tajan kom ission avointa ja läp inäkyvää m enettelyä 
noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella.  

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä Europolia edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.  

Hallintoneuvoston valitsem a ehdokas voidaan ennen nim ittämistä kuts ua antam aan lausunto 
Euroopan parlam entin toim ivaltaiselle valiokunna lle ja vastaam aan sen jäsenten esittäm iin 
kysymyksiin.  

3. Pääjohtajan toimikausi on viis i vuotta. Toim ikauden päättyessä kom issio laa tii arv ion, jossa 
tarkastellaan pääjoh tajan suoriu tumista tehtä vistään sek ä Europolin tulevia  tehtäviä ja 
haasteita. 

4. Hallintoneuvosto voi k omission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarko itettu 
arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.  

5. Hallintoneuvoston on ilm oitettava Euroopan parlam entille aik omuksestaan jatkaa 
toimitusjohtajan toimikautta. Pääjohtaja voidaan  kutsua kuukautta ennen tällaisen m ääräajan 
pidentämistä antam aan lausunto Euroopan parl amentin toim ivaltaiselle valiokunnalle ja  
vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

6. Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua 
kyseisen toimen valintamenettelyyn.  

7. Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee 
komission ehdotuksen perusteella. 

8. Hallintoneuvosto tekee  päätök set pääjohtajan  ja/tai apu laispääjohtajan/apulaispääjohtajien 
nimittämisestä, toim ikauden jatkam isesta ja vir asta e rottamisesta äänivaltais ten jäsentens ä 
kahden kolmasosan enemmistöllä. 

57 artikla 

Apulaispääjohtajat 
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1. Pääjohtajaa avustaa neljä apulai spääjohtajaa, joista yksi vast aa koulutuksesta. Koulutuksesta 
vastaava apulaispääjohtaja va staa Europol-akatem ian ja sen toim innan johtam isesta. 
Pääjohtaja määrittelee muiden apulaispääjohtajien tehtävät. 

2. Apulaispääjohtajiin sovelletaan 56 artiklaa. Pääjohtajaa ku ullaan enne n apulaispääjohtajien 
nimittämistä tai virasta erottamista. 

58 artikla 

Kansalliset asiantuntijat ja muu henkilöstö 

1. Europol voi käyttää kansallisia asiantuntijoita ja m uuta henkilöstöä, j oka ei ole viraston 
palveluksessa.  

2. Hallintoneuvosto teke e päätöksen,  jossa anne taan säännö kset kansa llisten a siantuntijoiden 
tilapäisestä siirtämisestä Europolin palvelukseen. 

XI luku 

VARAINHOITOA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 

59 artikla 

Talousarvio 

1. Europolin kaikista tuloista ja m enoista laad itaan kalenterivuotta va staavaa varainhoitovuotta 
varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan Europolin talousarvioon. 

2. Europolin talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. 

3. Europolin tulot m uodostuvat Euroopan unionin yleiseen talousarvioo n otettavasta unionin 
rahoitusosuudesta, muita resursseja kuitenkaan rajoittamatta. 

4. Europol voi saada unionin ra hoitusta valtuutussopimusten sekä kertaluonteisten ja 
poikkeuksellisten avustusten m uodossa unionin politiikkojen t ukemista koskevien välineiden 
mukaisesti. 

5. Europolin m enoihin kuuluvat henkilökunnan palkat , hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä 
toimintamenot. 

60 artikla 

Talousarvion laatiminen 

1. Pääjohtaja laatii ja toim ittaa hallintoneuvos tolle joka vuosi ehdotuk sen ennakkoarvioksi 
Europolin seuraavan varainhoitovuoden tu loista ja m enoista, m ihin sisältyy 
henkilöstötaulukko. 

2. Hallintoneuvosto laatii tähän ehdotukseen peru stuvan väliaikais en ennakkoarvion Europolin 
tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Väliaikainen ennakkoarvio Europolin 
tuloista ja m enoista toim itetaan kom issiolle vuosittain viim eistään [varainhoidon 
puiteasetuksessa säädettynä päivänä]. Hallinto neuvosto to imittaa lopullisen ennak koarvion, 
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johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esity s, kom issiolle, Euroopan parlam entille ja 
neuvostolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta. 

3. Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan 
esityksen yhteydessä Euroopan parlam entille ja neuvostolle, jälje mpänä ’budjettivallan 
käyttäjä’. 

4. Tämän ennakkoarvion perusteella kom issio sisä llyttää Euroopan unionin alustavaan yleiseen 
talousarvioon määrärahat, joita se pitää henkilöstöt aulukon perusteella välttäm ättöminä, sekä 
yleisestä ta lousarviosta otettavan  avust uksen m äärän. Kom issio toim ittaa alustavan 
talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle Euroopan un ionista tehdyn sopim uksen 313 ja  
314 artiklan mukaisesti. 

5. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy Europolille tarkoitetut määrärahat. 

6. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa Europolin henkilöstötaulukon. 

7. Hallintoneuvosto vahvistaa Europolin talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen 
talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti. 

8. Kaikkiin hankkeisiin, erityises ti rakennushankkeisiin, joilla on todennäköisesti huom attava 
vaikutus talousarvioon, sovelletaan [varainhoidon puiteasetuksen] säännöksiä.  

61 artikla 

Talousarvion toteuttaminen 

1. Pääjohtaja vastaa Europolin talousarvion toteuttamisesta. 

2. Pääjohtaja toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle kaikki arviointimenettelyjen tuloksen 
kannalta tärkeät tiedot. 

62 artikla 

Tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

1. Europolin tilinpitäjä toim ittaa a lustavan tilinpää töksen kom ission tilinp itäjälle ja  
tilintarkastustuomioistuimelle viim eistään varainhoitovuoden päättym istä seuraavan 
maaliskuun 1 päivänä. 

2. Europol toim ittaa selv ityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varain hallinnosta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustu omioistuimelle viim eistään varainhoitovuoden 
päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. 

3. Komission tilinpitäjä toim ittaa Europolin alu stavan tilinpäätöksen yhdistettynä kom ission 
tilinpäätökseen tilintarkastustuom ioistuimelle viim eistään varainho itovuoden päättym istä 
seuraavan maaliskuun 31 päivänä. 

4. Saatuaan Europolin al ustavaa tilinpäät östä koskevat huom autukset, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on laatinut varainhoito asetuksen 148 artiklan mukaisesti, tilinpitäjä 
laatii Eu ropolin lopullisen  tilinp äätöksen. Pääjohtaja toim ittaa sen hallinton euvostolle 
lausuntoa varten. 

5. Hallintoneuvosto antaa lausunnon Europolin lopullisesta tilinpäätöksestä. 
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6. Pääjohtaja toim ittaa viim eistään kutakin varainhoitovuotta seuraavan vuoden heinäkuun 1 
päivänä lop ullisen tilin päätöksen ja hallin toneuvoston lau sunnon Euroopan parlam entille, 
neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille. 

7. Lopullinen tilinpäätös julkaistaan. 

8. Pääjohtaja toim ittaa tilintarkastustuom ioistuimelle vastauksen se n vuosikertomuksessa 
esitettyihin huom autuksiin viim eistään [varainhoidon puiteasetuks essa säädettynä päivänä]. 
Hän toimittaa vastauksen myös hallintoneuvostolle. 

9. Pääjohtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä varainhoitoasetuksen 165 artiklan 3 
kohdan m ukaisesti kaikki kyseistä varainhoi tovuotta koskevan vastuuvapausm enettelyn 
asianmukaista toteuttamista varten tarvittavat tiedot. 

10. Euroopan parlam entti m yöntää neuvoston m ääräenemmistöllä antam asta suosituksesta 
pääjohtajalle viim eistään vuoden N+2 15 päivään toukokuuta mennessä vuoden N 
talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden. 

63 artikla 

Varainhoitosäännöt 

1. Hallintoneuvosto vahv istaa Eu ropolin varai nhoitoa ko skevat säännöt kom issiota kuultuaan. 
Varainhoitosäännöt voivat poiketa [ varainhoidon puiteasetuksesta ] ainoastaan, jos Europolin 
toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa. 

2. Koska kansallisten koulutuslaitosten verkoston jäsenet ovat luonteelt aan erityisiä siksi, että ne 
ovat ainoat elim et, joilla on asianom aisten koul utustoimien toteutta miseen tarvittavat 
ominaispiirteet ja tekniset valm iudet, niille voidaan m yöntää avustuksia ilm an 
ehdotuspyyntöjä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/201241 190 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.  

XII luku 

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 

64 artikla 

Oikeudellinen asema 

1. Europol on unionin elin, joka on oikeushenkilö.  

2. Europolilla on kaikissa jäsenv altioissa la ajin oikeu shenkilöillä kyseisten  valtio iden 
lainsäädännön m ukaan oleva oikeuskelpoisuus . Europol voi erityisesti hankkia ja luovuttaa 
kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä. 

3. Europolin kotipaikka on Haag Alankomaissa. 

                                                 
41 EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1. 



FI 58   FI 

65 artikla 

Erioikeudet ja vapaudet  

1. Europoliin ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia 
koskevaa pöytäkirjaa. 

2. Yhteyshenkilöiden ja heidän perheenjäsenten sä er ioikeuksia ja vapauksia säännellään 
Alankomaiden kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltio iden välisellä sopim uksella. Kyseisessä 
sopimuksessa m äärätään sella isista erioik euksista ja va pauksista, jotka ovat tarpe en 
yhteyshenkilöiden tehtävien moitteetonta suorittamista varten. 

66 artikla 

Kielijärjestelyt  

1. Europoliin sovelletaan asetuksessa N:o 142 vahvistettuja säännöksiä. 

2. Euroopan unionin elinten käännöskeskus huol ehtii Europolin toim innassa tarvittavista 
käännöspalveluista. 

67 artikla 

Avoimuus 

1. Europolin hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/200143. 

2. Kuuden kuukauden kuluessa täm än asetuksen voimaantulosta hallintoneuvosto hyväksyy 
pääjohtajan esityksestä yksityiskohtaise t säännöt asetuksen (E Y) N:o 1049/2001 
soveltamisesta Europolin asiakirjoihin. 

3. Päätöksistä, jotka Europol on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla, voidaan 
tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle pe rustamissopimuksen 228 artiklassa määrättyjen 
edellytysten m ukaisesti tai n ostaa kan ne Euroo pan union in tuom ioistuimessa 
perustamissopimuksen 263 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti. 

68 artikla 

Petostentorjunta  

1. Helpottaakseen asetuksen (EY) N:o 1073/1999 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan 
ja muiden laittomien toimien torjuntaa Eur opol liittyy kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
se aloittaa toim intansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toim ielinten väliseen 
sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista44 ja vahvistaa 
mainitun sopim uksen liitte essä o levaa m allia käyttä en asianm ukaiset m ääräykset, jo ita 
sovelletaan Europolin kaikkiin työntekijöihin. 

2. Tilintarkastustuomioistuimella on v altuudet tehdä kaikk ien Europolilta unionin  rahoitusta 
saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia 
ja paikalla suoritettavia tarkastuksia. 

                                                 
42 EYVL 17, 6.10.1958, s. 385. 
43 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43. 
44 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15. 
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3. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi  suorittaa tutkim uksia, m yös paikan päällä 
tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 
25 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan pa rlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)  
N:o 1073/1999 ja kom ission paikan päällä suoritta mista tarkastuksista ja todentam isista 
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdist uvien petosten ja m uiden väärinkäytösten 
estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 
2185/9645 vahvistettujen säännösten ja m enettelyjen m ukaisesti, sen selvittäm iseksi, onko 
Europolin rahoittam iin avustuks iin tai sopimuksiin liittynyt unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.  

4. Europolin kolm ansien m aiden ja kansai nvälisten järje stöjen kanssa tekem issä 
yhteistyösopimuksissa sekä sen m uissa sopimuksissa, avustussopim uksissa ja 
avustuspäätöksissä on nim enomaisesti annettav a Euroopan tilintarkastustuom ioistuimelle ja 
OLAFille valtuudet teh dä tällaisia tarkas tuksia se kä paikalla suo ritettavia tod entamisia ja  
tarkastuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaa n rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamista. 

69 artikla 

Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevat turvallisuussäännöt 

Europol laatii om at sääntönsä pidättym istä ja  luottamuksellisuu tta koskevien velvollis uuksien 
noudattamisesta sekä Euroopan unionin turvallis uusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten 
turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojaa misesta ottaen huom ioon päätöksessä 2011/292/EU 
vahvistetut vähimm äisvaatimukset. Täm ä koskee m uun m uassa tällais ten tietojen  vaih tamista, 
käsittelyä ja tallentamista. 

70 artikla 

Arviointi ja uudelleentarkastelu 

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua [täm än asetuksen soveltamispäivästä] ja sen jälkeen joka 
viides vuosi kom issio teettää ar vioinnin, jossa arvioidaan er ityisesti Europolin ja sen 
toimintatapojen vaikutuksia, vaikuttavuutta  ja tehokkuutta. Arvioinnissa tarkastellaan 
erityisesti tarvetta m uuttaa Europolin tavoitteita ja tällaisten m uutosten taloudellisia 
vaikutuksia.  

2. Komissio toim ittaa arviointikerto muksen ja sen päätelm ät Euroopan parlam entille, 
neuvostolle, kansallisille parlamenteille ja hallintoneuvostolle.  

3. Joka toisen arvioinnin yhteydessä komissio arvioi myös Europolin saavuttamat tulokset ottaen 
huomioon sen tavo itteet, valtuutuk sen ja teh tävät. Jo s k omissio to teaa, että E uropolin 
olemassaolo ei ole enää perusteltua ottaen huom ioon sille asetetut tavoitteet ja tehtävät, se voi 
ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista. 

71 artikla 

Hallinnolliset tutkimukset 

                                                 
45 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2. 



FI 60   FI 

Europolin toim inta kuuluu oikeusasiam iehen va lvonnan alaisuuteen Euroopan unionin toim innasta 
tehdyn sopimuksen 228 artiklan määräysten mukaisesti. 

72 artikla 

Toimipaikka 

1. Vastaanottavan jäsenva ltion Europ olille ta rjoamia tiloja ja palvelu ja koskevat tarvittava t 
järjestelyt sekä pääjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, Eur opolin henkilöstöön ja heidän 
perheenjäseniinsä vastaanottava ssa jäsenvaltiossa sovellettava t erityissäännöt vahvistetaan 
Europolin ja vastaanottavan jäsenvaltion välis essä toim ipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 
joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja viim eistään [2 vuotta 
tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen].  

2. Vastaanottavan jäsenvaltion  on v armistettava Europolin  moittee ttomalle to iminnalle parh aat 
mahdolliset edelly tykset, m ukaan lukien  m onikieliset ja euroop pahenkiset 
koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet. 

XIII luku 

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET  

73 artikla 

Yleinen oikeusseuraanto 

1. Tällä asetuksella perustettu Europol on p äätöksellä 2009/371/YOS pe rustetun Europolin ja 
päätöksellä 2005/681/YOS perustetun CEPOLin yl einen oikeusseuraaja kaikkien niiden 
tekemien sopimusten, niitä velvoittavien sitoumusten ja kaiken niiden hankkim an omaisuuden 
suhteen. 

2. Tämä asetus ei vaikuta niiden sopim usten oikeudelliseen sitovuute en, jotka päätöksellä 
2009/371/YOS perustettu Europol on tehnyt ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää. 

3. Tämä asetus ei vaikuta niiden sopim usten oikeudelliseen sitovuute en, jotka päätöksellä 
2005/681/YOS perustettu CEPOL on tehnyt ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää. 

4. Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen päätöksen 2005/681/YOS perusteella tehdyn toimipaikkaa 
koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen. 

74 artikla 

Hallintoneuvostoa koskevat siirtymäkauden järjestelyt 

1. Päätöksen 2005/681/YOS 10 artiklan nojalla pe rustetun CEPOLin hallintoneuvoston jäsenten 
toimikausi päättyy [tämän asetuksen voimaantulopäivänä]. 

2. Päätöksen 2009/371/YOS 37 artiklan nojalla pe rustetun Europolin hallintoneuvoston jäsenten 
toimikausi päättyy [tämän asetuksen soveltamispäivänä]. 

3. Voimaantulo- ja soveltam ispäivän välisen ä aikana päätöksen 2009/371/YOS 37 artiklan 
nojalla perustettu hallintoneuvosto: 
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a) hoitaa tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitettuja hallintoneuvoston tehtäviä;  

b) laatii hyväk symistä varten pidättymistä ja luottam uksellisuutta koskev at säännö t s ekä 
tämän asetuksen 69 artiklas sa tarkoitetu t EU:n turva llisuusluokiteltujen tietojen  
suojaamista koskevat säännöt;  

c) laatii kaikki tämän asetuksen soveltamista varten tarvittavat välineet; ja 

d) tarkistaa päätöksen 2 009/371/YOS täytäntöönpanoa varten annetut m uut kuin 
lainsäädännölliset to imenpiteet, jotta tä män asetuksen 13 artikla lla p erustettu 
hallintoneuvosto voi tehdä 78 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen. 

4. Komissio toteuttaa viipym ättä tä män asetuksen voim aantulon jä lkeen toim enpiteet sen 
varmistamiseksi, että 13 artik lan m ukaisesti perustettu  hallin toneuvosto voi aloittaa 
toimintansa [tämän asetuksen soveltamispäivänä]; 

5. Jäsenvaltioiden on ilm oitettava kom issiolle viim eistään kuuden kuukauden kuluttua täm än 
asetuksen voim aantulopäivästä niiden henki löiden nim et, jotka n e ovat nim ittäneet 
hallintoneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi 13 artiklan mukaisesti.  

6. Tämän asetuksen 13 artiklan nojalla peru stettu hallintoneuvosto pitää ensimm äisen 
kokouksensa [tämän asetuksen soveltamispäivänä]. Tässä kokouksessa se tekee tarvittaessa 78 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen. 

75 artikla 

Johtajia ja apulaisjohtajia koskevat siirtymäkauden järjestelyt 

1. Päätöksen 2009/371/YOS 38 artiklan nojalla nimitetty johtaja osoitetaan toimikautensa jäljellä 
olevaksi ajaksi hoitamaan tämän asetuksen 19 artiklassa säädettyjä pääjohtajan tehtäviä. Muut 
häntä koskevat sopim usehdot säilyvät m uuttumattomina. Jos toim ikausi päättyy [tä män 
asetuksen voimaantulopäivän] jälkeen, mutta ennen [tämän asetuksen soveltamispäivää], sitä 
jatketaan ilm an eri toim enpiteitä siten, että  se päättyy vuoden kuluttua täm än asetuksen 
soveltamispäivästä. 

2. Jos johtaja ei halua tai v oi jatkaa tehtävässä 1 kohdan mukaisesti, komissio nimeää komission 
virkamiehen virkaa tekeväksi pääjohtajaksi ho itamaan pääjohtaja lle osoitettu ja tehtäviä  
enintään 18 kuukauden ajan, kunnes 56 artiklassa tarkoitettu nimitys on tehty.  

3. Päätöksen 2009/371/YOS 38 artiklan nojalla nim itettyihin apulaisjohtajiin sovelletaan 1 ja 2 
kohdan säännöksiä. 

4. Päätöksen 2005/681/YOS 11 artiklan 1 kohdan nojal la nimitetty CEPOLin johtaja osoitetaan 
toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi hoitamaan koulutuksesta vastaavan Europolin 
apulaispääjohtajan tehtäviä. Muut häntä kosk evat sopim usehdot säilyvät m uuttumattomina. 
Jos toim ikausi päättyy [täm än asetuksen voi maantulopäivän] jälkeen, mutta enne n [ tämän 
asetuksen s oveltamispäivää], sitä  jatketaan ilm an eri toim enpiteitä siten,  että s e päättyy  
vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä.  

76 artikla 

Talousarviota koskevat siirtymäsäännökset 
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1. Tämän asetuksen voim aantuloa seuraavin a kolm ena varainhoitovuotena Europolin 
operatiivisista m enoista vara taan vuosittain vähintään 8 miljoonaa euroa koulutukseen III 
luvun mukaisesti.  

2. Päätöksen 2009/371/YOS 42 a rtiklan nojalla hyväksyttyjä talousarvioita koskeva 
vastuuvapausmenettely toteutetaan päätöks en 2009/371/YOS 43 artikla ssa vahvistettujen 
sääntöjen ja Europolin varainhoitosääntöjen mukaisesti. 

XIV luku 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

77 artikla 

Korvaaminen 

Tällä asetuksella korvataan ja kumotaan päätös 2009/371/YOS ja päätös 2005/681/YOS. 

Viittauksia korvattuihin päätöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen. 

78 artikla 

Kumoaminen 

1. Kumotaan kaikki päätöksen 2009/371/YOS  ja päätöksen 2005/681/YOS täytäntöönpanoa 
koskevat lainsäädäntötoimenpiteet tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen.  

2. Euroopan poliis iviraston (Europol) perustam ista koskevan päätöksen 2009/371/YOS ja 
CEPOLin perustam ista koskeva n päätöksen 2005/681/YOS täyt äntöönpanoa koskevat m uut 
kuin lainsäädäntötoimenpiteet pysyvät voim assa [tämän asetuksen soveltam ispäivän] jälkeen, 
jollei Europolin hallintoneuvosto tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toisin päätä. 

79 artikla 

Voimaantulo ja soveltaminen 

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

2. Sitä sovelletaan [soveltamispäivästä].  

Edellä olevaa 73, 74 ja 75 sovelletaan kuitenkin [tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. 

Tehty Brysselissä 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE 1 

Luettelo rikoksista, joiden osalta Europol tukee ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti 
- terrorismi 

- järjestäytynyt rikollisuus 

- laiton huumausainekauppa 

- laiton rahanpesu 

- ydin- ja radioaktiivisiin aineisiin liittyvät rikokset 

- laittoman maahantulon järjestäminen 

- ihmiskauppa 

- varastettujen ajoneuvojen laittomaan kauppaan liittyvä rikollisuus 

- tahallinen henkirikos, pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen 

- ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa 

- ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangin ottaminen 

- rasismi ja muukalaisviha 

- ryöstö 

- kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden laiton kauppa 

- kavallus ja petos, mukaan lukien unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset 

- suojelurahan vaatiminen ja kiristys 

- tuotteiden luvaton väärentäminen ja jäljentäminen 

- hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä 

- rahan ja maksuvälineiden väärentäminen 

- tietotekniikkarikollisuus 

- lahjonta 

- aseiden, ammusten ja räjähteiden laiton kauppa 

- uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa 

- uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa 

- ympäristörikollisuus, mukaan lukien alusten aiheuttama meren pilaantuminen  

- hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa 

- naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto. 
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LIITE 2 

Henkilötietoluokat ja rekisteröityjen ryhmät, joiden tietoja voidaan kerätä ja käsitellä 24 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ristiintarkistamista varten 

1. Ristiintarkistamista varten kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen on liityttävä seuraaviin: 

a) henkilöt, joita asianom aisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädä nnön mukaisesti epäillään Europolin 
toimivaltaan kuuluvasta rikokses ta tai osallis uudesta tällaiseen riko kseen tai jotka on tu omittu 
tällaisesta rikoksesta; 

b) henkilöt, joiden osa lta on kansallisen la insäädännön nojalla tosiasioih in perustuvaa näyttöä tai 
todennäköisiä syitä epäillä, että he aikovat tehdä Europolin toimivaltaan kuuluvia rikoksia. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja he nkilöitä koskevat tiedot saavat sisältää vain seur aaviin luokkiin 
kuuluvia henkilötietoja: 

a) sukunimi, alkuperäinen sukunimi, etunimet ja tarvittaessa salanimi tai peitenimi; 

b) syntymäaika ja -paikka; 

c) kansalaisuus; 

d) sukupuoli; 

e) asuinpaikka, ammatti ja olinpaikka; 

f) sosiaaliturvatunnukset, ajokortit, henkilöasiakirjat ja passitiedot; ja 

g) tarv ittaessa m uut henkilö llisyyden toteam iseksi tarvittavat tunto merkit, erityisesti m ahdolliset 
objektiivisesti havaittavat ja m uuttumattomat fy ysiset tuntom erkit, kuten sorm enjälkitiedot ja DNA-
tunniste (joka on saatu DNA:n koodaamattomasta osasta). 

3. Edellä 2 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi 1 kohdassa  tarkoitetuista henkilöistä voidaan kerätä ja 
käsitellä seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja: 

a) rikokset, epäillyt rikokset sekä niiden (väitetty) tapahtuma-aika ja -paikka ja tekotapa; 

b) näiden r ikosten teossa käytetyt tai mahdollisesti käytettävät keinot, myös oikeushenkilöitä koskevat 
tiedot; 

c) asiaa käsittelevät viranomaiset ja niiden käyttämät asiakirjaviitteet; 

d) epäily henkilön kuulumisesta rikollisjärjestöön; 

e) rikostuomiot, sikäli kuin on kyse Europolin toimivaltaan kuuluvista rikoksista; 

f) tietojen tallentaja. 

Nämä tiedot voidaan toim ittaa Europolille m yös s iinä tapauksessa, että niissä ei vielä viitata 
henkilöihin.  

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä koske via täydentäviä tietoja , joita Europolilla ja 
kansallisilla yksiköillä on hallussaa n, voidaan luovuttaa muille kansalli sille yksiköille ja Europolille 
niiden pyynnöstä. Kansallisten yksiköiden on tie toja luovuttaessaan noudatettava kansallista 
lainsäädäntöä. 

5. Jos asianom aista henkilöä koskevasta m enettelystä luovutaan lopullisesti tai häneen kohdistuneet 
syytteet hylätään lopullisesti, sitä asiaa koskevat tiedot, jota kyseinen päätös koskee, on poistettava. 
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Henkilötietoluokat ja rekisteröityjen ryhmät, joiden tietoja voidaan kerätä ja käsitellä 24 
artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen strategisten ja yleisluonteisten analyysien 
sekä operatiivisten analyysien laatimista varten 
1. Strategisia ja m uita yleisl uonteisia ja operatiivisia anal yyseja varten kerättävien ja 

käsiteltävien henkilötietojen on liityttävä seuraaviin: 

a) henkilöt, joita asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti epäillään 
Europolin toimivaltaan kuuluvasta rikoksesta tai osallisuudesta täll aiseen rikokseen tai 
jotka on tuomittu tällaisesta rikoksesta; 

b) henkilöt, joiden osalta on kansallisen la insäädännön nojalla tosiasioihin perustuvaa  
näyttöä tai todennäköisiä syit ä epäillä, että he aikovat te hdä Europolin toim ivaltaan 
kuuluvia rikoksia; 

c) henkilöt, jotka voidaan kutsua todistam aan käynnissä olevassa riko stutkinnassa tai siitä 
johtuvassa rikosoikeudenkäynnissä; 

d) käsiteltävinä olevien rikosten uhrit tai he nkilöt, joiden voidaan tiettyjen se ikkojen 
perusteella olettaa olevan tällaisen rikoksen uhreja; 

e) henkilöt, joihin asianomainen on yhteydessä tai jotka ovat hänen seurassaan; ja 

f) henkilöt, jotka voivat antaa tietoja käsiteltävinä olevista rikoksista. 

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkilöryhm ien osalta voidaan kerätä 
seuraaviin luokkiin kuuluvia henkilötietoja sekä niihin liittyviä hallinnollisia tietoja: 

a) Henkilötied ot: 

i) nykyinen sukunimi ja entiset sukunimet 

ii) nykyiset ja entiset etunimet 

iii) tyttön imi 

iv) isän nimi (jos tarpeen tunnistamista varten) 

v) äidin nimi (jos tarpeen tunnistamista varten) 

vi) sukupuoli 

vii) syntym äaika 

viii) syntym äpaikka 

ix) kansalaisuus 

x) siviilisääty 

xi) peitenim i 

xii) kutsum animi 

xiii) omaksuttu tai väärä nimi 

xiv) nykyinen ja entinen asuinpaikka ja/tai kotipaikka. 

b) Fyysinen kuvaus: 

i) fyysinen kuvaus 

ii) erityiset tuntomerkit (merkit/arvet/tatuoinnit jne.). 
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c) Tunnistuskeinot: 

i) henkilöasiakirjat/ajokortti 

ii) kansallisen henkilökortin/passin numero 

iii) kansallinen henkilötunnus/sosiaaliturvatunnus, jos se on käytettävissä 

iv) kuvat ja muut ulkonäköä koskevat tiedot 

v) rikoslaboratorion käyttöön tarkoitetu t tunnistetiedot kuten sorm enjäljet, DNA-
tunniste (joka on saatu DNA:n koodaamattomasta osasta), ääniprofiili, veriryhm ä, 
hammastiedot. 

d) Amm atti ja erityistaidot: 

i) nykyinen työpaikka ja ammatti 

ii) entinen työpaikka ja ammatti 

iii) koulutus (koulu/yliopisto/ammattioppilaitos) 

iv) pätevyys 

v) erityistaidot ja muut tiedon alueet (kielet/muu). 

e) Taloudelliset ja raha-asioita koskevat tiedot: 

i) raha-asioita koskevat tiedot (pankkitilit ja koodit, luottokortit jne.) 

ii) käteisvara t 

iii) osakkeet / muut varat 

iv) om aisuustiedot 

v) yhteydet yrityksiin 

vi) pankki- ja luottotiedot 

vii) verotuksellinen asema 

viii) muut asianomaisen henkilön raha-asioiden hoitoa koskevat tiedot. 

f) Käyttäytymistä koskevat tiedot: 

i) elämäntyyli (kuten yli varojensa eläminen) ja jokapäiväinen elämä 

ii) liikkum inen 

iii) paikat, joissa asianomaisella on tapana käydä 

iv) aseet ja muut vaaralliset välineet 

v) vaarallisuusluokitus 

vi) erityiset riskit, kuten pakenem isen todennäköisyys, kaksoi sagenttien käyttö, 
yhteydet lainvalvontaviranomaisiin 

vii) rikoksiin liittyvät piirteet ja profiilit 

viii) huum ausaineiden väärinkäyttö. 

g) Henkilöt, joihin asianom ainen on yhteydessä  tai jotka avustavat häntä, m ukaan lukien 
yhteyden tai avustamisen tyyppi ja luonne; 
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h) Asianomaisen henkilön käyttäm ät viestintävälineet, kuten puhelin 
(kiinteä/matkapuhelin), faksi, hakulaite, sähköposti, postiosoitt eet, internetyhteys 
(-yhteydet); 

i) Asianomaisen henkilön käyttäm ät kulkuneuvot, kuten ajoneuvot, vene et ja lentokoneet, 
sekä näiden kulkuneuvojen tunnistetiedot (rekisterinumerot); 

j) Tiedot rikollisesta toiminnasta: 

i) aikaisemm at tuomiot 

ii) epäilty osallisuus rikolliseen toimintaan 

iii) tekotav at 

iv) keinot, joita on käytetty tai voidaan  käy ttää r ikosten valm istelussa ja /tai 
tekemisessä 

v) rikollisryhmien/-järjestöjen jäsenyys ja asema ryhmässä/järjestössä 

vi) tehtäv ä rikollisjärjestössä 

vii) rikollisen toiminnan maantieteellinen ulottuvuus 

viii) tutkinnan kuluessa kerätty aineisto, kuten videot ja valokuvat. 

k) Viittaukset m uihin tietokanto ihin, jo issa as ianomaista henkilöä koskevia tietoja  
säilytetään: 

i) Europol 

ii) poliis i-/tulliviranomaiset 

iii) muut täytäntöönpanoviranomaiset 

iv) kansainvä liset järjestöt 

v) julkisyh teisöt 

vi) yksityiset elimet. 

l) Tiedot, jotka koskevat e ja j alakohdassa mainittuihin tietoihin liittyviä oikeushenkilöitä: 

i) oikeushenkilön nimi 

ii) sija inti 

iii) perustamispäivämäärä ja -paikka 

iv) hallinnollinen rekisteröintinumero 

v) oikeudellinen muoto 

vi) pääom a 

vii) toim inta-alue 

viii) kansalliset ja kansainväliset tytäryhteisöt 

ix) johtajat 

x) yhteydet pankkeihin. 

3. Edellä 1 kohdan e alakohdassa ta rkoitetuilla ’henkilöillä, joihin asianom ainen on yhteydessä 
tai jotka ovat hänen seurassaan ’, tarkoiteta an henkilö itä, joid en osalta on syytä uskoa, että 
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tämän liitteen 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoi tettuja henkilö itä k oskevia ja analyys in 
kannalta merkityksellis iä tie toja v oidaan s aada heid än k auttaan, ed ellyttäen, ettei n äitä 
henkilöitä lueta kuuluviksi 1 kohdan a, b, c, d ja f kohdassa tarkoitettu ihin henkilöryhmiin. 
’Henkilöt, joihin asianomainen on yhteydessä’, ovat henkilöitä , joilla on satunnainen yhteys 1 
kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihi n. ’Henkilöt, jotka ovat hänen seurassaan’, 
ovat henkilöitä, joilla on säännöllinen yhteys 1 kohdan a ja b alakohda ssa tarkoitettuihin 
henkilöihin. 

Niitä henkilöitä, joihin asianomainen on yhteydessä tai jo tka ovat hänen seurassaan, koskevat 
2 kohdan mukaiset tiedot voidaan tallentaa tarpeellisina, jos on aihetta olettaa, että näitä tietoja 
tarvitaan analysoitaessa heidän asemaansa tällaisina henkilöinä. 

Tässä yhteydessä olisi noudatettava seuraavaa: 

a) näiden henkilöiden suhde 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuih in henkilöihin on 
selvitettävä mahdollisimman pian; 

b) jos olettam us näiden he nkilöiden ja 1 kohdan a ja b alakohdassa tark oitettujen 
henkilöiden suhteesta osoittautuu perusteettomaksi, tiedot on poistettava viipymättä; 

c) jos tällaisia henkilöitä epäillään Europo lin toimivaltaan kuuluvan rikoksen tekem isestä 
tai jos heidät on tuo mittu tällaisesta ri koksesta tai jos  asianom aisen jäsenvaltion 
kansallisen lains äädännön nojalla o n tosias ioihin perustuvaa näy ttöä ta i todennäkö isiä 
syitä epäillä, että he aikova t tehdä tällaisen rikoksen, ka ikki 2 kohdan mukaiset tiedot 
voidaan tallentaa; 

d) tietoja henk ilöistä, jotk a ovat yhte ydessä n iihin henkilöih in tai n iiden henkilöid en 
seurassa, joihin asianomainen henkilö itse on yhteydessä tai jotka ovat hänen seurassaan, 
ei saa tallentaa, lukuun ottam atta tietoja , jotka koskevat sitä, m inkä tyyppistä ja 
luonteista on heidän yhteydessä tai seur assa olonsa 1 kohdan a ja b alakohdassa  
tarkoitettujen henkilöiden kanssa; 

e) jos edellisten alakohtien m ukaiset selvit ykset eivät ole mahdollisi a, täm ä tulee ottaa 
huomioon päätettäessä m yöhempiä analyys eja varten tapahtuvan tallentam isen 
tarpeellisuudesta ja laajuudesta. 

4. Sellaisten 1 kohdan d alakohdassa ta rkoitettujen henkilöiden osal ta, jotka ovat ol leet jonkin 
tarkasteltavana olevan rikoksen uhreja tai joiden voidaan tiettyjen seikkojen perusteella olettaa 
olevan tällaisen rikoksen uhreja, vo idaan säilytt ää tiedo t, jo ita tarkoitetaan täm än liitteen 2 
kohdan a alakohdan i luetelm akohdassa – 2 kohda n c alakohdan iii luetelm akohdassa, sekä 
seuraaviin luokkiin kuuluvat tiedot: 

a) uhrin tunnistamista koskevat tiedot 

b) uhriksi joutumisen syy 

c) vahingot (fyysiset/taloudelliset/psykologiset/muut) 

d) henkilöllisyyden suojaaminen 

e) mahdollisuus tulla kuulluksi oikeudessa 

f) 1 kohdan d alakohdassa tarkoite tuilta henkilöiltä tai heidän kauttaan saadut rikosta 
koskevat tiedot, m ukaan lukien tiedot heidän suhteestaan muihin he nkilöihin, jos täm ä 
on tarpeen 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tunnistamiseksi. 

Muut 2 kohdassa tarkoitetut tiedot  voidaan tarvittaessa tallentaa, jos o n aihetta o lettaa, että 
niitä tarvitaan analysoitaessa henkilön asemaa uhrina tai mahdollisena uhrina. 
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Tiedot, joita ei tarvita mitään myöhempää analyysia varten, on poistettava. 

5. Sellaisten 1 kohdan c alakohdass a tarkoitettujen henkilöiden osalta, jotka voidaan kutsua 
todistamaan tark asteltavina oleviin rikoks iin liittyvässä tutk innassa tai sitä seuraav assa 
rikosoikeudenkäynnissä, voidaan säilyttää tiedo t, joita tarkoitetaan tämän liitteen 2 kohdan a  
alakohdan i luetelm akohdassa – 2 kohdan c alakohdan iii luetel makohdassa, sekä seuraaviin 
luokkiin kuuluvat tiedot: 

a) tällaisilta henkilöiltä saadut rikosta koskevat tiedot, mukaan lukien analyysitietokantaan 
tallennetut tiedot heidän suhteestaan muihin henkilöihin 

b) henkilöllisyyden suojaaminen 

c) suojelu ja sen antaja 

d) uusi henkilöllisyys 

e) mahdollisuus tulla kuulluksi oikeudessa. 

Muut 2 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvitt aessa säilyttää, jo s o n aihetta o lettaa, että 
niitä tarvitaan analysoitaessa näiden henkilöiden asemaa todistajina. 

Tiedot, joita ei tarvita mitään myöhempää analyysia varten, on poistettava. 

6. Sellaisten 1 kohdan f alakohdassa ta rkoitettujen henkilöiden osal ta, jotka voivat antaa tietoja 
tarkasteltavina olevista  rikoksista, voidaan säilyttää tiedot, joita tarkoitetaan  tämän liitteen 2 
kohdan a alakohdan i luetelm akohdassa – 2 kohda n c alakohdan iii luetelm akohdassa, sekä 
seuraaviin luokkiin kuuluvat tiedot: 

a) koodatut henkilötiedot 

b) toimitetun tiedon tyyppi 

c) henkilöllisyyden suojaaminen 

d) suojelu ja sen antaja 

e) uusi henkilöllisyys 

f) mahdollisuus tulla kuulluksi oikeudessa 

g) negatiiviset kokemukset 

h) palkkiot (rahapalkkiot/palvelukset). 

Muut 2 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan tarvitt aessa säilyttää, jo s o n aihetta o lettaa, että 
niitä tarvitaan analysoitaessa näiden henkilöiden asemaa tiedonantajina. 

Tiedot, joita ei tarvita mitään myöhempää analyysia varten, on poistettava. 

7. Jos analyysin aikana käy vahvojen ja varm istettujen tietojen perusteella ilmi, että henkilö olisi 
sijoitettava muuhun täm än liitteen  m ukaiseen henkilö ryhmään kuin siihen,  joho n hänet oli 
alun perin sijoitettu, Europol voi käsitellä ainoastaan niitä tätä henkilöä koskevia tietoja, jotka 
ovat sallittuja tässä uudessa ryhmässä, ja kaikki muut tiedot on poistettava. 

Jos edellä m ainittujen vahvojen ja  varm istettujen tietojen  perusteella käy ilm i, että henk ilö 
olisi s isällytettävä kahteen tai useampaan tä män liitteen mukaiseen ry hmään, Europol voi 
käsitellä kaikissa näissä ryhmissä sallittuja tietoja. 
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SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS  

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

Ehdotus Euroopan parlam entin ja ne uvoston asetukseksi Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja - koulutusvirastosta (Europol ) sekä neuvoston päätösten 
2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta 

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 
(ABM/ABB)46  

Toimintalohko: Sisäasiat 

Toiminto: 18.02 Sisäinen turvallisuus 

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  
 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.  
 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen.47  
 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.  
 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.  

1.4. Tavoitteet 

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka 
(joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee  

Euroopan poliis ivirasto (Europol) aloitti to imintansa hallitustenvälisenä elim enä, jonka toim intaa 
säänneltiin vuonna 1999 voim aan tulleella jäsenvalt ioiden välisellä yleissopim uksella. Neuvoston 
päätöksellä 2009/371/YOS Europol m uutettiin 1. pä ivästä tamm ikuuta 2010 EU :n erillisvirastoksi, 
jonka tarkoituksena oli tukea ja tehostaa jäsenvalt ioiden toim ivaltaisten viranom aisten toim intaa 
vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja te rrorismin torjum iseksi. Neuvoston päätöksessä 
määriteltiin yksityiskohtaisesti myös Europolin tavoitteet ja tehtävät. 

Lissabonin sopimuksella on luovuttu Eu roopan unionin pilarirakenteesta ja sisällytetty poliisiyhteistyö 
yhteisön säännöstöön. E uroopan unionin toiminnasta tehdyn sopim uksen 88 artiklassa m äärätään, että 
Europolin toimintaa säännellään tava llista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annett avalla asetuksella. 
Sopimuksessa m yös edelly tetään, e ttä on vahv istettava m enettelytavat ja  m ekanismi, joiden avulla  
Euroopan parlam entti valvoo E uropolin to imintaa yhdessä kans allisten parlam enttien kanssa.  
Tukholman ohjelmassa48, jossa vahvistetaan oikeus- ja turvallisuusasioita koskeva EU:n m onivuotinen 
strategia, kehotetaan lisäksi tekem ään Europolista  jäsenvaltioiden lainvalvont aviranomaisten välisen 
tietojenvaihdon keskipiste, palveluntarjoaja ja lainvalvontayksiköiden yhteinen foorumi.  

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopim uksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa m äärätään 
toimenpiteistä, jotka koskevat henkilöstön koulutuksen tukem ista sekä henkilöstövaihtoon liittyvää 
yhteistyötä. Tukholman ohjelm an mukaan on erittäin tärkeää kehittää k oulutusta EU:hun liitty vissä 
kysymyksissä, jotta voidaan luoda to dellinen eurooppalainen oikeudellinen ja lainvalvontakulttuuri, ja 
                                                 
46 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. 
47 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. 
48 Tukholman o hjelma –  Av oin ja t urvallinen Eu rooppa kansalaisia j a heid än suojeluaan varten, EUVL C 115, 

4.5.2010. 
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pyrkiä järjestelm ällisen eurooppalaisen kou lutuskehyksen laatim iseen. Sen vuok si kom issio esittää  
tämän ehdotuksen ohessa lainvalvontaviranom aisten eurooppalaista koulutus kehystä CEPOLin tällä 
hetkellä hoitam ien tehtävien pohjalta. Tällä ehdotuks ella on tarkoitus yhdistää m olemmat virastot ja 
antaa uudelle (yhdistetylle) virastolle tehtäväksi koulutuskehyksen toteuttaminen. 

1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja 
budjetointijärjestelmässä  

Toiminto 18 05: Turvallisuus ja vapauksien suojelu 

ERITYISTAVOITE 3 

Tehostaa lainvalvontayhteist yötä jäsenvaltioiden välillä erityisesti helpottam alla 
tietojenvaihtoa lainvalvontaviranomaisten kesken, mahdollistamalla pääsy tarvittaviin tietoihin 
ja varm istamalla sam alla tietosuojaperiaatteid en noudattam inen sekä Europolin ja Cepolin 
aseman lujittam inen jä senvaltioiden kum ppaneina vakavan rikollisu uden torjunnassa ja 
poliisiviranomaisten kouluttamisessa. 

Tärkeimmät toimenpiteet vuonna 2013 – Asetus, jolla yhdistetään Europol ja CEPOL 

Europol-asetus: 

Erityistavoite 1: 

Toimia ens isijaisena tukikeskuksena lainvalv ontaoperaatioissa ja lainvalvontaa koskevan 
asiantuntemuksen alalla  

Erityistavoite 2:  

Toimia EU:n rikosoikeudellisten tietojen keskipisteenä  

Erityistavoite 3: 

Koordinoida lainvalvontaviranom aisten koulutusta koskevaa EU :n politiikkaa  ja  toteuttaa 
alaan liittyviä EU:n tason koulutus- ja vaihto-ohjelmia 

Erityistavoite 4: 

Vahvistaa E U:n valm iuksia torjua verkkorikolli suutta, jotta voidaan välttää vahinkojen ja 
menetysten aiheutuminen EU:n kansalaisille, yrityksille ja EU:n taloudelle  

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Toiminto 18 05: Turvallisuus ja vapauksien suojelu 
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1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset 
Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen 

Europolin tehtävänä on tukea kansallisten la invalvontayksikköjen ke skinäistä yhteistyötä 
vakavan rikollisuud en ja ter rorismin ehkäisem isessä ja torjum isessa. Europ ol-asetusta 
koskevassa ehdotuksessa säädetään Europolin uudesta oikeudellisesta kehyksestä. Käyttöön 
otettava uusi oikeusperusta lujittaa EU:n turvallisuu tta, koska se parantaa Europolin 
tehokkuutta ja tuloksellisuutta vakavan raja tylittävän rikollisuu den ja terrorism in 
ehkäisemisessä ja torjun nassa ja antaa Europo lille uusia tehtäviä, jotka  liittyvät EU:n taso lla 
annettavaan lainvalvon ta-alan koulutukseen sekä  puitteiden tarjoam iseen eri riko styyppien, 
esimerkiksi verkkorikollisuuden, torjuntaan erikoistuneille EU:n lainvalvonta-alan keskuksille. 

Ehdotuksen tarkoituksena on pa rantaa tiedustelutietoihin peru stuvaa Europolin tilannekuvaa, 
jotta se voi paremmin palvella jäsenvaltioita ja antaa tietoja EU:n politiikan muotoilua varten. 
Europol ja sen toim inta sopeutetaan paremm in Lissabonin sopimuksen ja T ukholman 
ohjelman asettam iin vaatimuksiin. E hdotuksella m yös lujitetaan Europolin 
vastuuvelvollisuutta ja sen tieto suojajärjestelmää. Sen ansiosta Europol kykenee tarjoam aan 
kaikkia ta rvittavia ja  ajantasa isia palveluita ja  tuotteita jäs envaltioille, jotta void aan tukea  ja 
helpottaa niiden työtä EU:n kansalaisiin vai kuttavan vakavan rikollisuuden torjunnassa. Kun 
jäsenvaltioista saadaan enemmän tietoja  muun m uassa verkkorikollisuudesta ja 
tietojenkäsittelyjärjestelyjä pa rannetaan n iin, että sam alla varm istetaan vahva  
tietosuojajärjestelmä, ja lisä tään kou lutusvalmiuksia, täm ä kaikki vahvistaa Europolin roolia 
jäsenvaltioiden tukemisessa.  

Yksityisiltä osapuolilta peräisin  olevia tietoja voivat toim ittaa Europolille kaikki jäsenvaltiot 
(Europolin kansallisen yksikkönsä välityksellä).  Täm ä vähentää viivytysten tai tietojen 
toimittamatta jääm isen riskiä. Tieto jenvaihtoa k olmansien m aiden kanssa vir taviivaistetaan, 
mikä edistää yhteistyötä ja sisäistä turvallisuutta sekä EU:ssa että kolm ansissa maissa. Tämän 
ansiosta taas on mahdollista vastata rikollisuuteen koordinoidummin ja kattavammin. 

Ehdotuksessa annetaan Europolille uusi tehtäv ä, jonka myötä sille siirretään tätä nykyä 
CEPOLille kuuluvia, lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyviä tehtäviä ja laajennetaan 
niitä jossain m äärin. Operatiiv isen ja koulutustoim innan yhdist äminen sam aan virastoon ja 
niiden järkeistäminen luo toivon mukaan molempia vahvistavaa dynamiikkaa. Resurssit, jotka 
säästyvät, kun vältetään tukitoim intojen päällekkäisyys, voidaan kohdentaa uudelleen 
koulutustoimintaan ja erityises ti lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen 
toteuttamiseen. Näin voidaan tarjota tasokk aampaa koulutusta, joka vuorostaan parantaa 
poliisitoiminnan tasoa eri puolilla unionia, lujit taa lainv alvontaviranomaisten k eskinäistä 
luottamusta, edistää yhteisen lainvalvontakulttu urin kehittymistä ja tehostaa siten EU:n kykyä  
vastatta yhteisiin turvallisuushaasteisiin. 

Lisäksi ehdotus lujittaa Europolin vast uuvelvollisuutta ja yhdenm ukaistaa sen 
hallintojärjestelyjä muiden Euroopan unionin erillisvirastojen kanssa. 

Ehdotuksella annetaan Europolille toinenkin uusi tehtävä, joka liittyy vuoden 2013 alussa 
perustettuun Euroopan verkkorikostorjuntakes kukseen. Verkkorikostorj untakeskus parantaa 
merkittävästi EU:n valm iuksia to rjua ka svavaa verkko rikollisuuden uhkaa, sillä sen 
tarkoituksena on tukea ja täyde ntää jä senvaltioiden toim ia tällä a lalla. Jä senvaltioille on 
tuntuvaa hyötyä yhteyspisteestä, jolla on käytettä vissään uusin tekniikka ja asiaan perehtynyt 
henkilöstö ja joka voi sen ansiosta tarjota monenlaisia palvelu ja ja tuotte ita. Tulevia 
suuntauksia ennakoiva keskus, joka anal ysoi uhkakuvia ja antaa strategista neuvontaa 



FI 73   FI 

verkkorikollisuuden torjum iseksi, tuo jäsenval tioille huom attavaa lisäarvoa. Täm ä parantaa  
myös EU:n virastojen ja elimien valmiuksia puuttua verkkorikollisuuden tuomiin haasteisiin.  

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit  
Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan 

– käyttäjätyytyväisyys op eraatioiden tai tu tkimusten yhteyde ssä ta rjottavan operatiiv isen 
tuen suhteen 

– Europolille välitetty osuus jäsenvaltioiden lähettämistä SIENA-viesteistä 

– kunkin jäsenvaltion lähettäm ien tietojen määrä ja laatu suhteessa kaikkien 
jäsenvaltioiden lähettämien tietojen kokonaismäärään ja laatuun 

– Europolin tukemien tutkimusten lukumäärä 

– ristiintarkistuksia koskevien raporttien lukumäärä 

– operatiivisia analyyseja koskevien raporttien lukumäärä 

– yhteisten tu tkimusten ja erity isesti Europolin  tukem ien yhteisten tutkin taryhmien 
lukumäärä 

– Europolin ulkopuolisille kum ppaneille to imittamien SIENA-pyyntöjen ja -viestien 
lukumäärä 

– ulkopuolisten kum ppanien Europo lille to imittamien SIENA-pyyntöjen ja -vies tien 
lukumäärä 

– uusien SIENA-tapausten lukumäärä 

– jäsenvaltioissa tunnistettujen, pidätettyjen ja syytteeseenpantujen epäiltyjen lukumäärä 

– teknisissä ja/tai rikostekniikkaa koskevissa  kysym yksissä anne ttua tukea koskevien 
tapausten lukumäärä (ml. paikalla annettu tuki) 

– koulutukseen osallistuneen henkilöstön lukumäärä 

– strategisten tuotteiden laatu (yksityiskohtaisuus, laajuus, analyysimenetelmä). 

Koulutuksen osalta: 

– tarveanalyysien lukumäärä 

– laadunvarmistustuotteiden lukumäärä 

– yhteisten oppijaksojen lukumäärä 

– (verkko)koulutusmoduulien lukumäärä 

– toteutettujen kurssien lukumäärä 

– järjestettyjen vaihtojen määrä 

– käyttäjätyytyväisyys. 

Verkkorikostorjuntakeskuksen toim innan vaikut usten arvioinnissa void aan käyttää seuraavia 
pääindikaattoreita: 

– Missä m äärin verkko rikostorjuntakeskus on edistäny t verkkorik ollisverkostojen 
hajottamista koordinoim iensa ja/tai tuke miensa onnistuneiden  rajatylittävien 
operaatioiden avulla ( tunnistettujen epäilty jen, pidäte ttyjen ja syy tettyjen sekä uh rien 
lukumäärä) 



FI 74   FI 

– keskuksen laatim ien uhkien- ja riskienarvio intien / suuntauksia koskevien ennusteiden 
strategiset ja/tai operatiiviset vaikutukset EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 

– verkkorikollisuutta käsittelevään erityi skoulutukseen osallistuvan henkilöstön 
(lainvalvontaviranomaiset ym.) määrän kasvu  

– missä määrin keskuksen aloitte esta laadittuja tai sen koordi noimia tai kehittäm iä uusia 
teknisiä välineitä käytetään keskuksen operaatioissa ja/tai jäsenvaltioissa 

– missä m äärin julkisen ja yksityisen sektorin kum ppanuusaloitteet ovat helpottaneet 
keskuksen työtä 

– jäsenvaltioiden kokonaistyytyvä isyys suhteessa kaikkiin keskuksen tuotteisiin ja 
palveluihin. 

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä  

Europolin uudistus on osa la ajempaa prosessia, jonka ta voitteena on luoda Tukholm an 
ohjelmassa tarkoitettu Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Tukholman ohjelmassa kehotetaan muun muassa tekemään 
Europolista ”jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välis en tietojenvaihdon keskipiste, 
palveluntarjoaja ja lainvalvontayksiköiden yhteinen foorumi”. Toimielinten välillä vallitseekin 
vahva yhteisymm ärrys Europolin asem asta jä senvaltioiden lainvalvontaviranom aisten 
tukemisessa ja sen toiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa.  

Toisaalta Europolin toiminta on Lissabonin sopim uksen ja erillisvirastoista annetun yhteisen 
julkilausuman seurauks ena saatettava Euroopa n parlam entin ja kansallis ten p arlamenttien 
säännöllisen valvonnan alaiseksi ja sen hall into on yhdenm ukaistettava kaikkia EU:n 
erillisvirastoja koskevien vaatimusten mukaiseksi. 

Lisäksi Europolin tietosuojaj ärjestelmän vaatim ukset on yhdenm ukaistettava m uiden 
tietosuojavälineiden k anssa, ja  y ksilöiden o ikeutta tu tustua he itä itse ään k oskeviin 
henkilötietoihin on lujite ttava säätämällä vaihtoehtoisesta menettelystä, jonka avulla voidaan 
varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus. 

Ehdotus parantaa lainvalvontakou lutuksen tasoa, m ikä puolest aan kehittää po liisitoiminnan 
laatua er i puolilla un ionia, ed istää la invalvontaviranomaisten keskinäisen luottam uksen 
lujittamista ja yhteisen lainva lvontakulttuurin kehittym istä ja tehostaa siten EU:n kykyä 
vastatta yhteisiin turvallisuushaasteisiin. 

Vaikka verkkorikollisuus on jatkuvasti kasvava ja yhä monimutkaisempi ilmiö, EU:ssa ei ollut 
ennen verkkorikostorjuntakeskuksen perustam ista asianm ukaisia valm iuksia puuttua siihen, 
koska kyseessä on erittäin m onimuotoinen ja nopeasti kehitt yvä ilmiö, jonka om inaisuuksien 
ja toimintatapojen ymmärtäminen vaatii suurta teknistä asiantuntemusta. Ilmiöstä ei myöskään 
ollut sa atavilla riittävä sti tieto ja. Kansallisella ja EU:n tasolla hankittu a kor keatasoista 
asiantuntemusta on vaihdettava kaikkien jäse nvaltioiden kesken, jo tta EU voi parantaa 
valmiuksiaan reagoida verkkorik ollisuuteen, sillä kyseessä on pe rusluonteeltaan rajatylittävä 
ilmiö, johon puuttuminen edellyttää yhteistyötä.  

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo 

EU:ssa ei voida tehdä lainva lvontayhteistyötä ilman tehokasta tietojen ja rikoksia koskevien 
tiedustelutietojen va ihtoa lainv alvontaviranomaisten ja m uiden alalla toim ivien y ksiköiden 
kesken sekä EU:n sisällä että sen ul kopuolella. Tehokkaan rikoksentorjunnan kannalta on 
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välttämätöntä voida tutustua rikoksia koskeviin aj antasaisiin tietoihin sekä jakaa ja analysoida 
niitä. Europol soveltuu erinom aisesti tuke maan tällä  alalla te htävää yh teistyötä ja 
huolehtimaan toiminnan koordinoinnista EU:n tasolla.  

Kansalliset poliis ivoimat eivät yksinään p ysty tehok kaasti ehkä isemään ja torjum aan 
rajatylittävää rikollisuutta. S iihen tarvitaan koordinoitua yhte istoimintaa, johon osallistuvat 
sekä julkiset että yksi tyiset sidosryhm ät eri puolilla EU:ta. Europol  on ainoa EU:n virasto, 
joka tukee jäsenvaltioiden la invalvontaviranomaisia tässä te htävässä. Se tarjoaa niille 
ainutlaatuisia operatiivisia palveluja rajatylittävän rikollisuuden torjuntaa varten (mm. rikoksia 
koskevia analyyseja, rikostekniikkaa ja operatii vista tukea  rajaty littävissä tu tkimuksissa). 
Nykyisen lainsäädäntökehyksen pui tteissa Europol ei kuitenkaan voi toim ia täydellä teholla 
eikä antaa jäsenvaltioiden käyttöön tarvittavia kattavia ja ajantasaisia välineitä. Säädöskehystä 
voidaan muuttaa vain EU:n ta son lainsäädäntöuudistuksella.  Sitä ei voida toteuttaa 
kansallisella, alueellisella eikä paikallistasolla eikä Europolin sisäisin toimenpitein. 

Lisäksi Lissabonin sopimuksessa edellytetään, että on otettava käyttöön m ekanismi Europolin 
parlamentaarisen valvo nnan toteuttam iseksi, ja  erillisviras toja koskev assa ju lkilausumassa 
vaaditaan yhdenm ukaistamaan Europolin hallinto  m uiden EU:n erillisvirastojen hallinnon 
kanssa. Tämä edellyttää EU:n lainsäädäntötoimia. 

EU voi tuoda lainvalvonta-alan koulutuks een lisäarvoa varm istamalla koordinoidun 
lähestymistavan koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tällä alalla onkin jo tehty paljon 
sekä kansallisella tasolla jäsenvaltioiden toimes ta että EU:n tasolla CEPOLin toim esta. Kuten 
tämän ehdotuksen ohella annettavassa lai nvalvontaviranomaisten eurooppalaista 
koulutuskehystä koskevassa tiedonannossa es itetään, lisätoim ia kui tenkin tarvitaan sen 
varmistamiseksi, että koulutus vastaa EU :n tasolla asetettuihin rikoksentorjunnan 
painopisteisiin perustuvia tarp eita. Lisäksi tarvitaan johdonm ukainen lähestym istapa, jotta 
EU:n tason koulutus voidaan toteuttaa tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti. 

Verkkorikostorjuntakeskus perus tettiin, jo tta voitaisiin v oittaa esteet, jo tka h aittaavat 
verkkorikollisuuden tehokasta tutkintaa ja rikoks entekijöiden syytteeseenpanoa EU:n tasolla. 
Se on osa EU:n kokonaisstrategiaa, jonka tarko ituksena on parantaa verkkoturvallisuutta ja 
tehdä verkosta oikeusalue, jolla ihmisoikeudet ja perusvapaudet taataan kaikkien sidosryhmien 
yhteistyön avulla. 

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset 

Europolia koskevan neuvoston päätöksen ulkoine n arviointi on antanut aineksia pohdintaan 
siitä, miten Europolin toim intaa voitaisiin teho staa. Arviointi vahvisti, että Europol on hyvin 
toimiva vira sto, jo lla on  opera tiivista m erkitystä ja joka tuo  lis äarvoa unionin kansalaisten 
turvallisuuteen. Arvioinnissa todettiin kuitenkin useita seikkoja, joita on parannettava. 
Europolin uudistam ista koskeva ulkoisten si dosryhmien kuulem inen sekä useat E uropolin 
laatimat vuotuis- ja erit yiskertomukset ovat niin ikään osal taan auttaneet selvittäm ään, m itä 
Europolissa on tarpeen m uuttaa. Eri yhteyksissä m ainittiin onge lmiksi se, että jäsenvaltiot  
eivät toim ita Europolille riittäv ästi tietoja, ja liian tiukat oike udelliset rajoitukset, jotka  
vaikeuttavat suoraa yhteistyötä sekä yksityisen  sektorin että kolm ansien m aiden kanssa 
(viimeksi mainittuja säännöksiä on muutettava Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi).  

Laajemmissa yhteyksissä on osoittautunut, että pääsy rikoksia koskeviin merkityksellisiin ja 
ajantasaisiin tietoihin ja niiden jakam inen lainvalvontavirastojen kesken on olennainen 
edellytys, jotta rajatylittävään riko llisuuteen v oidaan puuttua. Täm ä on tullu t es iin m yös 
eräiden muiden EU:n toim enpiteiden, kuten Prüm -päätöksen (2008/615/YOS j a 
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2008/616/YOS) ja Ruotsin aloitteeseen peru stuvan puitepäätöksen (2006/960/YOS), 
täytäntöönpanon yhteydessä. 

Koulutuksen osalta oheinen lainvalvontaviranomaisten eu rooppalaista koulutuskehystä 
koskeva tiedonanto perustuu CE POLin vuo nna 2012 laatim aan kartoitukseen sekä 
jäsenvaltioiden asiantun tijoiden ja oikeus- ja si säasioiden alalla to imivien virasto jen laajaan  
kuulemiseen. Tulosten perusteella tarvitaan koor dinoidumpaa lähestymistapaa, minkä lisäksi 
EU:n virastolla olisi oltava keskeinen rooli koulutuskehyksen täytäntöönpanon johtamisessa ja 
koordinoinnissa, tiiviissä yhteist yössä m uiden virastojen ja kansallisten koulutuslaitosten 
kanssa. CEPOLista on laadittu vuonna 2011 viisi vuotisarviointi ja komission tilaama ulkoinen 
selvitys, jotka tukevat vaikutus tenarvioinnin laatimista. Tulosten peru steella on tarp een lisätä 
poliisitoimintaa koskev an koulutuks en EU-ulottuvuu tta, jotta CEPOLin, jäsenvaltioiden ja 
muiden virastojen toimintaa voidaan koordinoida paremmin sekä parantaa CEPOLin hallintoa 
ja organisaatiota. 

Lisäksi verkkorikollisuuteen puuttum inen kattavas ti edellyttää, että kä ytössä on teknisesti 
erittäin kehittyneitä välineitä, sillä perinteiset tutkintakeinot eivät riitä, kun kyse essä on 
tällainen rikollisuus. Ilman lainvalvontaviranomaisten korkeatasoista tietotekniikkakoulutusta, 
joka auttaa ymm ärtämään käyt ettävän tekn iikan hienouksia, digitaalisen aineiston 
rikostutkinnassa käytettäviä uusia välineitä  ja kykyä pysyä verk korikollisten nopeasti 
muuttuvan tekno logian ja toim intatapojen perässä EU:n valm iudet puuttua  
verkkorikollisuuteen asianmukaisella tavalla jäävät laahaamaan jälkeen. Nopeasti kehittyvän 
teknologian vuoksi tarvitaan yhtä tehokkaita välineitä verkkorikol lisuuden torjuntaan sekä 
henkilöstöä, joka kykenee m ukautumaan kehitykseen ja hyödyntäm ään aiempaa tietämystä ja 
asiantuntemusta. 

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut 

Europol-asetus tekee virastosta rikostiedustelu n keskipisteen Euroopassa ja edistää siten 
Tukholman ohjelmassa asetettua tavoitetta luoda avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja 
heidän suojeluaan varten. Operatiivisen ja koulutustoiminnan yhdistäminen samaan virastoon 
luo molempia vahvistavaa dynamiikkaa, joka tehostaa operatiivista toimintaa ja parantaa EU:n 
tason koulutuksen merkityksellisyyttä. 

Tehokas Europol pystyy m yös paremmin edistäm ään EU:n sisäisen turv allisuuden strategian 
toteuttamissuunnitelmaa koskevassa kom ission tiedonannossa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista ja lujittamaan poliisiyhteistyötä EU:ssa yleensä. 

Ehdotettu E uropolin hallinnon keh ittäminen ed istää EU:n erillisv irastojen yhden mukaista 
hallintomallia asias ta annetun  julkilau suman m ukaisesti. Europolin toim innan 
parlamentaarisen valvonnan käyttöönoton ja ko lmansien m aiden kanssa tehtävän yhteistyön 
uusien välineiden avulla Europol täyttää Lissabonin sopim uksen vaatimukset (joiden mukaan 
toimivalta neuvotella tiedonjakam ista koskevia kansainvälisiä sopim uksia kuuluu kom issiolle 
eikä Europolille). 

Ehdotuksessa pyritään myös m äärittelemään selkeästi Europolin toim ivallan rajat, välttäm ään 
päällekkäisyydet m uiden oikeus- ja sisäasioid en alalla toim ivien v irastojen ka nssa ja  
virtaviivaistaa niiden yhteist yötä Europolin kanssa. Täm än prosessin vahvistam iseksi 
asetuksessa ehdotetut ratkaisut (mm. jäsenvaltioille osoitetut pyynnöt aloittaa rikostutkinta ja 
ilmoittaa niistä Eurojustille) o lisi aikaa m yöten otettava vast aavasti huomioon myös muiden 
virastojen (mm. Eurojustin) oikeusperustassa. 
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1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  
 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.  

–  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy 
[PP/KK]VVVV.  

–  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV. 

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu. 

– Käynnistysvaihe alkaa verkkorikostorjuntak eskuksen osalta vuonna 2013 ja Europolin 
uudistuksen ja koulutustoiminnan yhdentämisen osalta vuonna 2015, 

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa. 

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)49  
 välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty 

–  toim eenpanovirastoille  

–  Euroopan unionin perustamille elimille50  

–  kansallis ille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille  

–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
V osaston mukaisia erityistoim ia ja jotk a nim etään varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
mukaisessa perussäädöksessä  

 hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 
Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja. 

Huomautukset:  

Taloudellisia ja henkilöstöre sursseja koskeviin lukuihin on yhdistetty Europolille vuoteen 2020 
ulottuvien suunnitelm ien m ukaan osoitettu kokonaism äärä sekä ta rvittavat lisämäärärahat, jotka 
tarvitaan Europolin laajemman, m yös koulutustoiminnan sisältävän toim enkuvan toteuttamiseen tässä 
esitetyllä tavalla. 

                                                 
49 Kuvaukset eri hallinnoi ntitavoista ja  viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosast on 

verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
50 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. 
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2. HALLINNOINTI  

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  
Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset 

Europolin tehokkuuden varm istamiseksi on tärk eää seurata ja arvioida sen toim ien 
täytäntöönpanoa. EU:n erillisvir astoista annetun yhteisen julkilausum an mukaisesti Europolin 
on seurattava työohjelm aansa sisältyvi en toim ien toteuttam ista k eskeisten 
suoritusindikaattorien avulla. Tämän jälkeen Europolin toim intoja tarkastellaan näiden 
indikaattorien perusteella vuotuisessa toimintakertomuksessa.  

Erillisvirastoihin sovellettavien horisontaal isten hallinto sääntöjen lisäksi Eu ropolin on 
laadittava erityisesti vuosikertomus, minkä lisäksi säädetään, että kom issio laadituttaa viide n 
vuoden välein viraston toimintaa käsittelevän kokonaisarvioinnin.  

Jäsenvaltioiden velvo llisuutta to imittaa Europo lille tietoja s eurataan s äännöllisesti s iten, että  
Europol raportoi kunkin jäsenvaltion suorituksi sta vuosittain Euroopan parlam entille ja 
neuvostolle. Kertomuksissa esitetään yksityiskohtaiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit ja 
kuvataan toimintaan liittyviä suuntauksia.  

Ehdotuksessa vahvistetaan m yös säännöt Euroop an parlamentin ja kansallisten parlam enttien 
harjoittamaa Europolin toim innan valvontaa va rten. Käytännössä valvonta koskee Europolin 
työohjelman ja talousarvion toteuttamista.  

Europolin h allintoneuvoston vastuu lla on va lvoa, että vir astoa johd etaan ha llinnollisesti, 
operatiivisesti ja varainhoidon kannalta tehokkaasti.  

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

2.2.1. Todetut riskit  

Rikollisten toim inta on nykyään entistä monimutkaisempaa, m onipuolisempaa j a 
kansainvälisempää. Laajat riko llis- ja terroristiv erkostot muodostavat vakavan uhan EU:n ja  
sen kansalaisten turvallis uudelle. Rikollisten toim inta suuntautuu yhä useam piin 
hyödykkeisiin ja yhä us eammille aloille ja laajen ee entistä useammin yli rajo jen. Kansalliset 
lainvalvontaviranomaiset eivät voi enää työske nnellä erillään toisis taan, vaan niiden on 
tehtävä yhteistyötä sekä kesken ään että  Euro polin kans sa, josta on  tarko itus tehdä EU:n 
rikostiedustelun keskus. Europolin henkilöst ömäärää on lisättävä, jotta voidaan mukautua 
viraston uusiin tehtäviin ja uudessa asetuksessa  vahvistettaviin vaatim uksiin. Mahdollisuudet 
viraston nykyistä henkilöstöä kos keviin sisäisiin siirtoihin  on jo hyödynnetty. Jos pyydettyjä  
uusia virkoja ei m yönnetä, seurauksena on sovellettavan unionin la insäädännön jatkuva 
rikkominen ja EU:n sisäisen turvallisuuden vaarantuminen. 

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)  

Europoliin kohdistetaan seuraavat tarkastustoimet: varainhoidon va lvonta, sisäinen tarkastus, 
Euroopan tilintarkastustuom ioistuimen vuosikertom ukset, vuotuinen vastuuvapauden 
antaminen unionin talousarvion toteuttam isesta sekä m ahdolliset OLAFin suorittam at 
tutkimukset. Näiden keinojen avulla voidaan varmistua viras toille os oitettujen re surssien 
moitteettomasta käytöstä. Europolin toiminta kuuluu oikeusasiamiehen valvonnan alaisuuteen 
perustamissopimuksen 228 artiklan määräysten mukaisesti. Näihin hallinnollisiin tarkastuksiin 
liittyy useita menettelyllisiä takeita, joiden avulla varmistetaan, että sidosryhmien edut otetaan 
huomioon.  
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2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  
Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet 

Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi virastoon sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 1073/1999 säännöksiä rajoituksetta, kuten asetuksen 68 artiklassa säädetään. 
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3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

• Talousarviossa jo olevat budjettikohdat  
Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä 

Budjettikohta Menolaji Rahoitusosuudet  
Moniv. 

rahoitus-
kehyksen 

otsake 
Numero  
[Nimi………………………...……….] 

JM/EI-JM
(51) 
 

EFTA-
mailta52 

 

ehdokas-
mailta53 

 

kolman-
silta 

mailta 

varainhoito-
asetuksen 

18 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa 

tarkoitetut 
rahoitusosuudet  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
JM/EI-JM KYL-

LÄ/EI 
KYLLÄ

/EI 
KYL-
LÄ/EI KYLLÄ/EI 

• Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat54 
Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä 

Budjettikohta Menolaji Rahoitusosuudet  
Moniv. 

rahoitus-
kehyksen 

otsake 
Numero  
[Nimi………………………...……….] JM/EI-JM EFTA-

mailta 
ehdokas-

mailta 
kolman-

silta 
mailta 

varainhoito-
asetuksen 

18 artiklan 1 kohdan 
aa alakohdassa 

tarkoitetut 
rahoitusosuudet  

3 18.02YYYY: Europol JM  EI EI EI EI 

                                                 
51 JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat. 
52 EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.  
53 Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat. 
54 Nykyiset budjettikohdat 18.050201, 18.050202, 18.050501 ja 18.050502, jotka liittyvät Europoliin ja CEPOLiin, 

korvataan yhdellä uudella budjettikohdalla.  
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3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  3 Turvallisuus ja kansalaisuus 
 

Europol 

   
Vuosi 
201555 

 

Vuosi 
2016 

Vuosi
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ

Sitoumukset (1)        
Osasto 1 

Maksut (2)        
Sitoumukset (1a)        

Osasto 2 
Maksut (2a)        

Osasto 3 Sitoumukset (3a)        

 Maksut (3b)        

Sitoumukset =1+1a 
+3a  99,675  100,667 102,657 104,689 106,760  108,874  623,322 

Europolin määrärahat yhteensä56 57 
Maksut =2+2a 

+3b 
 99,675  100,667 102,657 104,689 106,760  108,874  623,322 

                                                 
55 Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
56 Virkojen lop ullinen m äärä j a k okonaisbudjetti määräytyvät sek ä erillisvirastojen resurssitarpeita k audella 2 014–2020 k oskevan komission sisäisen  tark astelun että  

monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen perusteella, ottaen erityisesti huomioon keskenään kilpailevien resurssipyyntöjen arviointi ns. todellisten tarpeiden 
kannalta tilanteessa, jossa budjettiresursseja on käytettävissä hyvin niukalti ja jossa virastojen on noudatettava periaatetta henkilöstön vähentämisestä 5 prosentilla.  

57 Luvuissa on otettu huomioon CEPOLin yhdistämisestä Europoliin kaudella 2015–2020 kertyvä 17,2 miljoonan euron säästö (10,1 milj. euroa henkilöstökustannuksia ja 
7,1 milj. euroa kiinteistö- ja muista hallinnollisista kustannuksista). 
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Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:  5 ”Hallintomenot” 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

   Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ 

PO: Sisäasiat 
 Henkilöresurssit  0,615 0, 615 0,615 0, 615 0, 615 0,615 3,690 

 Muut hallintomenot  0,038 0, 288 0,288 0, 038 0, 288 0,288 1,228 

SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 
YHTEENSÄ Määrärahat  0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

 

Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  
(Sitoumukset y hteensä = 
maksut yhteensä) 0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

   Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ 

Sitoumukset 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 Monivuotisen rahoituskehyksen 
OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat 

määrärahat YHTEENSÄ  Maksut 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 
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Vaikutus Euroopan tietosuojavaltuutetun 
menoihin   

 
 
 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

   Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ 

 Henkilöresurssit  0,111 0, 111 0,111 0, 111 0, 111 0,111 0,666 

 Muut hallintomenot  0,139 0, 142 0,145 0, 148 0, 150 0,153 0,877 

EUROOPAN 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN 

MENOT YHTEENSÄ 

(Sitoumukset 
yhteensä = maksut 

yhteensä) 
0,250 0,253 0,256 0,259 0,261 0,264 1,543 
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3.2.2. Arvioidut vaikutukset viraston määrärahoihin  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: 
Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

  Vuosi 
2015 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 YHTEENSÄ Tavoitteet 

ja 
tuotokset 

 

 

Tyyppi58 
 

Keski-
määr. 
kustan
nukset Lu

ku
m

ää
rä

  

Kustan-
nus 

Lu
ku

m
ää

rä
  

Kustan-
nus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kustan-
nus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kustan-
nus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kustan-
nus 

Lu
ku

m
ää

rä
 

Kustan-
nus 

Yhtee
nsä 

Kustan-
nukset 

yhteensä 

ERITYISTAVOITE 159  
Toimia ensisijaisena 

tukikeskuksena 
lainvalvontaoperaatioissa ja 

lainvalvontaa koskevan 
asiantuntemuksen alalla 

              

- tuotos Rajatylit-
tävien tutki-
musten 
tukeminen 
tiedustelu-
tietojen j a 
operatiivis-
ten an a-
lyysi-
raporttien 
avulla; 
yhteisten 
operaatioi-
den koordi-
nointi 

 

0,009 

 

3800 

 

31,244 

 

3509 

 

31,582 

 

3560 

 

32,041 

 

3600 

 

32,400  

 

3660 

 

32,941 

 

3745 

 

33,704 

 

21874 

 

193,912 

                                                 
58 Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit). 
59 Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”. 
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- tuotos Erikois-
alojen alus -
tojen j a 
tietotuot-
teiden 
tarjoaminen 
sekä uusien  
tekniikoi-
den jakami-
nen 
rikoksen-
torjuntaa 
varten  

 

0,163 

 

50 

 

7,811 

 

48 

 

7,895 

 

49 

 

8,010 

 

50 

 

8,100  

 

51 

 

8,235 

 

52 

 

8,426 

 

300 

 

48,477 

Erityistavoite 1 - välisumma 
  

 

39,055 
 

 

39,477 
 

 

40,051 
 

 

40,501  
 

 

41,177 
 

 

42,131 
 

 

242,390 

ERITYISTAVOITE 2 

Toimia EU:n rikosoikeudellisten 
tietojen keskipisteenä 

- tuotos 

 
Vakavaa 
kansain-
välistä ri-
kollisuutta 
ja terroris-
mia koske-
vien stra-
tegisten 
uhka-

arvioiden 
laatiminen 

 

0,298 

 

45 

 

12,888 

 

44 

 

13,027 

 

44 

 

13,217 

 

45 

 

13,365  

 

46 

 

13,588 

 

47 

 

13,903 

 

271 

 

79,988 
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- tuotos 

 

Tehokkai-
den ja suo-

jattujen 
tiedon-

jakoväli-
neiden ja 
viestintä-
kanavien 

tarjoaminen 
jäsen-

valtioille  

 

0,672 

 

20 

 

12,888 

 

19 

 

13,027 

 

20 

 

13,217 

 

20 

 

13,365  

 

20 

 

13,588 

 

21 

 

13,903 

 

120 

 

79,988 

- tuotos 

 

Analyysi-
valmius 
paranee, 

kun 
analyysi-

järjestelmiä 
ja henkilös-
tön erikois-

tumista 
kehitetään 

 

0,554 

 

25 

 

13,279 

 

24 

 

13,423 

 

25 

 

13,617 

 

25 

 

13,771  

 

25 

 

14,001 

 

26 

 

14,325 

 

150 

 

82,416 

Erityistavoite 2 - välisumma   39,055  39,477  40,051  40,501   41,177  42,131  242,390 

ERITYISTAVOITE 3 

Koordinoida 
lainvalvontaviranomaisten 
koulutusta koskevaa EU:n 

politiikkaa ja toteuttaa alaan 
liittyviä EU:n tason koulutus- ja 

vaihto-ohjelmia 

- tuotos Tarpeiden 
arviointi, 
koordinointi 
ja laadun-
varmistus-
tuotteet 

0,222 

6  1,301 6 1,301 6 1,301 6 1, 301  6 1,301 6 1,301 36 7,807 

- tuotos Yhteiset 
oppijaksot 

0,108 18  1,899 18 1,899 18 1,899 18 1, 899  18 1,899 18 1,899 108 11,393 
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ja (verk-
ko)koulu-
tusmoduulit 

- tuotos Ei järj estetä 
kursseja 

0,038 135  5,121 135 5,121 135 5,121 135 5, 121  135 5,121 135 5,121 810 30,728 

- tuotos Ei järj estetä 
vaihtoja  

0,003 415  1,245 145 0,434 196 0,587 248 0, 743  300 0,901 354 1,063 1658 4,971 

Erityistavoite 3 - välisumma   9,566  8,755  8,908  9,064   9,222  9,384  54,899 

ERITYISTAVOITE 4 

Vahvistaa EU:n valmiuksia torjua 
verkkorikollisuutta, jotta voidaan 
välttää vahinkojen ja menetysten 
aiheutuminen EU:n kansalaisille, 

yrityksille ja EU:n taloudelle 

- tuotos Tuetaan 
jäsenval-
tioiden 
tutkimuksia 
verkko-
rikollis-
verkostojen 
tuhoami-
seksi  

1,237  2 4,500 2 4,860 2 5,117 2 5,484  3 5,695 3 5,711 14 31,367 

- tuotos Tietojen-
vaihto ka ik-
kien 
sidosryh-
mien 
kesken ja 
tietojen 
yhdistä-
minen 

0,516  4 3,750 4 4,049 5 4,265 5 4,570  5 4,745 5 4,759 28 26,138 
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- tuotos EU:n laa-
juisten stra-

tegisten 
arvioiden 

laatiminen, 
teknisen 

rikostutkin-
nan väli-

neiden ke-
hittäminen, 
julkisten ja 
yksityisten 
kumppa-
nuuksien 
avulla to-
teutettava 
koulutus  

0,344  6 3,750 6 4,049 7 4,265 7 4,570  8 4,745 8 4,759 42 26,138 

Erityistavoite 4 - välisumma   12,000  12,958  13,647  14,624   15,185  15,229  83,643 

KUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ  99,675  100,667  102,657  104,689  106,76  108,874  623,322 
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3.2.3. Arvioidut vaikutukset Europolin henkilöresursseihin  

3.2.3.1. Yhteenveto  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: 

– Oletus: Henkilöstömuutokset tapahtuvat keskellä vuotta 

– Luvuissa on otettu huom ioon CEPOLin yhdistämisestä Europoliin aiheutuva 
säästö eli 14 väliaikaisen toim ihenkilön toimea, mikä kaudella 2015–2020 tekee 
10,1 miljoonaa euroa. 

Henkilöstömäärä 

  
Vuosi 
201560 

 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

Virkamiehet (AD-ura-
alue)       

Virkamiehet (AST-
ura-alue)       

Sopimussuhteiset 
toimihenkilöt 106 106 106 106 106 106 

Väliaikaiset 
toimihenkilöt  502 497 492 492 496 500 

Kansalliset asiantuntijat 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

YHTEENSÄ 653,5 648,5 643,5 643,5 647,5 651,5 

 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

  
Vuosi 
201561 

 

Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

YHTEEN
SÄ 

Virkamiehet (AD-ura-
alue)        

Virkamiehet (AST-
ura-alue)        

Sopimussuhteiset 
toimihenkilöt 7,420  7,420  7,420 7,420 7,420 7,420  44,520 

Väliaikaiset 
toimihenkilöt  65,107  65,435  64,780 64,452 64,714 65,238  389,726 

                                                 
60 Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
61 Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi. 
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Kansalliset asiantuntijat 3,549  3,549  3,549 3,549 3,549 3,549  21,294 

YHTEENSÄ 76,076  76,404  75,749 75,421 75,683 76,207  455,540 
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3.2.3.2.  Henkilöstöresurssien arvioitu tarve vastuullisessa pääosastossa 

–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: 
Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella) 

 Vuosi
2015 

Vuosi
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi
2020 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja 
väliaikainen henkilöstö) 

18 01 01 01 (päätoimipaikka ja 
komission edustustot EU:ssa) 3,5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3,5 

XX 01 01 02 (edustustot EU:n 
ulkopuolella)       

XX 01 05 01 (epäsuora 
tutkimustoiminta)       

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)       

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)62 

18 01 02 01 (kokonaismäärärahoista 
katettavat sopimussuhteiset 
toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja 
kansalliset asiantuntijat) 

2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja 
paikalliset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö, nuoremmat 
asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat 
EU:n ulkopuolisissa edustustoissa) 

      

- päätoimi-
paikassa64 
 

     

XX 01 04 yy63 
 

- EU:n 
ulkop. 
edustus-
toissa 

 

     

XX 01 05 02 (epäsuora 
tutkimustoiminta: sopimussuhteiset 
toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja 
kansalliset asiantuntijat) 

      

                                                 
62 Sopimussuhteiset to imihenkilöt, p aikalliset toimihenkilöt SNE = kansalliset asian tuntijat. 

vuokrahenkilöstö, SNE = kansalliset asiantuntijat.  
63 Toimintamäärärahoista kat ettavan ulkopuolisen he nkilöstön e nimmäismäärä (ent iset B A-

budjettikohdat). 
64 Etenkin raken nerahastot, Eu roopan maaseudun k ehittämisen m aatalousrahasto 

(maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto. 
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10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset 
asiantuntijat) 

      

Muu budjettikohta (mikä?)       

YHTEENSÄ 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon. 
Henkilöresurssien tarve katetaan toimen  hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston  
henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteut ettujen henkilöstön uudel leenjärjestelyjen 
tuloksena saadulla henkilö stöllä. Toimen hallinnointi ei edelly tä henkilöstömäärän 
lisäämistä hallinnoinnista vastaavassa pääosastossa tätä tarkoitusta varten.  

Kuvaus henkilöstön tehtävistä: 

Virkamiehet j a väliaikaiset 
toimihenkilöt 

Edustaa k omissiota v iraston hallintoneuvostossa. Laatia k omission lau sunto 
vuotuisesta t yöohjelmasta ja val voa sen  t äytäntöönpanoa. Valvoa talousarvion 
toteuttamista. 
Yhden vi rkamiehen tehtävänä on valvoa koulutustoimien täytäntöönpanoa ja a vustaa 
niiden kehittämisessä. 

Yhden vi rkamiehen t ehtävänä on val voa verkkorikostorjuntakeskuksen t oimintaa ja 
varmistaa, et tä se saav uttaa t avoitteensa. Tähä n si sältyy kom ission edu staminen 
verkkorikostorjuntakeskuksen johtoryhmässä. Virkamiehen tehtävänä on myös toimia 
yhteyshenkilönä v erkkorikostorjuntakeskuksen j a sen k annalta kiinnostavien 
komission toimien välillä.  

Ulkopuolinen henkilöstö Kaksi kansallista asiantuntijaa avustaa virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä em. 
tehtävissä ja virastoa sen to iminnan k ehittämisessä EU:n  po litiikkojen m ukaisesti, 
muun muassa osallistumalla asiantuntijakokouksiin. 

 

Kokoaikaiseksi m uunnetun henkilöstön kustannusten laskentam enetelmä olisi 
kuvattava liitteen 3 kohdassa.  
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3.2.3.3. Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöresurssien arvioitu tarve 

–  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.  

–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti: 
Arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella) 

 Vuosi
2015 

Vuosi
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 

Vuosi
2020 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikainen 
henkilöstö) 

XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja 
komission edustustot EU:ssa) 0,65 0, 65 0, 65 0, 65 0, 65 0,65 

XX 01 01 02 (edustustot EU:n 
ulkopuolella)       

XX 01 05 01 (epäsuora 
tutkimustoiminta)       

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)       

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)65 

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista 
katettavat sopimussuhteiset 
toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja 
kansalliset asiantuntijat) 

0,35 0, 35 0, 35 0, 35 0, 35 0,35 

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja 
paikalliset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö, nuoremmat 
asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat 
EU:n ulkopuolisissa edustustoissa) 

      

- päätoimi-
paikassa67      

XX 01 04 yy66 
 - EU:n ulkop. 

edustustoissa      

XX 01 05 02 (epäsuora 
tutkimustoiminta: sopimussuhteiset 
toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja 
kansalliset asiantuntijat) 

      

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: 
sopimussuhteiset toimihenkilöt, 
vuokrahenkilöstö ja kansalliset 
asiantuntijat) 

      

Muu budjettikohta (mikä?)       

YHTEENSÄ 1 1 1 1 1 1 

                                                 
65 Sopimussuhteiset to imihenkilöt, p aikalliset toimihenkilöt SNE = kansalliset asian tuntijat. 

vuokrahenkilöstö, SNE = kansalliset asiantuntijat.  
66 Toimintamäärärahoista kat ettavan ulkopuolisen he nkilöstön e nimmäismäärä (ent iset B A-

budjettikohdat). 
67 Etenkin raken nerahastot, Eu roopan maaseudun k ehittämisen m aatalousrahasto 

(maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto. 
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3.2.3.4. Arvioitu muiden hallintomenojen tarve Euroopan tietosuojavaltuutetun osalta 

Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 
Muut hallintomenot 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
YHTEENSÄ

Kokoukset 0,082 0,084 0,085 0, 087 0,089 0,091 0,517

Virkamatkat 0,007 0,007 0,007 0, 007 0,008 0,008 0,044

Julkaisut / käännökset 0,050 0,051 0,052 0, 053 0,054 0,055 0,315

YHTEENSÄ 
(Sitoumukset 
yhteensä = maksut  
yhteensä) 

0,139 0,142 0,145 0,148 0,150 0,153 0,877

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa  

–  Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. 

–  Ehdotus/aloite edellyttää rahoitu skehyksen asianom aisen otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat 
budjettikohdat ja määrät 

–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovä lineen varojen käyttöön ottam ista tai 
monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista68. 

Selvitys tarv ittavista to imenpiteistä, mainittava m yös k yseeseen t ulevat rah oituskehyksen 
otsakkeet, budjettikohdat ja määrät 

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

–  Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.  

–  Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja 
seuraavasti (arvio): 

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
Vuosi 

N 
Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N+2 

Vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset 

ulottuvat, ks. kohta 1.6) 
Yhteensä 

Rahoitukseen o sallistuva 
taho          

Yhteisrahoituksella 
katettavat m äärärahat 
YHTEENSÄ  

        

                                                 
68 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin  
–  Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: 

–  vaikutukset omiin varoihin  

–  vaikutukset sekalaisiin tuloihin  
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus69 
 

Tulopuolen budjettikohta 

Kuluvana 
varainhoito-

vuonna 
käytettävissä 

olevat 
määrärahat: 

Vuosi 
N 

Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N+2 

Vuosi 
N+3 

…ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan 
kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen 

vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) 

Momentti ............         

Vastaava(t) men opuolen bud jettikohta (bu djettikohdat) k äyttötarkoitukseensa sidottu jen 
sekalaisten tulojen tapauksessa: 

[…] 

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä 

[…] 

                                                 
69 Perinteiset omat v arat (tu lli- j a so kerimaksut) on il moitettava n ettomääräisinä eli  

bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus. 
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Rahoitusselvityksen liitteet 

Liite 1: Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen henkilöstötarve 2013–2019 

Henkilöstö 2013 

Europol osoittaa Euroopan ve rkkorikostorjuntakeskukseen 5 tointa ja 7 avoinna 
olevaa tointa. Avoinna olevat toimet täytetään seuraavassa järjestyksessä: 

– 1 analyytikko, AD6, Europolin pääanalyytikon rekrytoinnin jälkeen 

– 3 spesialistia AD6 Cyborg-, Twins- ja Terminal-analyysityöryhmiin 

– 2 spesialistia AD6 tietojen yhdistäminen 

– 1 kokenut spesialisti AD7 rikostekniikka  

Keskus saattaa saada lisäksi yhden kansallisen asiantuntijan (neuvottelut kesken) 

2013 

Strategia 
ja 

ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö 
ja  

viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Perustaso 2012 
(väliaikaiset 
toimihlöt) 

4 1 1 1 17 1 25 

Perustaso 2012 
(kans. 
asiantuntijat) 

 1   5  6 

väliaikaisten 
toimihlöiden 
uudelleen-
kohdentaminen 

  +1   +3 +4 

kans. 
asiantuntijoiden 
uudelleen-
kohdentaminen 

  +1    +1 

avoimien toimien 
uudelleen-
kohdentaminen 

  +1 +2 +4  +7 

uudet kans. 
asiantuntijat  +1     +1 

VÄLIAIK. 
TOIMIHLÖT 
2013 
YHTEENSÄ 

4 1 3 3 21 4 36 

KANS. ASIAN-
TUNTIJAT 
2013 
YHTEENSÄ 

 2 1  5  8 
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Henkilöstö 2014 

Koska Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen  tarpeita ei voitu  täyttää vuonna 2013, 
vuodeksi 2014 pyydetään 17 tointa väliaika isille toim ihenkilöille. Tarkemm at perustelut 
liitteessä 2. Nämä 17 tointa jakautuvat seuraavasti: 

– 11 AD5: Tietojen yhdistäminen – 1, Operaatiot – 7, Kenttätyö/viestintä – 2, Koulutus 
– 1 

– 3 AD6: Rikostekniikka – 3 

– 2 AD7: Johto – 1, Strategia – 1 

– 1 AD12: Johto – 1 

2014 
Strategia 

ja ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö ja  
viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja 

koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Perustaso 
väliaikaiset 
toimihlöt 

4 1 3 3 21 4 36 

Perustaso 
kans. 
asiantuntijat 

 2 1  5  8 

uudet väliaik. 
toimihlöt +1 +2 +4 +1 +7 +2 +17 

uudet kans. 
asiantuntijat        

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

5 3 7 4 28 6 53 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 
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Henkilöstö 2015 

Vuodelle 2015 pyydetään 21 tointa. Tarkemmat perustelut liitteessä 2. 

Nämä 21 tointa jakautuvat seuraavasti: 

– 19 AD5: Operaatiot – 10, Kenttätyö/viestin tä – 1, T utkimus – 1, Tietojen 
yhdistäminen – 7 

– 1 AD6: Strategia – 1 

– 1 AD7: Rikostekniikka – 1 

2015 
Strategia 

ja ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö ja  
viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja 

koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Perustaso 
väliaikaiset 
toimihlöt 

5 3 7 4 28 6 53 

Perustaso 
kans. 
asiantuntijat 

 2 1  5  8 

uudet väliaik. 
toimihlöt +1 +1 +2 +7 +10  +21 

uudet kans. 
asiantuntijat        

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

6 4 9 11 38 6 74 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 
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Henkilöstö 2016 

Vuodelle 2016 pyydetään 4 tointa. Tarkemmat perustelut liitteessä 2. 

Nämä 4 tointa jakautuvat seuraavasti: 

– 4 AD5: Operaatiot – 2, Rikostekniikka – 1, Strategia – 1 

2016 
Strategia 

ja ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö ja  
viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja 

koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Perustaso 
väliaikaiset 
toimihlöt 

6 4 9 11 38 6 74 

Perustaso 
kans. 
asiantuntijat 

 2 1  5  8 

uudet väliaik. 
toimihlöt +1  +1  +2  +4 

uudet kans. 
asiantuntijat        

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

7 4 10 11 40 6 78 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 
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Henkilöstö 2017 

Vuodelle 2017 pyydetään 4 tointa. Tarkemmat perustelut liitteessä 2. 

Nämä 4 tointa jakautuvat seuraavasti: 

– 4 AD5: Operaatiot – 3, Kenttätyö – 1 

2017 
Strategia 

ja ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö ja  
viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja 

koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Perustaso 
väliaikaiset 
toimihlöt 

7 4 10 11 40 6 78 

Perustaso 
kans. 
asiantuntijat 

 2 1  5  8 

uudet väliaik. 
toimihlöt  +1   +3  +4 

uudet kans. 
asiantuntijat        

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

7 5 10 11 43 6 82 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 
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Henkilöstö 2018 

Vuodelle 2018 pyydetään 4 tointa. Tarkemmat perustelut liitteessä 2. 

Nämä 4 tointa jakautuvat seuraavasti: 

– 3 AD5: Operaatiot – 3 

– 1 AD6: Rikostekniikka – 1 

2018 
Strategia 

ja ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö ja  
viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja 

koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

7 5 10 11 43 6 82 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 

uudet väliaik. 
toimihlöt   +1  +3  +4 

uudet kans. 
asiantuntijat        

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

7 5 11 11 46 6 86 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 
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Henkilöstö 2019 

Vuodelle 2019 pyydetään 4 tointa. Tarkemmat perustelut liitteessä 2. 

Nämä 4 tointa jakautuvat seuraavasti: 

– 4 AD5: Operaatiot – 2, Tietojen yhdistäminen – 1, Koulutus - 1 

2019 
Strategia 

ja ennalta-
ehkäisy 

Kenttätyö ja  
viestintä 

T&K, 
rikos-

tekniikka 
ja 

koulutus 

Tietojen 
yhdistä-
minen 

Operaa-
tiot Johto YHTEEN-

SÄ 

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

7 5 11 11 46 6 86 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 

uudet väliaik. 
toimihlöt   +1 +1 +2  +4 

uudet kans. 
asiantuntijat        

Väliaikaiset 
toimihlöt 
yhteensä 

7 5 12 12 48 6 90 

Kans. 
asiantuntijat 
yhteensä 

 2 1  5  8 
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Liite 2: Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen henkilöstötarpeiden perustelut 

Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen toiminta-alat  

1. TIETOJEN YHDISTÄMINEN 

Määritelmä 
Tietojen yhdistäm inen on Europoli ssa uusi toim into, jota Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen perustam inen edellyttää. Ko missio ja RAND ovat  
analyysissaan todenneet sen olevan ver kkorikostorjuntakeskuksen toim innan kannalta 
välttämätön.  

Komissio toteaa verkkorikostorjuntakeskuksen  perustam ista koskevassa tiedonannossaan 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille seuraavaa: 

”Tietojen yhdistämistoiminnan avulla voitaisiin varmistaa, että käytettävissä olevia 
verkkorikollisuutta koskevia poliisitietoja voidaan täydentää mahdollisimman laajalti 
erilaisista julkisista, yksityisistä ja avoimen koodin lähteistä kerätyillä tiedoilla.” Neuvosto 
puolestaan toteaa ( 4.6.2012 annetuissa) päätelm issään, että siitä olisi tehtävä 
tietoverkkorikollisuuden torj unnan keskus unionissa, jotta voidaan edistää nopeam paa 
reagointia verkkohyökkäyksiin.  

Palvelut 
Tietojen yhdistäm istoiminnon tarjoam at palvel ut voidaan jaotella seuraavasti. Kunkin 
palvelun osalta ilm oitetaan onko kyseessä Eu ropolin uusi tehtävä vai nykyisen tehtävän 
kehittäminen: 

1. UUSI TEHTÄVÄ – Täyttää aukot tiedoissa , joita on saatavilla  
verkkoturvallisuudesta ja verkkorikollisuuteen  puuttumisesta vastaavilta yhteisöiltä. 
Yksi toim ista koskee  niiden vaatim usten tiuken tamista, joide n m ukaan 
verkkorikoksista on ilmoitettava kansallisille lainvalvontaviranomaisille; 

2. UUSI TEHTÄVÄ – Esittä ä jä senvaltioille yleiska tsaus EU:ssa ilm enneistä 
merkittävistä tapauks ista ja tu tkimuksista, jotta voidaan koo rdinoida eh käiseviä ta i 
tutkintatoimia ja saada siten mahdollisimman hyvät tulokset mahdollisimman vähillä 
resursseilla; 

3. UUSI TEHTÄVÄ – Tutkia toimintaympäristöä ennakoivasti, jotta voidaan tunnistaa 
uusia uhkia sitä mukaa kuin niitä syntyy ja tiedottaa niistä sidosryhmille; 

4. UUSI TEHTÄVÄ – tarjota jäs envaltioiden lainva lvontayksiköille 
ympärivuorokautinen verkkorikollisuutta koskeva tukipalvelu; 

5. UUSI TEHTÄVÄ – koordinoida Europolin CERT-t oimintaa, jotta voidaan tehostaa 
tietojenvaihtoa CERT-organisa atioiden välillä (CERT, Com puter Em ergency 
Response Team); 

Resurssit 
Europolilla ei ole palveluksessa an henkilöstöä, jolla olisi tietojen yhdistäm iseen tarvittavaa 
erityisosaamista. S iksi verkkorikostorjuntakesku ksen täm ä osa on asetettava painopisteeksi 
vuosina 2014 ja 2015. Vuonna 2013 ja  siihen asti että kaikki m yönnetyt toim et saadaan 
täytettyä, tätä varten luodaan vain perustason rakenne kiertotekniikoita käyttäen. Kyseessä ei 
ole pitkän aikavälin ratkaisu ei kä s e edus ta s ellaista ihann etason palvelua, jota kom issio, 
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neuvosto ja jäsenvaltiot sekä m uut sidosryhm ät odottavat Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselta. 

2014 (+ 1 AD5) = 4 väliaikaista toimihenkilöä  
Vuonna 2014 tietojen yhdistäm isestä vastaava he nkilöstö keskittyy edellä m ainittuihin 
tehtäviin 1, 4 ja 5. Tehtävät 2 ja 3 käynnistet ään, mutta ne pääsevät täyteen vauhtiin vasta 
vuonna 2015. 

2015 (+ 7 AD5) = 11 väliaikaista toimihenkilöä 
Vuodelle 2015 pyydetty lisäh enkilöstö on se, mitä vähintään tarvitaan, jotta täm ä keskeisen 
tärkeä palvelu voidaan kehittää hyvä ksyttävälle tasolle. Vuodelle 2015 pyydetyn 
lisähenkilöstön avulla tietojen yhdistäm inen pä äsee norm aaliin toim intavauhtiin. Se auttaa  
osaltaan täyttämään komission ja neuvoston asettamat vähimmäisvaatimukset. Koska tietojen 
yhdistämisen olisi oltava käytettävissä ym pärivuorokautisesti, palvelua hoitam aan tarvitaan 
vähintään 8 kokoaikaista työntekijää + 1 ryhm änvetäjä. Muut 2 kokoai kaista työntekijää  
keskittyvät tehtäviin 1, 2 ja 3. 

2016–2019 (+ 1 AD5) = 12 väliaikaista toimihenkilöä 
Tavoitteena on, että vuonna 2019 väliaikaisia toim ihenkilöitä olisi 12, jolloin voidaan 
varmistaa asianmukainen tuki kaikissa tehtäv issä ja hyödyntää verkkoturvallisuutta koskevan 
tiedon volyymin nousevia suuntauksia. 

2. OPERAATIOT 

Määritelmä 
Operaatioista vastaava yksikkö koordinoi m erkittäviä rajaty littäviä operaatioita (tai 
tutkimuksia), toimittaa operatiivisia analyyseja ja niihin liittyvää tukea ja tekee sekä tekniseen 
rikostutkintaan että digitaa lisen aineiston rikostutkintaan liittyviä  tutkim uksia paits i 
laboratoriossa myös kentällä.  

Se tarjoa a korkeatas oista teknistä, analyy ttistä ja rikostekniik an asiantu ntemusta 
verkkorikollisuutta koskeviin yhteisiin tu tkimuksiin ja pyrkii tukem aan parhaaseen 
mahdolliseen tulokseen  pääsem istä sekä he lpottamaan yhteydenpito a EU:n ulkopuolella 
toimivien lainvalvontaviranomaisten kanssa.  

Tiiviissä yhteistyössä E urojustin ja Interpolin kanssa se tukee ja koordinoi m onimutkaisia 
rajatylittäviä tapauks ia, jotta void aan välttä ä toim ien päällekkäisyy s jäsenv altioiden ja  
kumppanimaiden verkkorikollisuusyksiköiden toiminnassa.  

Palvelut 
Operaatioista vastaavan yksikön tarjoam at palv elut voidaan jaotella seuraavasti. Kunki n 
palvelun osalta ilm oitetaan onko kyseessä Eu ropolin uusi tehtävä vai nykyisen tehtävän 
kehittäminen: 

1. KEHITTÄMINEN – Euroopan verkkorikostorjuntakes kuksen tietojen analysointi, 
jotta voida an tukea jäsenva ltioiden ope raatioita ja h elpottaa o peratiivisen 
tiedustelutiedon toim ittamista. Tämä tukee m erkittäviä tutkim uksia / operaatioita,  
monimutkaisten rajatylittävien tapausten tutkintaa ja yhteisten tutkintaryhmien työtä; 

2. KEHITTÄMINEN – Teknisen tuen antam inen jä senvaltioille joko paikalla tai 
Europolin päätoimipaikassa. Tukea voidaan antaa siirre ttävän väline istön avulla ta i 
antamalla analyytikkojen ja/tai spesialistin  antaa suoraa rikoste knistä tukea vireillä 
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olevissa tutkim uksissa. Tukea voidaan m yös a ntaa käyttäen Europolin 
päätoimipaikassa sijaitsevaa verkkorikol lisuutta käsittelevää rikosteknistä 
laboratoriota; 

3. KEHITTÄMINEN – Operaatioiden koordinointi jä rjestämällä operatiivisia 
kokouksia, tukem alla yhteis iä tu tkintaryhmiä ja avustam alla verkko rikollisuutta, 
verkossa tapahtuvaa lasten  seksuaalista hyväksikäytt öä ja m aksukorttipetoksia 
koskevien EMPACT-painopisteiden toteuttamisessa. 

Resurssit 

2014 (+ 7 AD5) = 28 väliaikaista toimihenkilöä  

2015 (+ 10 AD5) = 38 väliaikaista toimihenkilöä 

2016–2019 (+10 AD5) = 48 väliaikaista toimihenkilöä 
Resurssien kohdentam inen operaatioista vastaavaan yksikköön perustuu lähinnä RAND 
Europen laatim aan toteutettavuustutkim ukseen, jonka pohjalta kom issio laati Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen perustamista koskevan tiedonannon. Resurssien kohdentam ista 
vuoden 2014 lopussa koskeva RANDin ehdotus ri ippuu verkkorikollisuuden ja tukitoim ia 
edellyttävien tapausten määrästä. 

Tietovirrat Europolin suojatussa tiedonvaih toverkkosovelluksessa (SIENA) ovat kahden 
viime vuoden aikana huom attavasti lisääntyneet. SIENAn käyttöä koskevat luvut osoittavat 
selvästi, että Europolin lähettäm ien ja va staanottamien pyyntöjen m äärä on noussut jonkin 
verran (14 %) ja että sellais ten merkittäv ien operaa tioiden m äärä, joita Europo l tukee 
TWINS-, TERMINAL- ja CYBORG-analyysityör yhmiensä avulla, on noussut huom attavasti 
(62 % ). Ta rvitaan lisä ä kapas iteettia sen  varm istamiseksi, että  näillä e rikoisyksiköillä on  
riittävästi henkilöstöä toim ittaa myös jatkossa laadukkaita riko stiedustelutietoihin perustuvia 
analyyseja verkkorikollisuutta koskevissa asioissa.  

Vuoden 2012 aikana 17 väliaikaista toim ihenkilöä antoi tukea 44 m erkittävässä operaatiossa 
ja vastasi 2 593 operatiiviseen pyyntöön. Tämän pe rusteella tarvitaan al le 1 väliaikainen 
toimihenkilö kahta m erkittävää operaatiota ja 153 operatiiv ista pyyntöä kohti. Vuonna 2013 
toimintaan saatiin 4 väliaikaista toim ihenkilöä lisää, mutta koska tapausten lukumäärä kasvaa 
edelleen ja m erkittävät operaatio t edelly ttävät jatkuv aa tukea 6–24 kuukauden ajan, 
operaatioista vastaavan yksikön henkilöresurssit ovat edelleen liian niukat.  

Alla olevassa taulukossa hahmotellaan operaatioista vastaavan  yksikön tarjoam ien 
tukitoimien kehitystä vuoteen 2019, olettaen et tä pyyntöjen m äärä kasvaa samassa suhteessa 
kuin tähän asti ja että m erkittävien operaatioid en lukum äärä vakiin tuu noin sataan  vuoden 
2014 jälkeen. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Väliaikaisia 
toimihlöitä 

17 21 28 38 40 43 46 48 

pyyntöjä 2593 2956 3369 3841 4379 4992 5691 6488 

pyynnöt / 
väliaikainen 
toimihlö 

153 141 120 101 109 116 124 135 
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merkittäviä 
operaatioita 

44 71 100 100 100 100 100 100 

väliaikaisia 
toimihlöitä / 
merkittävä 
operaatio 

0,39 0,29 0,28 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48 

Taulukko osoittaa, että henkilöstömäärän lisääntyminen ei huomattavasti paranna operatiivista 
tukea, vaan  se pysyy  suunnilleen kohtuullisella taso lla. Koska m erkittävät operaatio t 
edellyttävät jatkuvaa tukea 6–24 kuukauden ajan, kaikilla toim ialaan kuuluvilla aloilla on 
edelleen suoritettava priorisointia, kun uusia  tapauksia otetaan käsiteltäväksi. Tä män 
seurauksena joudutaan tarjoam aan perustason pa lveluja myös sellaisis sa tapauksissa, jotka 
todellisuudessa edellyttäisivät täysimittaista tukea.  

Huomattakoon, että RAND Europen laatimassa toteutettavuustutkimuksessa sovelletun 
menetelmän perusteella verkkorikollisuuden kas vun edellyttämä työmäärä lisääntyy niin, että 
operaatioista vastaavassa yksikössä pitäisi olla kokoaikaisi na työntekijöinä yli 70 
väliaikaista toimihenkilöä vuonna 2014.  

Siihen nähden Europolin pyyntö, 48 väliaikaista toimihenkilöä ja 2–6 kansallista 
asiantuntijaa vuonna 2019 (jäsenvaltioiden valmiuksista riippuen), on ene mmän kuin 
kohtuullinen, kun tavoitteena on vastata EU:n kansalaisten odotuksiin tiukan 
budjettipolitiikan puitteissa. 

Pyydettyihin toim iin on tarkoitus rekrytoida spesialisteja ja  analyytikkoja 
verkkorikostorjuntakeskuksen eri toiminta-aloille. 

Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen muut kuin operatiiviset toiminta-alat 
Vaikka Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen ydintoiminnot ovat luonteeltaan operatiivisia, 
komissio ja neuvosto ovat koros taneet, että keskuksen on luotava verkkoriko llisuuteen 
puuttumista varten myös laajempia kumppanuussuhteita, eli toimivaltaisten yksiköiden lisäksi 
olisi luotava yhteyksiä myös julkisiin ja yksityisiin elimiin. 

Päätelmissään neuvosto 

KOROSTAA sen varmistamista, että Euroopan verkkorikostorjuntakeskus toimii tiiviissä 
yhteistyössä muiden asiaankuuluvien virastojen ja toimijoiden, kuten Eurojustin, CEPOLin, 
Interpolin, ENISAn ja laajemman tietotekniikan kriisiryhmäyhteisön (CERT), sekä erityisesti 
myös yksityisen sektorin kanssa, jotta Euroopan tietoverkkorikollisuudesta saataisiin 
käytännön tietoa ja vaihdettaisiin parhaita käytäntöjä; 

TÄHDENTÄÄ myös tarvetta varmistaa, että Euroopan verkkorikostorjuntakeskus tekee 
tiivistä yhteistyötä tietoverkkorikollisuutta käsittelevien unionin nykyisten elimien kanssa ja 
tukee niiden toimintaa ja hyödyntää niiden kokemusta”. 

3. T&K, RIKOSTEKNIIKKA JA KOULUTUS 

Määritelmä  
T&K-toiminnasta, rikostekniikasta ja koulut uksesta vastaavan yksikön erikoisaloja ovat 
teknisten uhka-analyysien laatim inen ja ha avoittuvuuksien kartoittam inen, takavarikoitujen 
tietovälineiden tekn inen rikos tutkinta ( static forensics), parhaat k äytänteet ja kou lutus sek ä 
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työvälineiden kehittäminen. Se koordinoi toimia kustannustehokasta lähestym istapaa 
noudattaen, jotta voidaan hyödyntää synergiaetuja muiden toimijoiden, kuten EU:n yhteisen 
tutkimuskeskuksen, kanssa. 

Se kehittää korkeatasoista digita alisen aineiston  rikostu tkintaa ja siihen liittyv iä valmiuksia, 
jotta niitä voidaan käyttää apuna jäsenvaltioiden tutkimuksissa.  

Se suunnittelee ja hallin noi verkkorikollisuuteen liittyvän koulutuksen to teuttamista tiiviissä 
yhteistyössä CEPOLin ja Euroopan verkkorik ollisuutta k oskevaa ko ulutusta käs ittelevän 
eurooppalaisen ryhmän (European Cybercrime Training and Education Group, ECTEG) sekä 
yksityisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.  

Palvelut 
T&K-toiminnasta, rikostekniikasta ja koulutuk sesta vastaavan yksikön tarjoam at palvelut  
voidaan jaotella seuraavasti. Kunkin palvelun osalta ilmoitetaan onko kyseessä Europolin uusi 
tehtävä vai nykyisen tehtävän kehittäminen: 

1. UUSI – Kootaan keskitetysti rikosteknisiä väli neitä koskevat jäsenvaltioiden tarpeet, 
jotta (mm . seits emänteen pu iteohjelmaan osoitettuja) EU:n varoja voidaan käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti näiden  kipeästi kaivattu jen välineiden kehittäm iseen ja 
jakaa niitä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. 

2. KEHITTÄMINEN – Akkredito idut rikos tekniset va lmiudet, joiden a vulla voidaan 
tarjota laadukkaita ratkaisuja, kuten korkeatasoista salauksenpurkua sekä  
tietokoneista, digitaalisista la itteista tai digitaalisista  tietovälineistä saatujen 
käyttötietojen palau ttamista ja analys ointia. Yksiköllä on om a tieto- ja 
viestintäverkko, erityiset la itteistot ja ohjelm istot, minkä lisäksi se tukee  
tietojenkäsittelyä analyysitietokantojen puitteissa. Se noudattaa ISO-standardeja, 
jotta voidaan maksimoida prosessien ja niiden tulosten luotettavuus; 

3. KEHITTÄMINEN – Yhtenäinen m enetelmä jäsenva ltioissa tapahtuvaa koulutusta 
ja valm iuksien kehittäm istä varten, jotta  voidaan kehittää sekä perustason että 
pidemmälle m enevää tutkintavälineiden, menettelyjen ja suuntausten tuntem usta, 
niin että kaikki jäsenvaltiot voivat va stata kasvaviin haasteisiin tällä nopeasti  
kehittyvällä rikollisuuden alalla; 

4. UUSI – Yksilöidään  verkkotutk intatekniikoihin liittyv iä hyviä k äytänteitä ja  
vahvistetaan digitaalise n todis tusaineiston ker äämistä ja  toim ittamista koskev at 
vaatimukset yhteistyössä Eurojustin ja muiden alan yhteistyökumppanien kanssa.  

Resurssit 

2014 (+ 1 AD5 ja 3 AD6) = 7 väliaikaista toimihenkilöä  

Rikostekniikka: + 3 kokenutta spesialistia AD6 
Rikosteknisen avun antam inen toim ivaltaisille yksiköille on Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen tärkeim piä tehtäv iä. Kaikilla toim ivaltaisilla yksiköillä on 
käytettävissään rikoslaboratori o, mutta er äisiin kaikk ein m onimutkaisimpiin a nalyyseihin 
pyydetään usein avuksi Europolin asiantuntem usta. Useimmiten tuk ea haetaan kuitenkin 
erikoislaboratorioilta lainvalvonta-alan ulkopuolelta. Euroopan verkkorikostorjuntakeskus voi 
tarjota näitä  palveluja, jos sillä  on k äytettävissä riittävästi resursseja. Lisäksi jäsenvaltioiden 
laboratorioilla on analy soitavanaan valtava määrä dig itaalista todis tusaineistoa, jopa niin  
paljon, että eräillä laborato rioilla on yli kahden vuoden r uuhka. Keskittäm isen ansiosta  
Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen laboratorio  voi laatia te kniikoita ja raportteja sekä 
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takavarikoitujen että ed elleen käytössä olevien tie tovälineiden rikos teknisen tu tkinnan alalla  
(advance forensics) talon sisä llä ja paik an pä ällä ja  tukea siten jäse nvaltioita d igitaalisen 
todistusaineiston keräämisessä nopeasti. Yksi kkö käyttää Euroopan T&K-toim innan laatimia 
kehittyneitä tekniikoita tuott aakseen tutkijoiden käyttöön entistä tehokkaam pia välineitä. 
Euroopan verkkorikostorjuntakeskukseen s uunnitteilla olevaan laboratorioon olisi 
rekrytoitava 3 kokenutta spesialistia vuonna 2014, jotta voidaan kattaa asiantuntem uksen 
perusosa-alueet eli dig itaalisen a ineiston te kninen rikostutkinta, m obiililaitteita koskeva 
rikostekniikka, verkossa kulkev aa tietoliikennettä koskeva rikos tekniikka ja haittao hjelmien 
takaisinmallinnus.  

Koulutus: + 1 spesialisti AD5 
Neuvosto vahvistaa tiedonannossaan, että ”Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen olisi 
toimittava Euroopan tietoverkkorikollisuuden tiedotuskeskuksena, siihen olisi koottava 
verkkorikollisuutta käsittelevä asiantuntemus jäsenvaltioiden tukemiseksi valmiuksien 
luomisessa ja sen olisi tuettava tietoverkkorikostutkintaa jäsenvaltioissa”. 

Vaikka koulutusta ja valm iuksien kehittämistä toteutetaan yhteistyössä  CEPOLin ja muiden 
kumppanien kanssa, näihin tehtäviin tarv itaan yksi koulutuskoordi naattori. Täm ä on 
vähimmäishenkilöstömäärä, joka tarvita an varmistam aan lainvalvonta- j a 
oikeusviranomaisille sekä yksityiselle sektorille tarkoitetun koul utuksen ja tiedotusaloitteiden 
koordinoitu kehittäm inen ja toteutus. T ämä henkilöstö laatii m yös e hdotuksia 
verkkorikollisuutta koskevien lainvalvontam enettelyjen yhtenäistäm iseksi, jotta voidaan 
varmistaa, että kaikki jossakin jäsenvaltio ssa kerätyt todisteet tunnustetaan toisessa  
jäsenvaltiossa ja otetaan vastaan kaikissa tuomioistuimissa.  

2015 (+ 1 AD5 ja 1 AD7) = 9 väliaikaista toimihenkilöä 

T&K: + 1 spesialisti AD5 
Potentiaalisten EU-hankkeiden lukum äärä kasv aa edelleen. Tätä vart en tarvitaan yksi 
spesialisti lisää tunnistam aan Eur oopan verkkorikos torjuntakeskuksen ja  jäsenvaltioiden 
kannalta kiinnostavia aloitteita.  Verkkorikollisuutta koskevien  tutk intapyyntöjen ja 
kehittämistoimien koordinointi EU:ssa yhteistyössä eurooppalaisen lainvalvontaviranomaisten 
teknologiaverkoston (European Network of  Law Enforcem ent Technology Services, 
ENLETS) kanssa on lainvalvonnan  kannalta o lennaisen tärkeää, jotta tutkim uksen avulla 
saadaan käyttöön päteviä, kusta nnustehokkaita ja nopeita  välineitä ja tiet oa alati kasvavan 
kysynnän tyydyttäm iseksi. Täm än a nsiosta Eur oopan verkkorikostorjuntakeskus voi esittää 
päteviä ja h yödyllisiä h ankkeita Horisontti 202 0 -ohjelm aan. Täm ä he nkilöstö vas taa m yös 
lisääntyviin pyyntöihin osallistua T&K-yhteenliittymiin neuvonantajana.  

Rikostekniikka: + 1 kokenut spesialisti AD7 
Ottamalla palvelukseen erittäin pätevä spesialisti voidaan parantaa rikosteknisen analysoinnin 
laatua. Vuoteen 2015 mennessä on tarpeen varm istaa kaikkien laboratori ossa toteutettavien 
rikosteknisten toim intojen jatkuvuus. Näin va rmistetaan akkreditoitujen korkeatasoisten 
rikosteknisten ratkaisujen saatavu us m ahdollisimman pian vuoden 2015 aikan a 
(salauksenpurkualustan perustam inen, rikoste knisen laboratorion ISO 17020-akkreditointi). 
Tämän henkilön tehtävänä on koordinoida rikoste knistä toim intaa ja to imia digitaalisen 
rikospaikkatutkinnan ko ordinaattorina m erkittävissä ve rkko-operaatioissa, joissa on tehtäv ä 
useita eri rikosteknisiä linjoja koskevia päätöksiä. 
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2016–2019: (+1AD6 +2AD5) = 12 väliaikaista toimihenkilöä 
Lisähenkilöstön tehtävänä on varm istaa uusien koulutustoimien asianmukainen koordinointi, 
rikosteknisen toiminnan perusteellisuus ja laajempialainen tuki EU:n T&K-hankkeille. 

4. STRATEGIA-ENNALTAEHKÄISY-KENTTÄTYÖ 

Määritelmä  
Strategiasta, ennaltaehkäisystä ja kenttätyöstä vastaava yksikkö analysoi suuntauksia, laati i 
varhaisvaroituksia ja tila nnekartoituksia, ennaltaehkäis ee rikoksia ja suunnittelee 
toimintapolitiikkaa s ekä vas taa s trategisesta suunnittelusta ja sid osryhmiin liittyvästä 
hallinnoinnista.  

Koska valtaosaa m erkityksellisistä tiedoista säilytetään lainvalvonn an toim ivaltuuksien 
ulkopuolella, yksikön tehtävänä on rakentaa luottamusta yksityis en sektorin ja 
lainvalvontaviranomaisten välillä sekä hyödyntää keskeisiä kum ppanuussuhteita CERT-
yhteisön, Euroopan verkko- ja tietoturvav iraston (ENISA), puolustusvoim ien ja  
turvallisuuspalvelujen, kansalaisjärjes töjen ja muiden sidosryhm ien kanssa 
verkkorikollisuuden, verkossa  tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja 
verkkopetosten torjunnassa. 

Se toimii eurooppalaisten verkkorikostutkijoiden yhteyspisteenä, joka voi myös edustaa heitä 
yhteyksissä yksityisiin osapuoliin, tutkijoihin ja kansalaisiin. 

Strategiasta, ennaltaehkäisys tä ja kenttätyöstä vastaa va yksikkö tarjoaa Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskukselle erityisasem an ju lkisen ja yksityisen sektorin välim aastossa, 
minkä ansiosta se voi saada paremman käsityksen verkkorikollisuuden tilanteesta reaaliajassa 
sekä strategisten ja kehityssuuntauksia koskevien skenaarioiden puitteissa.  

Palvelut 
Strategiasta, ennaltaehkäisystä ja kenttätyöstä vastaavan yksi kön tarjoamat palvelut voidaan 
jaotella seuraavasti. Kunkin palvelun osalta ilmoitetaan onko kyseessä Europolin uusi tehtävä 
vai nykyisen tehtävän kehittäminen: 

1. KEHITTÄMINEN: Strategisten analyysien teke minen laatim alla EU:n uhka-
arvioita verkkorikollisuudesta, verkossa  tapahtuvasta lasten seksuaalisesta  
hyväksikäytöstä, maksukorttipetoksista ja näihin liittyvis tä verkko-uhkista; erityis et 
aihekohtaiset arviot nousevista suuntauksista, rikollisista menettelyistä ja avustajista; 
teknologian ja m uun ulkoisen kehityksen ennakoiva kartoittam inen, jotta voidaan 
tunnistaa m ahdolliset riskit, haavoittuvuud et ja kesk eiset ongelm at politiikan 
suunnittelijoita ja lainsäätäjiä varten. 

2. KEHITTÄMINEN: Varmistaa verkkorikollisuuden e hkäiseminen yhteistyössä alan 
toimijoiden kanssa, e distää ehkä isemistä ja  tiedottam ista koskev ia aloitte ita 
verkkorikollisuuden, verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön, 
maksukorttipetosten ja muiden verkkouhkien al alla, ja osallistua  uusien tällaisten 
aloitteiden laatim iseen; haavoittuv uuksien ja m enettelyissä olevien  puutteiden  
kartoittaminen, jotta ne voi daan ottaa huom ioon politiika n suunnittelussa ja ottaa 
turvallisuusnäkökohdat huomioon myös tuotteiden suunnitteluvaiheessa. 

3. KEHITTÄMINEN: Luoda ja pitää yllä l uottamuksellisia suhteita  
lainvalvontayhteisön keskuudessa (E MPACT, CIRCAMP, EUCTF, VGT); 
hallinnoida operatiivisia yhteyksiä Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen ja 
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Euroopan yhteysviranom aisten verkoston (ELO) välillä, varm istaa asianm ukainen 
viestintä ja sitoutum inen; luoda monialaisi a luottam usta lisääviä  verkostoja, joissa 
ovat m ukana lainvalvontaviranom aiset, teolli suus, tutk ijat ja k ansalaisjärjestöt ja  
joiden tar koituksena on parantaa oper atiivista ja  strategis ta reagoin tia 
verkkorikollisuuteen. 

4. UUSI: Edustaa EU:n verkkorikollisuuden tutk ijoita: tuoda esiin EU:n näkem yksiä, 
kantoja ja tuloksia verkkorikollisuuden alalla; tulla verkkorikollisuutta käsitteleväksi 
EU:n keskustoim istoksi; koordinoida EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen 
panosta internetin ha llinnointiin ja edistää toim intatapojen yhdenm ukaistamista ja 
hyvien käytänteiden omaksumista verkkorikollisuuden alalla. 

5. UUSI: hallinnoida ja kehittää ve rkossa toim ivaa yhteistyöal ustaa (Secure Platform 
for Accredited Cybercrime Experts, SPACE), joka helpottaa strategisten ja teknisten 
tietojen ja asiantuntem uksen vaihtoa ja jakamista lainvalvont aviranomaisten ja 
yksityisen sektorin välillä verkkorikol lisuuden, verkossa tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja verkkopetosten alalla. 

6. UUSI: Tuottaa räätälöityjä tiedotteita rikollisuuden nousevista suuntauksista, 
teknologian kehityksestä ja m uista alan  uutisista. Tarvittav at tiedot saadaan 
aktiivisista kum ppanuussuhteista tutkim uslaitosten, tutkijoid en ja  teollisuud en 
kanssa.  

Resursseja saadaan lisää, kun oikeuskehy s m ahdollistaa tiiviimmät yhteistyösuhteet 
yksityisiin osapuoliin. 

Resurssit 

2014 (+ 2 AD5 ja 1 AD7) = 8 väliaikaista toimihenkilöä 

Strategia: +1 kokenut spesialisti AD7 
Jotta voitaisiin saada laajempi kokonaiskäsitys tilanteesta, pyydetään 1 kokeneen strategisen 
analyytikon toim i. Siin ä m issä Eur opolin p erinteinen strateginen analyysi  perustuu lähinnä 
lainvalvontaviranomaisilta saatav iin tietoihin, verkkorikollisuutta  koskevat tiedot perustuvat 
erittäin usein aktiiv isiin kum ppanuussuhteisiin eri alo jen tu tkijoiden ja vakuutusy htiöiden 
edustajien k anssa, ja niiden avulla ennustet aan verkkoriko llisuuden tu levia suuntauksia ja 
uhkia ja laaditaan tähä n liittyviä strategioita. Täm än vuo ksi täm ä toim i edellyttää hyvin 
erilaista pätevyyttä kuin Europolin analyytikoi lta perinteisesti vaadit ut om inaisuudet. Kyky 
tuottaa realistisia uhka-arvioita ja niihin perust uvia strategioita verkkorikollisuuden alalla on  
Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen toim innan m enestyksen avain. Rekrytoitavalta 
henkilöltä edellytetään kokem usta, jotta hän voi ohjata t yöryhmää niin, että se pystyy 
tuottamaan riittävän laadukkaita, johdonmukaisia ja kohdennettuja analyysituotteita.  

Kenttätyö: + 2 spesialistia AD5 

Neuvoston päätelm ien perustee lla Euroopan verkkorikostorjunt akeskukseen tarvitaan m yös 
henkilöstöä toteu ttamaan kenttätyöhön ja viestintään liittyv iä tehtäviä.  Valtaos a 
verkkorikollisuutta koskevista tiedoista saadaan lainvalvontav iranomaisten ulkopuolisista 
lähteistä. Jos Euroopan verkkorikostorjunt akeskuksesta halutaan tehdä täm än alan 
huippuyksikkö, joka tuottaa lisäar voa operatiiviseen toimint aan, on rakennettava vahvat 
suhteet ja tehtävä yhteistyöt ä m uiden verkkorikollisuudesta kiinnostuneiden toim ijoiden 
kanssa. Tämän toiminnan tukemiseen tarvitaan 1 kenttätyön spesialisti vuonna 2014.  

Jotta vo itaisiin helpottaa vies tintää verkkor ikollisuuden asian tuntijoiden kesken , olisi 
varmistettava, että SP ACE-yhteistyöalustaa voidaan hyödyntää täysim ääräisesti. Vuonna  
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2014 tarvitaan 1 spesialisti hallinnoimaan alustan sisältöä ja moderoimaan sitä. Lisäksi tämän 
spesialistin tehtäv iin ku uluu ve rkkorikollisuuteen li ittyvien tapahtum ien, kuten vuosittain 
pidettävän Interpolin ja Europolin verkkorikollisuuskonferenssin, järjestäminen. 

2015 (+ 1 AD5 ja 1 AD6) = 10 väliaikaista toimihenkilöä 

Strategia: + 1 kokenut spesialisti AD6 
Koska verkkorikollisuus on erittäin m onimutkainen ja m onimuotoinen ala, tarvitaan 
lisäresursseja, joiden tehtävänä on valvoa strategista kirjoa ja laatia laadukkaita 
ennakkoarvioita. Tässä työssä painotetaa n vahvasti ennaltaehkäisyä monialaisen 
lähestymistavan avulla yhdessä kaikkien merkityksellisten kumppanien kanssa sekä politiikan 
suunnittelun että operatiiv isen toim innan ta solla. Näih in tehtäv iin tarv itaan 1 kokenut 
spesialisti (AD7). 

Kenttätyö: + 1 spesialisti AD5 

Yksi uusi spesialisti rekrytoidaa n, jotta voidaan laajentaa Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskuksen kenttätyön alaa s itten kun keskuksen toim inta pääsee täyteen 
vauhtiin. Täm än spesialistin teht ävänä on paitsi hallinnoida suhte ita yksityisiin ja julkisiin 
osapuoliin myös toimittaa ennakoivasti tietoja sekä  sisäistä että eri koh deyleisöille osoitettua 
ulkoista viestintää varten Euroopan verkkorik ostorjuntakeskuksessa tehdyn työn ja sen 
saavuttamien kokemusten pohjalta. 

2016–2019: (+ 2 AD5) = 12 väliaikaista toimihenkilöä 
Lisähenkilöstö parantaa strategist en analyy situotteiden laa tua ja esity stiheyttä. S en avulla 
voidaan myös kehittää keskuksen kenttätyötä. 

5. JOHTO 
Vuosina 2014–2019 näihin tehtäviin pyydetään vain  kaksi väliaikaista toimihenkilöä lisää. 
Yksi toimi korvaa AD12-toimen, jonka Europol luovuttaa keskuksen hallinnointiin.  

Toinen vastaa Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen strategisiin toimintoihin liittyviä uusia 
tehtäviä:  

– UUSI: Eur oopan verkkorikostorjuntakeskuks en johtoryhm än puheenjohtajana  
toimiminen ja toimien koordinointi 

– UUSI: Euroopan verkkoriko storjuntakeskuksen jo htoryhmän puitteiss a 
perustettavien neuvoa-antavien ryhmien johtaminen 

– UUSI: koordinointi ja sihteeristön tehtäv ät seuraavissa työryhm issä: CIRCAMP, 
VGT, EUCTF, EFC, ECTEG. 

Näiden tehtävien lisäksi toim enhaltija vast aa Euroopan verkkorikostorjuntakeskuksen eri 
valmiuksien operatiivisesta ja hallinnollisesta koordinoinnista. Li säksi tehtävänä on 
varmistaa, että Euroopan verkkorikostorjun takeskuksen toim innassa noudatetaan Europolin 
strategiaa ja työohjelmaa.  

2014–2019 (+ 1 AD12 ja 1 AD7) = 6 väliaikaista toimihenkilöä 


