
PÄÄTÖKSET 

NEUVOSTON PÄÄTÖS, 

annettu 7 päivänä kesäkuuta 2012, 

DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Viron kanssa 

(2012/299/EU) 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityi
sesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 
2008/615/YOS ( 1 ) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan ja 25 ar
tiklan, 

ottaa huomioon päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 
2008/616/YOS ( 2 ) ja erityisesti sen 20 artiklan sekä sen liitteessä 
olevan 4 luvun, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, 
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan mukaan ennen 
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa hyväksyttyjen unio
nin toimielinten, elinten ja laitosten säädösten oikeusvai
kutukset säilyvät niin kauan kuin näitä säädöksiä ei ku
mota, julisteta mitättömiksi tai muuteta perussopimusten 
nojalla. 

(2) Näin ollen päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklaa sovelle
taan ja neuvoston on päätettävä yksimielisesti, ovatko 
jäsenvaltiot panneet täytäntöön mainitun päätöksen 6 lu
vun säännökset. 

(3) Päätöksen 2008/616/YOS 20 artiklassa säädetään, että 
päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tetut päätökset tehdään kyselyyn perustuvan arviointira
portin perusteella. Päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun 
mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta arviointi
raportin on perustuttava arviointikäyntiin ja testausajoon. 

(4) Viro on antanut neuvoston pääsihteeristölle tiedot kan
sallisista DNA-analyysitietokannoista, joihin sovelletaan 
päätöksen 2008/615/YOS 2–6 artiklaa, ja tuon päätök
sen 3 artiklan 1 kohdassa mainituista edellytyksistä auto
maattiselle haulle päätöksen 36 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti. 

(5) Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1 
kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä 
laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojen
vaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edelly
tykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se 
vastaa kyselyyn. 

(6) Viro on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja 
DNA-tietojen vaihtoa koskevaan kyselyyn. 

(7) Viro on toteuttanut Alankomaiden kanssa onnistuneen 
testausajon. 

(8) Viroon on tehty arviointikäynti, ja Alankomaiden arvi
ointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä raportin, joka 
on toimitettu asiaankuuluvalle neuvoston työryhmälle. 

(9) Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa on yhteen
veto kyselyn, arviointikäynnin ja DNA-tietojen vaihtoa 
koskevan testausajon tuloksista, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Viro on DNA-tietojen automaattisen haun ja vertailun toteutta
miseksi pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen 
2008/615/YOS 6 luvun tietosuojaa koskevat yleiset säännökset, 
ja sillä on oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja maini
tun päätöksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti tämän päätöksen voi
maantulopäivästä alkaen. 

2 artikla 

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä kesäkuuta 2012. 

Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 

M. BØDSKOV
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