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LAUSUNNOT 

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU 

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion 

määrittämisperusteiden ja-menettelyjen vahvistamisesta (KOM(2008) 820 lopull.) 

(2009/C 229/01) 

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja 
erityisesti sen 286 artiklan, 

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityi
sesti sen 8 artiklan, 

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsitte
lyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lo
kakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivin 95/46/EY ( 1 ), 

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tieto
jen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
45/2001 ( 2 ) ja erityisesti sen 41 artiklan, 

ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 
kohdan mukaisen lausuntopyynnön, jonka se sai komissiolta 
3 päivänä joulukuuta 2008, 

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: 

I JOHDANTO 

Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

1. Komissio lähetti ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neu
voston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansa

laisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän 
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä 
vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja 
-menettelyjen vahvistamisesta (jäljempänä ’ehdotus’ tai ’ko
mission ehdotus’) Euroopan tietosuojavaltuutetulle lausun
toa varten 3. joulukuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 45/2001 
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kuulemisesta olisi selke
ästi mainittava päätöksen johdanto-osassa. 

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu on osallistunut ehdotuksen 
laatimiseen aiemmassa vaiheessa, ja komissio on ottanut 
huomioon monet valmisteluvaiheessa epävirallisesti esiin 
otetut kohdat ehdotuksen lopullisessa tekstissä. 

Ehdotuksen tausta 

3. Tällä ehdotuksella laaditaan uudelleen niiden perusteiden ja 
menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään 
kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättä
män turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 
jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 2003 annettu neuvos
ton asetus (EY) N:o 343/2003 ( 3 ) (jäljempänä ’Dublin-ase
tus’). Komissio on esittänyt ehdotuksen osana ensimmäistä 
ehdotuspakettia, jolla pyritään lisäämään yhteisen euroop
palaisen turvapaikkajärjestelmän yhdenmukaisuutta ja par
antamaan suojelunormeja, kuten 4.–5. marraskuussa 2004 
hyväksytyssä Haagin ohjelmassa ja 17. kesäkuuta 2008 jul
kistetussa komission turvapaikkapolitiikan toimintasuunni
telmassa on esitetty. Haagin ohjelmassa komissiota pyy
detään saattamaan ensimmäisen vaiheen oikeudellisten vä
lineiden arviointi päätökseen ja antamaan toisen vaiheen 
välineet ja toimenpiteet neuvoston ja Euroopan parlamentin 
käsittelyyn niin, että ne voidaan hyväksyä ennen vuotta 
2010.

FI 23.9.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 

( 1 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 
( 2 ) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. ( 3 ) EYVL L 50, 25.2.2003, s. 1.



4. Ehdotusta on arvioitu tarkoin ja siitä on järjestetty kuu
lemismenettely. Siinä otetaan huomioon erityisesti komis
sion 6. kesäkuuta 2007 antama kertomus Dublinin yleis
sopimukseen perustuvan järjestelmän arvioinnista ( 1 ), jossa 
todettiin nykyjärjestelmässä olevan lukuisia oikeudellisia ja 
käytäntöön liittyviä puutteita, sekä kommentit, joita eri si
dosryhmät toimittivat yhteisen eurooppalaisen turvapaikka
järjestelmän tulevaisuutta koskevaan vihreään kirjaan ( 2 ) pe
rustuvan kuulemismenettelyn yhteydessä. 

5. Ehdotuksen päätavoitteena on tehostaa Dublinin yleissopi
mukseen perustuvaa järjestelmää ja varmistaa, että Dublin- 
menettelyn piiriin kuuluville henkilöille myönnettävän kan
sainvälisen suojelun tasoa kohennetaan. Lisäksi sillä pyri
tään lisäämään solidaarisuutta niitä jäsenvaltioita kohtaan, 
joihin kohdistuu erityisiä muuttopaineita ( 3 ). 

6. Ehdotuksella laajennetaan Dublin-asetuksen soveltamisalaa 
niin, että se kattaa myös toissijaista suojelua hakevat (ja 
saavat) henkilöt. Muutos on tarpeen, jotta varmistetaan yh
denmukaisuus EU:n säännöstön kanssa, erityisesti neuvos
ton direktiivin 2004/83/EY kanssa, joka annettiin 
29. huhtikuuta 2004 kolmansien maiden kansalaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi 
tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi 
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suoje
lun sisällöstä ( 4 ) (ns. aseman määrittelyä koskeva direktiivi), 
jossa otettiin käyttöön toissijaisen suojelun käsite. Lisäksi 
ehdotuksella yhdenmukaistetaan Dublin-asetuksen termino
logia ja määritelmät muiden turvapaikkasäännösten kanssa. 

7. Järjestelmän tehostamiseksi ehdotuksessa määritetään erityi
sesti takaisinottopyynnöille asetettavat määräajat, ja tieto
pyyntöihin vastaamiselle annettua määräaikaa lyhennetään. 
Vastuun lakkaamista koskevia lausekkeita on selkeytetty, 
samoin kuin harkintavaltalausekkeiden (humanitaariset 
syyt ja suvereniteetti) soveltamisolosuhteita ja -menettelyjä. 
Ehdotukseen on lisätty siirtämistä koskevia sääntöjä ja ny
kyisen riidanratkaisumekanismin soveltamisalaa on laajen
nettu. Ehdotus sisältää myös säännöksen, jossa velvoitetaan 
järjestämään hakijalle puhuttelu. 

8. Lisäksi komission ehdotuksessa esitetään hakijoille annetta
van suojelun tason parantamiseksi, että siirtopäätökseen 
olisi voitava hakea muutosta ja että toimivaltaisten viran
omaisten olisi päätettävä siirtopäätöksen täytäntöönpanon 
mahdollisesta keskeyttämisestä. Ehdotuksessa käsitellään oi
keutta oikeusapuun ja/tai oikeudelliseen edustajaan ja kie
lelliseen apuun. Ehdotuksessa viitataan myös periaatteeseen, 
jonka mukaan ketään ei pidä ottaa säilöön pelkästään sen 
vuoksi, että hän hakee kansainvälistä suojelua. Ehdotuksessa 
laajennetaan oikeutta perheenyhdistämiseen ja käsitellään 
ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja muiden erityisryhmien 
tarpeita. 

Lausunnon pääkohdat 

9. Tässä lausunnossa käsitellään pääasiassa niitä tekstin muu
toksia, joilla on eniten merkitystä henkilötietojen suojan 
kannalta: 

— säännökset, joilla pyritään tehostamaan tiedonsaanti
oikeutta, mm. täsmentämällä, mitä tietoja olisi annet
tava, missä muodossa ja milloin tiedot olisi annettava; 
on myös ehdotettu yhteistä tiedotteen käyttöönottoa; 

— uusi järjestelmä asian kannalta olennaisten tietojen vaih
toa varten jäsenvaltioiden välillä ennen siirtojen toteut
tamista; 

— tietojen vaihtoon käytetään suojattua tiedonvälityskana
vaa DubliNetiä. 

II YLEISIÄ HUOMIOITA 

10. Euroopan tietosuojavaltuutettu kannattaa komission ehdo
tuksen tavoitteita, erityisesti tavoitetta tehostaa Dublin-jär
jestelmää ja varmistaa, että Dublin-menettelyn piiriin kuu
luville henkilöille myönnettävän suojelun tasoa kohenne
taan. Hän ymmärtää myös syyt, joiden vuoksi komissio 
on päättänyt tarkistaa Dublin-järjestelmää. 

11. Tietosuojan riittävän tason varmistaminen on välttämätön 
edellytys myös tehokkaan täytäntöönpanon toteuttamiseksi 
ja muiden perusoikeuksien suojelun korkean tason varmis
tamiseksi. Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa tämän lau
sunnon täysin tietoisena siitä, että ehdotuksessa on otettu 
laajalti huomioon perusoikeudet, ei vain henkilötietojen kä
sittelyn osalta vaan myös kolmansien maiden ja/tai kansa
laisuudettomien henkilöiden monien muiden oikeuksien 
osalta, joista mainittakoon turvapaikkaoikeus, tiedonsaanti
oikeus laajasti ymmärrettynä, oikeus perheen yhdistämiseen, 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, oikeus vapauteen 
ja vapaus liikkua, lapsen oikeudet tai ilman huoltajaa ole
vien alaikäisten oikeudet. 

12. Sekä ehdotuksen johdanto-osan 34 kappaleessa että ehdo
tuksen perusteluosassa painotetaan lainsäätäjän pyrkimystä 
varmistaa ehdotuksen yhdenmukaisuus perusoikeuskirjan 
kanssa. Perusteluosassa viitataan nimenomaisesti henkilötie
tojen suojeluun ja turvapaikkaoikeuteen. Perusteluosassa 
tuodaan esiin myös se, että ehdotuksen sisältöä on tutkittu 
yksityiskohtaisesti, jotta säännökset ovat täysin yhteensopi
via yhteisön lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden yleis
periaatteisiin kuuluvien perusoikeuksien kanssa. Ottaen kui
tenkin huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävän 
tässä lausunnossa keskitytään pääasiallisesti ehdotuksen tie
tosuojanäkökohtiin. Tietosuojavaltuutettu pitää myöntei
senä sitä, että ehdotuksessa on annettu paljon huomiota 
tälle perusoikeudelle, ja katsoo tämän olevan olennaista 
Dublin-menettelyn tehokkuuden varmistamiseksi niin, että 
samalla noudatetaan perusoikeuksia koskevia vaatimuksia.
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13. Tietosuojavaltuutettu panee myös merkille, että komission 
ehdotuksessa pyritään yhdenmukaisuuteen muiden säädös
ten kanssa, jotka koskevat muiden laajojen tietoteknisten 
järjestelmien perustamista ja/tai käyttöä. Hän haluaa erityi
sesti painottaa, että sekä vastuun jakaminen tietokannasta 
että tapa, jolla valvontamalli on muotoiltu ehdotuksessa, 
ovat yhdenmukaisia SIS II:n kanssa ja viisumitietojärjestel
män kanssa. 

14. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että hänen roo
linsa valvonnan alalla on selkeästi määritelty toisin kuin 
edellisessä tekstiversiossa ilmeisistä syistä. 

III TIEDONSAANTIOIKEUS 

15. Ehdotuksen 4 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdassa sää
detään seuraavaa: 

”Heti kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on 
tehty, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on il
moitettava turvapaikanhakijalle tämän asetuksen 
soveltamisesta ja erityisesti seuraavista seikoista: 

f) siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voi
vat vaihtaa keskenään häntä koskevia tietoja ainoastaan 
tähän asetukseen perustuvien velvoitteidensa täytäntöön
panoa varten; 

g) siitä, että hakijalla on oikeus tutustua häntä itseään kos
keviin tietoihin ja oikeus pyytää, että häntä koskevat 
virheelliset tiedot oikaistaan tai että häntä koskevat sään
töjenvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, sekä oikeus 
saada tietoa näiden oikeuksien käyttämisestä ja niiden 
kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot, jotka 
käsittelevät henkilötietojen suojaa koskevat kantelut.” 

4 artiklan 2 kohdassa kuvataan, miten säännöksen 1 koh
dassa tarkoitetut tiedot olisi toimitettava hakijalle. 

16. Tiedonsaantioikeuden tosiasiallinen soveltaminen on ratkai
sevan tärkeää Dublin-menettelyn asianmukaisen toiminnan 
kannalta. Erityisesti on tärkeää varmistaa, että tiedot toimi
tetaan sellaisella tavalla, että turvapaikanhakija pystyy täysin 
ymmärtämään tilanteensa sekä oikeuksiensa laajuuden ja ne 
menettelyn vaiheet, joihin hän voi ryhtyä hänen tapaukses
saan tehtyjen hallinnollisten päätösten jälkeen. 

17. Tämän oikeuden soveltamisen käytännön näkökohtien 
osalta tietosuojavaltuutettu toivoo viittausta siihen, että eh
dotuksen 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioiden olisi käytettävä hakijoille tarkoi
tettua yhteistä tiedotetta, joka sisältää muiden tietojen 
ohella ”niiden kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteys
tiedot, jotka käsittelevät henkilötietojen suojaa koskevat 
kantelut.” Tietosuojavaltuutettu haluaa tässä yhteydessä pai

nottaa, että vaikka ehdotuksen 4 artiklan 2 kohdassa tar
koitetuilla kansallisilla tietosuojaviranomaisilla onkin toimi
valta käsitellä henkilötietojen suojaa koskevat kantelut, eh
dotuksen sanamuoto ei saisi estää hakijaa (rekisteröityä) esit
tämästä kantelua ensisijaisesti rekisterinpitäjälle (tässä ta
pauksessa Dublin-yhteistyöhön osallistuvat toimivaltaiset vi
ranomaiset). 4 artiklan 2 kohta nykymuodossaan näyttäisi 
edellyttävän, että hakijan olisi esitettävä pyyntönsä suoraan 
ja kaikissa tapauksissa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, 
kun tavanomaisen menettelyn ja jäsenvaltioissa noudatetun 
käytännön mukaan hakija jättää kanteensa ensisijaisesti re
kisterinpitäjälle. 

18. Tietosuojavaltuutettu ehdottaa myös, että 4 artiklan g ala
kohdan muotoilua muutettaisiin niin, että hakijalle myön
nettyjä oikeuksia selvennetään. Ehdotettu muotoilu on epä
selvä, sillä se voidaan tulkita niin, että ”oikeus saada tietoa 
näiden oikeuksien käyttämisestä (…)” olisi osa oikeutta tutus
tua tietoihin ja/tai oikeutta pyytää virheellisten tietojen oi
kaisemista (…). Lisäksi edellä mainitun säännöksen nyky
muotoilun mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava haki
jalle oikeuksien ”olemassolosta” niiden sisällön sijaan. Koska 
viimeksi mainittu näyttää olevan tyyliseikka, tietosuojaval
tuutettu ehdottaa, että 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaa 
muutetaan seuraavasti: 

”Heti kun kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on 
tehty, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on il
moitettava turvapaikanhakijalle (…): 

g) siitä, että hakijalla on oikeus tutustua häntä itseään kos
keviin tietoihin ja oikeus pyytää, että häntä koskevat 
virheelliset tiedot oikaistaan tai että häntä koskevat sään
töjenvastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, sekä oikeus 
saada tietoa näiden oikeuksien käyttämisestä ja tämän 
asetuksen 33 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten ja 
kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot.” 

19. Hakijalle annettavien tietojen toimittamistapojen osalta tie
tosuojavaltuutettu viittaa Eurodacin valvonnan koordinoin
tiryhmän ( 1 ) työhön (ryhmään kuuluu kunkin osallistuvan 
valtion tietosuojaviranomaisen edustajia ja Euroopan tieto
suojavaltuutettu). Ryhmä tutkii tällä hetkellä tätä kysymystä 
Eurodacin puitteissa tarkoituksena ehdottaa asian kannalta 
olennaista ohjausta heti kun kansallisten tutkimusten tulok
set on saatu ja koottu yhteen. Vaikka tämä koordinoitu 
tutkinta koskeekin erityisesti Eurodacia, sen tulokset ovat 
todennäköisesti kiinnostavia myös Dublinin yhteydessä, 
sillä niissä käsitellään kieliin/käännöksiin liittyviä kysymyk
siä ja turvapaikan hakijalle annettujen tietojen todellisen 
ymmärtämisen arviointia ym.
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IV LISÄÄ AVOIMUUTTA 

20. Ehdotuksen 33 artiklassa mainittujen viranomaisten osalta 
tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä, että komissio jul
kaisee kootun luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista viran
omaisista Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos luette
loon tehdään muutoksia, komissio julkaisee päivitetyn luet
telon kerran vuodessa. Koottu luettelo lisää avoimuutta ja 
helpottaa kansallisten tietosuojaviranomaisten suorittamaa 
valvontaa. 

V UUSI TIETOJENVAIHTOJÄRJESTELMÄ 

21. Tietosuojavaltuutettu panee merkille uuden järjestelmän 
käyttöönoton tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä 
ennen siirtojen toteuttamista (ehdotuksen 30 artikla). Hän 
pitää tämän tietojenvaihdon tarkoitusta oikeutettuna. 

22. Tietosuojavaltuutettu panee merkille myös ehdotuksessa esi
tetyt yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näi
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 
95/46/EY 8 artiklan 1–3 kohdan mukaiset erityiset tieto
suojatakeet, kuten: a) hakijan ja/tai hänen edustajansa ni
menomainen suostumus, b) tiedot välittävä jäsenvaltio pois
taa tiedot heti kun siirto on toteutettu ja c) ”Terveyttä kos
kevia henkilötietoja saa käsitellä vain terveydenhuollon am
mattihenkilö, jota koskee salassapitovelvollisuus kansallisen 
lainsäädännön tai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
asettamien sääntöjen nojalla, tai muu henkilö, jolla on vas
taava velvoite” (ja joka on saanut asianmukaisen lääketie
teellisen koulutuksen). Tietosuojavaltuutettu kannattaa 
myös sitä, että tietoja vaihdetaan vain suojatun DubliNet- 
järjestelmän kautta ja että sen suorittavat viranomaiset, 
joille on ennakkoon ilmoitettu asiasta. 

23. Järjestelmän rakenteen suunnittelu on hyvin tärkeää, jotta 
se olisi yhdenmukainen tietosuojajärjestelmän kanssa ottaen 
huomioon, että tietojenvaihtoon sisältyy myös hyvin arka
luonteisia tietoja, kuten tietoja ”siirrettävien hakijoiden eri
tyistarpeista, jotka yksittäisessä tapauksessa voivat koskea 
siirrettävän hakijan fyysistä ja mielenterveyttä”. Tietosuoja
valtuutettu kannattaa tämän osalta täysin ehdotuksen 
36 artiklan mukaan ottamista, jossa jäsenvaltiot velvoite
taan toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistami
seksi, että (…) tietojen väärinkäyttäminen on rangaistavaa 
seuraamuksin, kansallisen lainsäädännön mukaiset hallin
nolliset ja/tai rikosoikeudelliset seuraamukset mukaan lu
kien. 

VI TIETOJENVAIHDON SÄÄNTELY DUBLIN-JÄRJESTEL
MÄN PUITTEISSA 

24. Komission ehdotuksen 32 artiklassa säännellään tietojenvaih
toa. Tietosuojavaltuutettu osallistui käsittelyn aiemmassa 
vaiheessa tämän säännöksen laadintaan ja tukee komission 
ehdottamaa muotoilua. 

25. Tietosuojavaltuutettu painottaa, että on tärkeää, että jäsen
valtioiden viranomaiset vaihtavat tietoja henkilöistä Dubli
Net-verkon kautta. Näin voidaan varmistaa parempi turval
lisuus mutta myös parantaa toimien jäljitettävyyttä. Tieto
suojavaltuutettu viittaa tässä yhteydessä komission yksiköi
den valmisteluasiakirjaan (6.6.2007) ”Dublinin yleissopi
mukseen perustuvan järjestelmän arvioinnista neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille esitetyn kertomuksen liiteasia
kirja” ( 1 ), jossa komissio muistuttaa, että DubliNETin käyttö 
on pakollista aina, lukuun ottamatta poikkeustapauksia, 
jotka määritellään niiden perusteiden ja menettelyjen vah
vistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen 
maan kansalaisen ( 2 ) johonkin jäsenvaltioon jättämän turva
paikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 sovelta
mista koskevista säännöistä 2.9.2003 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1560/2003 (jäljempänä ’Dublin-asetuk
sen täytäntöönpanoasetus’) 15 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa. Tietosuojavaltuutettu painottaa, että edellä 
mainitun 15 artiklan 1 kohdan mukaista mahdollisuutta 
poiketa DubliNet-verkon käytöstä tulisi tulkita tiukasti. 

26. Tämän varmistamiseksi ehdotukseen on lisätty joitakin 
säännöksiä tai joitakin säännöksiä on muutettu, ja tietosuo
javaltuutettu on tyytyväinen kaikkiin näihin muutoksiin. 
Esimerkiksi ehdotuksen uusi 33 artiklan 4 kohta on muo
toiltu uudelleen sen selventämiseksi, että pyyntöjä mutta 
yhtä lailla vastauksia ja kaikkea kirjeenvaihtoa koskevat suo
jattujen sähköisten tiedonsiirtokanavien perustamiseen liit
tyvät säännöt (Dublin-asetuksen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 1 kohta). Lisäksi uuden 38 artiklan 2 kohdan 
poistaminen, jossa aiempi teksti (25 artikla) velvoitti jäsen
valtiot lähettämään pyynnöt ja vastaukset ”sellaista mene
telmää käyttäen, jossa on mahdollista saada todiste vastaan
ottamisesta”, selventää, että jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
tässä yhteydessä DubliNetiä. 

27. Tietosuojavaltuutettu toteaa, että Dublin-järjestelmän puit
teissa on säännelty suhteellisen vähän henkilötietojen vaih
toa. Vaikka joitakin tietojenvaihdon näkökohtia onkin käsi
telty Dublin-asetuksen täytäntöönpanoasetuksessa, nykyi
nen asetus ei näytä kattavan kaikkia henkilötietojen vaih
don näkökohtia, mikä on valitettavaa ( 3 ). 

28. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että kysymystä turva
paikanhakijaa koskevien tietojen vaihdosta on käsitelty 
myös Eurodacin valvonnan koordinointiryhmässä. Ennakoi
matta millään tavoin tämän ryhmän työn tuloksia tietosuo
javaltuutettu haluaa mainita jo tässä vaiheessa, että yksi 
mahdollisista suosituksista voisi olla samantyyppisten sään
töjen vahvistaminen, joista on sovittu Schengenin Sirene- 
käsikirjassa.
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( 1 ) SEC(2007) 742. 
( 2 ) EUVL L 222, 5.9.2003 s. 3. 
( 3 ) Tämä käy ilmi entistäkin selvemmin, jos verrataan sitä, miten SISin 

(SIRENE) puitteissa säädellään lisätietojen vaihtoa.



VII PÄÄTELMÄT 

29. Tietosuojavaltuutettu puoltaa komission ehdotusta asetuk
seksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman 
henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä 
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan 
jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvis
tamisesta. Hän ymmärtää myös syyt, joiden vuoksi komis
sio on päättänyt tarkistaa järjestelmää. 

30. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komission 
ehdotuksessa pyritään yhdenmukaisuuteen muiden säädös
ten kanssa, joilla säädellään tämän alan monitahoista oike
udellista kehystä. 

31. Tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että ehdotuk
sessa on annettu paljon huomiota perusoikeuksien noudat
tamiselle, erityisesti henkilötietojen suojelulla. Hän pitää tätä 
lähestymistapaa keskeisenä edellytyksenä Dublin-menettelyn 
tehostamiselle. Hän haluaa lainsäätäjän kiinnittävän erityistä 
huomiota uusiin tietojenvaihtojärjestelmiin, joihin sisältyy 

myös erittäin arkaluonteisia henkilötietoja turvapaikanhaki
joista. 

32. Tietosuojavaltuutettu haluaa myös tuoda esiin Eurodacin 
valvonnan koordinointiryhmän työn ja uskoo, että tämän 
ryhmän työtä voidaan hyödyntää järjestelmän toimintojen 
laadinnassa. 

33. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että joitakin tässä lausunnossa 
esitettyjä huomioita voidaan kehittää edelleen tarkastelta
essa tarkistetun järjestelmän käytännön toteutusta. Tieto
suojavaltuutettu osallistuu tämän lausunnon 24–27 koh
dassa mainitun DubliNet-verkon kautta tapahtuvan tiedon
vaihdon täytäntöönpanotoimenpiteiden määrittelyyn. 

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2009. 

Peter HUSTINX 
Euroopan tietosuojavaltuutettu
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