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Lisätään seuraava lausunto perustelujen jälkeen: 

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA 

Asia: Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn 

neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (COM(2015)0625 – C8-

0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Tausta 

 

Komissio esitti 2. helmikuuta 2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (COM(2015)0625 – 0281/0281(COD)). 

 

Komissio otti ehdotuksensa perustaksi SEUT 83 artiklan 1 kohdan ja 82 artiklan 2 kohdan 

c alakohdan. Ehdotuksen perusteluosassa, erityisesti sen 2 jaksossa, joka koskee 

oikeusperustan valintaa ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattamista, komissio 

totesi, että ehdotuksen tarkoituksena on korvata terrorismin torjumisesta tehty neuvoston 

puitepäätös 2002/475/YOS1 ja pyrkiä ottamaan EU:n tasolla käyttöön ajantasaista 

                                                 
1 Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, terrorismin torjumisesta (EYVL L 164, 22.6.2002, 

s. 3). 
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lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan vähimmäissäännöt terrorismirikosten määritelmästä, 

terroristiryhmään tai terroritoimintaan liittyvistä rikoksista sekä tällaisten rikosten 

seuraamuksista. Näin ollen 83 artiklan 1 kohta oli asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle. 

 

Koska ehdotukseen sisältyy uhrien oikeuksia koskevia säännöksiä, komissio katsoi alun perin, 

että ehdotuksen olisi perustuttava myös 82 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, jonka mukaan 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säätää 

rikosten uhrien oikeuksia koskevista vähimmäissäännöistä sikäli kuin se on tarpeen 

tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä 

poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä rikosasioissa. 

 

Kirjeenne mukaan kolme toimielintä sopivat toimielinten välisissä neuvotteluissa SEUT 

82 artiklan 2 kohdan c alakohdan poistamisesta ehdotuksen oikeusperustoista. Tätä muutosta 

perusteltiin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä, jonka mukaan silloin, kun 

toimenpiteellä on kaksi tarkoitusta tai siinä on kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on 

yksilöitävissä pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on 

ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota 

toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää. 

 

Toimielimet katsoivat, että tässä asiassa määräävä tekijä oli vähimmäissääntöjen 

vahvistaminen terrorismin määritelmästä ja terrorismirikosten seuraamuksista ja että uhrien 

oikeuksien sisällyttäminen direktiiviin oli ainoastaan liitännäinen asia. Näin ollen ne päättivät 

poistaa 82 artiklan 2 kohdan c alakohdan ehdotuksen oikeusperustoista. 

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänesti 8. joulukuuta 2016 

tekstistä, jonka toimielimet olivat hyväksyneet toimielinten välisissä neuvotteluissa. 

Täysistuntoäänestys on määrä pitää 15. helmikuuta 2017. 

 

II. Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat  

 

SEUT 82 artiklan 2 kohdan c alakohta kuuluu seuraavasti: 

 

82 artikla 

(aiempi SEU-sopimuksen 31 artikla) 

(...) 

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

annetuilla direktiiveillä säätää vähimmäissäännöistä sikäli kuin se on tarpeen tuomioiden ja 

oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen sekä poliisiyhteistyön ja 

oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi rajatylittävissä rikosasioissa. Näissä 

vähimmäissäännöissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusperinteiden ja -järjestelmien 

erot. 

 

Vähimmäissäännöt koskevat seuraavia asioita: 

(...) 

 

c) rikosten uhrien oikeudet; 

(...) 
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SEUT 83 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti: 

 

83 artikla 

(aiempi SEU-sopimuksen 31 artikla) 

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

annetuilla direktiiveillä säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista 

vähimmäissäännöistä erityisen vakavan rikollisuuden alalla, joka on rajatylittävää joko 

rikosten luonteen tai vaikutusten johdosta tai sen vuoksi, että niiden torjuminen yhteisin 

perustein on erityisesti tarpeen. 

 

Nämä rikollisuuden alat ovat terrorismi, ihmiskauppa sekä naisten ja lasten seksuaalinen 

hyväksikäyttö, laiton huumausainekauppa, laiton asekauppa, rahanpesu, lahjonta, 

maksuvälineiden väärentäminen, tietokonerikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus. 

(...) 

 

III. Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö 

 

Oikeusperustan valinta on tärkeää, koska unionin perustana on jaetun toimivallan periaate ja 

sen toimielimet voivat toimia vain tavalla, joka on perussopimuksessa niille annetun 

valtuutuksen mukainen1. Siksi oikeusperustan valinta ei ole harkinnanvaraista. 

 

Tietyt oikeusperustojen valintaan vaikuttavat periaatteet ovat peräisin unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännöstä.  Koska oikeusperustalla ensinnäkin on merkitystä aineellisoikeudellisen 

toimivallan ja menettelyn kannalta, asianmukaisen oikeusperustan valinnalla on 

perustuslaillista merkitystä2. Toiseksi EU:n toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava 

objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena. 

Näihin seikkoihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö3. Toimielimen toivomuksella 

saada osallistua tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen soveltamisalalla muuta 

tarkoitusta varten tehdyllä työllä tai toimen antamisen asiayhteydellä ei ole merkitystä4. 

 

Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta5. 

 

Periaatteessa toimella on oltava vain yksi oikeusperusta. Toimella voi olla useita oikeudellisia 

perustoja ainoastaan ”poikkeuksellisesti”6. Kahta oikeusperustaa voidaan kuitenkin käyttää 

silloin, kun toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa 

toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen.7 Jos tointa 

tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi tarkoitusta tai että siinä on kahdenlaisia tekijöitä, 

                                                 
1Lausunto 2/00, 6. joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirja, EU:C:2001:664, 3 kohta; lausunto 1/08, 

30. marraskuuta 2009, palvelukaupan yleissopimus, EU:C:2009:739, 110 kohta. 
2 Lausunto 2/00, 6. joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirja, EU:C:2001:664, 5 kohta; lausunto 1/08, 

30. marraskuuta 2009, palvelukaupan yleissopimus, EU:C:2009:739, 110 kohta. 
3 Ks. muun muassa tuomio, 25.helmikuuta 1999, parlamentti v. neuvosto, yhdistetyt asiat C-164/97 ja C-165/97, 

EU:C:1999:99, 16 kohta; tuomio, 30. tammikuuta 2001, Espanja v. neuvosto, asia C-36/98, EU:C:2001:64, 

59 kohta; tuomio, 12. joulukuuta 2002, komissio v. neuvosto, asia C-281/01, EU:C:2002:761, 33–49 kohta; 

tuomio, 29. huhtikuuta 2004, komissio v. neuvosto, asia C-338/01, EU:C:2004:253, 55 kohta. 
4 Ks. tuomio, 4. huhtikuuta 2000, komissio v. neuvosto, asia C-269/97, EU:C:2000:183, 44 kohta. 
5 Lausunto 2/00, 6. joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirja, EU:C:2001:664, 5 kohta. 
6 Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, EU:C:2009:518, 47 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö. 
7 Asia C-411/06, katso edellä. Katso myös asia C-43/12, komissio v. parlamentti ja neuvosto, EU:C:2014:298, 

30 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö.  
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joista toinen on määriteltävissä pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun 

taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen 

sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää.1 Näiden 

oikeusperustojen osalta mainitun toimen antamiseksi määrätyt menettelyt eivät myöskään saa 

olla keskenään yhteensopimattomia.2 

 

IV. Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö 

 

Ehdotuksen, sellaisena kuin se on epävirallisissa neuvotteluissa toimielinten muuttamana, 

1 artiklan mukaan ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa ”vähimmäissäännöt, jotka koskevat 

terrorismirikosten, terroristiryhmään liittyvien rikosten ja terroritoimintaan liittyvien rikosten 

määritelmiä ja rangaistuksia, sekä erityistoimenpiteitä terrorismin uhrien suojelemiseksi, 

tukemiseksi ja auttamiseksi” (korostus lisätty). 

 

Siitä lähtien kun terrorismin torjumisesta tehty neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS tehtiin, 

terrorismin uhka on voimakkaasti kasvanut ja muuttunut erityisesti viime vuosina. 

Kansainväliset ja alueelliset organisaatiot eivät ole olleet toimettomina tämän ilmiön edessä 

vaan ovat luoneet uusia normeja päätöslauselmien, yleissopimusten ja suositusten muodossa, 

jotta terrorismia voidaan torjua tehokkaammin. Komissio katsoo, että terrorismin torjumisesta 

tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2002/475/YOS on tarkistettava näistä välineistä johtuvien 

velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on korvata neuvoston 

puitepäätös 2002/475/YOS uudella direktiivillä, jolla terroritoimintaan liittyvien rikosten 

määritelmää koskeva unionin oikeudellinen kehys mukautetaan uusimpiin kansainvälisiin 

normeihin ja velvoitteisiin. 

 

Nämä kansainväliset normit ja velvoitteet on esitetty erityisesti kansainvälistä rauhaa ja 

turvallisuutta uhkaavia terroritekoja koskevassa YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmassa 2178(2014), joka annettiin 24. syyskuuta 20143, terrorismin 

ennaltaehkäisyä koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen4 22. lokakuuta 2015 

hyväksytyssä lisäpöytäkirjassa5 ja rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) terrorismin 

rahoittamisesta vuonna 2012 antamiin suosituksiin sisältyvän suosituksen nro 5, joka koskee 

terrorismin rahoittamisen säätämistä rangaistavaksi, tarkistetussa tulkintaohjeessa6. 

Tarkistetulla tulkintaohjeella selvennetään nyt YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 

2178 (2014) valossa sitä, että suosituksessa nro 5 kehotetaan valtioita säätämään 

rangaistavaksi sellaisten henkilöiden matkustamisen rahoittaminen, jotka matkustavat 

maahan, joka ei ole heidän asuinmaansa tai jonka kansalaisia he eivät ole, tehdäkseen, 

suunnitellakseen tai valmistellakseen terroritekoja tai osallistuakseen niihin tai antaakseen tai 

saadakseen terroristikoulutusta. 

                                                 
1 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja 

neuvosto, EU:C:2009:518, 46 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö; asia C-490/10, parlamentti v. neuvosto, 

EU:C:2012:525, 45 kohta; asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, EU:C:2008:605, 34 kohta. 
2 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I244, 17–25 kohta. 
3 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
4 Sopimus nro 217: terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja – 

Riika, 22.10.2015 – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. Unioni 

allekirjoitti lisäpöytäkirjan ja yleissopimuksen 22. lokakuuta 2015.  
5 Sopimus nro 196: terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus – Varsova, 16.5.2015 

– https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
6 FATF:n suositukset ja niiden tulkintaohjeet: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
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Valtaosa hyväksytystä tekstistä koskee itse asiassa rikosten ja seuraamusten määrittelyn 

yhdenmukaistamista luonnollisten henkilöiden osalta (2–16 artikla) sekä vastuuta ja 

seuraamuksia oikeushenkilöille (17 ja 18 artikla). 

 

Ehdotuksen 2 artikla koskee myöhempien säännösten kannalta merkityksellisiä määritelmiä. 

Ehdotuksen 3 artiklassa määritellään, mitkä rikokset olisi katsottava jäsenvaltioissa 

terrorismirikoksiksi. Ehdotuksen 4 artikla koskee terroristiryhmiin liittyviä rikoksia ja 

velvoittaa jäsenvaltiot säätämään rangaistavaksi terroristiryhmän johtamisen tai sen 

toimintaan osallistumisen tietoisena siitä, että osallistuminen edistää terroristiryhmän 

rikollista toimintaa. Ehdotuksen 5 artiklassa määritellään rikokseksi julkinen yllytys 

terrorismirikokseen. Ehdotuksen 6 artiklassa kielletään henkilöiden värvääminen tekemään 

terrorismirikoksia, edistämään terrorismirikosten tekemistä tai liittymään tässä tarkoituksessa 

järjestöön tai ryhmään.  Ehdotuksen 7 artiklassa säädetään rangaistavaksi terroristien 

kouluttaminen. Ehdotuksen 8 artiklassa tehdään rangaistavaksi terrorismiin liittyvän 

koulutuksen vastaanottaminen ja 9 artiklassa matkustaminen toiseen maahan 

terrorismitarkoituksessa. Ehdotuksen 10 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot säätävät 

rangaistavaksi terrorismitarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen helpottamisen. Ehdotuksen 

11 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot säätävät rangaistavaksi varojen antamisen 

käytettäväksi terrorismirikoksiin tai terroristiryhmään tai -toimintaan liittyviin rikoksiin. 

Ehdotuksen 12 artiklassa säädetään muista terroritoimintaan liittyvistä rikoksista, kuten 

ryöstö, kiristys taikka väärien hallintoasiakirjojen laatiminen tai käyttäminen 

terrorismitarkoituksessa. Ehdotuksen 13–23 artiklassa säädetään ehdotuksen 3–12 artiklassa 

säädettyihin rikoksiin liittyvistä yleisistä säännöksistä, mukaan lukien luonnollisille 

henkilöille määrättävät seuraamukset (15 artikla), lieventävät asianhaarat (16 artikla), 

oikeushenkilöiden vastuu ja oikeushenkilöille määrättävät seuraamukset (17 ja 18 artikla), 

ehdotuksessa tarkoitettuja rikoksia koskeva tuomiovalta ja syytteeseenpano (19 artikla), 

tutkintavälineet ja takavarikointi (20 artikla), toimenpiteet julkisesti yllyttäviä verkkosisältöjä 

vastaan (21 artikla), muutokset 20. syyskuuta 2005 terrorismirikoksia koskevasta 

tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä annettuun neuvoston päätökseen 2005/671/YOS1 (22 artikla) 

ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen (23 artikla). Ehdotuksen 27–31 artiklassa 

on loppusäädöksiä, jotka koskevat terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 

2002/475/YOS korvaamista (27 artikla), saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä 

(28 artikla), komission raportointivelvollisuuksia (29 artikla), voimaantuloa (30 artikla) ja 

osoitusta (31 artikla). 

 

Nämä säännökset sisältyvät neljään kuudesta osastosta: I osasto: Kohde ja määritelmät, 

II osasto: Terrorismirikokset ja terroristiryhmään liittyvät rikokset, III osasto: 

Terroritoimintaan liittyvät rikokset, IV osasto: Terrorismirikoksia, terroristiryhmään liittyviä 

rikoksia ja terroritoimintaan liittyviä rikoksia koskevat yleiset säännökset. VI osasto sisältää 

kaikille direktiiveille yhteiset loppusäännökset. 

 

Edellä esitetyn lisäksi ehdotuksen V osastossa vahvistetaan toimenpiteet uhrien 

suojelemiseksi, tukemiseksi ja avustamiseksi. Ehdotuksen 24–26 artikla ja niiden johdanto-

osat käsittelevät tätä kysymystä. 

 

Ehdotuksen 24 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että direktiivin 

kattamien rikosten tutkinta ja niistä syyttäminen eivät edellytä uhrin tai rikoksen kohteena 

                                                 
1 EUVL L 253, 29.9.2005, s. 22.  
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olevan muun henkilön ilmoitusta tai syytettä ja että terrorismin uhrin erityistarpeisiin 

vastaavat tukipalvelut ovat saatavilla välittömästi niiden mekanismien ja menettelyjen 

mukaisesti, joita on jäsenvaltioiden kansallisessa kriisiapuinfrastruktuurissa. Artiklassa 

säädetään asianmukaisen lääketieteellisen hoidon ja oikeusavun saatavuudesta terrorismin 

uhreille. Ehdotuksen 25 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä 

terrorismin uhrien ja heidän perheenjäsentensä suojelemiseksi. Ehdotuksen 26 artiklassa 

säädetään toisessa jäsenvaltiossa asuvien terrorismin uhrien oikeuksista.  

 

On huomattava, että näissä säännöksissä ja erityisesti 24 ja 25 artiklan säännöksissä viitataan 

useaan kertaan ja lähes systemaattisesti rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua 

koskevista vähimmäisvaatimuksista annettuun direktiiviin 2012/29/EU.1 Toimielinten välisten 

neuvottelujen tuloksena nämä viittaukset ovat nyt hyväksytyssä tekstissä. 

 

V. Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen 

 

Ehdotuksen tarkoituksesta ja sisällöstä edellä esitetyn analyysin perusteella näyttää siltä, että 

terrorismin torjunta rikosoikeutta yhdenmukaistamalla on selvästi säädöksen määräävä tekijä 

ja että sen vuoksi SEUT 83 artiklan 1 kohdan käyttö oikeusperustana on täysin perusteltua. 

 

Näin ollen olisi arvioitava, ovatko terrorismin uhrien suojelua, tukemista ja oikeuksia 

koskevien säännösten (ehdotuksen 24–26 artikla) tarkoitus ja sisältö vastaavia tai myös 

säädöksen määrääviä tekijöitä, jotka edellyttävät SEUT 82 artiklan 2 kohdan c alakohdan 

ottamista ehdotuksen oikeusperustaksi tai voidaanko niitä päinvastoin pitää ainoastaan 

liitännäisinä, mikä antaisi perusteen kyseisen artiklan poistamiseen oikeusperustoista. 

 

Tässä yhteydessä olisi pantava merkille, että sovitun tekstin 24–26 artiklan ja direktiivin 

2012/29/EU vertaileva analyysi osoittaa, että hyväksytty teksti perustuu suurelta osaltaan 

olemassa oleviin säännöksiin ja mekanismeihin eikä tuo olennaisia muutoksia olemassa 

olevaan oikeudelliseen kehykseen. Se tekee ennen kaikkea terrorismin uhrien erityistarpeet 

näkyvämmiksi. 

 

Vain kolmessa artiklassa yhteensä 31:stä käsitellään uhrien oikeuksia. Kussakin näistä 

säännöksistä ja niiden johdanto-osissa korostetaan, että on vastattava erityistarpeisiin, siis 

tekstin keskeisissä osissa määriteltyjen rikosten uhrien tarpeisiin. Näihin tarpeisiin vastataan 

joka tapauksessa olemassa olevan oikeudellisen kehyksen puitteissa ja direktiivillä 

2012/29/EU jo säädetyillä mekanismeilla. 

 

Itse asiassa direktiivi 2012/29/EU on säädös, jolla luodaan terrorismin uhrien suojelua, 

tukemista ja oikeuksia koskeva yleinen oikeudellinen kehys. Direktiivi 2012/29/EU perustuu 

SEUT 82 artiklan 2 kohtaan. Ehdotuksen 24–26 artiklan säännöksillä pyritään täydentämään 

tätä oikeudellista kehystä. Sovitun tekstin 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti ”tätä direktiiviä 

sovelletaan direktiivissä 2012/29/EU säädettyjen toimenpiteiden lisäksi ja niitä rajoittamatta”. 

 

Näiden säännösten ja niiden johdanto-osien yksityiskohtainen analyysi vahvistaa tämän 

toteaman. Ehdotuksessa ei puututa direktiivin 2012/29/EU 2 artiklassa vahvistettuun ”uhrin” 

määritelmään. Ehdotuksen 24 artiklan 1 kohdassa toistetaan direktiivin 2012/29/EU johdanto-

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien 

oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS 

korvaamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57). 
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osan 40 kappaleeseen jo sisältyvä periaate (omasta aloitteesta tapahtuva rikoksesta 

syyttäminen). Saman artiklan 2 kohdassa viitataan tukipalveluihin, jotka ovat jo käytössä 

direktiivin 2012/29/EU mukaisesti, ja selvennetään, että olemassa olevat yksiköt voivat tarjota 

asiantuntijatukea. Ehdotuksen 24 artiklan 3 ja 4 kohtien säännökset perustuvat paljolti 

direktiivin 2012/29/EU 2 lukuun ”Tietojen ja tuen antaminen”. Tämän lisäksi 4 kohta vastaa 

yhteistyötä ja palvelujen sovittamista yhteen koskevaa direktiivin 2012/29/EU 26 artiklaa. 

Ehdotuksen 24 artiklan 5 kohta koskee terroristihyökkäyksen uhrien lääketieteellistä hoitoa ja 

siinä korostetaan, että hoito on tarjottava ”kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän 

mukaisesti”. Direktiivin 2012/29/EU johdanto-osan 38 kappaleessa ja 4 artiklan 1 kohdan 

a alakohdassa on jo käsitelty kysymystä lääketieteellisestä avusta uhreille. Ehdotuksen 

24 artiklan 6 kohdassa mainitaan oikeusapu, jota uhrien olisi voitava saada ”direktiivin 

2012/29/EU 13 artiklan mukaisesti”. Ehdotuksen 25 artikla koskee terrorismin uhrien 

suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä, joiden pitäisi olla saatavilla ”direktiivin 

2012/29/EU 13 artiklan mukaisesti”. Ehdotuksen 26 artiklassa käsitellään toisessa 

jäsenvaltiossa asuvien terrorismin uhrien oikeuksia. Myös direktiivin 2012/29/EU 

17 artiklassa on otsikko ”Toisessa jäsenvaltiossa asuvien uhrien oikeudet”, ja se ja sisältää 

samanlaisia säännöksiä. 

 

Säädöksessä on useita muita säännöksiä, jotka koskevat muun muassa tutkintakeinoja ja 

takavarikointia, tiedonvaihtoa, verkkosisältöä koskevia toimenpiteitä ja uhreille annettavaa 

tukea ja suojelua. Näissä säännöksissä ei kuitenkaan näytetä pyrkivän itsenäiseen, sui generis 

-tavoitteeseen. Sen sijaan niillä näköjään vahvistetaan ja tuetaan määräävää tekijää, jotta 

annetaan kattava vastaus arvojen vakavaan rikkomiseen, jota terrorismi merkitsee. 

 

Vaikka näin ollen olisi periaatteessa mahdollista lisätä SEUT 82 artiklan 2 kohdan c alakohta 

käsiteltävänä olevan ehdotuksen oikeusperustaksi, ehdotuksen tarkoituksen ja sisällön, 

sellaisina kuin ne nyt ovat, arvioinnin valossa voidaan todeta, että se ei koskisi määräävää tai 

vastaavaa tavoitetta tai tekijää. Arvioinnista voidaan päätellä myös, että hyväksytyssä 

tekstissä olevien uhrien oikeuksia koskevien säännösten ei voida katsoa pyrkivän erilliseen, 

itsenäiseen tavoitteeseen. Niitä ei pitäisi myöskään pitää ei-toissijaisina suhteessa 

päätavoitteeseen. Siksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritellyt kriteerit 

sellaista poikkeuksellista tapausta varten, jossa säädös voi perustua useampaan vastaavaan 

oikeusperustaan, eivät välttämättä täyty. 

 

Näin ollen on suositeltavaa pitää uhrien oikeuksia koskevia säännöksiä mahdollisesti 

liitännäisinä säännöksinä säädöksen määräävään tekijään nähden, joka on turvallisuuden 

korkean tason varmistaminen aineellista rikosoikeutta yhdenmukaistamalla. Siksi SEUT 

82 artiklan 2 kohdan c alakohdan sisällyttäminen ehdotuksen oikeusperustaksi on 

mahdollisesti tarpeetonta ja sen poistaminen perusteltua. 

 

 

VI. Päätelmä ja suositukset 

 

Edellä esitetyn analyysin valossa voidaan päätellä, että SEUT 83 artiklan 1 kohtaa voidaan 

pitää asianmukaisena oikeusperustana ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston 

puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta, koska terrorismin torjunta rikosoikeutta 

yhdenmukaistamalla on selvästi säädöksen määräävä tekijä. 
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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 31. tammikuuta 2017 pitämässään 

kokouksessa äänin 18 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää1, että SEUT 82 artiklan 2 kohdan 

c alakohdan poistaminen ehdotuksen oikeusperustoista olisi mahdollista, koska tämä säännös 

ei ehdotuksen tarkoituksen ja sisällön, sellaisina kuin ne nyt ovat, arvioinnin valossa koske 

ehdotuksen määräävää tai vastaavaa tarkoitusta tai tekijää. 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (esittelijä), Mady Delvaux(varapuheenjohtaja), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, 

Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


