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Sissejuhatus

Prümi lepingule kirjutasid 27. mail 2005 Prümis (Saksamaal) alla seitse liikmesriiki (Belgia, 
Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Madalmaad, Austria ja Hispaania) ning leping jõustus 
Austrias ja Hispaanias 1. novembril 2006 ja Saksamaal 23. novembril 2006. Veel kaheksa 
liikmesriiki (Soome, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Rootsi, Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka) on 
ametlikult teatanud kavatsusest Prümi lepinguga ühineda.

Leping kehtestab õigusliku raamistiku liikmesriikide koostöö edasiarendamiseks võitluses 
terrorismi, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserändega; konkreetselt näeb leping ette 
DNAd, sõrmejälgi ja sõidukite registreerimist puudutava teabe vahetamise ning piiriülese 
politseikoostööga seotud isikuandmete ja isikustamata andmete vahetamise lepinguosaliste 
vahel.

Prümi leping on rahvusvaheline leping, mis on vastu võetud väljaspool Euroopa Liitu, kuid 
mis on samas sisuliselt tihedalt seotud ELiga. Lepingu vastuvõtmine ja selle Euroopa Liidu 
raamistikuga sidumise algatus sarnaneb mingil määral sellega, mis on toimunud nn Schengeni 
õigustikuga. ELi eesistujariik Saksamaa algatas ministrite mitteametlikul kohtumisel 
Dresdenis 15.-16. jaanuaril 2007 arutelu Prümi lepingu lõimimiseks ELi õigusraamistikku. 
Ettepanek paistis kohtumisel leidvat laiapõhjalist toetust.1 ELi justiits- ja siseküsimuste 
nõukogu kohtumisel 15. veebruaril 2007 lepiti kokku, et osa Prümi lepingust lõimitakse 
kolmanda samba otsusega ELi õiguslikku raamistikku.
See puudutab kõiki küsimusi, mis on seotud politsei- ja õigusalase koostööga 
kriminaalasjades, väljaarvatud sätteid, mis reguleerivad politsei piiriülest sekkumistegevust 
otsese ohu korral (lepingu artikkel 25) ja sätted, mis reguleerivad koostööd taotluse korral 
(lepingu artikkel 27).
Prümi otsuse eesmärk on tihendada ja kiirendada teabevahetust asutuste vahel.
Selleks tuleb teha võimalikuks üksikisiku DNA andmete võrdlemine liikmesriikide 
automatiseeritud registrites sisalduvate andmetega. Antud isikuandmeid saaks võrku 
ühendada riiklike kontaktpunktide abil (mis tuleb rajada). Samuti on võimalik vahetada teavet 
sõrmejälgede ning sõidukite registreerimise kohta. Riiklikke kontaktpunkte saab kasutada ka 
terrorismivastases võitluses.

Haagi programmi2 kohaselt peab andmevahetus põhinema 1. jaanuarist 2008 kättesaadavuse 
põhimõttel. See tähendab, et oma kohustuste täitmiseks teavet vajav liikmesriigi 
õiguskaitsetöötaja võib seda saada mõnest teisest liikmesriigist (teave tehakse 
„kättesaadavaks”).

Komisjon tutvustas 2005. aasta oktoobris kättesaadavuse põhimõtet käsitlevat nõukogu 
raamotsuse eelnõud. Raportööriks nimetati selles küsimuses Hr. Alvaro. Käesoleva hetkeni ei 
ole selles küsimuses kuigi kaugele jõudnud. 

  
1 Hoolimata sellest, et tunti mõningal määral muret rakendamisega seotud kulutuste üle ning kahtlusi oli seoses 
artikliga 25 („meetmed ilmse ohu korral”), vt nõukogu, 5. veebruar 2007, dokumenti 6003/07.
2 Vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamist Euroopa Liidus käsitlev Haagi programm võeti vastu Euroopa 
Liidu Nõukogu poolt 5. novembril 2004. aastal.
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Euroopa Parlamendilt küsitakse3 ühtlasi hiljemalt 7. juuniks arvamust piiriülese koostöö 
tõhustamiseks eelkõige terrorismi ja piiriülese kuritegevusega võitlemisel (Prümi otsus). 
Raportöör taunib aja vähesust arvamuse ettevalmistamisel nii olulises ja keerulises küsimuses.

Raportööri mõned esmased tähelepanekud

Raportöör on igati teadlik antud vahendi erilisest tähtsusest piiriüleses politseikoostöös ning 
võitluses organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. Siiski soovib ta rõhutada paari küsimust, 
mis tema arvates vajavad enamat tähelepanu:

1) Prümi lepingu üle peetud läbirääkimiste ja selle vastuvõtmise viis

Prümi lepingu üle peeti läbirääkimisi ning see võeti vastu väga läbipaistmatul viisil, põhjaliku 
demokraatliku kontrollita (liikmesriikide parlamendid kaasati vaid ratifitseerimisjärgus ja 
Euroopa Parlament kaasati alles praegu nõuandva institutsioonina nõukogu otsuse eelnõu 
kohta). Kuigi Prümi lepingu artikli 1 lõikes 4 märgitakse, et „hiljemalt kolme aasta 
möödumisel konventsiooni jõustumisest esitatakse selle rakendamisel saadud kogemuste 
hindamise põhjal ning konsulteerides Euroopa Komisjoniga või Euroopa Komisjoni 
ettepaneku kohta algatus, kooskõlas Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse 
asutamislepinguga, eesmärgiga kaasata konventsiooni sätted Euroopa Liidu 
õigusraamistikku”, on nõukogu otsuse eelnõu juba esitatud. 

Raportööri arvates on Prümi lepingu lõimimine ELi raamistikku iseenesest hea samm, sest see 
suurendab läbipaistvust ja õiguskindlust, samas kui on kahetsusväärne, et hetkel plaanitakse 
kaasata vaid osa selle sisust (nimelt kolmanda sambaga seotud teemad). Küsimusi, mis juba 
kuuluvad ühenduse pädevusse (st lepingu artiklite 14-16 õhujõude puudutavad sätted ja 
artiklitega 17-19 sätestatud ebaseadusliku sisserände vastased meetmed), ei liideta ELi 
raamistikku; need jäävad vaid Prümi rahvusvahelisse lepingusse. Selle tulemusel tekib kaks 
erinevat seaduste kogumikku, mis ei soodusta õiguslikku selgust. Nende Prümi lepingu osade 
puhul, mis ilmselgelt kuuluvad ühenduse pädevusse, võib tekkida kahtlus, et nende sätete 
säilitamine osana rahvusvahelisest lepingust võib tähendada EÜ asutamislepingu rikkumist. 
Ühtlasi on nõukogu otsuse seos muude kahe- ja mitmepoolsete lepingutega (st Prümi lepingu 
kui niisugusega) teema, mis nõuab rohkem tähelepanu (nõukogu otsuse eelnõu artikkel 36).

Raportöör on üldiselt arvamusel, et selline ebaselge õiguslik olukord tuleneb peamiselt 
sammaste süsteemi kunstlikkusest ning esimese ja kolmanda samba pädevuste ebaselgest 
piiritlemisest. Euroopa põhiseaduse lepingu vastuvõtmine oleks laiendanud ühenduse 
meetodit kõigile justiits- ja siseküsimustele, kaotades ära ühehäälsuse nõude nõukogus 
paljudes küsimustes. Selles osas kiidab raportöör heaks Berliini deklaratsiooni vastuvõtmise 
ning peab oluliseks, et tulevased institutsioonilised reformid kinnistavad Euroopa põhiseaduse 
lepingus sisalduvad parandused kõigis justiits- ja siseküsimustes. Seni tuleb meeles pidada, et 
Euroopa Liidu lepingu artikkel 42 (nn üleminekuklausel) juba sisaldab võimalust nihutada 
mõned küsimused kolmandast sambast ühenduse sambasse (nagu ka eesistujariik Soome 
soovitas). See võimalus on väärt viivitamatut kaalumist, täitmaks demokraatialünka, mis on 
endiselt olemas nii tundlikus valdkonnas nagu kodanike põhiõigused.

  
3 kirjaliku pöördumisega 1. märtsil 2007
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2) Mõned erimeetmed otsuse eelnõus 

Raportöör töötab eelkõige tasakaalu leidmise suunas nõudmiste vahel, mida seoses peamiste 
Euroopa Liidu põhialuseid ähvardavate ohtudega võitlemisel politseikoostöö toimimisele ja 
tõhususele esitatakse, ning põhiõiguste kaitse ja edendamise vahel.

Seepärast peaksid kavandatavad meetmed olema tingimata tarvilikud ja olukorrale vastavad. 
Probleemsete olukordade lahendamiseks tuleks ühtlasi kehtestada hindamis-, kontrolli- ja 
õiguskaitsemeetmed.
Vastavalt nõukogu andmekaitset käsitlevas raamotsuse ettepanekus andmekaitse kohta 
kolmanda samba raames (artikli 2 punkt a) äratoodud isikuandmete määratlusele käsitletakse 
DNA mittekodeeritud osa põhjal tuvastatud DNA profiili, millel on viitenumber, kui 
isikuandmeid, sest see võimaldab tuvastada üksikisikut (olgugi kaudselt). Ka käesoleva 
algatuse artikli 24 lõike 1 punktis 1 nõustutakse, et niimoodi tuvastatud DNA profiili puhul on 
tegemist isikuandmetega. Seetõttu tuleks nimetatud juhul rakendada samasuguseid tagatisi 
nagu raamotsuses soovitatakse, nimelt eelnevat ja ühtlustatud kontrolli taotluste üle andmetele 
juurdepääsu võimaldamiseks. Seetõttu ei ole artikli 3 lõikes 3 ja artiklis 5 sätestatud eeskirjad 
piisavad, sest need viitavad vaid siseriiklike õigusaktidega sätestatud kriteeriumitele. 
Liikmesriikide võimalus taodelda DNA proovi võtmist võib tagatiste osas tekitada 
õigusalaseid probleeme, kuna liikmesriikide kohtusüsteemid on erinevad. Seetõttu tuleks 
kavandada tingimuste ja kaitsemeetmete põhjalikum täpsustamine. Kuigi kokkulangevuse või 
selle puudumise tuvastamisel põhinev süsteem tundub olevat tasakaalustatud mehhanism, on 
oluline sätestada mitte ainult selle tehnilised menetlused (artikli 6 lõige 2), vaid ka 
isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise olemuslikud nõuded. Samasuguseid tagatisi tuleb 
rakendada sõrmejälgede andmete ja sõidukite registreerimisandmete osas.
Erilist ettevaatust eeldatakse siis, kui isikuandmeid vahetatakse seoses suursündmustega ja 
terroriaktide ennetamiseks, sest selline teabevahetus põhineb oletataval riskil. Sellest 
tulenevalt tuleb panna paika täpsed teabevahetuse tingimusteta vajalikkuse ja selge 
põhjendatuse kriteeriumid.
Ettepaneku 5. peatükis osutatud ühisoperatsioonide puhul on oluline määratleda täpsemad 
eeskirjad ühisoperatsioonide kooskõlastamiseks Europoli tegevusega ning kulude jagamiseks 
neis operatsioonides osalevate liikmesriikide vahel.

Lisaks sellele, et artiklis 33 osutatud deklaratsioonid esitatakse nõukogu peasekretariaadile 
ning edastatakse liikmesriikidele ja komisjonile, tuleks neid korrapäraselt avaldada Euroopa 
Liidu Teatajas.

Raportöör peab oluliseks, et nõukogu edastab parlamendile käesoleva otsuse rakendamisest 
tulenevate kulude hindamise ja täpsustab ühtlasi, kas kulud on kavas katta ühenduse eelarvest4

või liikmesriikide poolt.

3) Keeruline suhe nõukogu otsuse eelnõu ja Prümi lepingu haldusliku ja tehnilise 
rakenduskokkuleppe vahel5

  
4 Vt nõukogu, 5. veebruar 2007, dokumenti 6003/07, punkt 4.
5 Rakenduskokkulepe sõlmiti 5. detsembril 2006; vt nõukogu, 22. jaanuar 2007, dokumenti 5437/07.
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Nõukogu otsuse artikkel 34 sätestab, et „nõukogu võtab vastu käesoleva otsuse 
rakendamiseks ühenduse tasemel meetmed kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 34 teise 
lõigu punkti c teise lausega sätestatud menetlusega”. Samaaegselt Prümi lepinguga sõlmiti 
Prümi lepingu rakendamise haldus- ja tehnilisi eeskirju puudutav kokkulepe. Nõukogu 
sätestas nimetatud rakenduseeskirjades, et „sätete tehnilisel rakendamisel ei tohi muuta Prümi 
lepingu rakendamisel juba kasutatavaid lahendusi”.6 Raportööri arvates on olukord väga 
murettekitav, sest rakendusmeetmed (st ühiseid (politsei-) operatsioone puudutavad meetmed) 
tunduvad väga üksikasjalikud, kuid on oht, et meetmed viiakse ellu demokraatliku kontrollita.

4) Suhe teiste ettepanekutega

Eesistujariik Saksamaa ei kavatse lõimida Prümi lepingu artiklit 27 („Taotluse korral tehtav 
koostöö”) ELi õiguslikku raamistikku, sest selle sisu hõlmab 18. detsembri 2006 raamotsus 
2006/960/JHA Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe 
vahetamise lihtsustamise kohta (Antoine Duquesne’i raport). 

Siiski on olemas seosed teiste õigusaktidega, mis tuleks läbi vaadata, et tuvastada, kas
praeguse nõukogu otsuse eelnõu sätted on nendega kooskõlas ja mitte vastuolus. Raportööri 
arvates puudutab see vähemalt järgmiseid meetmeid: 
- ettepanekut võtta vastu nõukogu raamotsus teabevahetuse kohta kättesaadavuse põhimõttel 
(raportöör Alexander Alvaro);
– ettepanekut võtta vastu nõukogu raamotsus andmekaitse kohta kolmanda samba raames 
(raportöör Martine Roure). Üldine õiguslik raamistik, mis käsitleb andmekaitset kolmanda 
samba raames on oluline ja seda tuleb eelistada iga juhtumi kaalumisele eraldi.7 Sellest 
tulenevalt kohaldatakse käesoleva nõukogu otsuse suhtes nii nõukogu raamotsust andmekaitse 
kohta (pärast selle jõustumist), kui ka Schengeni infosüsteemi (SIS II, raportöör Carlos 
Coelho) ja viisainfosüsteemi (raportöör Sarah Ludford). Igal juhul tuleb viited Euroopa 
Nõukogu 1981. aasta konventsioonile ja teistele artikli 25 lõikes 1 nimetatud õigusaktidele 
asendada või neid tuleb täiendada viitega raamotsusele andmekaitse kohta;
– Austria Vabariigi algatust, mille eesmärgiks on nõukogu otsuse rakendamine, parandamaks 
ELi liikmesriikide eriüksuste koostööd (algatus ATLAS, raportöör Fausto Correia);
– Europoli juurdepääsu andmetele tuleb täpsustada (Europoli aruanne, raportöör Agustín Díaz 
de Mera);
– avaliku korra ja turvalisuse alast koostööd puudutavat ühismeedet 97/339/JHA ning 13. 
juunil 2002 vastu võetud nõukogu raamotsust ühiste uurimisrühmade kohta.

  
6 Nõukogu, 5. veebruar 2007, dokument 6003/07.
7 Vt ka Euroopa andmekaitseinspektori, 4. aprill 2007, arvamust Prümi algatuse  kohta. 


