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LÜHISELGITUS

Raamotsus 2002/475 oli omal ajal oluline samm terrorismivastase võitluse jaoks ELis. Tänu 
sellele otsusele ühtlustati kõikides liikmesriikides terrorismi mõiste ja kõnealuse tegevuse 
puhul kohaldatavad karistused. Komisjon on esitanud ettepaneku raamotsuse muutmiseks, 
eesmärgiga ajakohastada kehtivat juriidilist arsenali ja eelkõige selge kavatsusega luua 
nõuetekohane õiguslik raamistik küberterrorismi jaoks. Komisjoni ettepanekuga lisatakse 
algsesse teksti kolm kuritegu:

 avalik üleskutse panna toime terroriakt,
 värbamine terroristlikel eesmärkidel ja
 väljaõpe terroristlikel eesmärkidel.

Komisjon on võtnud suurel määral aluseks Euroopa Nõukogu terrorismi tõkestamise 
konventsiooni, mis muu hulgas käsitleb neid kolme rikkumist. Ehkki nii ei tundu, annab
nende kolme kuriteo lisamine olulise lisandväärtuse, kuna raamotsuse kohaldamisala on 
laiem.

 Esiteks on raamotsuses sätestatud terroristliku tegevuse määratlus laiem ja 
terviklikum kui Euroopa Nõukogu konventsioonis sätestatud määratlus. Näiteks ükski 
ÜRO konventsioonidest, millele Euroopa Nõukogu konventsioonis viidatakse, ei 
hõlma tsiviilelanike surma tulirelvade tõttu (ainult lõhkeainete tõttu)1...  

 Teiseks on raamotsuse õiguslik kord väga terviklik ja sisaldab näiteks karistuste 
süsteemi, mida kohaldatakse automaatselt mainitud kolme kuriteo puhul.

On siiski eriti tähtis, et liikmesriigid ratifitseeriksid võimalikult kiiresti Euroopa Nõukogu
terrorismi tõkestamise konventsiooni, kuna mõlema õigusakti paralleelne ja kombineeritud 
kohaldamine annaks ELi kodanikele ja Euroopa Nõukogu liikmesriikide kodanikele parimad 
tagatised.

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisega seoses on äärmiselt oluline selgitada algusest peale, 
et kehtiva õigusliku raamistikuga on need õigused, eriti sõna- ja ühinemisvabadus täielikult 
tagatud nii raamotsuses (artikli 1 lõikes 2), Euroopa Liidu õigusaktides (Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 6 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas) ning isegi inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonis, mille põhimõtteid ja sätteid tuleb ELis järgida. 
Ei ole üleliigne raamotsust täpsustada ning sõna- ja ühinemisvabadust rõhutada ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartale viidata. On siiski äärmiselt oluline selgitada, et ELi 
õigussüsteem kaitseb iseenesest täielikult inimõigusi. Kõik katsed vastandada 
terrorismivastast võitlust ja inimõiguste kaitset (kui võtta arvesse väidet, et terrorismi vastu 
saab võidelda üksnes inimõigusi kahjustades) tuleb täielikult kõrvaldada:  tegemist ei ole 
kaugeltki kahe kokkusobimatu eesmärgiga, terrorismivastase võitluse peamine õigustus on 
inimõiguste kaitse. Selline väärkäsitus on kunstlik, õiguslikult vale ja poliitiliselt ohtlik. 

Väljaõpet terroristlikel eesmärkidel soovitatakse samuti määratleda õigusrikkumise 

                                               
1  Vt Euroopa Nõukogu konventsiooni lisa.
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katsena, kuna veel kasutamata väljaõppe struktuuride avastamine ja neutraliseerimine on 
reaalne võimalus ning seda tuleb võtta arvesse.

Kuigi komisjoni ettepanekus on parandamisruumi, on see siiski asjakohane, kuna see 
tähendab olulist sammu edasi terrorismivastase võitluse tõhustamiseks ELis. Tuleb rõhutada, 
et komisjoni ettepanekuga ei võimaldata liikmesriikidel üksnes võidelda küberterrorismi 
vastu, vaid ka neutraliseerida kõik terrorismile avalikult üles kutsuvad ja terrorismi 
toetavad avalikud sõnumid, mis tahes vahendi abil ja igal pool. 

Eespool nimetatud põhjustel ja vaatamata muudatusettepanekutele, mis selles raportis 
esitatakse, tuleb komisjoni ettepanekut toetada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kuigi küberterrorismivastane võitlus 
on prioriteet, tuleb kõikides Euroopa 
Liidu liikmesriikides karistatavaks muuta 
ka avalik üleskutse terrorismile, kuna on 
vaja neutraliseerida kõik terrorismile 
avalikult üles kutsuvad ja terrorismi 
toetavad avalikud sõnumid, mis tahes 
vahendi abil ja igal pool. 

Or. es

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Käesolevas ettepanekus sisalduvad 
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muudatused täiendavad Euroopa 
Nõukogu 16. mai 2005. aasta terrorismi 
tõkestamise konventsiooni ning seetõttu 
on hädavajalik, et paralleelselt käesoleva 
otsuse jõustumisega ratifitseeriksid kõik 
liikmesriigid kõnealuse konventsiooni 
võimalikult kiiresti. 

Or. es

Selgitus

Euroopa Nõukogu konventsioonis sätestatud kuritegude lisamine ELi õiguslikku raamistikku, 
eriti raamotsusesse 475/2002 annab olulise lisandväärtuse, kuna neid kuritegusid 
reguleeritaks terviklikuma õigusliku korra raames. On siiski tähtis, et liikmesriigid 
ratifitseeriksid kõnealuse konventsiooni, kuna raamotsus seda ei asenda. Mõlema õigusakti 
paralleelne kohaldamine annab veelgi parema terrorismivastase kaitse, nii ELis kui ka 
kolmandates riikides, kes on Euroopa Nõukogu liikmed.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 punkt -1 (uus)
Otsus 2002/475/JSK
Artikkel 1 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega: 
"2. Käesolev raamotsus ei mõjuta 
kohustust austada põhiõigusi ja õiguse 
aluspõhimõtteid, mis on kirja pandud 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, ning 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud õigusi, eelkõige sõna- ja 
ühinemisvabadust.”.  

Or. es

Selgitus

Otsuse artikli 1 lõiget 2 tuleb ajakohastada, lisades viite Euroopa Liidu põhiõiguste hartale. 
Kaht põhivabadust, sõna- ja ühinemisvabadust, tuleb omakorda mainida eraldi, et 
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raamotsuse väärtõlgendus neid ei kahjustaks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1 punkt 2
Otsus 2002/475/JSK
Artikkel 4 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega: 2. Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et artikli 1 lõikes 1 ja 
artiklis 3 nimetatud õigusrikkumise katse, 
välja arvatud artikli 1 lõike 1 punktis f 
nimetatud valduses hoidmine ning artikli 1 
lõike 1 punktis i ja artikli 3 lõike 2 
punktides a–c nimetatud õigusrikkumised 
muudetakse karistatavaks.”

„Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid tagamaks, et artikli 1 lõikes 1 ja 
artiklis 3 nimetatud õigusrikkumise katse, 
välja arvatud artikli 1 lõike 1 punktis f 
nimetatud valduses hoidmine ning artikli 1 
lõike 1 punktis i ja artikli 3 lõike 2 
punktides a ja b nimetatud 
õigusrikkumised muudetakse 
karistatavaks.”

Or. es

Selgitus

Väljaõpe katset terroristlikel eesmärkidel tuleb käsitleda kuriteona kõikides ELi 
liikmesriikides. Veel kasutamata väljaõppe struktuuride avastamine ja neutraliseerimine on 
reaalne, mitte teoreetiline võimalus ning seda tuleb võtta arvesse.
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