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SELETUSKIRI 

1. ETTEPANEKU TAUST 
Euroopa Polits eiamet (Europol) o n loodud valitsustevahelis e organina, m ille tegevust 
reguleeritakse 1999. aastal jõustunud  liikm esriikidevahelise konventsioon iga. 
Nõukogu 2009. aasta otsusega m uudeti Europol ELi  asutuseks, m ida rahastatakse ELi 
eelarvest. 

Europoli ülesanne on toetada riiklike õiguskait seorganite tegevust ja nende koostööd raske 
kuritegevuse ja terrorismi ennetamisel ja nende vastu võitlemisel. Europol aitab liikmesriikide 
õiguskaitseasutustel teavet vahe tada ja analüüsib kuritegevust,  aidates seega liikmesriikide 
politseil uurida piiriüleseid juhtumeid. 

Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 88 kohaselt reguleeritakse Europoli m äärusega, mis 
võetakse vastu seadusandliku tavam enetluse kohaselt. Lisaks peavad kaasseadusandjad selle 
kohaselt ette nägem a ka Euroopa Parlam endi ja riikide parlam entide koostöös toim uva 
Europoli tegevuse kontrollimise menetlused. 

Euroopa Polits eikolledž (CEPOL)  asutati 2005. aastal ELi asutusena,  m ille üles anne on  
õiguskaitseametnike koolitam isega seonduvad tegevused. Selle eesm ärk on hõlbustad a 
liikmesriikide politseijõudude koostööd, korraldades Euroopa politseitöö mõõt mega kursusi. 
Euroopa Polits eikolledž m äärab kindlaks ühi se õppekava konkreets etel teem adel, levitab 
teadusuuringute tulem usi ja head tava, koordi neerib politsei vanem ametnike ja koolitajate 
vahetusprogrammi ja võib osaleda ELi toetusel toimuvates konkreetsetes projektides. 

Programmis „Stockholm i progra mm – avatud ja tu rvaline Euroopa kodanike teenistuses ja 
nende kaitsel” 1 osutas Euroopa Ülem kogu vaj adusele ar endada Europoli, et sellest saaks 
„liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise te abevahetuse keskus ning teenuseosutaja ja 
keskkond õiguskaitseteenistustele”,  ning tegi ettepaneku luua liikmesriikides ja Euroopa  
tasandil üleeuroopalisi õiguskait setöötajate koo lituskavasid ja vahetusp rogramme, r õhutades 
seejuures CEPOLi rolli neile Euroopa mõõtme andmisel. 

Oma teatises „ELi sisejulgeo leku strateegia toim imine: v iis samm u turvalisem a Euroopa  
suunas”2 nim etas kom isjon pe amised ülesanded, põhim õtted ja suunised ELi 
julgeolekuprobleemide lahendam iseks ning arvukalt Europoli ja CEPOLit hõlm avaid 
meetmeid, m is aitavad lahend ada rask etest kuritegudest ja ter rorismist põ hjustatud 
julgeolekuriske. 

Viimase kümne aasta jooksul on ELis raske ja  organiseeritud kuritegevus suurenenud ning 
muutunud m itmekülgsemaks3. Europoli 2013. aasta hinnangus organiseeritud kuritegevuse  
ohtude kohta ELis (SOCTA 2013)  leiti, et „raske  ja organiseeritud kuritegevus on järjest 
dünaamilisem ja keerukam  nähtus ning kuju tab endast püs ivat olu list ohtu ELi ohutusele ja 
õitsengule”4. Lisaks m ärgitakse uuringus, et „ühi skonna ja äritegevuse globaliseerum ise 
mõjud on sam uti aidanud kaasa kuritegevuse oluliste uute variats ioonide tekkele, m illes 
kuritegelikud võrgustikud kasutavad õiguslünkas id, internetti ja m ajanduskriisiga seotud 
tingimusi ebaseaduslik u kasum i teenim iseks väikese riskiga” 5. Internetti kas utatakse 
kuritegude korraldam iseks ja el luviimiseks, kasutades seda teabevahetuskanalina, turuna, 

                                                 
1 ELT C 115, 4.5.2010, lk 1. 
2 K OM(2010) 673 (lõplik). 
3 Europoli 2011. aasta hinnang organiseeritud kuritegevuse ohtude kohta ELis. 
4 Europoli 2013. aasta hinnang raske ja organiseeritud kuritegevuse ohtude kohta ELis (SOCTA 2013). 
5 Europoli 2013. aasta hinnang raske ja organiseeritud kuritegevuse ohtude kohta ELis (SOCTA 2013). 
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värbamis- ja finantsvahendina. Lisaks hõlbusta b interneti kasutamine uute küberkuritegevuse 
vormide ja m aksekaardipettuste ning laste seks uaalse kuritarvitam isega seotud m aterjalide 
levikut6. 

Rasked kuriteod põhjustavad seetõttu järjest suuremat kahju ohvritele, tekitavad ulatuslikku 
majanduskahju ja õõnestavad turvatunnet. S ee ag a tähendab, et inimesed ei saa täielikult 
kasutada om a vabadusi ja õigu si. Kuriteod, nagu inim kaubandus,7 ebaseaduslik 
narkokaubandus,8 ja  re lvaäri,9 finantskuriteod, nagu korruptsioon, 10 pettu s11 ja rahapesu, 12 
ning küberkuritegevus, 13 ei ohus ta m itte üksnes Euroopas  elevate inim este isiklikku ja 
majanduslikku turvalisust, vaid nendega teenit akse ka suurt ebaseaduslikku kasum it, m is 
tugevdab kuritegelike võrgustike või mu ja jä tab r iigiasutused ilm a väga vajaliku st tu lust. 
Terrorism kujutab ELi julgeolekule jätkuv alt suurt ohtu, kuna Euroopa ühiskonnad on 
terroriaktide suhtes endiselt haavatavad14. 

Kuritegevus on Euroopa Liidu kodanike arva tes üks viiest suuremast probleemist15. Vastustes 
küsimusele, m illele peaksid ELi institu tsioonid keskendu ma, oli neljandal koh al võitlus 
kuritegevuse vastu 16. Viim ases uuringus väljendas enam ik ELi internetikasutajatest suurt 
muret küberturbe ja küberkuritegevuse pärast17. 

Seda silmas pidades peavad ELi asutused t õhusalt ja tule muslikult toetama õiguskaits ealast 
koostööd, teabe jagamist ja koolitust. 

                                                 
6 Europoli 2011. aasta hinnang organiseeritud kuritegevuse ohtude kohta ELis. 
7 UNOCD hinnangul (2010) on „Euroopas 140 000 inimkaubanduse ohvrit ning inimkaubitsejad teenivad 

aastas 3  miljardit USA dollarit brutotulu. Arvestades seda, et in imesi kuritarvitatakse keskmiselt kaks 
aastat, teeb see 70 000 uut inimkaubanduse ohvrit aastas. See suundumus tundub olevat stabiilne.” 

8 Euroopa Narkootikumide j a Narko maania Seirek eskuse 2 012. aasta aru ande koh aselt, mis k äsitles 
narkoprobleemi ol ukorda E uroopas, m oodustasid na rkootikumidest põhj ustatud su rmad 2 011. aast al 
4 % kõikidest su rmajuhtumitest 1 5–39aastaste eu rooplaste seas n ing h innanguliselt 1 ,4 m iljonit 
eurooplast tarvitavad opioide. 

9 UNOCD (2010) leid is, et „dokumenteeritud ülemaailmse seadu sliku r elvakaubanduse v äärtus oli 
2006. aastal h innanguliselt lig ikaudu 1,58 miljardit USA do llarit, kusju ures reg istreerimata, k uid 
seaduslikud tehingud moodustasid veel umbes 100 miljonit USA dollarit. Ebaseadusliku turu suurus on 
kõige l evinuma hi nnangu kohaselt 1 0–20 % sead uslikust t urust, m is teeb umbes 17 0 m iljonit k uni 
320 miljonit USA dollarit aastas.” 

10 Korruptsioon l äheb ELi  majandusele maksma hinna nguliselt 12 0 m iljardit eur ot aast as, vt  
KOM(2011) 308 (lõplik). 

11 Europoli 2 011. aast a hi nnangus organiseeritud kuritegevuse ohtude ko hta ELi s järel datakse, et  
kuritegelikud rühmitused teenisid 2009. aastal maksekaardipettustega üle 1,5 miljardi euro. 

12 UNODC hi nnangu k ohaselt ol i ül emaailmne kur itegelik t ulu (seal hulgas m aksude väl timine) 
2009. aastal kuni 2,1 triljonit USA dollarit, millest hinnanguliselt kuni 70 % läbis rahapesu. 

13 Europoli h innangus rask e j a o rganiseeritud ku ritegevuse ohu kohta (SOCTA 20 13) leiti, et  
küberkuritegevus m õjutab kõ iki liik mesriike. Uuringus osutatakse Euroop a Ko misjoni uurimusele, 
milles märgitakse, et 8 % ELi internetikasutajatest on puu tunud kokku identiteedivargusega ning 12 % 
on lan genud mingit liik i v eebipettuse ohvriks. Lisak s mõjutab p ahavara m iljoneid leib kondi n ing 
küberkuritegevusega seotud panganduspettuste arv on iga aastaga suurenenud. 

14 ELi sisej ulgeoleku strateeg ia to imimine: v iis sa mmu turvalisema Euroopa suu nas. 
KOM(2010) 673 (lõplik). 2011. aastal toimus ELi liikmesriikides 174 terrorirünnakut. Te-SAT 2012. 

15 Eurobaromeeter 77, kevad 2012. 
16 Eurobaromeeter 77, kevad 2012. 27 % eurooplastest märkisid, et ELi in stitutsioonid peaksid järgmistel 

aastatel panema rõhku kuritegevusevastasele võitlusele. 
17 Eurobaromeetri eriuuring 390 küberturbe kohta, juuli 2012. 74 % vastajatest on sei sukohal, et viimase 

aasta jooksul on küberkuriteo ohvriks langemise oht suurenenud. 
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Ühises lähenemisviisis ELi de tsentraliseeritud asutustele, mille Euroopa Parlam ent, nõukogu 
ja komisjon kiitsid heaks 2012. aasta juulis,18 on sätestatud asutuste (m ille hulka kuuluvad ka 
Europol ja CEPOL) juhtim iskorralduse põhim õtted. Ühise lähenem isviisi kohaselt tuleks 
„asutuste ühendamist kaaluda juhul, kui nende  ülesanded kattuvad, kui on sünergia tekkim ise 
võimalus ja kui ametid oleksid suuremas struktuuris tõhusamad”. 

Europoli ja CEPOLi ühendam ine üheks asutus eks asukohaga Europoli praeguses peakorteris 
Haagis suurendaks oluliselt sünergiat ja tõhusust. Europoli operatiivse politseikoostöö 
oskusteabe ühendam ine CEPOLi koolitu s- ja ha ridusalase p ädevusega tugevdaks  
valdkondadevahelisi sidem eid ning looks süne rgiat. Kontaktide loom ine ühes ja sam as 
asutuses töötava operatiiv- ja koolituspersona li vahel võimaldaks parem ini välja selgitada 
koolitusvajadusi, muuta koolitust asjakohasemaks ja keskend ada see ELi probleem idele. See 
aga tuleks kasuks kogu ELi politseikoostööle.  Kahe asutuse abifunktsioonide dubleerim ist 
välditaks ning kokkuhoitavad vahendid saaks suunata  operatiivtöösse ja koolitusse. See on 
eriti oluline praeguses majandusolukorras, kus vahendeid napib nii riikide kui ka ELi tasandil. 
See oleks  arvatavasti ainus võ imalus s aada vahende id ELi õigu skaitsealase koolitus e 
parandamiseks. 

Määruse ettepanekus on seepäras t esitat ud õigusraam istik, m illega nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsusega 20 09/371/JSK ( millega asut atakse Euroopa Politseiam et (Europol)) 
asutatud E uropoli n ing nõukogu otsusega 2005/681/JSK (m illega luuaks e Euroopa 
politseikolledž (CEPOL)) asuta tud politseikolledži asemele ja nende õig usjärglasena luuakse 
uus Europol. 

Ettepanek on kooskõlas Lissaboni lepingu nõuete , Stockholm i progra mmi ees märkide, ELi 
sisejulgeoleku strate egia toim imise prioritee tide ja  ühise lähenem isviisiga ELi 
detsentraliseeritud asutustele. 

2. HUVITATUD ISIKUTEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJUHINNANGUTE 
TULEMUSED 

2010. ja 2011. aastal toim us kom isjoni ning Euroopa Parlam endi, Euroopa Liidu N õukogu, 
Europoli haldusnõukogu ja CEPOLi juhatuse ni ng liikmesriikide parl amentide esindajate 
vahel aru telu Europoli, CEPOLi ja ELi õiguska itsealase koolitus e ref ormi ettevalmistam ise 
küsimustes. 

Kooskõlas oma parema õigusloome poliitikaga viis komisjon läbi kaks Europoli ja CEPOLiga 
seotud poliitikavalikute mõju hindamist19. 

Europoli käsitlev m õjuhinnang lähtus kahe st po liitilisest e esmärgist: laiendada  
liikmesriikidepoolset teabe edastam ist Europolile ja luu a selline andm etöötluskeskkond, mis 
võimaldab Europolil täielikult toetada liik mesriike raskete kuritegude ja terrorism i 
ennetamisel ning nendevastases võitluses. Es imese eesm ärgi puhul kaaluti kahte poliitilist 
valikuvõimalust: i) m uuta selg emaks liikm esriikide juriidil ine kohustus esitada E uropolile 
andmeid, näha ette stiim ulid ja kehtes tada ar uandlusmehhanism liikm esriikide osalem ise 
kohta ning ii) anda E uropolile juurdepääs õiguskaitse valdkonna asja omastele riiklikele 
andmebaasidele, võimaldades tal saada teav et päringutabamuste või nende puudum ise kohta. 
Andmetöötluskeskkonna poliitilise eesm ärgi puhul hi nnati kahte poliitilist valikut: i) kaks  

                                                 
18 Euroopa Parlamendi, ELi  nõukogu ja E uroopa K omisjoni ühisavaldus d etsentraliseeritud as utuste 

kohta, 19.7.2012. 
(http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf) 

19 SWD (2013)98 final. 
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olemasolevat analüüsim iseks koostatud tööfa ili ühendatakse üheks f ailiks ja ii) uues 
andmetöötluskeskkonnas luuakse isikuandmete kaitse põhimõtete rakendamise menetluslikud 
tagatised, pöörates erilist tähelepanu lõimitud eraelukaitsele. 

CEPOLit käsitlev mõjuhinnang lähtus kahest poliitilisest eesmärgist: i) piiriülese kuritegevuse 
küsimustes parem a, ühtlusta tuma ja jä rjekindlama koolituse tag amine senis est su uremale 
arvule õiguskaitseam etnikele ning ii) sellise raamistiku rajam ine, m is võim aldab nim etatud 
eesmärke saavutada kooskõlas ühise lähenemisviisiga ELi detsentraliseeritud asutustele. Kuna 
komisjon esitab õigus kaitsealase koolitusk ava, m ille rak endamiseks on vaja täiendava id 
vahendeid, uuris kom isjon erinevaid valikuvõi malusi, sealhulgas CEPOLi kui iseseisva 
asutuse tugevdam ine ja optim eerimine ning osa või kõigi CEPOLi ja Europoli ülesannete 
üleandmine uuele loodavale Europolile. 

Poliitikavalikute hindamisel lähtuti komisjoni väljatöötatud metoodikast ja hindamises osales 
talitustevaheline juhtrühm. Hinnati valikuvõim aluste mõju julgeolekule, kuludele (sealhulgas 
ELi institutsioonide eelarvele) ja põhiõigustele. 

Kogumõju analüüsi tulem usel selgitati välja ee listatud poliitiline vali kuvõimalus. Käesolev 
ettepanek lähtub sellest valikuvõim alusest. Hinnangu kohaselt suurendab eelistatud 
valikuvõimaluse elluviim ine Europoli kui asutus e suutlikkust igakülgs elt toetada Euroopa 
Liidu õiguskaitseametnike tööd. 

3. ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG 
Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 ning artikli 87 
lõike 2 punkt b. 

Seadusandliku ettepaneku eesmärk ja sisu 
Ettepaneku eesmärk on: 

• viia Europol vastavusse Lissaboni lepingu nõuetega, ke htestades talle m äärusega 
õigusraamistiku ning luues Europoli tegevuse Euroopa Parlamendi ja liikm esriikide 
parlamentide poolse kontrollim ise m ehhanismi. See suurendaks Europoli 
demokraatlikku õiguspärasust ja tema aruandekohustust Euroopa kodanike ees; 

• täita Stockholm i pr ogrammi eesm ärgid, m uutes Europoli liikm esriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse keskuseks ning luues liikmesriikides ja 
ELi tasan dil üleeuroopalis i koolitusk avasid ja vahetusprog ramme kõigile 
asjaomastele õiguskaitsetöötajatele; 

• määrata Europolile uusi ülesanded, et  ta saaks pakkuda liikm esriikide 
õiguskaitseasutustele igakülgsemat toetust. Selle raames võtaks Europol üle CEPOLi 
praegused ülesanded E Li õiguskaitsetööt ajate koolitam ise valdkonnas ning töötaks 
välja õigus kaitsealase koolitusk ava. See a nnab Europolile ka võim aluse rajad a 
vastavalt o ma eesm ärkidele teatavate kuriteoliikide va stu võitlem ise ELi  
eriteadmiskeskusi, eelkõige küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse; 

• tagada, et Europoli isikuandmete kaitse kord ol eks töökindel, eelkõige tagades selle, 
et Europo li isiku andmete kaits e am etnik on täiesti sõltum atu, saab tegutseda 
tulemuslikult ja tal on piisavad volitused; 

• parandada Europoli juhtim ist, püüdes s uurendada tõhusust ja rajades selle  
põhimõtetele, m is on sätestatud ELi ühise s lähenem isviisis de tsentraliseeritud 
asutustele. 

Nende eesmärkide täitmiseks on ettepanekus arvesse võetud järgmist. 
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1. Europoli viimine vastavusse Lissaboni lepingus sätestatud nõuetega ja tema 
aruandekohustuse suurendamine 
Määrus tagab, et Europoli tegevust kontroll ivad ELi kodanike demokraatlikult valitud 
esindajad. Kavandatud eeskirjad on kooskõlas kom isjoni 2010. aasta teatisega, mis käsitleb 
menetlusi, m illega Euroopa Parlam ent kontrollib koostö ös liikm esriikide parlam entidega 
Europoli tegevust20. 

Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid: 

• saavad teavet iga-aastaste tegevusaruannete ja raamatupidamisaruannete kaudu; 

• saavad teadm iseks E uropoli eesm ärgi kohaste ohuhinnangute,  strateegiliste 
analüüside ja üldolukorra aruandeid ning Europoli tellitud uuringute ja hindam iste 
aruandeid, sam uti teabe Euroopa Liidu ja  kolm andate riikide vaheliste lepingute 
rakendamiseks kolm andate riikide am etiasutustega kokku lepitud töökorralduse 
kohta; 

• saavad tead miseks eesm ärgil m itmeaastased ja aas ta töö programmid, kui need on 
vastu võetud; 

• saavad aruandeid liikmesriikide poolt Eu ropolile esitatud teabe hulga ja kvaliteedi 
ning Europoli siseriiklike üksuste tegevuse kohta; 

• võivad arutada tegevdirektori ja haldusnõukogu esim ehega Europoliga seotud 
küsimusi, võttes arvesse vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust. 

Lisaks Euroopa Parlament: 

• täidab eelarvepädeva institu tsiooni üles andeid, eelkõige saab tulud e ja kulude 
eelarvestuse ning eelarveaasta eelarvehal duse ja finants juhtimise aruande, või b 
taotleda eelarve täitm isele heakskiidu an dmiseks vajalikku m uud teavet ning annab 
heakskiidu tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel; 

• annab nõu seoses Europoli mitmeaastase tööprogrammiga; 

• saab teadmiseks Europoli aasta tööprogrammi; 

• võib kutsuda Europoli haldusnõukogu valit ud tegevdirektori või asedirektori 
kandidaadi vestlusele pädevasse parlamendikomisjoni; 

• võib paluda tegevdirektoril vastata küsimustele tema tegevuse kohta. 

Et Euroop a Parlam ent saaks k ontrolli teo stada, tagades sam al ajal operatiivteab e 
konfidentsiaalsuse, tuleb Eur opolil ja Euroopa Parlam endil kokku leppida Europoli või 
Europoli kaudu töödeldavale Euroopa Liidu sala statud teabele ja tundlikule salastam ata 
teabele juurdepääsu kord. 

2. Europol kui liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse keskus 
Et Europol saaks täielikum at luureteavet ni ng saaks seega pakkuda l iikmesriikidele paremat 
tuge ja ELi poliitika kujundajaile parem at teav et, tuleks liikm esriikidel ettepaneku kohaselt 
esitada Europolile roh kem teavet. Selleks su urendatakse liikm esriikide kohustu st es itada 
Europolile asjakohaseid andm eid. Ette nähakse ka stiim ul õiguskaitseasutustele – neile 
pakutakse võim alust saada rahalist toetust piiriüleseks uurim iseks ka muudes valdkondades 

                                                 
20 K OM(2010) 776 (lõplik). 
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kui võitlus euro võlts imise vastu. Juurutataks e aruandlus mehhanism, m ille abil jälg itakse 
liikmesriikide andmete esitamist Europolile. 

Selleks et E uropol saaks parem ini om avahel se ostada juba tem a valduses olevaid andm eid 
ning neid analüüsida, kavandatakse üm ber tema andmetöötluse s truktuur. Enam  ei m äärata 
eelnevalt k indlaks Europoli andmebaase või sü steeme, vaid lähtutakse lõim itud eraelukaitse  
põhimõttest ning tagatakse täielik läbipaistvus Europoli isikuandm ete kaitse am etniku ja 
Euroopa andm ekaitseinspektori jaoks. Isikua ndmete kaitse ja andm eturbe rangete nõuete 
täitmine saavutatakse igat eriliiki teabe suhtes kohaldat avate m enetluslike tagatistega. 
Määruses sätestatakse üksik asjalikult andm etöötlustegevuse eesm ärgid (ristkontroll, 
strateegilised analüüs id ja erijuhtu del m uud üldised op eratiivanalüüsid), teabeallik ad ja 
andmetele juurdepääsu om avad isikud. Selles lo etletakse ka isikuand mete kategooriad ja 
andmesubjektid, kelle andm eid võib iga konkr eetse teabetöötlustoimingu jaoks koguda. See 
võimaldaks Europolil kohandada om a infotehnol oogilist struktuuri vastavalt uutele 
ülesannetele ja ELi õiguskait seasutuste vajadustele. Uus infotehnoloogiline struktuur 
võimaldaks Europolil asjakohaseid andmeid omavahel seostada ja neid analüüsida, lühendada 
viivitusi suundum uste ja seaduspärade vä ljaselgitamisel ning vähendada andm ete 
mitmekordset s äilitamist. See juures taga takse rangete isikuandmete kaitse nõuete järgim ine. 
Selliste nõuete täitmist kontrollib Euroopa andmekaitseinspektor. 

Sel viisil saaksid Europoli analüütikud üldisema ülevaate rasketest kuritegudest ja terrorismist 
ELis. Neil oleks võ imalik kiire sti k indlaks teha suundum used ja seaduspärad kõigis 
kuritegevuse valdkondades ning koostada põhjalikum aid ja asja kohasemaid luurearuandeid, 
millega toetataks liikmesriikide õiguskaitseasutusi. 

3. Uued ülesanded: koolitus ja konkreetsete kuriteoliikidega võitlemise ELi keskuste 
rajamine 
Selleks et tagada sün ergia ELi toetus es po litseitööle ja koos käesoleva m äärusega21 
kavandatud Euroopa õiguskaitsealase koolituskav a täielikuks rakendam iseks võtab Europol 
üle CEPOLi senis ed ülesanded ja arendab ne id edasi. Koolitus e ja o peratiivtöö vaheliste  
seoste tug evdamine võim aldab m uuta õiguska itseametnike koolituse sihipä rasemaks ning 
asjakohasemaks. 

Europolil, täpsem ini tem a Europoli akadeem iana tuntud uuel üksusel, lasuks strateegiline 
vastutus õiguskaitseametnike koolituse toetam ise, arendamise, pakkumise ja koordineerim ise 
eest. Seejuures ei tegeleks see üksnes politsei vanem ametnike koolitusega, nagu see on 
sätestatud praegu kehtivas otsuses C EPOLi kohta. Tegevuse raam es käsitletakse teadlikkuse 
tõstmise vajadust ja teadm isi rahvusvahelistes t ja liidu õigusaktides t, piiriülese koostöö 
soodustamist, eriteadm isi konkreetsete kurit eoliikidega võitlem isest ja konkreetsetes t 
politseitöö valdkond adest n ing ettevalm istamist ELi politsei tsiv iiloperatsioonides 
osalemiseks kolm andates riikides. Üksus vast utab koolitusvahendite väljatöötam ise ja  
hindamise eest vastavalt koolitusvajaduste korrapärastes hindam istes kindlaks tehtud 
nõuetele. See üksus osaleb teadusuuringutes ja arendab vastavalt vajadustele partnerluste 
sõlmimist liidu asutuste ja eraõiguslike teadusasutustega. 

Haldusnõukogu koosseis, ülesanded ja m enetlused kajastavad Europoli uusi kohustusi 
õiguskaitsealase koolituse ja hea tava va ldkonnas vastavalt ühis ele lähenem isviisile 
detsentraliseeritud asutustele. 

Selleks et h oida ja suu nata Europo li koolitus tegevuse tead uslikku taset, luuakse k oolituse 
teaduskomitee, mille ülesanne on nõustada haldusnõukogu. 
                                                 
21 CO M(2013) 172 (final). 
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Konkreetsete kuritegelike nähtus tega võitlem ise suutlikkuse ed endamiseks ELis, milleks on 
eelkõige vaja ühist tegutsemist, on Europolil võimalik arendada konkreetsete kuriteo liikidega 
võitlemise keskusi, näiteks küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskus. 

Võrreldes liikm esriikide tegevuseg a seisneks  se lliste ELi k eskuste lis aväärtus selle s, et nad  
kätkeksid eri lähenem isviise võitluses konkreets ete kuriteoliikidega. Nii näiteks võivad nad 
täita teabekeskuse ülesandeid, koondada liikmesriikide suutlikkuse suurendamiseks vajalikku 
oskusteavet, toetada liikm esriikide uu rimistegevust ning kajastada Euroopa 
õiguskaitseasutuste uurijate ühiseid seisukohti konkreetsetes valdkondades. 

4. Töökindel isikuandmete kaitse kord 
Ettepanekuga m uudetakse rangem aks Europoli tegevuse suhtes kohald atavat isikuandm ete 
kaitse korda. Eelkõige võetakse järgmised meetmed: 

• Europoli kehtivat autonoom set isikuandm ete kaitse korda tugevdatakse veelgi, 
tuginedes suures osas m ääruse (EÜ)  nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlem isel ühenduse institut sioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta) aluseks olevatele põhim õtetele22. Kuigi aluslepingule 
lisatud deklaratsioonis 21 tunnistatakse isikuandmete töötlem ise eriolukorda 
õiguskaitsevaldkonnas, on Eur opoli isikuandm ete kaitse eeskirjad siiski kooskõlas 
teiste isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega, m ida kohaldatakse politsei- ja  
kohtualase koostöö valdkonnas, eelkõige  Euroopa Nõukogu konventsiooniga nr 
10823 ja soovitusega nr R(87) 24 ning nõukogu raam otsusega 2008/977/JSK  
kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö r aames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta 25. See taga b isikuandmete töötlemisel üks ikisikute ka itse 
kõrge taseme, võttes seejuures nõuetekohaselt arvesse õiguskaitse valdkonna eripära. 

• Liikmesriikidele võim aldatakse k audset juu rdepääsu E uropolis s äilitatavatele 
operatiivanalüüsis kasutatavatele isikuandmetele, st ne il võimaldatakse saada teavet 
ainult päringutabam uste või nende puudum ise kohta: autom aatne võrdlus annab  
tulemuseks päringuob jekti olem asolu, kui päringu saatnu d liikm esriigi valdus es 
olevad andm ed kattuvad Europoli valduses olevate andm etega. Asjakohased isiku- 
või juhtumiga seotud andmed esitatakse üksnes eraldi järelpäringu alusel. 

• Ohvrite, tunnistajate, kahtlusaluste hulka  mittekuuluvate isi kute ja alaealiste 
isikuandmete töötlem ine on keelatud, välj a arvatud hädavajadus e korral. Selline 
piirang kehtib ka rassilist ja etnilist päritol u, poliitilisi vaateid, usku ja veendum usi, 
ametiühingusse kuulum ist ning tervislikku seisundit ja seksu aalelu käsitlevat e 
andmete (tundlike isikuandmete) kohta. Lisaks võib Europol tundlikke isikuandm eid 
töödelda vaid juhul, kui sellised andm ed täiendavad m uid Europolis juba  
töödeldavaid isikuandm eid. Europol on kohustatud iga kuue kuu tagant esitama  
Euroopa andm ekaitseinspektorile ülevaate  kõikidest tundlikest isikuandm etest. 
Lisaks ei tohi vastu võ tta otsuseid, millega kaasnevad asjakohasele andmesubjektile 
õiguslikud tagajärjed, üksnes tundlike isikuandmete auto matiseeritud töötlem ise 

                                                 
22 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1–22.  
23 Konventsioon ük sikisikute k aitse koh ta isik uandmete au tomatiseeritud töö tlemisel, Strasb ourg, 

28.1.1981. 
24 Euroopa Nõu kogu m inistrite ko mitee so ovitus nr R(8 7) 15 liik mesriikidele, m illega regu leeritakse 

isikuandmete kasutamist politseivaldkonnas. 
25 ELT L 350, 30.12.2008,  lk 60. Kom isjon on teinud ettepaneku ase ndada see õigusakt di rektiiviga, 

COM(2012) 10 (final). 
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alusel, välja arvatud juhul, kui seda lubab ELi või liik mesriigi seadus või Euroopa 
andmekaitseinspektor. 

• Läbipaistvuse suurendam iseks parandataks e üksikisikute õigusi seoses Europolis  
säilitatavatele isikuandmetele juurdepääsuga. Teave, mille Europol peab esitama oma 
andmetega tutvumist taotlevale üksikisikule, on loetletud määruses. 

• Ettepanekuga kehtestatakse selged eeskirjad isikuandmete kaitsega seotud ülesannete 
jagunemise kohta. Eelkõige tehakse Europolile  ülesandeks vaadata korrapäraselt üle 
isikuandmete säilitamise edasine vajalikkus. 

• Logimis- ja dokumenteerimiskohustust laiendatakse lisaks andmetega tutvumisele ka 
teistele andm etöötlustoimingutele: kogum isele, m uutmisele, juurdepääsule, 
avalikustamisele, üh endamisele ja  kustutam isele. Andm ete kasutam ise parem aks 
kontrollimiseks ning selleks, et oleks selg em, kes andm eid on töödelnud, keelatakse 
määrusega logide muutmine. 

• Iga isik v õib pöördu da Europoli poole, et taotleda hüvitis t isikuandm ete 
ebaseadusliku töötlem ise ja m uude käesoleva m äärusega vastuo lus olev ate 
toimingute tegem ise eest. Sellisel juhul  on põhjustatud kahj u eest solidaarselt 
vastutavad Europol ja liikm esriik, kus ka hju tekkis. Seejuures on Europol vastutav 
vastavalt Euroopa Liidu toim imise lepingu artiklile 340 ja Euroopa Liidu liikmesriik 
vastavalt oma siseriiklikule õigusele. 

• Tugevdatakse Europoli-välis e is ikuandmete kaitse järelevalveasutuse ro lli. Eu roopa 
andmekaitseinspektor on pädev Europolis  te htava is ikuandmete töötlem ise üle 
järelevalvet teostam a. See tagab koht upraktikas kehtestatud sõltum atuse 
kriteeriumide tä ieliku tä itmise ning tänu Euroopa andm ekaitseinspektori 
jõustamisvolitustele isikuandmete kaitse järelevalve tulemuslikkuse. 

• Riiklikud isikuandmete kaitse asutused vastut avad siiski en diselt sisendi järelevalve 
eest ning is ikuandmete Europolilt saam ise või asjaom ase liikm esriigi poolt talle 
saatmise eest. Sam uti vastutavad nad sell e k ontrollimise eest, ka s s elline sisen d, 
vastuvõtt või edastamine rikub andmesubjekti õigusi. 

• Määrusega nähakse ette, et Europolile edas tatud ja seal töödeldud isikuandm ete üle 
teostatakse teataval määral „ühisjärelevalvet”. Teatavates küsimustes, millega seoses 
tuleb kaa sata liikm esriigi am etiasutusi, ning selleks, et käesolevat m äärust 
kohaldataks ühtlaselt kogu Euroopa Liidus, peaksid Euroopa andmekaitseinspektor ja 
riiklikud järelevalveasutused tegema koostööd, tegutsedes kum bki om a pädevuse  
piires. 

5. Juhtimise parandamine 

Ettepanekuga parandatakse Eu ropoli juhtim ist, suurendades tem a tegevuse tõhusust, 
optimeerides m enetlusi, eelkõige seoses hald usnõukogu ja tegevdirektori tegevusega, ning 
viies Europoli vastavusse põhim õtetega, m is on sätestatud ühises lähenem isviisis ELi  
detsentraliseeritud asutustele. 

Europoli tegevuse tõhu saks kontro llimiseks k uuluvad tem a haldusnõukokku kom isjoni ja 
liikmesriikide esindajad. Vastav alt loodav a uue asutuse kahetis ele ü lesandele 
(operatiivtoetuse ja õigus kaitsealase koolituse pakkum ine) võetakse haldusnõukogu 
täisliikmete am etisse nim etamisel arv esse nende õiguskaits ekoostööalaseid teadm isi, 
asendusliikmete ni metamisel aga nende teadm isi õiguskaits eametnike koolituse valdkonnas. 
Asendusliikmetel on täisliikm ete vo litused kõik ide koolitus küsimuste arutam isel v õi nende 
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üle otsustamisel. Haldusnõukogule annab koolituse  tehnilistes aspektides nõu teaduskom itee 
(koolituse teaduskomitee). 

Haldusnõukogule antakse vajalik pädevus, sealhulg as volitus võtta vastu eelarve, kontrollida 
selle täitm ist, võtta vastu asjakohased finantsees kirjad ja tegevuskavad,  näha ette Europoli 
tegevdirektori läbipaistev töökord,  võtta vastu aasta tegevusaru anne ja nim etada am etisse 
tegevdirektor. 

Otsustamisprotsessi optimeerimiseks võib hal dusnõukogu otsustada luua ka juhatuse.  Selline 
väikseliikmeline juha tus, m illesse ku uluks ka kom isjoni esindaja, saaks tihedam alt osaleda  
Europoli tegevuse järelevalves, et suurendada ha ldusjuhtimise ja e elarvehalduse järelevalvet, 
eelkõige seoses audititega. 

Tegevdirektor on Europoli seaduslik esindaja ja juht, kelle ülesanne on  tagada ameti tõhus 
toimimine. Tegevdirektor täidab oma ülesandeid täiesti sõltumatult ja tagab, et Europol täidab 
käesolevas määruses sätestatud ülesandeid. Tegevdirektor vastutab eelkõige haldusnõukogule 
otsuse vastuvõtm iseks esitatavate eelarve ja  tegevuskavade ettevalm istamise ning Europoli 
aasta ja mitmeaastase tööprogrammi ning muude tegevuskavade rakendamise eest. 

4. MÕJU EELARVELE 
CEPOLi ja Europoli täielik ühen damine suure ndab sünergiat ja tõhusust. Hinnanguliselt 
hoitakse sellega ajavah emikul 2015–2020 kokku 17,2 m iljonit eurot ja k aotatakse 1 4 
täistööajaga töökohta. 

Kuigi ettepanek kasutab ära sellised kokkuhoiuvõimalused ja olemasolevad vahendid, on vaja 
täiendavaid vahendeid, et täit a ettepanekukohaseid uusi üles andeid õiguskaitseam etnike 
koolitamise valdkonnas , ning selleks, et m uu hulgas kü berkuritegevuse vastase võitlu se 
Euroopa keskus tuleks toim e eelduste koha selt suureneva teabevoo töötlem ise ja  
analüüsimisega. Küber kuritegevuse vastas e võ itluse Euro opa keskus e tegevus ja edasin e 
arendamine avaldab vahenditele kõige suurem at mõju. Samal ajal vaja dusega uute vahendite  
järele vähendavad CEPOL ja Europol sarnaselt teiste ELi asutustega töötajate arvu 5 % ning 
määravad am etikohti ümberjaotam iseks ELi as utuste vahel uute ülesa nnete ja alg usetapis 
olevate ametite toetamiseks. 

Õiguskaitseametnike koolitamisega seotud uute üles annete täitmiseks, st tegevuseks, m is on 
vajalik koos käesoleva m äärusega kavanda tud Euroopa õiguska itsealase koolituskava 
rakendamiseks, on vaja juurd e 12  täistööa jaga am etikohta. Uue koo litustegevuse jaok s 
vajalikud töötajad  saadakse CEPOLi Euro poliga ühend amise kaudu, m ille tulem usena 
kaotatakse 14 ametikohta, mis tähendab 2015.–2020. aastal 10,1 m iljoni eurost kok kuhoidu. 
14 am etikoha kaotam isega peaks CEPOL täitm a töötajate arvu 5%-lise vähendam ise ja 
ametikohtade ümberjaotamises osalemise nõude. Hoonete, seadmete ja juhatuse kulude arvelt 
saab sam al ajavahem ikul säästa veel li gikaudu 7,1 m iljonit eurot. Um bes 40 töötaja 
üleviimine CEPOLi praeguses t asukohas t Ühendkuningriigis Bram shillis Europoli 
peakorterisse Madalm aades Haagis põhjusta b arvatavasti ainult vähest, hinnanguliselt 
30 000eurost ühekords et kulu. Kun a Ühendkuningr iik on teatanud k avatsusest Bram shilli 
hoone sulgeda, tuleks CEPOL igal juhul ümber paigutada. 

Ettepaneku tagajärjena Europolile esitatava teabemahu eeldatavast suurenem isest (ühendab 
endas liikm esriikide kohustust esitada Eur opolile asjakohaseid andm eid, finantstuge 
konkreetsetele uurim istele ja ar uannete jälgim ist) tuleneva teabetöötlusvajaduse kasvam ise 
tõttu on vaja juurde 3 täistööa jaga töötajat. Need am etikohad täidetakse järk-järgult aastate l 
2015–2017, mis teeb aas tatel 2015–2020 personalikuludeks hinnanguliselt 1,8 miljonit eurot. 
Ligikaudu kaks kolm andikku neist kuludest ka tab aga CEPOLi Eur opoliga ühendam isest 
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saadav kokkuhoid: kaks täistööajaga am etikohta täidetakse CEPOLi ühendam isega 
kaotatavast 14 ametikohast alles jäänud kahe ametikohaga. 

Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa  keskuse jaoks värvatakse 2015.–2020. aastal 
täiendavalt 41 täistööajaga töötajat. Nende  töötajate ülesanded on kindlaks määratud 
kaasnevas kom isjoni talituste töödokum endis. Küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa 
keskuse m uud kulud peaksid sam al perioodil olem a hinnangulis elt 16,6 m iljonit euro t. 
2013. aastal m ääratakse juba 44 täistöö ajaga töötajat küb erkuritegevuse vastase võitlus e 
Euroopa keskuse jaoks Europoli- sisese töötajate üm berpaigutamise tulemusena ja ülejäänud 
17 töötaja kohta esitas Europol taotluse 2014. aasta eelarveprojekti raames. 

Töötajate arvu 5 %-lise vähendam ise ni ng üm berpaigutatavate töötajate kogum i 
moodustamises osalem ise nõude täitm iseks tuleks Europolis 2015.–2018. aastal kaotada 34 
täistööajaga töökohta lisaks 12-le täistööajaga töökohale, mis kaotatakse 2014. aastal. 

Lisaks on käesoleva ettepaneku tulem usena va ja üht täistööajaga töötajat juurde E uroopa 
andmekaitseinspektori juures. Isikuandm ete ka itse järelevalve üm berkorraldamisega hoiab 
Europol ajavahemikul 2015–2020 kokku 3 miljonit eurot, kuna ei pea enam toetama praegust 
ühist järelevalveasutust, ning Euroopa andm ekaitseinspektori kulud suurenevad sam al 
perioodil 1,5 miljonit eurot. 

Seega on aastatel 2015–2020 seadusandliku ette paneku m õju eelarvele seoses ühendatud 
ametitega kokku 623 miljonit eurot, ning lisaks on Euroopa andmekaitseinspektori jaoks vaja 
1,5 miljonit eurot26. 

                                                 
26 Ametikohtade lõplik arv ja kogueelarve sõltub komisjoni sisemise läbivaatuse tulemustest, mis käsitleb 

detsentraliseeritud a sutuste re ssursivajadusi aastatel 2014–2020, ning m itmeaastase finantsraam istiku 
läbirääkimistest. Seejuures tuleb erilist tähelepanu pöörata tõeliste vajaduste hindamisele, võttes arvesse 
konkureerivaid nõ udmisi v äga piiratud eelar vevahenditele n ing asu tuste töö tajate arv u 5 %-list 
vähendamist. 
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2013/0091 (COD) 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 

mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega 
tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 88 ja artikli 87 lõike 2 punkti b, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

olles konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga, 

tegutsedes seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(1) Europol loodi nõukogu otsusega 2009/371/JSK 27 Euroopa Liidu asutusen a, mida rahastatakse 
liidu üldeelarvest ja m ille eesm ärk on toetada  ja tug evdada liikm esriikide p ädevate asu tuste 
tegevust ning nende vastastikus t koostööd organiseer itud kuritegevuse, terrorism i ja m uude 
kahte või e namat liikmesriiki m õjutavate raske te kuriteovo rmide ennetam isel ja nende vastu 
võitlemisel. Otsus 2009/371/JSK asendas Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva Euroopa 
Politseiameti asutamise konventsiooni (Europoli konventsioon)28. 

(2) Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 88 koh aselt reguleeritakse Eu ropoli m äärusega, m is 
võetakse vastu seadusandliku tavam enetluse kohaselt. Lisaks tuleb selle kohaselt ette näha ka 
Euroopa Parlamendi ja riikide parlam entide koostöös toimuv Europoli tegevuse kontrollim ise 
kord. Seep ärast tu leb otsus 20 09/371/JSK asendada m äärusega, m illega sätes tatakse 
parlamentaarse kontrolli eeskirjad. 

(3) Euroopa Polits eikolledž (CEPOL) loodi otsus ega 2005/6 81/JSK29 riiklike politseijõudude 
vahelise koostöö lihtsustam iseks Euroopa m õõtmega politseitööd käsitleva koolitustegevuse 
korraldamise ja koordineerimise kaudu. 

(4) Programm i „Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende 
kaitsel”30 kohaselt peak s Europolis t saam a „liikm esriikide õiguskaitseasutus te vahelis e 
teabevahetuse keskus ning tee nuseosutaja ja keskkond õiguska itseteenistustele”. Europoli 
tegevuse hindam ise tulem uste kohaselt tuleks  Europoli operatiivtege vus selle eesm ärgi 
saavutamiseks m uuta veelgi tulemuslikum aks. Stockholm i programmi s on sätestatud ka  
eesmärk luua algupärane Euroopa õiguskaits ekultuur, luues Euroopa koolituskavad ja  

                                                 
27 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37. 
28 EÜT C 316, 27.11.1995, lk 1. 
29 ELT L 256, 1.10.2005, lk 63. 
30 ELT C 115, 4.5.2010, lk 1. 
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vahetusprogrammid kõikide as jakohaste õ iguskaitsetöötajate jaok s nii liikm esriikides kui ka  
liidu tasandil. 

(5) Ulatuslikud kuritegelikud ja terrorivõrgustikud kujutavad enda st m ärkimisväärset ohtu liidu 
sisejulgeolekule ning tem a koda nike turvalisusele ja elat usallikatele. Olem asolevad 
ohuhinnangud näitavad, et kuritegelikud rühmitused tegelevad järjest enam mitme kuriteoliigiga 
ja tegutsevad piiriüleselt. Liikm esriikide õiguskaitseasutused peavad seetõttu tegema tihedamat 
koostööd teiste liikm esriikide vastavate asutus tega. Seejuures on oluline m uuta Europol 
võimeliseks rohkem toetama liikmesriike liiduüleses kuritegevuse ennetamisel, analüüsimisel ja 
uurimisel. Seda seisukohta kinnitavad ka otsuste 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK hinnangud. 

(6) Arvestades Europoli ja CEPOLi ülesannete s eotust, suurend aks kahe a meti liitm ine ja nende  
tegevuse o ptimeerimine operatiiv tegevuse tõhus ust, k oolituse as jakohasust ja liidu  
politseikoostöö tulemuslikkust. 

(7) Seetõttu tuleks otsused 2009/371/JSK ja 2005/ 681/JSK tunnistada kehtetuks ning asendada 
need käesoleva m äärusega, m illes järg itakse mõlem a otsus e rak endamisel s aadud kogem usi. 
Käesoleva m ääruse alusel asutatud Europol as endaks Europoli ja CEPOLit ning võtaks üle 
nende ülesanded, mis on sätestatud kahes kehtetuks tunnistatud otsuses. 

(8) Kuna suur osa kuritegevusest on piiriülene, peaks Europol toetama ja tugevdama liikmesriikide 
tegevust ja nende koostööd kaht või enamat liikmesriiki m õjutava raske kuritegevuse 
ennetamisel ja selle vastu võitlem isel. Kuna l iidu üks suurim aid julgeolekuohte on terrorism, 
peaks Europol aitam a liikm esriikidel käsitl eda sellealaseid ühis eid probleem e. ELi 
õiguskaitseasutusena peaks Europol toetama ja tugevdama ka meetmeid ja koostööd seoses ELi 
huve mõjutavate kuriteoliikide lahendamisega. Samuti peaks ta pakkum a tuge selliste Europoli 
pädevusalas toimuvate seotud kuritegude ennetamisel ja nende vastu võitlemisel, mille eesmärk 
on sellis eid tegusid toim e panna või toim epanemisele sellele kaasa a idata, hankida sellek s 
vahendeid ja tagada toimepanijate karistamatus. 

(9) Europol peaks tagam a iga astm e õiguskaitsetöö tajate koolituse parem a kvaliteedi, sidususe ja 
järjepidevuse selges koolitusvajaduste raamistikus. 

(10) Europol peaks saam a taotle da, et liikm esriigid algataksid, viiksid läbi või koordineeriks id 
kriminaaluurimisi erijuhtudel, kui piiriülene koostöö loob lisaväär tust. Europol peaks sellistest 
taotlustest teavitama Eurojusti. 

(11) Selleks et Europol suudaks liidu teabev ahetuskeskusena tõhusam alt tegutseda, tuleb 
liikmesriike kohustada esitam a Europolile tem a eesm ärkide täitm iseks vajalik ke andm eid. 
Selliste koh ustuste täitm isel peaksid liikm esriigid ennekõike pidam a silm as, et esitad a tule b 
sellist teavet, m ida on vaja ELi asjakohaste poliitikavahendite  raam es strateegiliselt ja 
operatiivselt olulisek s peetavate k uritegudega võitlem iseks. Liikm esriigid peaks id esitam a 
Europolile ka koopia kahepoolsetest ja mitmepoolsetest teabevahetustest teiste liikmesriikidega, 
kui need käsitlevad Europoli eesm ärkidega se otud kuritegevust. Sam al ajal peaks Europol  
suurendama toetust liikm esriikidevahelise koostöö ja teabevah etuse tihendam isele. Europol 
peaks esita ma kõikidele liidu ins titutsioonidele ja liikm esriikide pa rlamentidele a astaaruande 
selle kohta, mil määral iga liikmesriik Europolile teavet esitab. 

(12) Tõhusa koostöö tagam iseks Europo li ja liikm esriikide vahel tuleks igas  liikm esriigis asutad a 
siseriiklik üksus. See üksus peaks põhim õtteliselt toim ima kontaktkes kusena Europoli ning 
riiklike õiguskaitseasutuste ja õigus kaitsealase koolitusega tegelevate asutuste vahel. Et tag ada 
Europoli ja siseriiklike üksuste  vahel pidev ja tõhus teabev ahetus ning hõlbustada nende 
koostööd, peaks iga siseriiklik üksus lähetama Europoli juurde vähemalt ühe kontaktametniku. 
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(13) Arvestades mõne liikmesriigi detsentraliseeritud struktuuri ja vajadust tagada teatavatel juhtudel 
kiire teabevahetus, tuleks Europolil võim aldada teha konkreetse uurim ise käigus vahetut 
koostööd liikm esriikide õiguskaitse asutustega, hoides seejuures Europoli siseriiklikke üksusi 
toimuvaga kursis. 

(14) Selleks et tagada liidu tasandi õiguskaitsealase koolituse kõrge kvaliteet, sidusus ja järjepidevus, 
peaks Europ ol tegutsema kooskõlas  liidu õigu skaitsealase koolitus e po liitikaga. Liidu tasandi 
koolitus peaks hõlm ama iga astm e õiguskaitset öötajaid. Europol peaks  tagam a, et koolitus t 
hinnatakse ning et koo litusvajaduste hindam iste järeldusi võetakse  ka vandamisel arvesse,  et 
vähendada topelttegevu st. Europol peaks edendama liidu tasandil pakutava koolitus e 
tunnustamist liikmesriikides. 

(15) Samuti on vaja parandada Europoli juhtim ist, m uutes se da tõhusamaks ja optim eerides 
menetlusi. 

(16) Europoli tegevuse tõhusaks kontrollim iseks peaksid tem a haldusnõukokku kuulum a komisjoni 
ja liikm esriikide esind ajad. Vastava lt uue asu tuse kahetisele ülesandele  – operatiivtoetuse ja 
õiguskaitsealase koolituse pakkum ine – tu leks haldusnõukogu täisliikm ete am etisse 
nimetamisel võtta arvesse nend e õiguskaitsekoostööalaseid tead misi, asendusliikm ete 
nimetamisel aga n ende teadm isi riik ide õiguskaitseam etnike koolitus e v aldkonnas. 
Asendusliikmetel on täisliikm ete volitus ed, kui täis liige puudub ja kõikide koolitusk üsimuste 
arutamisel või nende üle otsustam isel. Haldusnõukogule annab koolituse tehnilistes aspektides 
nõu teaduskomitee. 

(17) Haldusnõukogule tuleks anda vajalik pädevus, eelkõige volitus võtta vastu eelarve, kontrollida 
selle täitm ist, kehtestada asjakohased finantse eskirjad ja tegevuskavad, näha ette Europoli 
tegevdirektori läbipaistev otsustam ismenetlus ning võtta vastu aa sta t egevusaruanne. 
Haldusnõukogul peaks olem a pädevus nim etada ametisse am eti töötajad, sealhulgas 
tegevdirektor. Otsustamisprotse ssi optim eerimiseks ning haldus juhtimise ja eelarveha lduse 
järelevalve suurendamiseks peaks haldusnõukogul olema lisaks õigus luua juhatus. 

(18) Europoli tõhusa igapäevase toimimise tagamiseks peaks tegevdirektor olema Europoli seaduslik 
esindaja ja juht, kes täidab oma ülesandeid täiesti sõltumatult ning tagab selle, et Europol täidab 
käesolevas m ääruses sätestatud ülesandeid. Tegevdirektor vastutab  eelkõige haldusnõukogule  
otsuse v astu võtm iseks esitatavate eelarve ja tegevuskavade ettevalmistam ise ning Europoli 
aasta ja mitmeaastase tööprogrammi ning muude tegevuskavade rakendamise eest. 

(19) Selleks et Europol saaks om a ees märkidega seotud kuritegusid ennetada ja nende vastu 
võidelda, peab ta saam a võim alikult täielikku ja  ajakohast teavet. Se etõttu peaks Europolil 
olema võimalik töödelda liikm esriikide, kolmandate riikide, rahvusvahelis te organisatsioonide 
ja ELi asutuste esitatud andm eid ning avalikul t kättesaadavatest allikatest pärit teavet  
eesmärgiga parem ini tundm a õppida kuritege likke nähtusi ja suundumusi, koguda teavet 
kuritegelike võrgustike kohta ning seostada omavahel eri õigusrikkumisi. 

(20) Europoli tõhususe parandam iseks täpsete kriminaalanalüüside es itamisel liik mesriikide 
õiguskaitseasutustele peaks ta kasutam a andm ete töötlem iseks uusi tehnoloogiaid. Europolil 
peab olem a võim alik kiir esti välja selg itada se osed uuritavate juhtum ite ja kuritegelike 
rühmituste tegevustava vahel, ristkontrollida andmeid ning saada selge ülevaade suundumustest, 
täites siiski rangeid isikuandm ete kaitse nõudeid. Seepärast ei tohiks Europoli koostatavaid 
andmebaase eelnevalt kindlaks m äärata, vaid tu leks võimaldada tal kujundada kõige tõhusam  
infotehnoloogiline struk tuur. Isikuan dmete kaits e kõrge tas eme tagam iseks tulek s sätestada 
töötlemistoimingute eesmärk, juurdepääsuõigused ning teatavad täiendavad kaitsemeetmed. 
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(21) Selleks et austada andm etega seotud omandiõigust ja tagada teabe ka itse, peaks liikmesriikide l 
ning kolm andate riikide asutustel ja rahvusvahe listel organisatsioonidel olem a võim alik 
kindlaks määrata, millisel eesmärgil võib Europol nende esitatud andmeid töödelda, ning piirata 
juurdepääsuõigusi. 

(22) Tagamaks, et andm etele pääsevad juurde üksnes need, kes vajavad andm eid oma ülesannete 
täitmiseks, tuleks k äesolevas m ääruses sätes tada E uropolis tö ödeldavatele andm etele 
mitmeastmeline juu rdepääsuõiguste süsteem. Selleks  et austada andm etega seotud  
omandiõiguse põhim õtteid, ei tohik s sellised ee skirjad m õjutada juu rdepääsupiiranguid, m ille 
on ette näinud andm ete esitajad. Europoli eesmärkidega seotud kuritegude ennetam ise ja nende 
vastu võitlemise tõhustamiseks peaks Europol teavitama liikmesriike neid käsitlevast teabest. 

(23) Asutustevahelise operatiivkoostöö edendam iseks ning eelkõige eri asutuste valduses olevate 
andmete seostam iseks peaks Europol võim aldama Eurojustile ja Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF) juurdepääsu Europolis olevatele andmetele ja nende otsimist. 

(24) Europol peaks hoidma koost öösuhteid teiste liidu asutus te ning kolm andate riikide 
õiguskaitseasutuste ja õiguskaitse valdkonna koolitusasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide 
ja eraõiguslike isikutega niivõrd, kuivõrd seda on vaja tema ülesannete täitmiseks. 

(25) Operatiivse tulem uslikkuse tagam iseks p eaks Europol saam a vahetada kogu teavet, välja 
arvatud isikuandm eid, t eiste liidu asutustega, kolmandate riikide õiguskaitseasutustega ja 
õiguskaitse valdkonna koolitus asutustega n ing ra hvusvaheliste o rganisatsioonidega niivõrd,  
kuivõrd seda on vaja tem a ülesannete täitm iseks. Kuna äriühingutel, ette võtetel, ettevõtjate 
ühendustel, valitsusvälistel organisatsioonidel ja muudel eraõiguslik el isikutel on eriteadm isi ja 
andmeid, mis on olulised raske kuritegevuse ja  te rrorismi ennetamise ks ja nende vastu 
võitlemiseks, peaks Eur opolil o lema võim alik se lliseid a ndmeid vahetada ka e raõiguslike 
isikutega. Võrgu- ja infoturvet ohustava k überkuritegevuse ennetam iseks ja selle vastu 
võitlemiseks peaks  Euro pol vas tavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direk tiivile [direktiivi 
nimetus] meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa 
Liidus,31 tegem a koostööd ja vahetam a teavet , välja arvatud isikuandm eid, riigi 
ametiasutustega, mis on pädevad võrgu- ja infosüsteemide turbe valdkonnas. 

(26) Europolil peaks olem a võimalik vahetada isik uandmeid teiste liidu as utustega niivõrd, kuivõrd 
see on vajalik tema ülesannete täitmiseks. 

(27) Raskel kuritegevusel ja terrorism il on tih ti seoseid Euroopa Lii du väliste piirkondadega. 
Europolil peaks olem a seetõttu või malik vahetada isikuandmeid kolm andate riikide 
õiguskaitseasutustega ja rahvusva heliste organisatsioonidega, nä iteks Interpoliga, niivõrd, 
kuivõrd see on vajalik tema ülesannete täitmiseks. 

(28) Europolil peaks olem a või malik edastada  isikuandmeid kolm anda riigi asutusele ja 
rahvusvahelisele organ isatsioonile, tuginedes  komisjoni otsusele, m illega kinnitatakse, et 
kõnealune riik või rahvusvaheline organisatsio on tagab piisava isikuandm ete kaitse, või kui 
isikuandmete kaitse piisavust kinnitavat otsust  ei ole, siis liidu sõlm itud rahvusvahelisele 
lepingule vastavalt aluslepingu artiklile 218 või koostöölepingule,  mis on sõlm itud Europoli ja 
kõnealuse kolm anda riigi vahel enne käesoleva määruse jõustumist. Arvestades aluslepingul e 
lisatud protokolli 36 artiklit 9 ajutiste sätete kohta,  tuleks sellis te lepingute õiguslikke mõjusid 
säilitada, kuni selliste lepingute tühistamise, kehtetuks tunnistamise või muutmiseni aluslepingu 
rakendamisel. 

                                                 
31 To insert reference to the adopted Directive (Proposal: COM(2013) 48 final). 
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(29) Kui isikuan dmete edastam ine ei saa põhineda  kom isjoni o tsusel, m illega kinnitatakse kaits e 
piisavust, või liidu sõlm itud rahvusvahelisel lepingul või kehtival koostöölepingul, peaks 
haldusnõukogul ja Euroopa andm ekaitseinspektoril olem a või malik lubada edastam ist või 
edastamisi, eeldusel et tagatud on piisavad  kaitsem eetmed. Kui ükski eespool nim etatud 
vahenditest ei ole kohaldatav, peaks tegevdirektoril olema võimalik lubada andmete edastamine 
erandjuhtudel konkreetse juh tumi piires, ku i s ee on  v ajalik liikm esriigi oluliste huv ide 
kaitsmiseks, kuritegevuse või terr orismiga seotud vahetu ohu ennetam iseks või kui edastam ine 
on muul viisil vajalik või seadusega nõutud olulis tel avalikel põhjustel,  kui andmesubjekt on 
sellega nõus või kui kaalul on andmesubjekti elulised huvid. 

(30) Europolil peaks olem a võim alik töödelda er aõiguslikelt isikutelt ja eraisikutelt saadud 
isikuandmeid üksnes juhul, kui need edastab Eu ropolile Europoli siseriiklik üksus kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi siseriikliku õigusega või  kontaktamet kolmandas riigis, millega on enne 
käesoleva määruse jõustumist sisse seatud koos töö kooskõlas otsuse 2009/371/JSK artikliga 23 
sõlmitud koostöölepingu alusel, või kolm anda r iigi asutus või rahvusva heline organisatsioon, 
millega liit on sõlminud rahvusvahelise lepingu aluslepingu artikli 218 alusel. 

(31) Teavet, m ille kolm as riik või rahvusvaheline organisatsioon  on ilm selgelt saanud inim õigusi 
rikkudes, ei töödelda. 

(32) Europoli isikuandmete kaitse eeskirju tuleks muuta rangemaks ja järgida aluseks oleva määruse 
(EÜ) nr 45/2001 32 põhimõtteid, et tagada isikuandm ete töötlemisel üksikisikute kaitse kõrge 
tase. Kuna aluslepingule lis atud deklaratsioonis 21 tunnist atakse õiguskaitsevaldkonnas 
isikuandmete töötlem ise eriolukorda, peaksi d E uropoli isikuandm ete kaitse eeskirjad olem a 
autonoomsed ja kooskõlas teiste asjakohaste isi kuandmete kaitset käsitl evate õigusaktidega, 
mida kohaldatakse liid u polits eikoostöö valdkonnas, eelk õige konventsioonig a nr 108 33 ja  
Euroopa Nõukogu soovitusega R(87) 15 34 ning nõukogu raam otsusega 2008/977/JS K 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusal ase koostöö raam es töödeldavate isikuandm ete 
kaitse kohta35 [asendatakse vastuvõtmise ajal kehtiva asjakohase direktiiviga]. 

(33) Isikuandmeid tuleks võim aluste piires erista da nende täpsuse ja usal dusväärsuse alusel. E t 
tagada üksikisikute kaitse ning Eu ropolis töödeldava teabe kvaliteet ja usaldatavus, tuleks fakte 
eristada isiklikest hinnangutest. 

(34) Politseikoostöö raam es töödeld akse eri ka tegooria andmesubjek tide isikuandm eid. Europo l 
peaks eri kategooriate andm esubjektide isikuand meid üksteisest võimalik ult selgelt eristam a. 
Eelkõige tuleks kaitsta näiteks ohvrite, tunnistajate, olulist teavet omavate isikute ning alaealiste 
isikuandmeid. Seetõttu peaks Eu ropol selliseid andm eid töötle ma ain ult juhu l, k ui see on  
tungivalt vajalik Europoli eesm ärkidega m ääratletud kuritegude ennetam iseks ja nende vastu 
võitlemiseks, ning kui need andm ed täiend avad m uid Europolis juba töödeldavaid 
isikuandmeid. 

(35) Pidades silmas isikuandmete kaitse põhiõigust, ei tohiks Europol  isikuandmeid säilitada kauem, 
kui see on vajalik tema ülesannete täitmiseks. 

(36) Isikuandmete turvalisu se tagam iseks p eaks Europol võtm a asjakohased tehnilis ed ja 
organisatsioonilised meetmed. 

                                                 
32 EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1. 
33 Konventsioon üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel, Strasbourg, 28.1.1981. 
34 Euroopa Nõu kogu ministrite k omitee so ovitus nr R(8 7) 15 liik mesriikidele, millega reg uleeritakse isik uandmete 

kasutamist politseivaldkonnas, 17.9.1987. 
35 ELT L 350, 30.12.2008, lk 60. 
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(37) Igal isikul peaks olem a õigus tutvuda teda käsitlevate isikuandmetega, lasta ebatäps ed andmed 
parandada ning kustutada andm ed või blokeerida j uurdepääs andmetele, mida enam ei vajata. 
Andmesubjekti õigused ning nende kasutam ine ei  tohiks mõjutada Europoli kohustusi ning 
selliste õiguste suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud piiranguid. 

(38) Andmesubjektide õiguste ja va baduste kaitse huvides tuleb selgelt kind laks määrata käesoleva 
määruse kohaste ülesannete jaotus. Eelkõige peaksid liikm esriigid vastutam a Europolile  
edastatud andm ete täps use ja ajak ohastamise ning andm ete edastam ise seaduslik kuse eest. 
Europol peaks vastutam a talle muude andmet e esitajate edastatud andmete täpsuse ning 
ajakohastamise eest. Europol peaks lisaks taga ma, et andm eid töödeldakse õiglaselt j a 
seaduslikult, et neid kogutakse ja töödeldak se konkreetsel eesm ärgil, et need on piisavad, 
asjakohased ja hulgalt v astavuses eesmärkidega, mille jaoks  neid töödeldakse, ning et neid ei 
säilitata kauem, kui see on antud eesmärgi jaoks vajalik. 

(39) Isikuandmete töötlem ise õiguspärasuse kon trollimiseks, siseseire võim aldamiseks ning 
nõuetekohase andm etervikluse ja  -turbe tagam iseks dokum enteerib Europol isikuandm ete 
kogumist, muut mist, neile juurdepääsu ning nende  avalikustamist, ühendamist ja kustutam ist. 
Europol peaks olema kohustatud tegema koostööd Euroopa andmekaitseinspektoriga ja tegema 
sellised logid ja dokum endid taotluse korral kättesaadavaks, et neid saaks kasutada 
töötlemistoimingute kontrollimiseks. 

(40) Europol peaks am etisse nim etama isi kuandmete kaitse am etniku, kes aitab kontrollida 
käesoleva m ääruse täitm ist. Isikuandm ete ka itse am etnikul peaks olem a või malik täita om a 
kohustusi ja ülesandeid sõltumatult ja tulemuslikult. 

(41) Isikuandmete töötlem ist kontrollivad r iiklikud pädevad asutused  peaksid kontrollim a 
liikmesriigis toim uva is ikuandmete töötlem ise õiguspä rasust. Euroop a andm ekaitseinspektor 
peaks kontrollima Europolis toimuva andmete töötlemise õiguspärasust, täites oma ülesandeid 
täiesti sõltumatult. 

(42) Euroopa andm ekaitseinspektor ja riiklikud järelevalveasutused peaksid tegem a üksteisega 
koostööd konkreetsetes küsimustes, mille puhul on vajalik liikm esriigi osalemine, ning tagama 
käesoleva määruse ühtlase kohaldamise kogu liidus. 

(43) Kuna Europol töötleb  ka  m itteoperatiivseid isikuand meid, m is ei ole s eotud üheg i 
kriminaaluurimisega, tuleks selliste andm ete töötlemise suhtes kohaldada m äärust 
(EÜ) nr 45/2001. 

(44) Euroopa andm ekaitseinspektor peaks ära kuul ama andm esubjektide esitatud kaebused ja neid 
uurima. Kaebuse esitam isele järgnev uurim ine peaks toimum a ulatuses, m is on konkreetse 
juhtumi puhul vajalik, ning selle tulem ust peak s olem a võim alik kohtulikult läbi vaadata.  
Euroopa andmekaitseinspektor peaks teavitam a andmesubjekti kaebuse m enetlemise käigust ja  
tulemusest mõistliku aja jooksul. 

(45) Igal üksikisikul peaks olem a õigus kasutada õiguskaitsevahe ndeid teda käsitlevate Euroopa 
andmekaitseinspektori otsuste suhtes. 

(46) Europoli suhtes tuleks rakendada liidu institu tsioonidele, ametitele ja organitele kohaldatavaid 
lepingulise ja m ittelepingulise vastu tuse ü ldeeskirju. Neid e eskirju e i tu leks s iiski k ohaldada 
andmete ebaseadusliku töötlemise korral tekkiva vastutuse suhtes. 

(47) Asjaomane üksikisik ei pruugi aru saada, ka s andm ete ebaseadusliku töötlem isega tekitatud 
kahju on Europoli või liikm esriigi tegevuse tagajä rg. Seetõttu peaksid Eu ropol ja liikm esriik, 
kus kahju põhjustanud sündmus toimus, vastutama solidaarselt. 
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(48) Europoli täieliku vastutuse ja sisem ise läbipaistvuse tagamiseks tuleb Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 88 silmas pid ades kehtesta da Europoli tegevuse E uroopa Parlam endi ja 
liikmesriikide parlam entide poolse kontrollim ise kord, võttes nõuetekoh aselt arvess e vajadus t 
tagada operatiivteabe konfidentsiaalsus. 

(49) Europoli töötajate suhtes  tuleks kohaldada määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 36 
sätestatud Euroopa ühenduste  ametnike persona lieeskirju ja Euro opa ühenduste m uude 
teenistujate teenistustingim usi. Europolil peaks olem a võim alik võtta tööle töötajaid 
liikmesriikide pädevatest asutus test ajutis te teen istujatena, k elle teen istusaeg olek s rotats iooni 
põhimõtte järgim iseks piiratud, kuna selliste t öötajate järgnev tagasisaatm ine asjakohasesse 
pädevasse asutusse aitab kaasa tih edale koostööle Europoli  ja liikm esriikide pädevate asutuste 
vahel. Liik mesriigid peaksid võtm a vajalikke m eetmeid tagam aks, et Europ oli aju tiste 
teenistujatena töötanud töötajad saaksid Europolis teenistuse lõppemisel naasta oma liikmesriigi 
avalikku teenistusse. 

(50) Võttes arvesse Europoli üles annete laadi ja tegevdirektori ro lli, võ ib tegevdi rektori kutsuda 
enne tem a am etisse nim etamist ja ka enne tem a a metiaja võim alikku pikendam ist esinem a 
Euroopa Parlam endi pädeva kom isjoni ette ja  vastam a viim ase küsimustele. Tegevdirektor 
peaks esitam a Euroopa Parlam endile ja nõukogul e ka tegevusaruande. Lisaks peaks Euroopa  
Parlamendil olem a võim alik paluda tegevdirektor il esitad a aru anne o ma ülesannete täitm ise 
kohta. 

(51) Europoli täieliku iseseisvuse ja sõltum atuse tagam iseks peaks Europolil olem a om a eelarve, 
mille peamine tulu saadakse liidu eelarvest. Liidu eelarvemenetlust tuleks kohaldada selles osas, 
mis hõlmab liidu toetust ja liidu üldeelarvest kantavaid muid kulusid. Raamatupidamisarvestust 
peaks auditeerima Euroopa Kontrollikoda. 

(52) Europoli suhtes tuleks koha ldada m äärust (EL, Euratom ) nr 966/2012, m is käsitleb Euroopa  
Liidu üldeelarve suh tes rakendatavaid fi nantseeskirju nin g m illega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (finantsmäärus)37. 

(53) Europoli suhtes tuleks kohaldada E uroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määrust 
(EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta38. 

(54) Europol töötleb erilist kaits et nõudvaid andm eid, sealhulgas E uroopa Liidu salastatud teavet ja 
tundlikku, kuid salastamata teavet . Seetõttu peaks Europol kehtes tama sellise teabe töötlem ise 
ja konfidentsiaalsuse eeskirjad vastaval t ELi salastatud teabe kaitseks vajalikke  
julgeolekueeskirju käsitleva otsuse 2011/292/EL39 üldpõhimõtetele ja miinimumnõuetele. 

(55) Käesoleva määruse kohaldamist tuleks hinnata korrapäraselt. 

(56) Vajalikud sätted Europoli m ajutustingimuste kohta Madalm aades, kus on tem a peakorter, ning 
Europoli töötajate ja nende pereliikm ete suhtes  kohaldatavad erieeskirjad tuleks kindlaks 
määrata peakorterit käsitlevas kokkuleppes. Lisa ks peaks asukohaliikmesriik tagam a Europoli 
nõuetekohaseks tegutsem iseks parim ad või malikud tingimused, sealhulgas koolid lastele ning 
transpordiühenduse, et o leks võim alik valida töö tajaid võim alikult erin evatest geograafilis test 
piirkondadest pärit asjatundjate hulgast. 

                                                 
36 EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. 
37 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1. 
38 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1. 
39 ELT L 141, 27.5.2011, lk 17. 
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(57) Käesoleva m äärusega asutatud Europol asen dab otsusega 2009/371/JSK asutatud Europoli ja 
otsusega 2005/681/JSK asutatud CEPOLi ning on nende õigusjärglane. Seepärast peaks ta 
olema kõikide nende lepingute, sealhulgas töölepingute, kohustu ste ja om andi õigusjärglane. 
Otsusega 2009/371/JS K asutatud Europoli ja otsusega 2005/681/JSK asutatud CEPOLi 
sõlmitud rahvusvahelis ed lepingud  jäävad keh tima, välja arvatud leping, m ille CEPOL on 
sõlminud peakorteri kohta. 

(58) Et Europol saaks jätkata otsusega 2009/371/ JSK asutatud Europoli ja otsusega 2005/681/JSK  
asutatud CEPOLi ülesannete täitm ist pari mal või malikul viisil, tuleks kehtestada 
üleminekumeetmed, eelkõige seos es haldusnõukogu ja tegevdirek toriga, ning m äärata kindlaks 
Europoli koolituseelarve kolmeks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest. 

(59) Kuna liikm esriikide tas andil e i o le võim alik tä iel m ääral tä ita k äesoleva m ääruse e esmärki – 
asutada liidu tasandil õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet –, vaid selle eesm ärgi saab meetme 
ulatuse ja mõju tõttu parem ini saavutada liidu tasa ndil, võib liit m eetmeid võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis  5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Osutatud artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põh imõtte kohaselt ei lähe käes olev m äärus kaugem ale, kui on 
vajalik kõnesoleva eesmärgi saavutamiseks. 

(60) [Euroopa Liidu leping ule ja Eu roopa L iidu toim imise lepingule lisatud protoko lli n r 21  
(Ühendkuningriigi ja Iirim aa seisu koha kohta vabadusel, turvalisusel  ja õigusel rajaneva ala  
suhtes) artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva 
määruse vastuvõtm isel ja kohaldam isel] VÕI [Ilm a et see piiraks Euroopa Liidu lepingule ja 
Euroopa Liidu toim imise lepingule lisatud pr otokolli nr 21 (Ühendkuni ngriigi ja Iirim aa 
seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) ar tikli 4 kohaldam ist, ei 
osale kõnealused liikm esriigid käesoleva m ääruse vastuvõtm isel ning see ei ole nende suhtes 
siduv ega kohaldatav]. 

(61) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa L iidu toim imise lepingule lisatud Taani seisukohta 
käsitleva protokolli (nr 22) ar tiklite 1 ja 2 kohaselt ei os ale Taani käesoleva m ääruse 
vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. 

(62) Käesolevas m ääruses austatakse põh iõigusi ja  järgitakse eelkõige Eu roopa Liidu põhiõigust e 
hartas tunnistatud põhimõtteid, eriti  õigust isikuandmete kaitsele ja eraelu puutum atusele, mida 
kaitstakse harta artiklitega 7 ja 8 ning aluslepingu artikliga 16, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

I peatükk 

ÜLDSÄTTED NING EUROPOLI EESMÄRGID 

Artikkel 1 

Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ameti asutamine 
1. Euroopa Liidu õiguskaitseasutus te koostöö parandam iseks, nende tegevuse tugevdam iseks ja  

toetamiseks ning Euroopa tasandil sidusa koolitus poliitika teostam iseks asutatakse Euroopa 
Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol). 

2. Käesoleva määrusega asutatud Europol ase ndab otsusega 2009/371/JS K asutatud Europoli ja  
otsusega 2005/681/JSK asutatud CEPOLi ning on nende õigusjärglane. 
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Artikkel 2 

Mõisted 
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

(a) „liikmesriikide pädevad asutused” – liikm esriikide polits eiasutused ja m uud 
õiguskaitseorganid, kes liikm esriigi õiguse koha selt vastutavad kuritegude ennetam ise ja  
nende vastu võitlemise eest; 

(b) „analüüs” – andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine kriminaaluurimise toetamiseks; 

(c) „liidu asutused” – institutsioonid, üksused, lä hetused, bürood ja am etid, mis on m oodustatud 
Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise lepinguga või nende alusel; 

(d) „õiguskaitseametnikud” – politsei-, tolli- ja m uude asjaom aste talituste, sealhu lgas liidu  
asutuste ametnikud, kelle üles anne on kahte või enam at liikm esriiki m õjutavate raskete 
kuritegude, terrorism i ja liidu poliitikaval dkondades esinevat ühishuve kahjustavate 
kuriteoliikide ennetam ine ja ne nde vastu võitlem ine, tsiviilkr iisiohje ning suurte üritustega 
seotud rahvusvahelise politseitöö läbiviimine; 

(e) „kolmandad riigid” – riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid; 

(f) „rahvusvahelised organisatsioonid” – rahvusvahelised organisatsioonid ja neile alluvad avalik-
õiguslikud asutused ja muud asutused, m is on loodud kahe või enama riigi vahelise lepinguga 
või selle alusel; 

(g) „eraõiguslikud isikud” –  üksused ja organid, mis on asutatud  liikmesriigi või kolm anda riigi 
õiguse alusel, eelkõige äriühingud ja ettevõtted, ettevõtjate ühendused, 
mittetulundusorganisatsioonid ja teised juriidilised isikud, keda ei hõlma punkt f; 

(h) „eraisikud” – füüsilised isikud; 

(i) „isikuandmed” – igasugune teave tuvastatud või  tuvastatava füüsilise isiku kohta, keda 
edaspidi nim etatakse „andm esubjektiks”; tuvastat av isik on isik, keda  saab otseselt või 
kaudselt tuvastada, eelkõige  isikukoodi põhjal võ i ühe või m itme te ma füüsilisele, 
füsioloogilisele, vaim sele, m ajanduslikule, kultuur ilisele või sotsiaalsele identiteedile om ase 
teguri põhjal; 

(j) „isikuandmete töö tlemine” (edaspidi „t öötlemine”) – isik uandmetega tehtavad  
automatiseeritud ja autom atiseerimata toim ingud ja toim ingute kogum id, näiteks andm ete 
kogumine, salves tamine, korras tamine, säilitam ine, kohandam ine ja m uutmine, väljavõ tete 
tegemine, päringute teostam ine, kasutam ine, üleandmine, levitam ine ja muul m oel 
kättesaadavaks tegemine, ühitamine ja ühendamine, blokeerimine, kustutamine ja hävitamine; 

(k) „vastuvõtja” – f üüsiline või ju riidiline is ik, riig iasutus, a met või m õni m uu asutus, kellele  
andmed avaldatakse, olenem ata sellest, kas tegem ist on kolm anda isikuga või m itte; 
vastuvõtjateks ei peeta asutusi, kes võivad andmeid saada seoses konkreetse järelepärimisega; 

(l) „isikuandmete edas tamine” – isik uandmete edastam ine, muutes andm ed kättesaadavaks  
piiratud arvule tuvastatud isikut ele saatja teadm isel või kavats usel võim aldada vastuvõtjale 
juurdepääs isikuandmetele; 

(m) „isikuandmete kataloog” (edasp idi „kataloog ”) –  isikuandm ete korrastatu d kogum id, m illest 
võib andmeid saada teatavate kriteerium ide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andm ete 
kogum on tsentraliseeritud, dets entraliseeritud või funktsionaalsetel või  geograafilistel 
põhimõtetel hajutatud; 
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(n) „andmesubjekti nõuso lek” – vab atahtlik, ko nkreetne ja tead lik tahteavaldus,  m illega 
andmesubjekt annab nõusoleku töödelda tema kohta käivaid isikuandmeid; 

(o) „halduslikku laadi isikuandm ed” – isikuandm ed, m ida Europol töötleb lisaks nendele, m ida 
töödeldakse artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide täitmiseks. 

Artikkel 3 

Eesmärgid 
1. Europol toetab ja tug evdab liikm esriikide pädevate asu tuste tegevus t ning nende koostööd  

kahte võ i enam at liikm esriiki m õjutavate raske te kuritegud e, ter rorismi ja liid u 
poliitikavaldkondades ühishuve ka hjustavate kuriteoliikide ennetam isel ja nende vastu 
võitlemisel vastavalt artiklile 1. 

2. Europol toetab ja tugevdab ka liikm esriikide pädevate asutuste tegevust ja nende omavahelist 
koostööd lõikes 1 osutatud õigusrikkum istega seotud kuritegude ennetam isel ja nende vastu 
võitlemisel. Seotud kuritegudeks peetakse järgmisi õigusrikkumisi: 

(a) Europoli pädevusvaldkonda kuuluvate kuritegu de jaoks vahendite hankim iseks toime  
pandud kuriteod; 

(b) Europoli pädevusvaldkonda kuuluvatele kuritegudele kaasaaitam iseks või nende 
elluviimiseks toime pandud kuriteod; 

(c) Europoli pädevusvaldkonda kuuluvate kurite gude eest karistuse kandm ise vältim iseks 
toime pandud kuriteod. 

3. Europol toetab, töötab välja, pakub ja koordineerib õiguskaitseametnike koolitust. 

II peatükk 

ÕIGUSKAITSEALASE KOOSTÖÖGA SEOTUD ÜLESANDED 

Artikkel 4 

Ülesanded 
1. Europol on Euroopa Liidu as utus, m is kooskõlas käesoleva m äärusega täidab järgm isi 

ülesandeid: 

(a) teabe kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja vahetamine; 

(b) liikmesriikide viivitamata teavitam ine nende kohta käivatest andm etest ja 
kuritegudevahelistest seostest; 

(c) sellise uurimis- ja operatiivtegevuse kooskõlastamine, korraldamine ja rakendamine, 

i) mida viiakse läbi koos liikmesriikide pädevate asutustega 

ii) mida viivad läbi ühise d uurimisrühmad kooskõlas arti kliga 5 ning vajaduse korral 
koostöös Eurojustiga, 

(d) osalemine ühistes  uur imisrühmades ning k ooskõlas a rtikliga 5 s elliste rühmade 
moodustamise ettepanekute tegemine; 

(e) liikmesriikide toetamine andmete ja analüüsiga suurte rahvusvaheliste sündmuste korral; 
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(f) ohuhinnangute, strateegilis te ja operatiiv analüüside nin g üldoluko rda käsitlevate 
aruannete koostamine; 

(g) kuritegude ennetamise m eetodite, uur imismenetluste ning tehniliste ja 
kohtuekspertiisimeetodite väljatöö tamine, lev itamine ja nende kasutam ise edendam ine 
ning liikmesriikide nõustamine; 

(h) tehnilise ja finantsabi andm ine, kui liikm esriigid viivad läbi  piiriüleseid operatsioone ja 
uurimisi, sealhulgas ühistes uurimisrühmades; 

(i) õiguskaitseametnike koolitus e toetam ine, väljatöötamine, pakkum ine, koordineerim ine 
ja rak endamine koostöös liikm esriikide ko olitusasutuste võrgustikuga vastavalt 
III peatükile; 

(j) aluslepingu V jaotise alusel asutatud liidu asutustele ja  Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (O LAF) krim inaalandmete ja ana lüütilise toe p akkumine ne nde pädevu sse 
kuuluvates valdkondades; 

(k) Euroopa Liidu lepingu alusel toimuvatele  E Li kriisiohjestruk tuuridele ning E Li 
kriisiohjemissioonidele teabe ja toe pakkumine; 

(l) Europoli eesm ärkidega hõlm atud kuriteoliik ide vas tu võitlem ise ELi eritead miste 
keskuste, eelkõige küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse arendamine. 

2. Europol es itab s trateegilisi an alüüse ja ohuh innanguid, et aidata nõu kogul ja ko misjonil 
sätestada strateegilisi ja opera tiivseid prioriteete liidu võitlus es kuritegevuse vastu. Europol  
osaleb ka nende prioriteetide operatiivsel rakendamisel. 

3. Europol es itab strateegilis i luureandm eid, e t toetad a liikm esriigi ja liidu  tasandil 
operatiivtegevuseks kättesaadavate vahendite tõhusat ja tulem uslikku kasutam ist ning 
operatiivtegevust. 

4. Europol toimib euro võltsimise vastu võitlemise keskasutusena kooskõlas 12. juuli 2005. aasta 
otsusega 2005/511/JSK euro kaitsm ise kohta võltsim ise eest 40. Europol edendab sam uti 
liikmesriikide pädevate  asutuste ja  ühiste uur imisrühmade raam es euro võlts imise vas tu 
võitlemiseks võetud m eetmete koordineerim ist, vajaduse korral koostöös liidu asutuste ja 
kolmandate riikide asutustega. 

Artikkel 5 

Osalemine ühistes uurimisrühmades 
1. Europol võib osaleda Europoli eesm ärkidega seotud kuritegude uurim iseks m oodustatud 

ühiste uurimisrühmade tegevuses. 

2. Europoli töötajad võivad os aleda ühise uurimisrühm a kogu tege vuses ja vahetada teavet 
uurimisrühma kõigi liikm etega va stavalt piirangutele,  m is on ette nähtud selle liikm esriigi 
õigusnormidega, kus ühine uurimisrühm tegutseb. 

3. Kui Europolil on põhjus t arvata, et ühise uur imisrühma moodustamine võib anda uurim isele 
lisaväärtust, võib ta teha asja omastele liikm esriikidele ühise uurim isrühma m oodustamise 
ettepaneku ja võtta meetmeid liikmesriikide aitamiseks uurimisrühma loomisel. 

4. Europol ei kohalda sunnimeetmeid. 
                                                 
40 ELT L 185, 16.7.2005, lk 35. 
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Artikkel 6 

Europoli taotlused kriminaaluurimise algatamiseks 
1. Erijuhtudel, kui Europol leiab, et seoses tem a eesmärkidega seotud kuriteoga tuleks algatada 

kriminaaluurimine, teavitab ta sellest Eurojusti. 

2. Samal ajal palub Europol asjaom aste liikm esriikide sise riiklikel üksu stel, m is on asutatud  
artikli 7 lõike 2 alusel, algatada või viia läbi kriminaaluurimine või koordineerida seda. 

3. Siseriiklikud üksused teavitavad Europoli uurimise algatamisest viivituseta. 

4. Kui asjao maste liik mesriikide pädevad  asutused  otsustavad jätta E uropoli tao tluse 
rahuldamata, teavitavad nad Europoli sellise otsu se põhjustest ühe kuu jooksul pärast taotluse 
esitamist. Põhjuse võib jätta teatamata, kui teatamine: 

(a) kahjustab riigi julgeolekuga seotud olulisi huve või 

(b) ohustab käimasolevat uurimist või üksikisikute turvalisust. 

5. Europol teavitab Eurojusti liikm esriigi pädeva  asutuse otsusest uurim ise algatam ise või  
algatamisest keeldumise kohta. 

Artikkel 7 

Liikmesriikide ja Europoli koostöö 
1. Liikmesriigid teevad Europoliga tema ülesannete täitmisel koostööd. 

2. Iga liikm esriik asu tab või m äärab siseriik liku üksuse, m is on Europoli ja liikm esriikide 
pädevate asutuste ja õiguska itseametnike koolitus asutuste vaheline kontaktasu tus. Iga 
liikmesriik nimetab ametisse siseriikliku üksuse juhi. 

3. Liikmesriigid tagavad, et nende  siseriiklikud üksused saavad täita neile käeso leva määrusega 
ettenähtud ülesandeid, eelkõige võim aldades neile juurdepääsu asjakohastele riiklikele 
andmebaasidele. 

4. Europol võib konkreetsete uurim iste raam es te ha vahetult koostööd liikm esriikide pädevate 
ametiasutustega. Europol teavitab siseriiklikku üksust viivitamata sellise koostöö tegemisest ja 
edastab talle koopia kogu teabest, mida on vahetatud Europoli ja asjaomaste pädevate asutuste 
vaheliste otsekontaktide tulemusel. 

5. Liikmesriigi siseriikliku üksuse või pädeva asutuse kaudu liikmesriigid eelkõige: 

(a) esitavad Europolile tema eesmärkide täitmiseks vajalikku teavet. See hõlmab Europolile 
viivitamata teabe esitamist l iidu poolt prioriteetsetena kä sitatavate kuriteovaldkondade 
kohta. Lisaks edastatak se talle teis e liikm esriigi või teis te liikm esriikidega vahetatud  
teabe koopia niivõrd, kuivõrd kõnealune teave kä sitleb sellist kuritegu, mis on hõlmatud 
Europoli eesmärkidega; 

(b) tagavad Europoli ja liikm esriikide asjakohaste pädevate asutuste ja õiguskaitseam etnike 
koolitusasutuste vahelise tulemusliku teabevahetuse ja koostöö; 

(c) tõstavad teadlikkust Europoli tegevusest. 

6. Siseriiklike üksuste juhid kohtuvad korrapäraselt , eelkõige selleks, et arutada ja lahendada 
probleeme, mis tekivad Europoliga tehtava operatiivkoostöö käigus. 

7. Iga liikm esriik näeb  e tte sis eriikliku üksuse  organisatsiooni ja pe rsonali vasta valt oma 
siseriiklikele õigusaktidele. 
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8. Iga liikm esriik kannab  ise om a siseriik like ü ksuste ja p ädevate asu tuste ning Europoli 
vahelisest suhtlusest tulenevad kulud ega nõua Europolilt nende kulude, välja arvatud 
sidekulude katmist. 

9. Liikmesriigid tagavad Europoliga ühenduse pi damiseks kasutatavate kõikide süsteem ide 
turvalisuse miinimumtaseme. 

10. Europol koostab igal aastal aruande, mis sisaldab teavet liikmesriikide esitatud lõike 5 punkti a 
kohase teabe hulga ja kvaliteedi ning om a si seriikliku üksuse tegevuse kohta. Aastaaruanne 
edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele. 

Artikkel 8 

Kontaktametnikud 
1. Iga riiklik üksus lähetab Europoli vähem alt ühe kontaktametniku. Kui käesolevas m ääruses ei 

ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kontaktametnike suhtes lähetava liikmesriigi õigusnorme. 

2. Kontaktametnikud m oodustavad Europolis riikid e kontaktbüroosid ja Eu ropoli siseriiklikud 
üksused juh endavad neid kooskõlas  lähetanud liikmesriigi õiguse n ing Europoli juhtim ise 
suhtes kohaldatavate sätetega. 

3. Kontaktametnikud aitavad kaasa Europoli ja oma liikmesriigi vahelisele teabevahetusele. 

4. Kontaktametnikud aitavad kaasa oma liikm esriigi ja teis te riikide kontak tametnike vahelisele 
teabevahetusele vastavalt om a siseriiklikule õi gusele. Europoli infrastruktuuri võib kooskõlas 
siseriikliku õigusega kasutada ka sellisek s kahepoolseks teabevahetuseks, m is hõl mab 
Europoli eesm ärkidega m itte seotud kur itegusid. Haldusnõukogu m äärab kindlak s 
kontaktametnike õigused ja kohustused seoses Europoliga. 

5. Kontaktametnikel on artikli 65 kohaselt om a ülesannete täitm iseks vajalikud õigused ja 
immuniteet. 

6. Europol tagab, et kontaktam etnikke inform eeritakse täielikult ja neid  kaasatakse Europoli 
kogu tegevusse niivõrd, kuivõrd see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. 

7. Europol tasub Europoli hoones liik mesriikidele vajalike ruumide ja kontaktam etnikele nende 
ülesannete täitm iseks vajaliku toe pakkum ise kulud. Muud kontaktam etnike lähetam isega 
seotud kulud, sealhulgas kontaktametnike tööva hendite kulud, kannab lähetanud liikmesriik, 
kui eelarvepädevad institutsioonid ei otsusta haldusnõukogu soovituse põhjal teisiti. 

III peatükk 

ÕIGUSKAITSEAMETNIKE KOOLITUSEGA SEOTUD ÜLESANDED 

Artikkel 9 

Europoli akadeemia 
1. Europoli üksusena tegutsev käesoleva m äärusega asutatud E uropoli akadeemia toetab, töötab 

välja, pakub ja koordineerib õi guskaitseametnike koolitust ka hte või enam at liikm esriiki 
mõjutavate raskete kuritegude ja terrorism ivastase võitlu se, suure riskiga spordi- ja m uude 
avalike ürituste h aldamise, liidu m ittesõjaliste m issioonide strateegilis e kavandam ise ja 
juhtimise, õiguskaitse juhtimise ja keeleoskuse valdkonnas eelkõige selleks, et: 
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(a) parandada teadlikkust ja teadmisi 

i) õiguskaitsealast koostööd käsitlevatest rahvusvahelistest ja ELi õigusaktidest; 

ii) liidu asutuste, eelkõige Europoli, Eurojusti ja Frontexi toimimisest ja rollist; 

iii) õiguskaitsealase koostöö juri idilistest aspektidest ja teabekanalitele juurdepääsu 
praktilistest teadmistest; 

(b) edendada liikmesriikide omavahelist ning liikm esriikide ja k olmandate riikide vahelist 
piirkondlikku ja kahepoolset koostööd; 

(c) käsitleda selliseid kuriteoliikidega võitlemise ja politseitöö valdkondi, kus liidu tasandil 
koolituse pakkumine loob lisaväärtust; 

(d) töötada välja ühised õiguskaitseam etnike koolitamise õppekavad, et valm istada nad ette 
osalemiseks ELi tsiviilmissioonidel; 

(e) aidata liikm esriikidel osaleda kolm andates riikides võetavates kahepoolsetes 
õiguskaitsesuutlikkuse suurendamise meetmetes; 

(f) koolitada koolitajaid ning toetada hea koolitustava arendamist ja vahetust. 

2. Europoli akadeem ia töötab välja ja ajakohast ab korrapäraselt õppevahendeid ja -m etoodikat 
ning rakendab neid elukestva õppe pakkum isel, et parandada õiguskaitseam etnike oskusi. 
Europoli akadeem ia hindab kõnealuste m eetmete tulemuslikkust, et parandada tulevaste 
meetmete kvaliteeti, järjekindlust ja tõhusust. 

Artikkel 10 

Europoli akadeemia ülesanded 
1. Europoli ak adeemia koostab m itmeaastased s trateegilised koolitu svajaduste an alüüsid ja 

mitmeaastased õppeprogrammid. 

2. Europoli ak adeemia töötab välja ja kasutab  koolitus t ja koolitusv ahendeid, s ealhulgas 
järgmist: 

(a) kursused, seminarid, konverentsid ning veebipõhine ja e-õpe; 

(b) ühised õppekavad, m is aitavad parandada teadli kkust, täita lünki ja/või edendada ühist 
piiriülese kuritegevuse käsitust; 

(c) sihtrühmade vajadustest lähtuvad järk-j ärgulised koolitusm oodulid astm ete või 
raskusastmete kaupa ning kooskõlas geogr aafilise piirkonna, kuritegevusvaldkonna või 
konkreetsete kutsenõuetega; 

(d) õiguskaitseametnike vahetus- ja lähetusp rogrammid praktika käigus toimuva koolituse 
edendamiseks. 

3. Selleks et tsiviilm issioonide ja kolm andate riikide suutlikkuse suurendamise vajadusi toetav 
Euroopa koolituspoliitika oleks sidus, teeb Europoli akadeemia järgmist: 

(a) hindab olemasolevate liitu käsitlevate õiguskaitsekoolituse poliitika ja algatuste mõju; 

(b) töötab välja ja pakub koolitus t, et valm istada liikm esriikide õiguskaits eametnikke ette 
osalemiseks tsiviilm issioonidel, sealhulga s võim aldades neil om andada vajalikku 
keeleoskust; 
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(c) töötab välja ja korraldab koolitusi kolm andate riikide õiguskaitsea metnikele, eelkõige 
liiduga ühinemise kandidaatriikide ametnikele; 

(d) haldab sih totstarbelisi liidu välis abi vahendeid,  m illest koo skõlas liidu  prioritee tidega 
toetatakse k olmandate riikid e tegev ust asjakohastes poliitik avaldkondades suutlikku se 
suurendamisel. 

4. Europoli akadeem ia aitab kaasa sellele,  et liikm esriigid tunnustaksid üksteise 
õiguskaitsekoolitust ning asjakohaseid Euroopa kvaliteedistandardeid. 

Artikkel 11 

Koolitusalane teadustegevus 
1. Europoli akadeem ia osaleb käesolevas pe atükis käsitletud koolitustegevusega seotud 

teadusuuringute tegemises. 

2. Europoli akadeem ia edendab ja loob partnerlus i liidu asu tustega, s amuti ava lik-õiguslike ja  
eraõiguslike teadusasutustega ning toetab li ikmesriikides tugevam a partnerluse loom ist 
ülikoolide ja õiguskaitsealase koolitusega tegelevate asutuste vahel. 

IV peatükk 

EUROPOLI ORGANISATSIOON 

Artikkel 12 

Europoli juhtimis- ja haldusstruktuur 
Europoli juhtimis- ja haldusstruktuuri kuuluvad: 

(a) haldusnõukogu, kes täidab artiklis 14 sätestatud ülesandeid; 

(b) tegevdirektor, kes täidab artiklis 19 sätestatud kohustusi; 

(c) koolituse teaduskomitee vastavalt artiklile 20; 

(d) vajaduse ko rral m uu nõuandeorgan,  m ille loob  haldusnõuk ogu vastav alt artikli 14  lõike 1 
punktile p; 

(e) vajaduse korral juhatus vastavalt artiklitele 21 ja 22. 

1. JAGU 

HALDUSNÕUKOGU 

Artikkel 13 

Haldusnõukogu koosseis 
1. Haldusnõukokku kuulu b üks hääleõiguslik  esindaja ig ast liikm esriigist ja kak s k omisjoni 

hääleõiguslikku esindajat. 
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2. Haldusnõukogu liikm ed nim etatakse am etisse, ar vestades nende avaliku ja erasektori 
organisatsioonide juhtimise kogemusi ja teadmisi õiguskaitsealase koostöö valdkonnas.  

3. Haldusnõukogu liikm el võib olla asendusliige, ke s nim etatakse am etisse, arvestades tem a 
avaliku ja erasektori orga nisatsioonide juhtim ise kogem usi ning teadm isi riikide 
õiguskaitseametnike koolituse poliitika val dkonnas. Asendusliige tegutseb liikm ena kõikides 
õiguskaitseametnike koolitusega seotud küsimustes. Täisliikme puudumise korral esindab teda 
asendusliige. Asendusliikme puudumise korral esindab täisliige teda kõikides küsim ustes, mis 
on seotud õiguskaitseametnike koolitusega. 

4. Kõik haldusnõukogus esindatud osalised püüavad piirata esindajate va hetumist, et tagada 
haldusnõukogu töö järjepidevus. Osaliste eesm ärk on saavutada m eeste ja naiste võrdne 
esindatus haldusnõukogus. 

5. Täisliikme ja asendusliikm e a metiaeg on ne li aastat. Am etiaega võib pikendada. Am etiaja 
lõppemisel või ametist lahkumisel jääb liige haldusnõukogu koosseisu seni, kuni tema volitus i 
pikendatakse või ta asendatakse. 

Artikkel 14 

Haldusnõukogu ülesanded 
1. Haldusnõukogu: 

(a) võtab iga l aasta l hää leõiguslike liikm ete kahekolm andikulise häälteenam usega vastu 
Europoli järgmise aasta tööprogrammi kooskõlas artikliga 15; 

(b) võtab hääleõiguslike liikm ete kahekolmandikulise häälteenamusega vastu m itmeaastase 
tööprogrammi kooskõlas artikliga 15; 

(c) võtab liikm ete kahekolm andikulise häälteen amusega vas tu Europo li aastaeelarv e ja 
täidab muid Europoli eelarvega seotud ülesandeid kooskõlas XI peatükiga; 

(d) võtab vastu Europoli aasta üldi se tegevusaruande ja edastab selle hiljem alt järgm ise 
aasta 1. juuliks Euroopa Parlam endile, nõuk ogule, komisjonile, kontrollikojale ja 
liikmesriikide parlamentidele. Aastane üldine tegevusaruanne avalikustatakse; 

(e) võtab vastu Europoli suhtes kohaldatavad finantseeskirjad vastavalt artiklile 63; 

(f) võtab pärast kom isjoni arvam use arvesse võtmist 31. jaanu ariks v astu m itmeaastase 
personalipoliitika kava; 

(g) võtab vastu pettustevastase või tluse strateegia, m is rakendatavate m eetmete kulusid ja 
tulusid arvesse võttes on proportsionaalne pettuseohuga; 

(h) võtab vas tu haldusnõu kogu ning koolitus e teaduskom itee liikm ete huvikonfliktide 
ennetamise ja haldamise eeskirjad; 

(i) kasutab kooskõlas lõikega 2 Europoli persona li suhtes volitusi, m is on antud am etisse 
nimetavale asutusele am etnike personalieeskirjadega ning teenistu slepingute sõlmimise 
pädevust o mavale asutusele m uude teen istujate teen istustingimustega (ed aspidi 
„ametisse nimetava asutuse volitused”); 

(j) võtab am etnike personalieeskirjade ja m uude teenistujate teenistustingim uste 
jõustamiseks vastu rakenduseeskirjad kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110; 

(k) nimetab ametisse tegevdirektori ja tem a asetäitjad ning vajadus e korral pikendab nende 
ametiaega või kõrvaldab nad ametist vastavalt artiklitele 56 ja 57; 
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(l) kehtestab tu lemusnäitajad ja teosta b järelev alvet tegevd irektori teg evuse, sealhulg as 
haldusnõukogu otsuste rakendamise üle; 

(m) nimetab vastavalt am etnike personali eeskirjadele ja m uude teenistuja te 
teenistustingimustele ametisse peaarvepidaja, kes on oma ülesannete täitmisel sõltumatu;  

(n) nimetab koolituse teaduskomitee liikmed; 

(o) tagab sise- ja välisauditite aruannetest ja hindamistest, samuti Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) uurim istest tulenevate järe lduste ja soovituste järgim ise nõuetekohase 
järelevalve; 

(p) võtab vastu Europoli struktuuri kehtestamise ja vajaduse korral edasiarendamise otsused; 

(q) võtab vastu oma töökorra. 

2. Haldusnõukogu võtab vastavalt am etnike persona lieeskirjade artiklile 110 vastu otsuse, m is 
põhineb kõnealuste personalieeskirjade artik li 2 lõikel 1 või m uude t eenistujate 
teenistustingimuste artik lil 6 n ing m illega de legeeritakse asjakohas ed am etisse n imetamise 
volitused te gevdirektorile ja m ääratletakse tin gimused, mille kor ral võib se llise volituste 
delegeerimise peatada. Tegevdirektoril on õigus kõnealused volitused edasi delegeerida. 

Kui erandlikud asjaolud seda nõuavad, võib ha ldusnõukogu tegevdirektorile delegeeritud ja 
tema poolt edasi de legeeritud am etisse nim etamise volitused om a otsusega ajutiselt peatada 
ning teostada neid volitusi ise või d elegeerida need mõnele oma liikmele või m uule töötajale 
peale tegevdirektori. 

Artikkel 15 

Aasta tööprogramm ja mitmeaastane tööprogramm 
1. Haldusnõukogu võtab hiljem alt iga aasta 30. novembriks vastu aasta tööprogramm i 

tegevdirektori esitatud eelnõu põhjal, võttes arvesse kom isjoni arvamust. Haldusnõukogu 
edastab tööprogramm i Euroopa Parlam endile, nõukogule, kom isjonile ja liikm esriikide 
parlamentidele. 

2. Aasta tööprogrammis esitatakse üksikasjalikud eesmärgid ja ooda tavad tulemused, sealhulgas 
tulemusnäitajad. Lisaks esitatakse selles raha statavate m eetmete kirjeldus koos m eetmetele 
ettenähtavate rahaliste  vahendite  ja inim ressurssidega vastavalt tegevuspõhise eelarve 
koostamise ja juhtim ise põhim õtetele. Aasta tö öprogramm on järjepidev lõikes 4 viidatud 
mitmeaastase tööprog rammiga. Aasta tööprogramm is osutatakse selg elt võ rreldes eelm ise 
eelarveaastaga lisatud, muudetud ja tühistatud ülesannetele. 

3. Kui Europolile antakse uus ülesanne, m uudab haldusnõukogu vastuvõetud aasta  
tööprogrammi. 

Aasta tööprogrammis oluliste muudatuste tegemiseks kasutatakse sama menetlust kui esialgse 
aasta tööprogramm i vastuvõtm isel. Haldusnõukogu võib delegeerida tegevdirektorile õiguse 
teha aasta tööprogrammis ebaolulisi muudatusi. 

4. Võttes arvesse kom isjoni arvam ust ja pära st konsulteerim ist Euroopa Parlam endi ja  
liikmesriikide parlam entidega võ tab haldusnõu kogu iga aasta 30. n ovembriks vastu ja 
ajakohastab mitmeaastase tööprogrammi. 

Vastuvõetud m itmeaastane tööpro gramm saad etakse Eu roopa Parlam endile, nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele. 
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Mitmeaastases tööp rogrammis m ääratakse kin dlaks strateegilised ees märgid ja oodatavad  
tulemused, sealhu lgas tulem usnäitajad. Ühtlas i es itatakse s elles iga le e esmärgile ettenähtav 
soovituslik summa ja töötajate arv k ooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku ja mitmeaastase 
personalipoliitika kavaga. Selles esitatakse ka artiklis 29 nim etatud strateegia, m is käsitleb 
suhteid kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Mitmeaastast tööprogrammi rakendatakse aasta tööprogrammide kaudu ning vajad use korral 
ajakohastatakse seda vastavalt välis- ja sisehindam iste tulemu stele. Kui see on asjakohane, 
kajastatakse selliste hindamiste tulemusi ka järgmise aasta tööprogrammis. 

Artikkel 16 

Haldusnõukogu esimees 
1. Haldusnõukogu valib  o ma liikm ete hulgast es imehe ja aseesim ehe. Esim ees ja as eesimees 

valitakse haldusnõukogu liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega. 

Aseesimees asendab esimeest automaatselt juhul, kui esimehel ei ole võim alik oma kohustusi 
täita. 

2. Esimehe ja aseesim ehe ametiaeg on neli aas tat. Nende am etiaega võib pikendada ühe korra. 
Kui esim ehe või asees imehe liikmesus haldus nõukogus lõpeb m is tahes ajal tem a am etiaja 
jooksul, lõpeb samal kuupäeval automaatselt ka tema ametiaeg. 

Artikkel 17 

Haldusnõukogu koosolekud 
1. Haldusnõukogu koosolekud kutsub kokku esimees. 

2. Aruteludel osaleb Europoli tegevdirektor. 

3. Haldusnõukogul on aastas vähemalt kaks korralist koosolekut. Haldusnõukogu koosolek 
toimub ka selle es imehe alg atusel, kom isjoni taotluse l v õi vähem alt kolm andiku liikm ete 
taotlusel. 

4. Haldusnõukogu võib hääleõiguseta vaatlejana om a koosolekule kutsuda kõiki isikuid, kelle 
arvamus on arutatava küsimuse seisukohalt asjakohane. 

5. Haldusnõukogu kodukorras s ätestatud tingim ustel võ ivad haldusnõuko gu liikm eid abistad a 
nõustajad ja eksperdid. 

6. Sekretariaaditeenust osutab haldusnõukogule Europol. 

Artikkel 18 

Hääletamise kord 
1. Ilma et see piiraks ar tikli 14 lõike 1 punkide a, b ja c, ar tikli 16 lõike 1 ni ng artikli 56 lõike 8 

kohaldamist, võetakse haldusnõukogus otsused vastu liikmete häälteenamusega. 

2. Igal liikm el on üks hääl. Hääleõigusega liik me puudum ise korral võib tem a eest hääletada 
tema asendusliige. 

3. Esimees osaleb hääletamisel. 

4. Tegevdirektor ei osale hääletamisel. 
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5. Haldusnõukogu kodukorraga kehtestatakse üksik asjalikum hääletam iskord, eelkõige 
tingimused, m ille korra l üks liige  võib tegu tseda teise liik me nim el, ning vajadu se korr al 
nõuded kvoorumi kohta. 

2. JAGU 

TEGEVDIREKTOR 

Artikkel 19 

Tegevdirektori ülesanded 
1. Europoli juhib tegevdirektor. Ta annab oma tegevusest aru haldusnõukogule. 

2. Ilma et see piiraks kom isjoni, haldusnõukogu või juhatuse volitusi, täidab tegevdirektor oma 
ülesandeid sõltum atult ning ei tao tle ega võ ta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega m uult 
organilt. 

3. Tegevdirektor esitab Euroopa Parlamendile viimase taotlusel aruande oma ülesannete täitmise 
kohta. Nõukogu võib paluda tegevdirektoril esitada aruanne tema ülesannete täitmise kohta. 

4. Tegevdirektor on Europoli seaduslik esindaja. 

5. Tegevdirektor vastutab käesoleva m äärusega Europolile pandud ülesannete täitm ise eest. 
Tegevdirektor: 

(a) juhib Europoli igapäevast tööd; 

(b) rakendab haldusnõukogu otsuseid; 

(c) koostab aasta tööprog rammi ja m itmeaastase tööprog rammi ning esitab need  
haldusnõukogule pärast komisjoniga konsulteerimist; 

(d) rakendab aasta tööp rogrammi ja m itmeaastase tööprogrammi ning annab 
haldusnõukogule aru nende rakendamisest; 

(e) koostab konsolideeritud aastaaruande Eu ropoli tegevuse kohta ja esitab selle 
haldusnõukogule heakskiitmiseks; 

(f) koostab sise- ja välisauditi aruannete ja hinnangute järelduste ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusaruannete ja juurdluste põhjal esitatud soovituste 
alusel tegevuskava ning esitab kaks kor da aastas kom isjonile ja korrapäraselt 
haldusnõukogule aruandeid tegevuskava täitmise kohta; 

(g) kaitseb liidu finantshuve, kohaldades ennetu smeetmeid pettuste, korruptsiooni ja m uu 
ebaseadusliku tegevuse vast u võitlem iseks ning, ilm a et see piiraks OLAFi 
juurdluspädevust, teostades tõhusat kontrol li, nõudes eeskirjade eiram ise avastam ise 
korral tagasi valesti makstud summ ad ning vajaduse korral kohaldades tõhusaid, 
proportsionaalseid ja hoiatavaid haldus- ja rahalisi karistusi; 

(h) koostab Europoli pettus tevastase v õitluse st rateegia ja es itab selle haldusnõukog ule 
heakskiitmiseks; 

(i) töötab välja Europoli suhtes kohaldatavate finantseeskirjade eelnõu; 

(j) valmistab ette Europoli eelarveaasta tulude  ja kulude eelarvestuse eelnõu ja täidab 
Europoli eelarvet; 
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(k) valmistab ette m itmeaastase personalipo liitika kava eel nõu ja esitab selle pärast 
komisjoniga konsulteerimist haldusnõukogule; 

(l) abistab haldusnõukogu esimeest haldusnõukogu koosolekute ettevalmistamisel; 

(m) teavitab haldusnõukogu korrapärase lt liidu kuritegevusevastase võitluse strateegiliste ja 
operatiivsete prioriteetide rakendamisest. 

3. JAGU 

KOOLITUSE TEADUSKOMITEE 

Artikkel 20 

Koolituse teaduskomitee 
1. Koolituse teaduskomitee on sõltumatu nõuandev organ, mis tagab, et Europoli koolitustegevus 

lähtub teaduslikest alustest, ning suunab nende kujundam ist. Sel eesm ärgil kaasab 
tegevdirektor koolitu s teaduskom itee juba va rases e tapis kõikide a rtiklis 14 viida tud 
dokumentide ettevalmistamisse, kuivõrd need on seotud koolitusega. 

2. Koolituse teaduskom itee koosneb  üheteistkü mnest kõrg eima akadeem ilise kraadi või 
ametikohaga isikust, kes tegutsevad käesoleva määruse III peatükiga hõlmatud valdkondades. 
Liikmed nim etab a metisse haldusnõukogu pärast Euroopa Liidu Teatajas konkursiteate  
avaldamist läbipaistva v alikumenetluse põhjal . Koolituse teaduskom iteesse ei või kuuluda  
haldusnõukogu liikm eid. Koolituse teaduskom itee liikmed on sõltum atud. Nad ei taotle eg a 
võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega muult organilt. 

3. Europol avalikustab koolituse teaduskomitee liikmete nimekirja oma veebilehel ja ajakohastab 
seda. 

4. Koolituse te aduskomitee liikm e ametia eg on viis  aas tat. Liikm e am etiaega ei pike ndata ja  
juhul, kui liige ei vasta sõltumatuse kriteeriumidele, võidakse ta ametist vabastada. 

5. Koolituse teaduskom itee valib esim ehe ja te ma asetäitja , kelle am etiaeg on v iis a astat. 
Komitee seisukohad võetakse vastu lihthäälte enamusega. Esimees kutsub komitee kokku kuni 
neli korda aastas. Vajaduse korral kutsub es imees erakorralisi koosolekuid kokku om al 
algatusel või vähemalt nelja komiteeliikme taotlusel. 

6. Tegevdirektor, tegevdirektori asetäitja kool ituse alal või nende esindaja kutsutakse 
koosolekutel osalema hääleõiguseta vaatlejana. 

7. Koolituse te aduskomiteed aitab s ekretär, kelleks  on kom itee välja va litud ja tegevd irektori 
poolt ametisse nimetatud Europoli töötaja. 

8. Teaduskom itee eelkõige: 

(a) nõustab tegevdirektorit ja tegevdirektori aset äitjat koolituse alal aasta tööprogramm i ja 
muude strateegiliste dokum entide koostamisel, et tagada nende teaduslik kvaliteet ning 
kooskõla liidu vastava sektori poliitika ja prioriteetidega; 

(b) esitab haldusnõukogule sõltumatuid arvamusi ja annab talle nõu om a pädevusvaldkonda 
kuuluvates küsimustes; 

(c) esitab sõltum atuid arvamusi ja annab nõu õppekavade kvaliteedi, õppetöö m eetodite, 
õppetöö valikuvõimaluste ja teaduse arengu küsimustes; 



ET 32   ET 

(d) annab m uud nõu seoses Europoli koolitustege vuse teaduslike aspektidega, kui seda 
taotleb haldusnõukogu, tegevdirektor või tegevdirektori asetäitja koolituse alal. 

9. Koolituse teaduskomitee aastaeelarve nähakse ette Europoli eelarve eraldi real. 

4. JAGU 

JUHATUS 

Artikkel 21 

Moodustamine 
Haldusnõukogu võib moodustada juhatuse. 

Artikkel 22 

Ülesanded ja korraldus 
1. Juhatus abistab haldusnõukogu. 

2. Juhatusel on järgmised ülesanded: 

(a) valmistada ette haldusnõukogu vastuvõetavad otsused; 

(b) tagada koos haldusnõukoguga piisavate järe lmeetmete võtm ise sise- ja välisauditi 
aruannete ja hinnangute järe lduste ja soovituste ning Eu roopa Pettustevastase Ameti 
(OLAF) juurdlusaruannete ja juurdluste põhjal esitatud soovituste alusel; 

(c) ilma et see piiraks artiklis 19 sätes tatud tegevdirektori ül esandeid, abistada 
tegevdirektorit ja anda talle nõu haldusnõukog u otsuste rakendam isel, et tugevdada 
järelevalvet haldusjuhtimise üle. 

3. Kiireloomulistest juhtudest tingitud vaja duse korral võib juhatus haldusnõukogu nim el teha  
teatavaid esialgseid otsuseid, eelkõige hal dusjuhtimise küsim ustes, sealhu lgas am etisse 
nimetava asutuse volituste delegeerimise peatamise kohta. 

4. Juhatuse moodustavad haldusnõukogu esim ees, üks kom isjoni esindaja haldusnõukogus ja 
veel kolm liiget, kelle h aldusnõukogu nimetab oma liikmete hulgast. Haldusnõukogu esim ees 
on ühtlasi juhatuse esim ees. Tege vdirektor osaleb juhatuse koosolekutel, kuid ei om a 
hääleõigust. 

5. Juhatuse liikm e am etiaeg on neli aastat. Juha tuse liikm e am etiaeg lõ peb sam aaegselt tem a 
liikmesuse lõppemisega haldusnõukogus. 

6. Juhatusel on vähem al üks korra line koosolek iga kolm e kuu taga nt. Peale selle tuleb juhatus 
kokku oma esimehe algatusel või liikmete taotlusel. 

7. Juhatus järgib haldusnõukogu kehtestatud kodukorda. 

V peatükk 

TEABE TÖÖTLEMINE 
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Artikkel 23 

Teabeallikad 
1. Europol töötleb ainult teavet, mille talle on esitanud: 

(a) liikmesriigid vastavalt siseriiklikule õigusele; 

(b) liidu asu tused, kolm andad r iigid ja  rahvu svahelised organisa tsioonid vas tavalt 
VI peatükile; 

(c) eraisikud vastavalt artikli 29 lõikele 2. 

2. Europol võib otse saada ja töödelda teavet, sealhulgas isi kuandmeid, m is on pärit avalikult 
kättesaadavatest allikatest, nagu meedia, sealhulgas internetist ja avalikest andmebaasidest. 

3. Kui see on kooskõlas liidu, rahvusvaheliste ja siseriiklike õigusaktidega, võib Europol saada ja 
töödelda teavet, sealhulgas isi kuandmeid, m is on pärit riigi, l iidu ja rahvusvahelise tasandi  
infosüsteemidest, sealhulgas sellistest, millele tal on vahetu e lektrooniline juurdepääs. Selliste 
liidu, rahvusvaheliste ja sise riiklike õigusaktide kohaldatavad  sätted reguleerivad Europoli 
juurdepääsu sellisele teabele ja s elle k asutamist niivõrd, kuivõrd nendega nähakse ette 
rangemad juurdepääsu- ja kasutuseeskirjad kui käesolevas m ääruses. Juurdepääs sellistele 
infosüsteemidele antakse üksne s nõuetekohaselt volit atud Europoli töötajatele, kui see on 
vajalik nende ülesannete täitmiseks. 

Artikkel 24 

Teabe töötlemise eesmärgid 
1. Niivõrd, kuivõrd see on vajalik ar tikli 3 lõ igetes 1 ja 2 säte statud eesmärkide saavutamiseks, 

võib Europol töödelda teavet, sealhulgas isikuandmeid, ainult selleks, et: 

(a) välja selgitada teabes esinevaid seoseid andmete võrdlemise teel; 

(b) teostada strateegilist või temaatilist analüüsi; 

(c) teostada konkreetsetel juhtudel operatiivanalüüsi. 

2. Isikuandmete ja andm esubjektide kategooriad, kelle andm eid võib igal punktis 1 loetletud 
konkreetsel eesmärgil koguda, on loetletud 2. lisas. 

Artikkel 25 

Teabe töötlemise eesmärgi kindlaksmääramine 
1. Europolile teab e es itanud liik mesriik, liidu asutus, kolm as riik ja rah vusvaheline 

organisatsioon määrab kindlaks se lle töötlemise eesmärgi vastavalt artiklile 24. Kui nem ad ei 
ole seda teinud, m äärab sellis e teabe asjakohasuse ja töötle mise ees märgi kindlaks Europol. 
Europol võib töödelda teavet m uul eesm ärgil kui eesm ärk, m illeks teave esitati,  üksne s 
andmete esitaja loal. 

2. Liikmesriigid, liidu asutused, kolm andad riigid  ja rahvusvahelised or ganisatsioonid võivad 
teabe edastam ise ajal teatavaks teha üldised ja konkreetsed juurdepääsu- ja 
kasutamispiirangud, sealhulgas kustutamise ja hävitamise suhtes kohaldatavad piirangud. Kui  
selliste piirangute kehtestam ise vajadus selgub pärast teabe ed astamist, teavitavad nad sellest 
Europoli. Europol peab sellistest piirangutest kinni. 
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3. Europol võib piirata liikm esriikide, liidu asut uste, kolm andate riik ide ja rahvu svaheliste 
organisatsioonide juurdepääsu aval ikult kättesaadavatest a llikatest pärit teabele ja s elle teabe 
kasutamist. 

Artikkel 26 

Liikmesriikide ja Europoli töötajate juurdepääs Europolis säilitatavale teabele 
1. Liikm esriikidel on juurdepääs kogu artikli 24 lõike 1 punktides a ja b sä testatud eesm ärgil 

esitatud teabele ning võim alus teostada selles päringuid, ilm a et see p iiraks liikm esriikide, 
liidu asutuste, kolm andate riikid e ja rahvusvaheliste organisats ioonide õigust piirata selliste 
andmete kasutam ist ja neile juurdepääsu. Liik mesriigid määr avad kindlaks need pädevad 
asutused, kellel on õigus selliseid päringuid teostada. 

2. Liikmesriikidel on kaudne, päringutabam ustel või nende puudum isel põhinev juurdepääs 
artikli 24 lõike 1 punktis c täpsustatud eesm ärgil esitatud teabele, ilm a et see piiraks teabe 
esitanud liikm esriikide, liidu asutuste, kolmandate riik ide või rah vusvaheliste 
organisatsioonide artikli 25 lõike 2 kohaselt seatud piiranguid. Päringutabamuse korral algatab 
Europol m enetluse päringutabam usega seotud t eabe jagam iseks kooskõl as Europolile teabe  
edastanud liikmesriigi otsusega. 

3. Tegevdirektori poolt nõuetekohaselt volitatud Europoli tööt ajatel on juurdepääsuõigus 
Europolis töödeldavale teabele niivõrd, kuivõrd see on vajalik nende ülesannete täitmiseks. 

Artikkel 27 

Eurojusti ja OLAFi juurdepääs Europoli teabele 
1. Europol võtab kõik vajalikud m eetmed, et tagada  Eurojustile ja Euro opa Pettustevastasele 

Ametile (O LAF) nende volitus te piires juurdep ääs kogu artikli 24 lõik e 1 punktid es a ja b 
sätestatud eesm ärkidel esitatud te abele ja võim alus teostada se lles päringuid, ilm a et see 
piiraks liikmesriikide, liidu as utuste, kolmandate riik ide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
õigust p iirata sellis te a ndmete kas utamist ja  neile  juurd epääsu. Kui Eurojusti v õi OLAFi 
päringu käigus ilm neb kokkulangevus Europoli töödeldava teabega, teavitatakse sellest 
Europoli. 

2. Europol võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada Eurojustile ja OLAFile nende volituste piires 
kaudne, päringutabam ustel või nende puudum isel põhinev juurdepääs artikli 24 lõike 1 
punktis c täpsustatud eesm ärgil esitatud teabele, ilm a et see piiraks teabe esitanud 
liikmesriikide, liidu as utuste, ko lmandate ri ikide või rahvusvaheliste org anisatsioonide 
artikli 25 lõike 2 kohaselt seatud piirangui d. Päringutabam use korral algatab Europol 
menetluse päringutabamusega seotud teabe ja gamiseks kooskõlas Europolile teabe edastanud 
liikmesriigi, liidu asutuse, kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni otsusega. 

3. Lõigete 1 ja 2 kohaselt toim uvaid teabepäringuid teostatakse ainult selle kindlakstegem iseks, 
kas vas tavalt Euro justile või OLAFile kä ttesaadav teave vastab Eu ropolis töödeldavale 
teabele. 

4. Europol lubab lõigete 1 ja 2 kohaseid teabepäringuid üksnes pä rast seda, kui ta on saanud 
Eurojustilt teavet selle kohta, m illistel liikm esriikide liik metel, asetäitjatel, ass istentidel ja 
Eurojusti tö ötajatel on luba sellis eid päri nguid teostada, ning OLAFilt teavet selle kohta, 
millistel töötajatel on luba selliseid päringuid teostada. 
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5. Kui Europoli konkreetse uurim isega seotud teabetöötlemistoimingute käigus teeb Europol või 
mõni liikm esriik kind laks koordineerim ise, koos töö või toetuse vajadus e vastavalt Eurojusti 
või OLAFi volitus tele, teavitab Europol neid se llest ning algatab m enetluse teabe jagamiseks 
kooskõlas teabe edastanud liikm esriigi otsusega. Sellisel juhul konsulteerivad Eurojust või 
OLAF Europoliga. 

6. Eurojust, sealhulgas kolleegium, liikm esriikide liikm ed, asetäitja d, ass istendid ja Eurojusti 
töötajad, ning OLAF peavad ki nni kõikidest üldistest ja konkr eetsetest juurdepääsu- ja 
kasutamispiirangutest, mille liikmesriigid, liidu asutused, kolmandad riigid ja rahvusvahelised 
organisatsioonid on kooskõlas artikli 25 lõikega 2 teatavaks teinud. 

Artikkel 28 

Liikmesriikide teavitamise kohustus 
1. Kui Europol peab vastavalt artikli 4 lõike 1 punktist b tulenevale kohustusele teavitam a 

liikmesriiki seda liik mesriiki käsitlevas t teab est, kuid  kõnealuse teabe suhtes  kehtiv ad 
vastavalt artikli 25 lõikele 2 selle jagam ist välistavad j uurdepääsupiirangud, peab Europol 
juurdepääsupiirangu kehtestanud andm ete esitaj aga nõu ja taotleb tem a nõusolekut teabe 
jagamiseks. 

Ilma sellise nõusolekuta teavet ei edastata. 

2. Olenem ata juurdepääsupiirangutest, teavitab Europol liikm esriiki seda liikm esriiki käsitlevast 
teabest juhul, kui see on:  

(a) tingimata vajalik raske kuriteo või terroriakti otsese ohu vältimiseks või 

(b) see on hädavajalik asjaomase liikmesriigi avalikku korda ähvardava tõsise ja vahetu ohu 
ärahoidmiseks.  

Sellisel juhul teavitab Europol andmete esitajat võimalikult kiiresti kõnealuse teabe jagamisest 
ja põhjendab oma olukorraanalüüsi. 

VI peatükk 

SUHTED PARTNERITEGA 
1. JAGU 

ÜLDSÄTTED 

Artikkel 29 

Üldsätted 
1. Kui see on vajalik tem a ülesannete täitm iseks, võib Europol luua ja säilitada koostöösuhteid 

liidu asutustega kooskõlas kõn ealuste asutuste eesm ärkidega, kolm andate riikide 
õiguskaitseasutuste ja kolm andate riik ide koolitus asutustega, rahv usvaheliste 
organisatsioonide ja eraõiguslike isikutega. 

2. Kui see on vajalik tem a ülesannete täitm iseks ning võttes arvesse ar tikli 25 lõike 2 kohaselt 
kehtestatud piiranguid, võib Eur opol otse vahetada lõikes 1 ni metatud üksustega igasugust 
teavet, välja arvatud isikuandmeid. 
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3. Kui see on vajalik tema ülesannete täitmiseks, võib Europol lõikes 1 nimetatud üksustelt, kuid 
mitte eraõiguslikelt is ikutelt, saad a isikua ndmeid ja töödelda neid  kooskõlas  käesoleva 
peatükiga. 

4. Ilma et see piiraks artikli 36 lõike 4 kohaldam ist ja kooskõlas  käesoleva peatükiga edastab 
Europol isikuandm eid liidu asutustele, kolm andatele riikidele ja  rahvusvahelistele 
organisatsioonidele vaid juhul, kui seda on vaja Europoli eesm ärkidega seotud kuritegude 
ennetamiseks ja nende vastu võitlem iseks. Kui  edastatavad andm ed on  esitanud liikm esriik, 
taotleb Europol asjaomase liikmesriigi nõusolekut, välja arvatud juhul, kui: 

(a) nõusolekut võib eeld ada, sest asjaom ane liikm esriik ei ole edastam isvõimalust 
sõnaselgelt piiranud, või 

(b) asjaomane liikm esriik o n andnud sellisele edastam isele o ma eelneva nõusoleku  kas 
üldiselt või eritingimustel. Sellise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. 

5. Liikmesriigid, liidu asutused, kolm andad riigid  ja rahvusvahelised orga nisatsioonid ei tohi 
saadud isikuandmeid omakorda edastada ilma Europoli sõnaselge nõusolekuta. 

2. JAGU 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VAHETUS 

Artikkel 30 

Isikuandmete edastamine liidu asutustele 
Võttes arvesse artikli 25 lõigetes t 2 või 3 tulenevaid võim alikke piiranguid, võib Europol edastada 
isikuandmeid otse liidu asutustele, kui see on vajalik tema või andmeid saava li idu asutuse ülesannete 
täitmiseks. 

Artikkel 31 

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 
1. Kui see on vajalik tem a t ööülesannete täitm iseks, võib Eu ropol edastada isikuandm eid 

kolmanda riigi ametiasutusele või rahvusvahelisele organisatsioonile vastavalt: 

(a) [Euroopa Parlam endi ja nõukogu 24. oktoobr i 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ 
(üksikisikute kaitse kohta isikuandm ete töötle misel ja selliste andm ete vaba liikum ise 
kohta) artik lite 25 ja 31] kohaselt vastu võe tud kom isjoni otsusele, m ille alusel 
asjaomane kolm as riik või rahvusvaheline organisatsioon või kolm anda riigi või 
rahvusvahelise organisatsiooni töötlemissektor tagab piisava kaitsetaseme (piisava kaitse 
otsus) või 

(b) liidu ja as jaomase kolmanda riig i või rahvusvahelise organisatsiooni vahel alus lepingu 
artikli 218 alusel sõlm itud rahvusv ahelisele lepingule, m illega nähaks e ette piisavad 
kaitsemeetmed üksikisikute er aelu puutum atuse ning põhi õiguste ja -vabaduste 
tagamiseks, või 

(c) Europoli ja asjaom ase kolm anda riigi või ra hvusvahelise organisa tsiooni vahel enne  
käesoleva m ääruse kohaldam ise kuupäev a kooskõlas nõukogu otsuse 2009/371/JSK 
artikliga 23 sõlmitud koostöölepingule. 
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Sellise edastamise puhul ei ole vaja täiendavat luba. 

Europol võib sõlmida töökorra selliste lepingute või piisava kaitse otsuste rakendamiseks. 

2. Erandina lõikest 1 võib te gevdirektor anda iga juhtum i puhul eraldi loa isikuandm ete 
edastamiseks kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, kui: 

(a) andmete edastam ine on ting imata vajalik ühe või m itme liikm esriigi esm aste huvide 
kaitsmiseks Europoli eesmärkide ulatuses; 

(b) andmete edastam ine on tingim ata vajalik raske kuriteo või te rroriakti otsese ohu 
vältimiseks; 

(c) andmete edastamine on muul põhjusel vajalik  või õigusaktiga nõutav üldistest huvidest 
tuleneval olulisel põhjusel ja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või 

(d) andmete edastam ine on vajalik an dmesubjekti või m õne teise is iku eluliste huvide 
kaitsmiseks.  

Peale selle võib haldusnõukogu kokkuleppel Eur oopa andm ekaitseinspektoriga lubada 
andmete korduva edastam ise kooskõlas punktidega a–d eespool, võttes arvesse  
kaitsemeetmete olem asolu üksik isikute eraelu puutum atuse ni ng põhiõiguste ja -vabaduste 
tagamiseks, ajavahemiku jooksul, mis ei ületa ühte aastat ja mis on pikendatav. 

3. Tegevdirektor teav itab haldusnõuko gu ja Euroopa  andm ekaitseinspektorit juh tumitest, m ille 
puhul ta kohaldas lõiget 2. 

Artikkel 32 

Eraõiguslike isikute edastatud isikuandmed 
1. Kui see on vajalik tem a t ööülesannete täitm iseks, võib Eu ropol töödelda eraõiguslikelt 

isikutelt saadud isikuandmeid tingimusel, et andmed on esitatud: 

(a) liikmesriigi siseriikliku üksuse kaudu kooskõlas siseriikliku õigusega;  

(b) sellise kolmanda riigi kontaktpunkti kaudu, kellega Europol on enne käesoleva m ääruse 
kohaldamist sõlm inud koostöölepingu kooskõlas nõukogu otsuse 2009/371/JSK 
artikliga 23, või 

(c) kolmanda riigi asutuse või rahvusvahelis e organisatsiooni kaudu, kellega liit on 
sõlminud rahvusvahelise lepingu vastavalt aluslepingu artiklile 218. 

2. Juhul kui saadud andm ed mõjutavad mõne riigi huve, teavitab Europol viivitam ata asjaomase 
liikmesriigi siseriiklikku üksust. 

3. Europol ei võta isikuandmete saamiseks ühendust otse eraõiguslike isikutega. 

4. Kolme aasta jooksul pärast käesoleva m ääruse kohaldamise algust hindab kom isjon, kas 
isikuandmeid on vaja vahetada otse eraõiguslike isikutega, ning sellise vahetamise võimalikku 
mõju. Kõnealuse hindam ise käigus täpsusta takse m uu hul gas põhjused, m iks isikuandm ete 
vahetamine eraõiguslike isikutega on Europoli jaoks vajalik. 

Artikkel 33 

Eraisikutelt saadud teave 
1. Europol võib töödelda eraisikut elt saadud teavet, sealhulgas is ikuandmeid, tingimusel, et see 

on esitatud: 
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(a) liikmesriigi siseriikliku üksuse kaudu kooskõlas siseriikliku õigusega; 

(b) sellise kolmanda riigi kontaktpunkti kaudu, kellega Europol on enne käesoleva m ääruse 
kohaldamist sõlm inud koostöölepingu kooskõlas nõukogu otsuse 2009/371/JSK 
artikliga 23, või 

(c) kolmanda riigi asutuse või rahvusvahelis e organisatsiooni kaudu, kellega liit on 
sõlminud rahvusvahelise lepingu vastavalt aluslepingu artiklile 218. 

2. Kui Europol saab teavet, sealhulgas isikuand meid, eraisikult, kes elab kolm andas riigis, 
millega ei ole o tsuse 2009/371/JS K artik li 23  ega alus lepingu artik li 218 alusel sõlm itud 
rahvusvahelist lepingut, võib Europol teavet ed astada üksnes asjaom asele liikm esriigile või 
kolmandale riigile, kellega selline rahvusvaheline leping on sõlmitud. 

3. Europol ei võta isikuandmete saamiseks ühendust otse eraisikutega. 

VII peatükk 

ISIKUANDMETE KAITSE TAGATISED 

Artikkel 34 

Isikuandmete kaitse üldpõhimõtted 
Tuleb tagada, et: 

(a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult; 

(b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgel t kindlaks m ääratud ning õiguspärastel 
eesmärkidel ega töödelda hiljem  viisil, m is on vastuolus kõnealuste eesm ärkidega. 
Isikuandmete hilisem  töötlem ine ajaloo-, statistika- või tea dusuuringutega seotud 
eesmärkidel ei ole keelatud, kui Europol anna b asjakohase tagatise eelkõige selle kohta, 
et andmeid ei töödelda muudel eesmärkidel; 

(c) isikuandmed on piisavad, asjakohased ega ületa selle otstarbe piire, mille tarvis neid 
töödeldakse; 

(d) isikuandmed on täpsed ja vajaduse korra l ajakohastatud; võetakse kõik m õistlikud 
meetmed, e t viivitam ata kustutada või pa randada andm ed, m is andmete töötlem ise 
eesmärki silmas pidades ei ole õiged; 

(e) isikuandmeid säilitatakse kujul, m is võim aldab andm esubjekte tuvastada, ning ainult 
seni, kuni see on vajalik seoses isikuandmete töötlemise eesmärkidega. 

Artikkel 35 

Erineva täpsuse ja usaldusväärsusega isikuandmed 
1. Teabe esitanud liikm esriik annab liikmesriigist pärit teabeallikale võimaluse piires hinnangu, 

kasutades järgmisi allika hindamise koode:  

A: allika autentsuse, usaldusväärsuse ja päde vuse suhtes pole kahtlust või teave pärineb 
allikast, mis on alati olnud usaldusväärne; 

B: teave pärineb allikast, mis on enamikul juhtudel olnud usaldusväärne; 
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C: teave pärineb allikast, mis ei ole enamikul juhtudel olnud usaldusväärne; 

X: allika usaldusväärsust ei ole võimalik hinnata. 

2. Teabe esitanud liikmesriik annab liikmesriigist pärit teabe usaldusväärsusele võimaluse piires 
hinnangu, kasutades järgmisi teabe hindamise koode: 

1: teave, mille täpsuse suhtes ei ole kahtlust; 

2: teave, milles selle allikas on isiklikult kinde l, kuid milles seda edastav ametnik ei ole 
isiklikult kindel; 

3: teave, m illes s elle allikas ei o le isik likult kindel, kuid m ida kinnitab m uu, va rem 
jäädvustatud teave; 

4: teave, milles selle allikas ei ole isiklikult kindel ja mida ei ole võimalik kinnitada. 

3. Kui Europol jõuab juba tem a valduses oleva teabe põhjal järeldusele,  et hinnangut on vaja 
muuta, teavitab ta sellest asjaom ast liikmesriiki ja püüab hinnangu m uutmises kokku leppida. 
Europol ei muuda hinnangut ilma sellise kokkuleppeta. 

4. Kui Europo l saab liik mesriigilt teavet,  m illele ei o le antud hinn angut, püüab  Europol 
võimaluse piires hinnata allika ja teabe usaldusv äärsust juba tema valduses oleva teabe põhjal. 
Konkreetseid andm eid ja teav et tuleb hinnata kokkuleppel te abe esitanud liikm esriigiga. 
Liikmesriik ja Europol võivad samuti üld joontes kokku leppida konkreetsete and meliikide ja 
konkreetsete allikate hin damise üldtingimustes. Kui konkreetse juhtum i suhtes ei ole jõutu d 
kokkuleppele või kui kokkulepe üldtingim uste kohta puudub, m äärab Europol teabele või 
andmetele lõigetes 1 ja 2 osutatud koodid X ja 4. 

5. Kui Europol saab andm eid või teavet kolm andalt riigilt, rahvusvaheliselt organisatsioonilt või 
liidu asutuselt, kohaldatakse vastavalt käesolevat artiklit. 

6. Europol kasutab avalikult kättesaadavatest alli katest pärit teabe hindam iseks lõigetes 1 ja 2 
sätestatud koode. 

Artikkel 36 

Isikuandmete eriliikide ja erinevate kategooriate andmesubjektide isikuandmete töötlemine 
1. Kuriteoohvrite, tunnistajate või te iste kuritegude kohta teavet anda  võivate isikute ja alla 18-

aastaste isikute isikuandmete töötlemine on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on tungivalt 
vajalik Europoli pädevusvaldkonda kuuluvate kur itegude ennetam iseks ja nende vastu 
võitlemiseks. 

2. Rassilist ja  etnilist pä ritolu, poliitilisi vaateid, religiooni ja usku ning am etiühingusse 
kuulumist kajastavate isikuandmete, sam uti te rvist ja seksuaalelu käsitlevate andm ete 
automaatne või m uul viisil töötlem ine on keel atud, välja arvatud juhul,  kui see on tungivalt 
vajalik Europoli pädevusvaldkonda kuuluvate kur itegude ennetam iseks ja nende vastu 
võitlemiseks ning kui need andmed täiendavad muid isikuandmeid, mida Europol juba töötleb. 

3. Ainult Europolil on juurdepääs lõigetes 1 ja 2  viidatud isikuandmetele. Tegevdirektor annab 
nõuetekohase juurdepääsuloa sellistele andm etele piiratud arvule ametnikele, kui see on 
vajalik nende ülesannete täitmiseks. 

4. Ükski otsus, m is toob kaasa õiguslikke tagajä rgi seoses andm esubjektiga, ei tohi põhineda 
ainult lõikes 2 viidatud andmete automaatsel töötlemisel, välja arvatud juhul, kui selline otsus 
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on sõnaselgelt lubatud siseriiklike või liidu õigusaktidega või vajaduse korral Euroopa 
andmekaitseinspektori poolt. 

5. Lõigetes 1 ja 2 viidatud isikuandm eid ei edastata liikm esriikidele, liidu asutustele,  
kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele orga nisatsioonidele, välja arvatud üksikjuhtudel, 
kui see on hädavajalik seoses Europoli pädevusvaldkonda kuuluvate kuritegudega. 

6. Europol esitab iga kuue kuu tagant  Euroopa andmekaitseinspektorile ülevaate kõikidest lõikes 
2 viidatud isikuandmetest, mida ta on töödelnud. 

Artikkel 37 

Isikuandmete säilitamise ja kustutamise tähtajad 
1. Europol säilitab enda töödel dud isikuandm eid ainult nii kaua, kui on vaja tem a eesm ärkide 

saavutamiseks. 

2. Europol vaatab isikuandmete edasise säilitamise vajaduse läbi igal juhul hiljemalt kolme aasta 
jooksul pärast andm ete esm ase töötlem ise al gust. Kui Europol siiski vajab isikuandm ete 
edasist säilitam ist om a ülesanne te täitm iseks, võib ta otsustada, et  säilitab isik uandmeid 
järgmise läbivaatam iseni, m is toimub pärast  järgm ist kolm eaastast ajavahem ikku. Edasise 
säilitamise põhjuseid põhjendata kse ja need dokum enteeritakse. Kui isikuandm ete edasise 
säilitamise otsust ei tehta, kustutakse need andmed kolme aasta möödumisel automaatselt. 

3. Kui artikli 3 6 lõigetes 1 ja 2 viidatu d isikuid käsitlevaid andmeid säilitatakse kauem kui viis 
aastat, teavitatakse sellest Euroopa andmekaitseinspektorit. 

4. Kui liikmesriik, liidu as utus, kolmas riik või rahvusvahelin e organisats ioon on isik uandmete 
edastamise ajal vastavalt artikli 25 lõikele 2 teatanud piirangutest, m is seisneb isikuandm ete 
varasemas kustutam ises või hävitam ises, kustu tab Europol isikuandm ed kooskõlas selliste 
piirangutega. Kui andm ete esitaja valduses  olevast teabest ulatuslikum a teabe põhjal 
järeldatakse, et andmete edasine säilitamine on Europoli ülesannete täitmiseks vajalik, taotleb 
Europol andmete esitajalt luba andmeid edasi säilitada ning põhjendab sellist taotlust. 

5. Kui liikm esriik, liidu asutus, kolm as riik või rahvusvaheline orga nisatsioon kustutab om a 
andmebaasist Europolile edastatud andm ed, tea tab ta sellest Europolile. Europol kustutab 
asjaomased andm ed, välja arvatud juhul, kui andmete esitaja valdus es olevast teabes t 
ulatuslikuma teabe põhjal järeldatakse, et andmete edasine säilitamine on Europoli ülesannete 
täitmiseks vajalik. Europol teavitab andm ete esitajat kõnealuste andm ete edasisest 
säilitamisest ning põhjendab sellist edasist säilitamist. 

6. Isikuandmeid ei kustutata, kui: 

(a) see kahjustaks kaitset vajava andmesubjekti huve. Sellistel juhtudel kasutatakse andmeid 
üksnes andmesubjekti nõusolekul;  

(b) andmesubjekt seab kahtluse alla nende tä psuse ajavahem iku jooksul, m is võim aldab 
liikmesriikidel või, kui see on asjakohane, Europolil kontrollida andmete täpsust; 

(c) isikuandmeid tuleb säilitada tõendamise eesmärgil;  

(d) andmesubjekt on vastu nende kustutam isele ning nõuab selle asem el nende kasutam ise 
piiramist. 
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Artikkel 38 

Töötlemise turvalisus 
1. Europol võtab asjakohased tehnilised ja ko rralduslikud meetm ed, et kaitsta isikuandm eid 

juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kadumise ja loata avalikustamise, muutmise 
ja juurdepääsu ning igasuguse muu loata töötlemise eest. 

2. Europol rakendab andmete automaattöötluse suhtes meetmeid, mis on kavandatud selleks, et: 

(a) takistada k õrvaliste is ikute juu rdepääsu is ikuandmete töötlem iseks kasutatav atele 
andmetöötlusseadmetele (töövahenditele juurdepääsu kontroll); 

(b) hoida ära andm ekandjate loata lugem ine, kopeerimine, muut mine ja kõrvaldam ine 
(andmekandjate kontroll); 

(c) hoida ära andm ete loata sisestam ine ja säil itatavate is ikuandmetega tutvum ine, ne nde 
muutmine ja kustutamine (säilitamise kontroll); 

(d) takistada s elleks vo litamata isikuil kasutada autom atiseeritud andm etöötlussüsteemi 
andmesidevahendite abil (kasutajate kontroll); 

(e) tagada, et automatiseeritud andmetöötlussüsteemi volitatud kasutajatel oleks juu rdepääs 
ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele (juurdepääsu kontroll); 

(f) tagada võimalus kontrollida ja kind laks teha, millistele asutustele võib edastad a või on 
edastatud isikuandmeid andmesidevahendite abil (andmeedastuse kontroll); 

(g) tagada võimalus kontrollida ja kindlaks teha, milliseid isikuandmeid on automatiseeritud 
andmetöötlussüsteemi s isestatud n ing m illal ja kes and med sisesta s (s isestamise 
kontroll); 

(h) hoida ära isikuandmete loata lugemine, kopeerimine, muutmine ja kustutamine andmete 
edastamise ja andmekandjate vedamise ajal (veo kontroll); 

(i) tagada, et paigaldatud süsteem ide tõrk e korral on võimalik nende toim imine kohe 
taastada (taastamine); 

(j) tagada, et s üsteem toim ib veatult, et selle s ilm nevatest toim imisvigadest te atatakse 
viivitamata (töökindlus) ja et süsteem i rikked ei m oonuta säilitatavaid andm eid 
(terviklus). 

3. Europol ja liikm esriigid m ääratlevad m ehhanismid turbevajaduste arvestam iseks kogu 
infosüsteemi piires. 

Artikkel 39 

Andmesubjekti õigus andmetega tutvuda 
1. Andmesubjektil on m õistlike ajavah emike järel õigus saada teav et s elle kohta, k as Europol 

töötleb tema kohta käivaid isi kuandmeid. Kui selliseid isi kuandmeid töödeldakse, esitab 
Europol andmesubjektile järgmise teabe: 

(a) kinnitus selle kohta, kas temaga seotud andmeid töödeldakse või mitte; 

(b) teave vähemalt töötlemistoimingute eesmärkide, asjaomaste andmeliikide ja vastuvõtjate 
kategooriate kohta, kellele andmeid avalikustatakse; 

(c) arusaadaval kujul teave töödeldavate andmete ja võimalik teave nende allikate kohta. 
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2. Andmesubjekt, kes soovib kasutada õigust  tutvuda om a isikuandm etega, võib ilm a 
ülemääraseid kulusid kandm ata esitada sellekohase  taotluse enda valitud liikm esriigis selleks 
määratud ametiasutusele. See ametiasutus saadab taotluse Europolile viivitamata ja igal juhul 
ühe kuu jooksul pärast selle kättesaamist. 

3. Europol vastab taotlusele põhjendamatu viivituseta ja igal juhul kolme kuu jooksul alates selle 
kättesaamisest. 

4. Europol peab asjaom aste liikm esriikide pädev ate asu tustega nõu, m illine otsus v astu võtta. 
Andmetega tutvum ise otsuse vastuvõtm ise eeltingimus on tihe koostöö Europoli ja nende 
liikmesriikide vahel, kes on otseselt seotud andmesubjek ti juurdepääsuga sellistele andmetele. 
Kui liikmesriik ei nõustu Europoli kavandatud vastusega, teavitab ta Europoli om a vastuseisu 
põhjustest. 

5. Isikuandmetega tutvumine keelatakse või seda piiratakse, kui see on vajalik meede, et: 

(a) võimaldada Europolil nõuetekohaselt oma ülesandeid täita; 

(b) kaitsta liikmesriikide julgeolekut ja avalikku korda või ennetada kuritegusid; 

(c) tagada, et ei kahjustataks ühtegi siseriiklikku uurimist; 

(d) kaitsta kolmandate isikute õigusi ja vabadusi. 

6. Europol teavitab andm esubjekti kirjalikult isikuandmetega tutvum ise keeldum isest või 
piiramisest, esitab sellise otsuse põhjendused ni ng teavitab teda tem a õigusest esitada kaebus 
Euroopa andmekaitseinspektorile. Otsuse faktilised  ja õiguslikud alused  võib jätta teatam ata, 
kui sellise teabe esitamise tõttu kaoks lõikega 5 kehtestatud piirangu mõju. 

Artikkel 40 

Õigus isikuandmeid parandada, kustutada ja blokeerida 
1. Igal andm esubjektil on õigus taotleda Euro polilt teda k äsitlevate v äärade is ikuandmete 

parandamist ning, kui see on võimalik ja vajalik, nende täiendamist või ajakohastamist. 

2. Igal andmesubjektil on õigus taotleda Europolilt teda käsitlevate isikuandmete kustutamist, kui 
neid ei vajata enam eesmärgil, milleks need on õiguspäraselt kogutud ja edasi töödeldud. 

3. Isikuandmed blokeeritakse nende kustutamise asemel, kui on piisavalt alust arvata, et andmete 
kustutamine võib m õjutada andm esubjekti õiguspäraseid huve. Blokeeritud andm eid 
töödeldakse üksnes sel eesmärgil, mis takistas nende kustutamist. 

4. Kui lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud Europol i valduses olevad andm ed on talle esitanud 
kolmandad riigid või rahvusvahelised organisa tsioonid või on need saadud Europoli enda  
analüüside tulemusel, parandab, kustutab ja blokeerib neid andmeid Europol. 

5. Kui lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud E uropoli va lduses olevad andm ed on talle esitanud otse 
liikmesriik, parandab, k ustutab ja  b lokeerib ne id andm eid asjaom ane liikm esriik k oostöös 
Europoliga. 

6. Kui väärad andm ed on edas tatud teiste nõuetekohaste va hendite abil võ i kui vead 
liikmesriikide esitatud andmetes on tingitud v igasest edastamisest või kui edastamisega rikuti 
käesolevat määrust või kui andmed ei ole õiged seetõttu, et Europol on need sisestanud, vastu 
võtnud või neid säilitanud valesti või käesol evat m äärust rikkudes, parandab või kustutab 
Europol andmed koostöös asjaomaste liikmesriikidega. 
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7. Lõigetes 4, 5 ja 6 viidatud juhtudel teavitatakse  viivitamata selliste andmete saajaid. Andmed 
saanud isikud parandavad, kustutavad või blok eerivad need andmed om a süsteem ides 
vastavalt andmed saanud isikute suhtes kohaldatavatele eeskirjadele. 

8. Europol teatab andm esubjektile põhjendam atu viivituseta ja igal juhul kolm e kuu jooksul 
kirjalikult, et tema kohta käivad andmed on parandatud, kustutatud või blokeeritud. 

9. Kui andm ete parandamisest, kustutam isest või blokeerimisest keeldutakse, teatab Europol 
sellest and mesubjektile kirjalikult ning s elgitab talle v õimalust es itada kaebu s Euroopa 
andmekaitseinspektorile ja kasutada õiguskaitsevahendeid. 

Artikkel 41 

Isikuandmete kaitsega seotud vastutus 
1. Europol säilitab isikuandm eid sellisel viis il, m is või maldab teha kindlaks nende päritolu 

vastavalt artiklile 23. 

2. Artikli 34 punktis d viidatud isikuandmete kvaliteedi eest va stutab isikuandm ed Europolile 
edastanud liikmesriik, liidu asutuste, kolm andate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
edastatud ning avalikult kättesaadavatest allikatest saadud isikuandmete puhul aga Europol. 

3. Artikli 34 punktides a, b, c ja e nimetatud põhimõtete järgimise eest vastutab Europol. 

4. Edastamise õiguspärasuse eest vastutab: 

(a) andmed edastanud liikmesriik, kui tegemist on liikmesriikide poolt Europolile edastatud 
isikuandmetega, ja 

(b) Europol, kui tegem ist on Europoli poolt liik mesriikidele, kol mandatele riikidele või 
rahvusvahelistele organisatsioonidele edastatud isikuandmetega. 

5. Europoli ja liidu asutuste vahelise andm eedastuse puhul vastutab edastam ise õiguspärasuse 
eest Europol. Ilma et see piiraks eelmist lauset, vastutavad juhul, kui Europol edastab andmeid 
andmete saaja taotlusel, edastamise õiguspärasuse eest nii Europol kui ka andmete saaja. Peale 
selle vastutab Europol kõikide enda teostatavate andmetöötlustoimingute eest. 

Artikkel 42 

Eelkontroll 
1. Selliste isikuandmete töötlemise suhtes, mis kantakse uude loodavasse kataloogi, kohaldatakse 

eelkontrolli, kui: 

(a) töödeldakse artikli 36 lõikes 2 osutatud andmete eriliike; 

(b) vastasel juhul toob töötlem ise laad, eel kõige uute tehnoloogiate, mehhanism ide ja 
menetluste kasutam ine endaga kaasa konkreetse ohu andm esubjekti põhiõigustele ja 
-vabadustele, eelkõige tema isikuandmete kaitsele. 

2. Eelkontrolli teostab Euroopa a ndmekaitseinspektor pärast teat e saam ist isikuandm ete kaitse 
ametnikult, kes eelkontrolli vajalikkuses kahtlemise korral konsulteerib Euroopa 
andmekaitseinspektoriga. 

3. Euroopa andmekaitseinspektor esitab om a arvamuse kahe kuu jooksul alates teate saam isest. 
Nimetatud tähtaja kulu võib peat ada, kuni Euroopa andm ekaitseinspektor on saanud taotletud 
täiendavat teavet. Kui küsim use keerukus se da nõuab, võib Euroopa andm ekaitseinspektor 
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nimetatud tähtaega om a otsusega veel kahe kuu võrra pikendada. Vastavasisulise otsuse teeb 
ta Europolile teatavaks enne esimese kahekuulise tähtaja möödumist. 

Kui arvam ust ei ole kahekuulise tähtaja või võimaliku pikendatud tähtaja jooksul esitatud, 
loetakse arvamus positiivseks. 

Kui Euroopa andmekaitseinspektor leiab, et kõnesolev töötlemine võib viia käesoleva määruse 
mõne sätte rikkum iseni, teeb ta vajaduse korral ettepanekud, et nim etatud rikkumist vältida. 
Kui Europol töötlustoimingut sellele vastavalt ei kohanda, võib Euroopa andmekaitseinspektor 
kasutada talle artikli 46 lõikega 3 antud volitusi. 

4. Euroopa andm ekaitseinspektor peab registrit kõikide talle lõike 1 koh aselt teatavaks tehtud 
töötlustoimingute kohta. Kõnealune register lõimitakse m ääruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 27 
lõikes 5 viidatud registrisse. 

Artikkel 43 

Logimine ja dokumenteerimine 
1. Isikuandmete töötlem ise õiguspärasuse kont rollimiseks, siseseire võim aldamiseks ning 

nõuetekohase andm etervikluse ja -turbe taga miseks dokum enteerib Europol isikuandm ete 
kogumist, muutmist, neile juurdepääsu ning nende  avalikustamist, ühendamist ja kustutamist. 
Kõnealused logid ja dokum endid kustutatakse kolm e aasta pära st, välja arvatud juhul kui 
andmeid vajatakse käimasoleva kontrolli jaoks. Logide muutmine peab olema võimatu. 

2. Lõike 1 kohaselt koostatud logid ja dokum endid edastatakse taotluse  korral isikuandm ete 
kaitse kontrollim iseks Euroopa andm ekaitseinspektorile. Euroopa andm ekaitseinspektor 
kasutab seda teavet ainult isikuandm ete kaitse kontrollim iseks ning nõuetekohase 
andmetöötluse, andmetervikluse ja -turbe tagamiseks. 

Artikkel 44 

Isikuandmete kaitse ametnik 
1. Haldusnõukogu nim etab am etisse isikuandm ete kaitse am etniku, kes on ameti töötaja. 

Isikuandmete kaitse ametnik on oma ülesannete täitmisel sõltumatu. 

2. Isikuandmete kaitse am etnik valitakse tem a isikuom aduste ja ametialaste võim ete ning 
eelkõige tema isikuandmete kaitse alaste eriteadmiste alusel. 

3. Isikuandmete kaitse ametnikuks valim ine ei tohi kaasa tuua huvide konflikti isikuandm ete 
kaitse am etnikuna tegu tsemise nin g teiste am etlike tööü lesannete vahel,  eelkõige käesolev a 
määruse sätete kohaldamisel. 

4. Isikuandmete kaitse ametniku ametiaeg kestab kaks kuni viis aastat. Teda võib uuesti ametisse 
nimetada kokku kuni küm neks aastaks. Isikuandm ete kaitse am etniku am etisse nim etanud 
liidu institutsioon või asutus võib ta ametikohalt vabastada üksnes Euroopa 
andmekaitseinspektori nõusolekul , kui ta ei vasta enam  om a tööülesannete täitm iseks 
vajalikele tingimustele. 

5. Pärast am etisse n imetamist registreerib is ikuandmete kaitse am etniku am etisse nim etanud 
institutsioon või asutus ta Euroopa andmekaitseinspektori juures. 

6. Töökohustuste täitmiseks ei tohi isikuandmete kaitse ametnikule anda mingeid juhendeid. 
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7. Isikuandmete kaitse ametnikul on seoses isi kuandmetega, m is ei hõl ma Europol i töötajate 
isikuandmeid ega halduslikku laadi isikuandmeid, eelkõige järgmised ülesanded: 

(a) tagada sõltum atult õiguspärasu s ja  käesoleva m ääruse sätete tä itmine isikuandmete  
töötlemisel; 

(b) tagada isikuandm ete edastam ise ja va stuvõtmise dokum enteerimine vastavalt 
käesolevale määrusele; 

(c) tagada and mesubjekti taotlu se korral tem a teavitam ine tem a õigustest v astavalt 
käesolevale määrusele; 

(d) teha koostööd Europoli töötajateg a, kes vastutavad andm etöötluse korra ning sellealase 
koolituse ja nõustamise eest; 

(e) teha koostööd Euroopa andmekaitseinspektoriga; 

(f) koostada aastaaruanne ning edasta da see haldusnõukogule ja Euroopa 
andmekaitseinspektorile. 

8. Seoses Eur opoli töö tajate isiku andmete ja  halduslikku laadi is ikuandmetega täid ab 
isikuandmete kaitse ametnik ka määrusega (EÜ) nr 45/2001 ette nähtud ülesandeid. 

9. Oma ülesannete täitm isel on isikuandm ete ka itse am etnikul juurdepääs kõigile Europoli 
töödeldavatele andmetele ja kõigile Europoli ruumidele. 

10. Kui isikuandm ete kaitse am etnik leiab, et  käesoleva määruse is ikuandmete töötlem ist 
käsitlevaid sätteid e i järgita, teavitab ta  tegevdirektorit, paludes v iimasel mittevastavus 
määratud aja jooksul kõrvaldada. Kui tegevdirektor ei vii tööt lemist ettenähtud aja jooksul  
vastavusse isikuandmete töötlemist käsitlevate sätetega, teavitab isikuandmete kaitse am etnik 
haldusnõukogu ning nad lepivad kokku kindla aj a vastamiseks. Kui haldusnõukogu ei vii 
töötlemist ettenähtud aja jooksul vastavusse isikuandmete töötlem ist käsitlevate sätetega, 
esitab isikuandmete kaitse ametnik juhtumi Euroopa andmekaitseinspektorile. 

11. Haldusnõukogu võtab vastu isikuandm ete kait se am etnikku käsitlevad rakenduseeskirjad. 
Kõnealused rakenduseeskirjad kä sitlevad eelkõige isikuandm ete kaitse am etniku am etisse 
valimist ja ametist vabastamist, tema ülesandeid, kohustusi ja pädevust ning tem a sõltumatuse 
tagatisi. Europol tagab isikuandm ete kaitse am etnikule tema ülesannete täitm iseks vajalikud 
töötajad ja vahendid. Nim etatud töötajatel on juurdep ääs Europolis töödeldavatele 
isikuandmetele ja Europoli ruum idele üksnes nii võrd, kui see on vaja lik nende ülesannete 
täitmiseks. 

Artikkel 45 

Riikliku järelevalveasutuse teostatav järelevalve 
1. Iga liikm esriik m äärab riikli ku järelevalveasutuse, kelle ül esanne on kooskõlas siseriikliku 

õigusega sõltumatult jälgida asjaomase liikmesriigi poolt Europolile isikuandmete edastamise, 
nendest väljavõtete tegem ise ja nendest teat amise lubatavust ning kon trollida, kas  selline  
edastamine, väljavõtete tegem ine või teatam ine kahjustab andm esubjekti õigusi. Selleks on 
riiklikul järelevalveasutusel siseriikliku üks use ja kontaktam etnike ruum ides juurdepääs 
isikuandmetele, mille liikmesriik on asjakohase riikliku korra kohaselt Europolile edastanud. 

2. Oma järele valveülesannete tä itmiseks on riikliku l jär elevalveasutusel juurd epääs tema 
Europoli kontaktametnike töökohtadele ja dokumentidele. 
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3. Riiklikud järelevalveasutused teostavad asja kohase riikliku korra k ohaselt jä relevalvet 
siseriiklike üksuste tegevuse ja kontaktametnike tegevuse üle, kui  selline tegevus on seotud 
isikuandmete kaitsega. Sam uti teavitavad nad Euroopa andm ekaitseinspektorit kõikidest 
meetmetest, mida nad Europoli suhtes võtavad. 

4. Igal isikul on õigus tao tleda riiklikult jär elevalveasutuselt teda käsitlevate andmete mis tahes 
kujul Europolile edastamise või teatavaks tege mise ning asjaom ase liikmesriigi poolt se lliste 
andmetega tutvum ise õiguspärasuse kontrollim ist. Seda õigust kasutata kse selle liikm esriigi 
õiguse kohaselt, kus taotlus esitatakse. 

Artikkel 46 

Euroopa andmekaitseinspektori teostatav järelevalve 
1. Euroopa andm ekaitseinspektori ülesanne on jä lgida ja tagada, et kohaldataks käesoleva  

määruse ning teiste ühenduse õigusak tide sätteid, mis käsitlevad füüsiliste isikute põhiõiguste 
ja -vabaduste kaitsm ist isi kuandmete töötlem isel Europolis, sam uti nõustada E uropoli ja  
andmesubjekte kõikides isikuandm ete töötlem isega seotud küsim ustes. Ni metatud eesm ärgil 
täidab ta lõikes 2 ette nähtud ülesandeid ning kasutab talle lõikega 3 antud volitusi. 

2. Käesoleva määruse alusel Euroopa andmekaitseinspektor: 

(a) kuulab ja uurib kaebusi ning teavitab andmesubjekti tulemustest mõistliku aja jooksul; 

(b) teostab omaalgatuslikult või kaebuse alusel uurimisi ning teeb tulemuse andmesubjektile 
teatavaks mõistliku aja jooksul; 

(c) jälgib ning tagab, et kohaldataks käesoleva m ääruse ja m uude liidu õigus aktide sätteid, 
mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitsmist isikuandmete töötlemisel Europolis; 

(d) nõustab omaalgatuslikult või konsultatsioon i korras Europoli kõikides isikuandmete 
töötlemisega seotud küsim ustes, eelkõige enne seda, kui viim ane koostab om a sise-
eeskirjad põhiõiguste ja -vabaduste kaitse kohta isikuandmete töötlemisel; 

(e) määrab kindlaks ja av aldab artik li 36 lõikes  4 nim etatud erandid, tagatised, load ja 
tingimused ning põhjendab neid; 

(f) peab registrit talle artik li 42 lõike 1 kohaselt t eatavaks tehtud ning artikli 42 lõike 4 
kohaselt registreeritud töötlemistoimingute kohta; 

(g) teostab eelkontrolli töötluste kohta, millest talle on teatatud. 

3. Käesoleva määruse alusel võib Euroopa andmekaitseinspektor: 

(a) nõustada andmesubjekte nende õiguste kasutamisel; 

(b) edastada isikuandm ete töötlem ist käsitlev ate sätete väidetava rikkumise korral asja 
arutamiseks Europolile ning vajaduse korral teha ettepanekuid rikkum ise 
kõrvaldamiseks ja andmesubjektide kaitse parandamiseks; 

(c) anda käsu täita taotlusi, m is on seotud andm eid käsitlevate õiguste kasutam isega, kui 
sellised taotlused on artikleid 39 ja 40 rikkudes tagasi lükatud; 

(d) Europoli hoiatada või teha talle märkus; 

(e) anda käsu kõik andm ed parandada, blokeerid a, kustutada või hävi tada, kui neid on 
kasutatud isikuandm ete töötlem ist regul eerivaid sätteid rikkud es, ning teavitada 
nimetatud meetmetest kolmandaid isikuid, kellele andmed on avaldatud; 
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(f) kehtestada ajutise või tähtajatu töötlemiskeelu; 

(g) edastada asja arutam iseks Europolile ja vajaduse korral Euroopa Parlam endile, 
nõukogule ja komisjonile; 

(h) edastada asja aluslepingus sätestatud tingimustel arutamiseks Euroopa Liidu Kohtusse; 

(i) sekkuda Euroopa Liidu Kohtusse antud asjade arutamisse. 

4. Euroopa andmekaitseinspektoril on õigus: 

(a) saada Europolilt juurdepääs kõikidele tem a uurimisteks vajalikele isikuandm etele ja 
kogu teabele; 

(b) pääseda kõikidesse tööruum idesse, kus Eur opol tegutseb, kui on põhjust arvata, et seal 
teostatakse käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvaid toiminguid. 

5. Euroopa andm ekaitseinspektor koostab Euro poli üle teostatud järelevalvetegevuse kohta  
aastaaruande. Kõnealune aruanne moodustab osa määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 48 viidatud 
Euroopa andmekaitseinspektori aastaaruandest. 

6. Euroopa andm ekaitseinspektori liikm ed ja  töötajad on kohustatud hoidma a metisaladust 
vastavalt artiklile 69. 

Artikkel 47 

Euroopa andmekaitseinspektori ja riiklike isikuandmete kaitse asutuste koostöö 
1. Euroopa andm ekaitseinspektor teeb tihedat koostööd riiklike järeleva lveasutustega riikide  

kaasamist nõudvates konkreetsetes küsim ustes, eelkõige juhul, kui Euroopa 
andmekaitseinspektor või riiklik jär elevalveasutus leiab, e t liikmesriikide tavad on üksteis est 
väga erinevad, või kui avastatakse potents iaalselt ebaseaduslik teabeedas tus Europoli 
teabevahetuskanalite kaudu või kui ühel või m itmel riiklikul järelevalveasutusel tekib 
küsimusi käesoleva määruse rakendamise või tõlgendamise kohta. 

2. Lõikes 1 nim etatud juhtude l vahetavad E uroopa andm ekaitseinspektor ja riiklikud 
järelevalveasutused, tegutsedes  igaüks om a pädevuse piires, vastavalt vajadusele asjakohast 
teavet, abis tavad üksteist auditite ja kontro llide läbiv iimisel, uurivad  käesolev a m ääruse 
tõlgendamisel või kohaldam isel tekkivaid  raskusi ning sõltu matu järelevalve ja 
andmesubjektide õiguste teostam isel esin evaid probleem e, koostavad kooskõlastatud 
ettepanekuid probleem ide ühiseks lahendam iseks ja edendavad teadlikkust isikuandm ete 
kaitse alastest õigustest. 

3. Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andm ekaitseinspektor korraldavad vajaduse korral 
koosolekuid. Euroopa andm ekaitseinspektor kannab nende koosolekute kulud ja vastutab 
nende korraldamise eest. Esim esel koosolekul võetakse vastu kodukord.  Vastavalt vajadusele  
töötatakse ühiselt välja edasised töömeetodid. 

Artikkel 48 

Halduslikku laadi isikuandmed ja töötajate isikuandmed 
Kõikide Europoli töötajate isikuandm ete ja Europo li valduses olevate halduslikku laadi isikuandm ete 
suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 45/2001. 
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VIII peatükk 

KAITSEVAHENDID JA VASTUTUS 

Artikkel 49 

Õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile 
1. Igal andmesubjektil on õigus esitada kaebus Eur oopa andmekaitseinspektorile, kui ta leiab, et 

teda käsitlevate isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas käesoleva määrusega. 

2. Kui kaebus on seotud artiklis 39 või 40 v iidatud otsusega, konsulteerib Euroopa 
andmekaitseinspektor se lle liikm esriigi järe levalveasutuste v õi pädeva k ohtuasutusega, kust 
andmed pärinev ad, või küsimusega otseselt seotud liik mesriigiga. Euroopa  
andmekaitseinspektor teeb oma otsuse, m illega võidakse ke elata igasuguse teabe edastamine, 
tihedas koostöös riikliku järelevalveasutuse või pädeva kohtuasutusega. 

3. Kui kaebus on seotud liikm esriigi poolt Europolile esitatud andm ete töötlem isega, tagab  
Euroopa andm ekaitseinspektor tihedas  koostöös  andm ed esitanud  liikm esriigi 
järelevalveasutusega, et vajalik kontroll on teostatud nõuetekohaselt. 

4. Kui kaebus on seotud liidu asutuste, kolm andate riikide või rahvusvahelis te organisatsioonide 
poolt Europolile esitatud andm ete töötlem isega, tagab Euroopa andmekaitseinspektor, et 
Europol on teostanud vajaliku kontrolli. 

Artikkel 50 

Õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Euroopa andmekaitseinspektori vastu 
Kaebused Euroopa andmekaitseinspektori otsuste kohta esitatakse Euroopa Liidu Kohtule. 

Artikkel 51 

Üldsätted vastutuse ja hüvitise saamise õiguste kohta 
1. Europoli lepinguline vastutus on reguleeritud asjaomase lepingu suhtes kohaldatava õigusega. 

2. Otsuse tegemine kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse vastavalt Europoli sõlmitud lepingus 
sisalduvale vahekohtuklauslile. 

3. Ilma et see piiraks artikli 52 kohaldam ist, hüvitab Europol liik mesriikide õiguse ühiste 
üldpõhimõtete kohaselt m is tahes kahju, m ida te ma talitused ja töö tajad on tekitan ud om a 
kohuste täitmisel. 

4. Lõikes 3 viidatud kahju hüvitam isega seotud  vaidluste lahendam ine kuulub Euroopa Liidu 
Kohtu pädevusse. 

5. Europoli töötajate isiklik vastutus Europoli ees on reguleeritud nende suhtes ko haldatavate 
personalieeskirjade ja teenistustingimustega. 

Artikkel 52 

Vastutus isikuandmete väära töötlemise eest ja õigus saada hüvitist 
1. Isikutel, kellele on  tek itatud kahju  ebasea dusliku töötlemisega, on õigu s saada k ahjuhüvitist 

vastavalt aluslepingu artiklile 340 Europolilt või siseriikliku õiguse kohaselt liikmesriigilt, kus 



ET 49   ET 

kahju põhjustanud sündmus aset leidis. Asjaomane isik esitab kaebuse Europoli vastu Euroopa 
Liidu Kohtule ning kaebuse liikm esriigi va stu kõnealus e liikm esriigi pädeva le riik likule 
kohtule. 

2. Europoli ja liikm esriigi võimalikud vaidlused seoses lõpliku  vastutusega isikutele k ooskõlas 
lõikega 1 m akstud hüvitise eest suunatakse la hendamiseks haldusnõukogule, kes teeb otsuse 
oma liikm ete kahekolmandikulise h äälteenamusega, ilm a et see piiraks  õigust sed a otsust 
vaidlustada kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 263. 

IX peatükk 

PARLAMENTAARNE KONTROLL 

Artikkel 53 

Parlamentaarne kontroll 
1. Euroopa Parlam endi ja liikm esriikide parl amentide taotluse korra l osalevad haldusnõukogu 

esimees ja tegevdirektor parlam entide arutelud el, et käsitleda Eur opoliga seotud küsim usi, 
võttes arvesse vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustust. 

2. Euroopa Parlament teostab koos liikmesriikide parlamentidega kontrolli Europoli tegevuse üle 
kooskõlas käesoleva määrusega. 

3. Lisaks käesolevas määruses sätestatud teavitamis- ja nõupidamiskohustuste täitmisele edastab 
Europol, võttes arvesse vaikim is- ja konfidents iaalsuskohustust, Euroopa Parlam endile ja 
liikmesriikide parlamentidele nende teavitamiseks: 

(a) ohuhinnangud, strateegilised analüüsid ja üldolukorra arua nded, mis on seotud Europoli 
eesmärkidega, samuti Europoli tellitud uuringute ja hindamiste tulemused; 

(b) artikli 31 lõike 1 kohaselt vastu võetud töökorra. 

Artikkel 54 

Euroopa Parlamendi õigus tutvuda Europoli poolt või Europoli kaudu töödeldud salastatud 
teabega 

1. Europoli tegevuse üle vastavalt artiklile 53 parl amentaarse kontrolli teostamiseks võib lubada 
Euroopa Parlamendil ja tem a esindajatel tao tluse korral tutvuda Eu ropoli poolt või Europoli 
kaudu töödeldud Euroopa Liidu salastatud teabega ja tundliku, kuid salastamata teabega. 

2. Juurdepääs Euroopa Liidu salastatud teabel e ja tundlikule, kuid salastamata teabele on 
kooskõlas artiklis 69 viidatud aluspõhim õtete ja miinimumnõuetega. Vastavad üksikasjad on 
reguleeritud Europoli ja Euroopa Parlamendi vahel sõlmitud töökorraga. 

X peatükk 

TÖÖTAJAD 
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Artikkel 55 

Üldsätted 
1. Europoli töötajate suhtes, välja arvatud nende töötajate suhtes, kellel  on käesolev a m ääruse 

jõustumise kuupäeval kehtiv leping Eur opoli konventsiooni alusel  loodud Europoliga, 
kohaldatakse personalieeskirju ja m uude teen istujate teenistus tingimusi ning nende  
personalieeskirjade ja m uude teenis tujate teen istustingimuste jõustam iseks liidu  
institutsioonide kokkuleppel vastu võetud eeskirju. 

2. Europoli töötajaskond koosneb ajutistest ja/v õi lepingulistest t öötajatest. Haldusnõukogu 
otsustab, m illised am etikohtade lo eteluga ette n ähtud aju tised am etikohad võib täita üksnes  
töötajatega, kes on tööle võetud liikm esriikide pädeva test asutustest. Kõnealustele  
ametikohtadele tööle võetud töötajad on ajutised  töötajad ning nendega saab sõlm ida üksnes 
tähtajalisi lepinguid, mida saab uuendada ühe korra kindlaksmääratud ajavahemikuks. 

Artikkel 56 

Tegevdirektor 
1. Tegevdirektor võetakse tööle Europoli ajutise teenistujana vastavalt m uude te enistujate 

teenistustingimuste artikli 2 punktile a. 

2. Tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu ko misjoni esitatud kandidaatide nim ekirjast 
pärast avatud ja läbipaistvat valikumenetlust. 

Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel esindab Europoli haldusnõukogu esimees. 

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi am etisse nimetamist võidakse tal paluda esineda  
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele. 

3. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Se lle ajavahemiku lõpuks koostab komisjon hinnangu, 
milles võetakse arvess e tegevd irektori tegev use tulem uslikkuse h innangut ning  Europoli 
edasisi ülesandeid ja probleeme. 

4. Komisjoni ettep anekul, m illes võetakse arvesse lõik es 3 viidatud hinnangut, võib 
haldusnõukogu pikendada tegevdirektori ametiaega ühel korral kuni viie aasta võrra. 

5. Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlam endile oma kavatsusest pikendada tegevdirektori 
ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikend amist võidakse tegevdirektoril paluda esineda 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele. 

6. Tegevdirektor, kelle ametiaega on pikendatud, ei või kogu om a ametiaja lõpus osaleda samale 
ametikohale korraldatud valikumenetluses. 

7. Tegevdirektori võib ametist tagandada üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb kom isjoni 
ettepaneku alusel. 

8. Tegevdirektori ja/või tegevdirektori asetäitja(te) ametisse nimetamise, ametiaja pikendamise ja 
ametist tagandam ise otsused teeb ha ldusnõukogu om a hääleõiguslike liikm ete 
kahekolmandikulise häälteenamusega. 

Artikkel 57 

Tegevdirektori asetäitjad 
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1. Tegevdirektorit abistav ad neli teg evdirektori asetä itjat, s ealhulgas a setäitja koolitus e ala l. 
Tegevdirektori asetäitja koolituse alal vas tutab Europoli akadeem ia ja selle tegev use eest.  
Teiste asetäitjate ülesanded määrab kindlaks tegevdirektor. 

2. Tegevdirektori asetäitjate suhtes kohaldatakse artiklit 56. Enne nende ametisse nimetamist või 
ametist tagandamist peetakse nõu tegevdirektoriga. 

Artikkel 58 

Liikmesriikide lähetatud eksperdid ja muud töötajad 
1. Europol võib kasutada riikide lähetatud eksperte ja muid töötajaid, kelle tööandja ta ei ole. 

2. Haldusnõukogu võtab vastu otsus e, m illes sätestat akse eeskirjad liik mesriikide ekspertide 
Europoli lähetamise kohta. 

XI peatükk 

FINANTSSÄTTED 

Artikkel 59 

Eelarve 
1. Igaks eelarveaastaks, m is ühtib kalendriaas taga, koostatakse Eu ropoli tulude ja kulude 

eelarvestus, mis esitatakse Europoli eelarves. 

2. Europoli eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus. 

3. Ilma et see piiraks m uid sissetulekuallikaid, koosnevad Europoli tulud li idu toetusest, m is on 
kantud Euroopa Liidu üldeelarvesse. 

4. Europol võib saada liidu raha lisi vahendeid delegeerim iskokkulepete või sihtotst arbeliste ja 
erakorraliste toetuste vorm is koos kõlas liid u poliitikat toetavate asjakohaste õigusaktide 
sätetega. 

5. Europoli kulud sisaldavad töötajate töötasu,  haldus- ja inf rastruktuurikulusid ning 
tegevuskulusid. 

Artikkel 60 

Eelarve koostamine 
1. Igal aastal koostab tegevdirektor Europoli järgmise eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse 

projekti, mis sisaldab ametikohtade loetelu, ning edastab selle haldusnõukogule. 

2. Kõnealuse projek ti põh jal koostab haldusnõuko gu Europoli järgm ise eelarv eaasta tulude ja 
kulude eelarvestuse projekti. Europoli tulude  ja kulude eelarves tuse pro jekt s aadetakse 
komisjonile iga aasta [raamfinantsmääruses sätes tatud k uupäevaks]. Eelarv estuse lõpliku  
projekti, m is sisaldab ka am etikohtade lo etelu kava, edastab haldusnõukogu kom isjonile, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. märtsiks. 

3. Komisjon edastab eelarvestuse Euroopa Pa rlamendile ja nõukogule (eelarvepädevad 
institutsioonid) koos Euroopa Liidu üldeelarve projektiga. 
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4. Eelarvestuse alusel kannab kom isjon Euro opa Liidu üldeelarve esialgsesse projek ti 
arvestuslikud summad, m ida ta peab am etikohtade loetelu jaoks vajali kuks, ja üldeelarvest 
makstavate toetuste suuruse ning esitab need vastavalt aluslepingu ar tiklitele 313 ja 314 
eelarvepädevatele institutsioonidele. 

5. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad Europoli toetuseks ette nähtud assigneeringud. 

6. Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu Europoli ametikohtade loetelu. 

7. Europoli eelarve võtab vastu haldusnõukogu. Europoli eelarve on lõplik pärast liidu üldeelarve 
vastuvõtmist. Vajaduse korral tehakse selles vajalikud kohandused. 

8. Kõikide projektide, eelkõige hoonetega seotud projektide suhtes, m is tõ enäoliselt avaldavad 
eelarvele olulist mõju, kohaldatakse [raamfinantsmääruse] sätteid. 

Artikkel 61 

Eelarve täitmine 
1. Europoli eelarvet täidab tegevdirektor. 

2. Tegevdirektor edastab igal aas tal eelarvepädevatele institut sioonidele kogu asjakohase teabe 
hindamismenetluse tulemuste kohta. 

Artikkel 62 

Raamatupidamisaruanded ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine 
1. Europoli p eaarvepidaja esitab eelarveaasta le järgnev a aasta 1.  m ärtsiks kom isjoni 

peaarvepidajale ja kontrollikojale esialgse raamatupidamisaruande. 

2. Europol saadab eelarvehalduse ja finantsj uhtimise aruande Euroopa Parlam endile, nõukogule 
ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 31. märtsiks. 

3. Komisjoni peaarvep idaja edastab kom isjoni raam atupidamisaruannetega konsolideeritud 
Europoli esialgse raam atupidamisaruande kont rollikojale eelarveaa stale järgn eva aas ta 
31. märtsiks. 

4. Kui kontrollikoda on finantsmääruse artikli 148 kohaselt esitanud oma tähelepanekud Europoli 
esialgse raam atupidamisaruande kohta, koostab p eaarvepidaja Europoli lõpliku 
raamatupidamisaruande. Tegevdirektor esitab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks. 

5. Haldusnõukogu esitab arvamuse Europoli lõpliku raamatupidamisaruande kohta. 

6. Tegevdirektor saadab lõpliku raam atupidamisaruande ja haldusnõukogu arvam use 
eelarveaastale järgn eva aasta 1. juuliks Eu roopa Parlamendile, nõu kogule, kom isjonile, 
kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele. 

7. Lõplik raamatupidamisaruanne avaldatakse. 

8. Tegevdirektor saadab kontrollikojale vastuse tema aastaaruandes tehtud tähelepanekute kohta 
[raamfinantsmääruses sätes tatud k uupäevaks]. Tegevdirektor saadab selle vastuse ka 
haldusnõukogule. 

9. Euroopa Parlam endi taotluse korral esitab tegevdirektor talle finantsm ääruse artikli 165 
lõike 3 kohaselt kogu teabe, m ida on vaja kõnealus t eelarveaastat käsitlev a eelarve täitm isele 
heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta sujumiseks. 
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10. Kvalifitseeritud häälteenam usega otsuse teinud nõukogu soovituse põ hjal annab Euroopa 
Parlament enne 15. m aid aastal n + 2 heakskiidu tegevdirektori tegevu sele aasta n eelarve 
täitmisel. 

Artikkel 63 

Finantseeskirjad 
1. Haldusnõukogu võtab pärast kom isjoniga konsulteerimist vastu Europoli suhtes kohaldatavad 

finantseeskirjad. Need ei tohi lahkneda [raamfinantsmäärusest], välja arvatud juhul, kui see on 
konkreetselt vajalik Europoli toimimiseks ja komisjon on eelnevalt andnud oma nõusoleku. 

2. Tulenevalt riiklike koolitusas utuste võrgustiku liikm ete eripär ast, kellel on ainsana vastav 
suunitlus ja tehnilin e p ädevus pak kuda asjako hast koo litust, võib  selliste le liikm etele anda 
vastavalt komisjoni delegeer itud määruse (EL) nr 1268/2012 41 artikli 190 lõike 1 punktile d 
toetusi ilma toetustaotluse esitamise kutseta. 

XII peatükk 

MUUD SÄTTED 

Artikkel 64 

Õiguslik seisund 
1. Europol on liidu asutus. Europol on juriidiline isik.  

2. Europolil on igas liikm esriigis kõige laiald asem teo- ja õigusvõim e, mida selle riigi 
õigusnormid juriidilisele isikule võim aldavad. Ee lkõige võib ta om andada ja võõrandada 
vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus menetlusosaline. 

3. Europoli asukoht on Madalmaades Haagis. 

Artikkel 65 

Privileegid ja immuniteedid 
1. Europoli ja selle töötajate suhtes kohaldatakse  Euroopa Liidu privileegide ja imm uniteetide 

protokolli. 

2. Kontaktametnike ja  ne nde per eliikmete privil eegide ja  immuniteetid e suhtes kohaldatakse 
Madalmaade Kuningriigi ja teiste liikmesriikide vahelist kokkulepet. Kõnealuse kokkuleppega 
nähakse ette sellised priv ileegid ja imm uniteedid, m is on vajalikud kontaktam etnike 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks. 

Artikkel 66 

Keelesätted 

                                                 
41 ELT L 362, 31.12.2012, lk 1. 
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1. Europoli suhtes kohaldatakse määrust nr 142. 

2. Europoli tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus. 

Artikkel 67 

Läbipaistvus 
1. Europoli valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1049/200143. 

2. Haldusnõukogu võtab tegevdirektori ettepane kul ja hiljem alt kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva m ääruse jõustum ist vastu üksikas jalikud eeskirjad m ääruse (EÜ) nr 1049/2001 
kohaldamise kohta Europoli dokumentide suhtes. 

3. Määruse (E Ü) nr 1049/2001 artikli 8 alusel tehtud Europoli otsuste kohta võib aluslepingu 
artiklites 228 ja 263 sätestat ud tingimuste kohaselt esitada kaebuse om budsmanile ja Euroopa 
Liidu Kohtule. 

Artikkel 68 

Pettuste vastu võitlemine 
1. Selleks et lihtsus tada v õitlust p ettuse, kor ruptsiooni ja m uu ebaseadus liku tegevus e vastu  

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1073/1999, ühineb Europol kuue kuu jooksul alates oma tegevuse 
algusest 25. m ai 1999. aasta inst itutsioonidevahelise kokkuleppega  Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta44 ja võtab vastu kõikide oma töötajate suhtes kohaldatavad 
asjakohased sätted, kasutades kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi. 

2. Euroopa Kontrollikojal on õigus audit eerida dokum entide põhjal ja kohapeal kõiki 
toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on Europolilt saanud liidu vahendeid. 

3. OLAF võib vastavalt Euroopa Parlam endi ja nõukogu 25. m ai 1999. aasta m ääruses (EÜ) 
nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Am eti (OLAF) juurdluste kohta) ning nõukogu 
11. novembri 1996. aasta määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis käsitleb komisjoni tehtavat 
kohapealset kontrolli ja inspekteerim ist, et ka itsta Euroopa ühenduste f inantshuve pettuste ja  
igasuguse muu eeskirjade eiram iste eest) 45 kehtestatud sä tetele ja m enetlustele teostada 
juurdlusi, sealhulgas kohapealseid  kontrolle ja inspekteerim isi, et teha kindlaks, kas seoses 
Europoli rahastatud toetuse võ i lepinguga on esinenud pett usi, korruptsiooni või m uud 
ebaseaduslikku tegevust. 

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldam ist, sisaldavad am eti ning kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide vahe lised koostöölepingud ning Europoli lepingud, 
toetuslepingud ja -o tsused sätteid,  m illes sõna selgelt vo litatakse Euro opa Kontrollikoda ja 
OLAFit teostama vastavalt oma pädevusele selliseid auditeid ja uurimisi. 

Artikkel 69 

Salastatud teabe kaitset käsitlevad turvaeeskirjad 

                                                 
42 EÜT 17, 6.10.1958, lk 385/58. 
43 EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43. 
44 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15. 
45 EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2. 
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Europol kehtestab oma eeskirjad vaikimis- ja konf identsiaalsuskohustuse kohta, samuti Euroopa Liidu 
salastatud teabe ja tundliku, kuid salastamata teabe kaitsmise kohta, võttes arvesse otsuse 2011/292/EL 
üldpõhimõtteid ja m iinimumnõudeid. See hõlm ab m uu hul gas sellise teabe vaheta mist, töötlem ist ja 
säilitamist käsitlevaid sätteid. 

Artikkel 70 

Hindamine ja läbivaatamine 
1. Hiljemalt viie aas ta möödudes [käesoleva m ääruse kohaldamise algusest] ja seejärel iga v iie 

aasta järel tellib kom isjon eelkõige Europoli ja  tem a töö mõju, tule muslikkust ja tõhusust 
käsitleva hinnangu. Hinnangu eesm ärk on kõigepeal t välja selgitada vajadus m uuta Europoli 
eesmärke ja selliste võimalike muudatuste finantsmõju. 

2. Komisjon edastab hindam isaruande ja om a jä reldused aruande kohta Euroopa Parlam endile, 
nõukogule, liikmesriikide parlamentidele ja haldusnõukogule. 

3. Iga teise hindam ise käigus käsitleb kom isjon ka Europoli tulem usi, võttes arvesse tem a 
eesmärke, volitus i ja ü lesandeid. Kui kom isjon leiab, et E uropolile s eatud eesm ärkidest ja 
ülesannetest lähtuvalt ei ol e Europoli tegevuse jätkam ine enam  põhjendatud, võib ta teha 
ettepaneku käesolevat määrust muuta või see kehtestuks tunnistada. 

Artikkel 71 

Haldusjuurdlused 
Europoli tegevuse üle teostab kontrolli Euroopa Ombudsman vastavalt aluslepingu artiklile 228. 

Artikkel 72 

Peakorter 
1. Vajalikud korraldused, mis käsitlevad Europolile asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja selle 

liikmesriigi pakutavaid vahendeid n ing asukohaliik mesriigis tegevdirek tori, haldusn õukogu 
liikmete, Europoli tö ötajate ja nende pereko nnaliikmete suhtes koh aldatavaid erieesk irju, 
sätestatakse Europoli ja asukohaliikm esriigi vahelises peakorterilepingus, m is sõlm itakse 
pärast haldusnõukogu heakskiidu saam ist hiljem alt [kahe  aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest]. 

2. Asukohaliikmesriik tag ab Europolile parim ad võimalikud teguts emistingimused, sealhulg as 
mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse. 

XIII peatükk 

ÜLEMINEKUSÄTTED 

Artikkel 73 

Üldine õigusjärglus 
1. Käesoleva määrusega asutatud Europol on nõukogu otsusega 2009/371/JSK asutatud Europoli 

ning nõukogu otsusega 2005/681/JSK asutatud CEPOLi  ül dine õigusjärglane kõikide nende 
sõlmitud lepingute, neil lasuvate kohustuste ja nende omandatud vara suhtes. 



ET 56   ET 

2. Käesolev määrus ei mõjuta s elliste le pingute õigusjõudu , m ille ots usega 2009 /371/JSK 
asutatud Europol sõlmis enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva. 

3. Käesolev määrus ei mõjuta s elliste le pingute õigusjõudu , m ille ots usega 2005 /681/JSK 
asutatud CEPOL sõlmis enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva. 

4. Erandina lõikest 3 lõpetataks e otsuse 2005/681/JSK alusel sõlm itud peakorterileping alates 
käesoleva määruse kohaldamise algusest. 

Artikkel 74 

Üleminekukord seoses haldusnõukoguga 
1. Otsuse 2005/681/JSK artikli 10 alusel m oodustatud CEPOLi juhatuse liikmete ametiaeg lõpeb 

[käesoleva määruse jõustumiskuupäeval]. 

2. Otsuse 2009/371/JSK artikli 37 alusel m oodustatud Eu ropoli haldusnõukogu liikm ete 
ametiaeg lõpeb [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval]. 

3. Määruse jõustum iskuupäeva ja kohaldam ise alguskuupäeva vahelisel ajavahem ikul otsuse  
2009/371/JSK artikli 37 alusel moodustatud Europoli haldusnõukogu : 

(a) täidab haldusnõukogu ülesandeid, millele on viidatud käesoleva määruse artiklis 14;  

(b) valmistab vastuvõtm iseks ette konfidents iaalsus- ja vaikim iskohustust ning ELi 
salastatud teabe kaitset käsitlevad eeskir jad, m illele on viida tud käesoleva m ääruse 
artiklis 69; 

(c) valmistab ette muud käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud õigusaktid ja 

(d) vaatab läbi muud kui õiguslikud meetmed, millega rakendatakse otsust 2009/371/JSK, et 
võimaldada käesoleva m ääruse artikli 13 alusel m oodustatud haldusnõukogul teha 
artikli 78 lõike 2 kohane otsus. 

4. Komisjon võtab pär ast käesoleva määruse jõus tumist viivitamata vajalikud meetmed, millega 
tagatakse, et vastavalt arti klile 13 moodustatud haldusnõu kogu alustab om a tööd [m ääruse 
kohaldamise alguskuupäeval]. 

5. Liikmesriigid teatavad kuue kuu jooksul al ates käesoleva m ääruse jõustum iskuupäevast 
komisjonile nende isikute nim ed, kelle nad on määranud vastavalt ar tiklile 13 haldusnõukogu 
liikmeks ja asendusliikmeks. 

6. Käesoleva m ääruse artikli 13 alusel m oodustatud haldusnõukogu esimene koosolek toim ub 
[käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval]. Vajaduse korral teeb haldusnõukogu sellel 
koosolekul artikli 78 lõikes 2 viidatud otsuse. 

Artikkel 75 

Üleminekukord seoses tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitjatega 
1. Otsuse 2009/371/JSK artikli 38 alusel am etisse nim etatud direktorile m ääratakse tema  

ametiaja lõpuni käesoleva määruse artiklis 19 sätestatud tegevdirektori ülesanded. Tema muud 
lepingutingimused ei muutu. Kui tem a am etiaeg lõ peb pärast [käesolev a m ääruse 
jõustumiskuupäeva], ent enne [käesoleva m ääruse kohaldamise alguskuupäeva], pikendatakse 
seda automaatselt kuni ühe aastani pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. 
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2. Kui tegevdirektor ei soovi või  ei saa lõike 1 kohaselt teguts eda, määrab komisjon komisjoni 
ametniku, kes tegutseb tegevdirektori kohusetäitj ana ja täidab tegevdirektorile m ääratud 
ülesandeid kuni 18 kuud, kuni artiklis 56 nimetatud isikud on ametisse nimetatud. 

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse otsuse 2009/371/ JSK artikli 38 alusel a metisse nim etatud 
tegevdirektori asetäitjate suhtes. 

4. Otsuse 2005/681/JSK artikli 11 lõike 1 alusel ametisse nimetatud CEPOLi direktor määratakse 
kuni tem a am etiaja lõ puni Europ oli teg evdirektori aset äitjaks kooli tuse ala l. Te ma m uud 
lepingutingimused ei muutu. Kui tem a am etiaeg lõ peb pärast [käesolev a m ääruse 
jõustumiskuupäeva], ent enne [käesoleva m ääruse kohaldamise alguskuupäeva], pikendatakse 
seda automaatselt kuni ühe aastani pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva. 

Artikkel 76 

Üleminekusätted seoses eelarvega 
1. Käesoleva m ääruse jõustum isele järgnevaks  k olmeks eelarveaas taks nähakse III peatükis 

kirjeldatud koolitustegevuseks tegevuskuludena ette vähemalt 8 miljonit eurot aastas. 

2. Otsuse 2009/371/JSK artikli 42 al usel heaks kiidetud eelarvete täitmisele heakskiidu andmise 
menetlus toimub kooskõlas otsuse 2009/371/JSK artiklis 43 kehtestatud eeskirjade ja Europoli 
finantseeskirjadega. 

XIV peatükk 

LÕPPSÄTTED 

Artikkel 77 

Asendamine 
Käesoleva määrusega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK. 

Viiteid asendatud otsustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele. 

Artikkel 78 

Kehtetuks tunnistamine 
1. Kõik õiguslikud m eetmed, m illega rakenda takse otsus eid 2009/371/JS K ja 2005/681/JSK, 

tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast. 

2. Kõik m uud kui õ iguslikud m eetmed, m illega rakend atakse otsu st 2 009/371/JSK (m illega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)) ja  otsust 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa 
politseikolledž (CEPOL)), jäävad p ärast [k äesoleva m ääruse kohaldam ise algusku upäeva] 
jõusse, kui Europoli haldusnõukogu ei otsusta käesoleva määruse rakendamisel teisiti. 

Artikkel 79 

Jõustumine ja kohaldamine 
1. Käesolev määrus jõustub kahekümne ndal päeval pärast selle avaldam ist Euroopa Liidu 

Teatajas. 
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2. Seda kohaldatakse alates [kohaldamise alguskuupäevast]. 

Artikleid 73, 74 ja 75 kohaldatakse aga alates [käesoleva määruse jõustumiskuupäevast]. 

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 
president eesistuja 
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1. LISA 

Muude õigusrikkumiste nimekiri, mille puhul Europol toetab ja tugevdab liikmesriikide 
meetmeid ning nende vastastikust koostööd vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõikele 1 
- terrorism, 

- organiseeritud kuritegevus, 

- ebaseaduslik uimastikaubandus, 

- rahapesu, 

- tuumamaterjali ja radioaktiivsete ainetega seotud kuriteod, 

- immigrantide ebaseaduslik üle piiri toimetamine, 

- inimkaubandus, 

- mootorsõidukitega seotud kuriteod, 

- tahtlik tapmine, raskete kehavigastuste tekitamine, 

- ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega, 

- inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine, 

- rassism ja ksenofoobia, 

- rööv, 

- ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega, 

- kelmus ja pettus, kaasa arvatud liidu finantshuve mõjutav pettus, 

- väljapressimine ja raha väljapressimine, 

- toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine, 

- haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine, 

- raha või maksevahendite võltsimine, 

- arvutikuriteod, 

- korruptsioon, 

- ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine, 

- ebaseaduslik kauplemine ohustatud loomaliikidega, 

- ebaseaduslik kauplemine ohustatud taimeliikide ja -sortidega, 

- keskkonnakuriteod, sealhulgas laevade põhjustatud reostus, 

- ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega, 

- naiste ja laste seksuaalne kuritarvitamine ja seksuaalne ärakasutamine. 
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2. LISA 

Isikuandmete kategooriad ja andmesubjektide kategooriad, kelle andmeid võib koguda ja 
töödelda artikli 24 lõike 1 punktis a viidatud võrdlemise eesmärgil 
1. Võrdlemiseks kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on seotud: 

a) isikutega, keda vastavalt asjaomase liikmesriigi õigusele kahtlustatakse Europoli pädevusse kuuluva 
kuriteo toimepanemises või selles osalemises või kes on sellise kuriteo eest süüdi mõistetud; 

b) isikutega, kelle kohta on asjaomase liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt faktilisi tõendeid või on 
piisav alus uskuda, et nad panevad toime Europoli pädevusse kuuluvaid kuritegusid. 

2. Lõikes 1 osutatud isikutega seotud andm ed võivad sisaldada üksnes jä rgmisi isikuandm ete 
kategooriaid: 

a) perekonnanimi, neiupõlvenimi ja eesnimed ning varjunimed ja oletatavad nimed; 

b) sünniaeg ja -koht; 

c) kodakondsus; 

d) sugu; 

e) asjaomase isiku elukoht, elukutse ja asukoht; 

f) sotsiaalkindlustuse numbrid, juhiload, isikut tõendavad dokumendid ja passiandmed ning 

g) vajaduse korral m uud tunnused, m is võivad olla  abiks isiku tuvastam isel, sealhulgas kõik 
konkreetsed ja objektiivsed füüsilised tunnused, mis on muutu matud, näiteks sõrm ejäljed ja DNA-
profiil (mis on saadud DNA mittekodeerivast osast). 

3. Lisaks lõikes 2 nim etatud andm etele võib koguda ja töödelda lõikes 1 os utatud isikute järgm isi 
isikuandmete kategooriaid: 

a) kuriteod, arvatavad kuriteod ning millal, kus ja kuidas nende (arvatav) toimepanemine toimus; 

b) vahendid, mida kasutati või võidakse kasutada nende kuritegude toimepanemiseks, sealhulgas teave 
juriidiliste isikute kohta; 

c) juhtumit uurivad asutused ja nende kasutatavate toimikute viited; 

d) kahtlustus isiku kuulumise kohta kuritegelikku organisatsiooni; 

e) süüdimõistmised, kui need on seotud Europoli pädevusse kuuluvate kuritegudega; 

f) andmed sisestanud pool. 

Selliseid andmeid võib Europolile esitada ka siis, kui need ei sisalda veel ühtegi viidet isikutele. 

4. Europoli või siseriikliku üksuse valduses olevat lisateavet lõik es 1 osutatud isikute kohta võib 
edastada mis tahes teisele siseriiklikule üksusele või  Europolile, kui nad seda  taotlevad. Siseriiklikud 
üksused järgivad seejuures oma riigi õigust. 

5. Kui asjaomase isiku vastane menetlus on lõplikult lõpetatud või kui isik mõistetakse lõplikult õigeks, 
siis kustutatakse selle juhtumiga seotud andmed, mille kohta üks nimetatud otsustest on vastu võetud. 

Isikuandmete kategooriad ja andmesubjektide kategooriad, kelle andmeid võib koguda ja 
töödelda strateegilise ning muud üldist laadi analüüsi ja operatiivanalüüsi teostamiseks (nagu on 
viidatud artikli 24 lõike 1 punktides b ja c) 
1. Strateegilise või m uud üldist laadi analüüsi ja opera tiivanalüüsi teostam iseks kogutavad ja 

töödeldavad isikuandmed on seotud: 
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(a) isikutega, k eda vastav alt asjaom ase liik mesriigi õigus ele kahtlustatakse Europoli 
pädevusse kuuluva kuriteo toim epanemises või  selles os alemises või kes on sellis e 
kuriteo eest süüdi mõistetud; 

(b) isikutega, k elle koh ta on asjaom ase liikm esriigi siser iikliku õiguse k ohaselt f aktilisi 
tõendeid või piisav alus uskuda, et nad panevad toim e Europoli pädevuse kuuluvaid 
kuritegusid; 

(c) isikud, keda võidakse kutsuda uurim ise kä igus andm a tunnistusi seoses uuritavate 
kuritegude või järgnevate kriminaalmenetlustega; 

(d) isikud, kes on olnud kannatanud ühes uuritavates t kuritegudest või kelle puhul teatavad 
asjaolud annavad alust arvata, et nad on võinud olla kannatanud sellises kuriteos; 

(e) isikud, kes on asjaomase isikuga ühenduses või tema kaaslased ning 

(f) isikud, kes võivad anda uuritavate kuritegude kohta teavet. 

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud isikut e kategooriate puhul võib töödelda järgm isi 
isikuandmete kategooriaid, sealhulgas seonduvaid haldusandmeid: 

(a) isikuandmed: 

i) praegused ja endised perekonnanimed; 

ii) praegused ja endised eesnimed; 

iii) neiupõlvenim i; 

iv) isa nimi (kui see on vajalik isiku tuvastamiseks); 

v) ema nimi (kui see on vajalik isiku tuvastamiseks); 

vi) sugu; 

vii) sünnikuupäev; 

viii) sünnikoht; 

ix) kodakondsus; 

x) perekonnaseis; 

xi) varjunim i; 

xii) hüüdnim i; 

xiii) väljamõeldud või vale nimi; 

xiv) praegune ja endine elukoht ja/või asukoht, 

(b) füüsilised tunnused: 

i) füüsilised tunnused; 

ii) eritunnused (sünnimärgid, armid, tätoveeringud jne), 

(c) isiku tuvastamise vahendid: 

i) isikut tõendavad dokumendid / juhiluba; 

ii) riik liku ID-kaardi/passi number; 

iii) riiklik isikukood / sotsiaalkindlustuse number, olemasolu korral; 
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iv) visuaalsed kujutised ja muu teave välimuse kohta; 

v) ekspertiisi abil isiku tuvastamiseks kasutatav teave, nagu sõrmejäljed, DNA-profiil 
(mis on saadud DNA m ittekodeeritavast o sast), häälep rofiil, veregrupp, teave 
hammaste kohta, 

(d) amet ja oskused: 

i) praegune töökoht ja amet; 

ii) endine töökoht ja amet; 

iii) haridus (kool/ülikool/kutseharidus); 

iv) kvalifikatsioonid; 

v) oskused ja muud teadmiste valdkonnad (keel/muu), 

(e) majanduslik ja finantsteave: 

i) finantsandmed (pangakontod ja -koodid, krediitkaardid jne); 

ii) sularahavahendid; 

iii) aktsiad / muud varad; 

iv) andmed kinnisvara kohta; 

v) seosed ettevõtetega; 

vi) panga- ja krediidikontaktid; 

vii) m aksuandmed; 

viii) muu teave, millest selgub isiku finantsasjade korraldus, 

(f) käitumisalane teave: 

i) elustiil (näiteks elamine üle oma võimete) ja tavapärane käitumine; 

ii) liikum ine; 

iii) sageli külastatavad kohad; 

iv) relvad ja muud ohtlikud vahendid; 

v) ohtlikkuse aste; 

vi) konkreetsed ohud, nagu põgenemise tõenäo lisus, topeltagentide kasutam ine, 
sidemed õiguskaitsetöötajatega; 

vii) kriminaalsed käitumisjooned ja profiilid; 

viii) narkootikumide kuritarvitamine, 

(g) isikuga ühenduses olevad isikud või tem a kaaslased, sealhulgas sellise ühenduse liik ja 
laad; 

(h) kasutatavad sidevah endid, näiteks telef on ( laua-/mobiiltelefon), f aks, piipa r, e-po st, 
postiaadress, internetiühendus(ed); 

(i) kasutatavad transpordivahendid, nagu sõi dukid, laevad, õhusõidukid, sealhulgas teave 
selliste transpordivahendite tuvastamiseks (registreerimisnumbrid); 

(j) teave kuritegeliku tegevuse kohta: 
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i) varasemad süüdimõistvad kohtuotsused; 

ii) kuritegelikus tegevuses osalemise kahtlus; 

iii) toim imisviisid; 

iv) vahendid, mida kasutati või võidakse ka sutada kuriteo e ttevalmistamiseks ja/võ i 
toimepanemiseks; 

v) kuritegeliku grupi/org anisatsiooni liikm elisus ja posits ioon asjaom ases 
grupis/organisatsioonis; 

vi) roll kuritegelikus organisatsioonis; 

vii) kuritegeliku tegevuse geograafiline ulatus; 

viii) uurimise käigus kogutud materjal, näiteks videomaterjal ja fotod, 

(k) viited muudele andmebaasidele, kus isiku kohta teavet säilitatakse: 

i) Europol; 

ii) polits ei- ja tolliasutused; 

iii) muud õiguskaitseasutused; 

iv) rahvusvahelised organisatsioonid; 

v) avalik-õiguslikud asutused; 

vi) eraõiguslikud asutused, 

(l) teave juriidiliste isikute kohta, kes on seotud punktides e ja j osutatud teabega: 

i) juriidilise isiku nimetus; 

ii) asukoht; 

iii) asutamise kuupäev ja koht; 

iv) adm inistratiivne registreerimisnumber; 

v) õiguslik vorm; 

vi) kapita l; 

vii) tegevusvaldkond; 

viii) riiklikud ja rahvusvahelised tütarettevõtjad; 

ix) juhid; 

x) seosed pankadega. 

3. Punkti 1 alapunktis e osutatud isikud, kellega asjaom ane isik on ühenduses või kes on tema  
kaaslased, on isikud, kelle puhul on piisav alus eeldada, et ne nde käest võib saada käesoleva 
lisa punkti 1 alapunktides a ja b nim etatud isikutega seotud ja analüüsim iseks asjakohast 
teavet, tingimusel et nad ei kuulu ühte punkti 1 alapunktides a, b, c, d ja f nim etatud 
isikukategooriasse. Isikuga ühenduses olevad  isikud on need isikud, kes puutuvad punkti 1 
alapunktides a ja b osutatud isikutega j uhuslikult kokku. Te ma kaaslased on isikud, kes  
puutuvad punkti 1 alapunktides a ja b osutatud isikutega korrapäraselt kokku. 



ET 64   ET 

Isikute puhul, kellega asjaom ane isik on ühenduses või kes on tem a kaaslased, võib lõike 2 
kohaseid andm eid vajaduse korral sä ilitada, kui on alust arvata, et neid vajatakse selliste 
isikute asjaomase rolli analüüsimiseks. 

Sellega seoses tuleks võtta arvesse järgmist: 

(a) nii kiiresti kui võimalik tuleb täpsustada nende isikute suhe punkti 1 alapunktides a ja b 
osutatud isikutega; 

(b) kui eeldus, et on olemas suhe kõnealuste isikute ning punkti 1 alapunktides a ja b 
osutatud isikute vahel, osutub alusetuks, kustutatakse andmed viivitamata; 

(c) kui selliseid isikuid kahtlustatakse sellise kuriteo toimepanemises, mis kuulub Euro poli 
pädevusse, või need isikud on sellise kuriteo  eest süüd i mõistetud või kui on faktilis i 
tõendeid või piisav alus us kuda, et nad panevad toim e sell iseid kuritegusid, siis võib 
säilitada kõiki punktis 2 osutatud andmeid; 

(d) säilitada ei tohi andm eid isikute kohta, ke llega asjaomane isik on ühenduses või kes on 
tema kaaslased, sam uti isikute kohta, kelle ga tem a kaaslane on ühenduses või kes on 
tema kaaslase kaaslased, välja arvatud andmed punkti 1 alapunktides a ja b osutatud 
isikutega ühenduses oleku või nende kaaslaseks oleku liigi ja laadi kohta; 

(e) kui eelmistes punktides osutatud täpsustusi ei ole võimalik saada, võetakse seda arvesse, 
kui otsustatakse andm ete vajalikkuse ja edaspi diseks analüüsimiseks säilitamise ulatuse 
üle. 

4. Punkti 1 alapunktis d osutat ud isikute kohta, kes on olnud kannatanud ühes uuritavatest 
kuritegudest või kelle puhul teatavad asjaol ud annavad alust arvata, et nad on võinud olla 
kannatanud sellises kuriteos, võib säilitada kä esoleva lisa punkti 2 alap unkti a taande i kuni  
punkti 2 alapunkti c taande iii kohaseid andm eid ning samuti järgm istesse katego oriatesse 
kuuluvaid andmeid: 

(a) kannatanud isiku tuvastamise andmed; 

(b) kannatanuks langemise põhjus; 

(c) kahju (füüsiline/rahaline/psühholoogiline/muu); 

(d) kas tuleb tagada anonüümsus; 

(e) kas on olemas võimalus osaleda kohtulikul arutamisel; 

(f) kuritegu käsitlev teave, mille on esitanud punki 1 alapunktis d osutatud isikud või mis on 
nende kaudu saadud, sealhulgas teave nende s uhte kohta teiste isikutega, kui on vaja 
tuvastada punkti 1 alapunktides a ja b osutatud isikuid. 

Vajaduse ko rral võ ib sä ilitada m uid lõikes 2 osutatud andm eid, kui on al ust arvata, et neid 
vajatakse selliste isikute kui kannatanute või potentsiaalsete kannatanute rolli analüüsimiseks. 

Andmed, mida ei vajata edasiseks analüüsimiseks, kustutatakse. 

5. Punkti 1 alapunktis c osutatud isikute kohta, ke da võidakse kutsuda uurimise käigus tunnistusi 
andma seos es uuritavate kuritegude või järgne vate kr iminaalmenetlustega, võib  säilitad a 
käesoleva lisa punkti 2 alapunkti a taandes i ku ni punkti 2 alapunkti c taandeni iii osutatud 
andmeid ning samuti andmekategooriaid, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele: 

(a) kuritegu käsitlev teave,  m ille on esitanud kõnealused isik ud, sealhu lgas teav e nende 
suhte kohta teiste isikutega, kelle andmed on lisatud analüüsimiseks koostatud tööfaili; 
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(b) kas tuleb tagada anonüümsus; 

(c) kas tuleb tagada kaitse ja kelle poolt; 

(d) uus identiteet; 

(e) kas on olemas võimalus osaleda kohtulikul arutamisel. 

Vajaduse ko rral võ ib sä ilitada m uid lõikes 2 osutatud andm eid, kui on al ust arvata, et neid 
vajatakse selliste isikute kui tunnistajate rolli analüüsimiseks. 

Andmed, mida ei vajata edasiseks analüüsimiseks, kustutatakse. 

6. Punkti 1 alapunktis f osutatud isikute kohta,  kes võivad anda uuritavate kuritegude kohta 
teavet, võib säilitada käesoleva lisa punkti 2 alapunkti a taandes i kuni punkti 2 alapunkti c  
taandeni iii osutatud  andm eid nin g sam uti andm ekategooriaid, m is vastav ad järgm istele 
kriteeriumidele: 

(a) kodeeritud isikuandmed; 

(b) antud teabe liik; 

(c) kas tuleb tagada anonüümsus; 

(d) kas tuleb tagada kaitse ja kelle poolt; 

(e) uus identiteet; 

(f) kas on olemas võimalus osaleda kohtulikul arutamisel; 

(g) negatiivsed kogemused; 

(h) tasu (rahaline/soodustused). 

Vajaduse ko rral võ ib sä ilitada m uid lõikes 2 osutatud andm eid, kui on al ust arvata, et neid 
vajatakse selliste isikute kui teavitajate rolli analüüsimiseks. 

Andmed, mida ei vajata edasiseks analüüsimiseks, kustutatakse. 

7. Kui analüüsimise käigus m is tahes ajahetkel sel gub tõsiste ja kinnitavate  tõendite põhjal, et 
isik, kelle andm ed on lisatud analü üsimiseks koostatud töö faili, tu leks liig itada mõnda teis e 
käesolevas lisas m ääratletud is ikukategooriasse kui see, ku hu ta oli algselt liig itatud, võib 
Europol töödelda üksnes neid isikuandm eid, mida on uue kategooria pu hul lubatud töödelda, 
ning kõik muud andmed tuleb kustutada. 

Kui selliste tõendite põhjal selgub, et isik tule ks liigitada kahte või enamasse käesolevas lisas 
määratletud kategooriasse, võib Europol töödelda kõiki andmeid, mida on selliste kategooriate 
puhul lubatud töödelda. 
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ÕIGUSAKTILE LISATAV FINANTSSELGITUS 

1. ETTEPANEKU/ALGATUSE RAAMISTIK  

1.1. Ettepaneku/algatuse nimetus  

Ettepanek: Euroopa Parlam endi ja nõukogu m äärus, m is käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 
2009/371/JSK ja 2005/681/JSK 

1.2. Asjaomased poliitikavaldkonnad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise 
(ABM/ABB)46 struktuurile 

Poliitikavaldkond: siseasjad 

Tegevus: 18.02. Sisejulgeolek 

1.3. Ettepaneku/algatuse liik  
 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet  
 Ettepanek/algatus käsitleb uut meedet, mis tuleneb katseprojektist / ettevalmistavast meetmest47  
 Ettepanek/algatus käsitleb olemasoleva meetme pikendamist  
 Ettepanek/algatus käsitleb ümbersuunatud meedet  

1.4. Eesmärgid 

1.4.1. Komisjoni mitmeaastased strateegilised eesmärgid, mida ettepaneku/algatuse kaudu 
täidetakse  

Euroopa Polits eiamet (Europol) alustas tegevust valitsustevahelise organina,  m ida reguleerit i 
1999. aastal jõustunud  liikm esriikidevahelise k onventsiooniga. Alates  1. jaanuarist 2010  muudeti 
Europol nõukogu otsusega 2009/371/JSK ELi detsentral iseeritud asutuseks eesmärgiga toetada ja 
tugevdada liikmesriikide pädevate õiguskaitseasutus te meetmeid raske ja  organiseeritud kuritegevuse 
ning terrorismi vastu. Nõukogu otsuses määratleti üksikasjalikult ka Europoli eesmärgid ja ülesanded. 

Lissaboni lepinguga kaotati Euroopa Liidu sammast el põhinev struktuur ning viidi politseikoostöö 
valdkond kooskõlla acquis communautaire’iga. Euroopa Liidu toim imise lepingu artiklis 88 on 
sätestatud, et Europoli reguleerita kse kaaso tsustamismenetluse teel vastu võetava m äärusega. Selles 
nõutakse m enetluste ja m ehhanismide loom ist Euroopa  Parlam endi ja liikm esriikide parlam entide 
kontrolliks Europoli tegevuse üle. Peale se lle kutsutakse Stockholm i programm is,48 m illega 
kehtestatakse ELi m itmeaastane õigus- ja ju lgeolekustrateegia, Europoli üles ed asi arenema, et tem ast 
saaks „liik mesriikide õiguskaitsea sutuste v ahelise teabevahetuse k eskus ning  teenuseosu taja ja 
keskkond õiguskaitseteenistustele”. 

Euroopa Liidu toim imise lepingu artikli 87 lõike 2 punktiga b nähakse ette m eetmed seoses personali 
koolitamise ning personali vahetam ise alase koostööga. Stockholm i programm is on m ärgitud, et 
Euroopa õigus- ja õiguskaitsekultuuri tugevdamiseks on oluline tõhustada koolitust liiduga seonduvates 
valdkondades ning et eesm ärgiks peaksid olem a süst emaatilised Euroopa koolit uskavad. Selle põhjal 
teeb kom isjon koos käesoleva ettepanekuga ka e ttepaneku Euroopa õiguskaitsealase koolituskava 

                                                 
46 ABM – tegevuspõhine juhtimine, ABB – tegevuspõhine eelarvestamine. 
47 Vastavalt finantsmääruse artikli 49 lõike 6 punktile a või b. 
48 Stockholmi programm – avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitsel, ELT C 115, 4.5.2010. 
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kohta, m is tugineb praegu CEPOLi  teostataval te gevusel. Kõnealuse ettepa nekuga ühendatakse kaks 
ametit ja tehakse koolituskava rakendamine uue (ühendatud) ameti ülesandeks. 

1.4.2. Erieesmärgid ning asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja 
eelarvestamise süsteemile 

Tegevuspõhise eelarvestam ise süsteem i kohane tegevusala 18 05: turval isus ja vabaduste 
kaitse 

ERIEESMÄRK nr 3 

Tõhustada liikm esriikide vahelist õiguskait sealast koostööd, eelkõige õiguskaitseasutuste 
vahelise teabevahetuse hõlbustamise teel, võimaldades juurdepääsu asjakohastele andmetele ja 
tagades sam as isikuandm ete kaitse põhim õtete järgim ise, ning tugevdades Europoli ja 
CEPOLi rolli liikmesriikide partnerina raskete kuritegude vastu võitlemisel ja politseiametnike 
koolitamisel 

Peamine poliitikatulemus 2013. aastal – Europoli ja CEPOLi liitmist käsitlev määrus 

Europoli määrus: 

Erieesmärk nr 1: 

toimida õiguskaitseoperatsioonide ja õiguskaitsealase oskusteabe peamise tugikeskusena  

Erieesmärk nr 2:  

toimida ELi kuritegevust käsitleva teabe keskusena 

Erieesmärk nr 3: 

kooskõlastada ELi õiguskaitseametnike koolituspoliitika rakendamist ning pakkuda asjakohast 
ELi tasandi koolitust ja teabevahetust 

Erieesmärk nr 4: 

tugevdada ELi suutlikkus t võidelda küberkuritegevuse va stu ning vältida ELi kodanikele, 
ettevõtjatele ja ELi majandusele tekitatavat kahju 

Asjaomased tegevusalad vastavalt tegevuspõhise juhtimise ja eelarvestamise süsteemile 

Tegevusala 18 05: turvalisus ja vabaduste kaitse 
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1.4.3. Oodatavad tulemused ja mõju 
Täpsustage, milline peaks olema ettepaneku/algatuse oodatav mõju abisaajatele/sihtrühmale. 

Europoli roll on toetada siseriik like õiguskaitseteenistusi nende vastastikuses koostöös raskete 
kuritegude ja terrorism i ennetam isel ja nende  vastu võitlem isel. Ettepanekuga, st Europoli 
käsitleva määrusega nähaks e ette Europoli uus õigusra amistik. Uue õigusliku aluse 
kehtestamisega suurendatakse ELi julgeolekut, parandades Europoli tõhusust ja tulemuslikkust 
raskete piiriüleste kuritegude ja  terrorism i ennetam isel ja ne nde vastu võitlem isel, aga ka  
andes Europolile uusi ülesandeid s eoses õiguskaitsealase koolitusega ELi tasandil ning seoses 
ELi õiguskaitsekeskuste pakkumisega sellistes konkreetsetes kurit egevuse valdkondades nagu 
küberkuritegevus. 

Ettepaneku eesm ärk on parandada Europoli ülevaad et jälitusteabest, et  ta suudaks osutada 
liikmesriikidele paremat teenust ja ELi poliitik akujundajaid põhjalikumalt teavitada. Sellega 
viiakse Europol ja tema tegevus ulatusli kumalt kooskõlla Lissaboni lepingu ja Stockholm i 
programmi nõuetega. E ttepanekuga tugevdatakse v eelgi E uropoli vastutust ja tõhustatakse 
isikuandmete kaits e s üsteemi. Europolil võ imaldatakse pakkuda liikm esriikidele kõik i 
vajalikke ja ajakohaseid tee nuseid ja tooteid, et  hõlbustada ELi kodanikke m õjutava raske 
kuritegevuse vastu v õitlemist ja liikm esriike selles  toetada.  Suurem teabevoo g 
liikmesriikidest, sealhulgas seoses küberkuritegevusega, ning tõhustatud andm etöötluse kord, 
mida tasakaalus tab us aldusväärne isikuandm ete kaitse süsteem  ja suurem  koolitus alane 
suutlikkus, tugevdavad veelgi Europoli rolli liikmesriikide toetamisel.  

Kõik liikm esriigid (Europoli siseriiklikud üksu sed) võivad  esitad a Europolile eraõ iguslikelt 
isikutelt saadud teavet, m is vähendab viivituste ja andm ete edastam a jätm ise ohtu. 
Andmevahetus kolm andate riikidega m uutub sujuvamaks, avaldades positiivset m õju 
koostööle ja sisejulgeolekule nii ELis kui ka kolm andates r iikides. See om akorda teeb 
võimalikuks ulatuslikumalt kooskõlastatud üleilmse kuritegevusele reageerimise. 

Ettepanekuga määratakse Europolile uus ülesan ne, mis hõlmab ja mõnevõrra laiendab praegu 
CEPOLi täidetavaid õiguskaits eametnike koolitam isega seotud ülesandeid. Operatiiv- ja 
koolitusülesannete integ reerimine ja rats ionaliseerimine ühes asutuses toob ootuste kohasel t 
kaasa vastastikku tugevdava mõju. Tugif unktsioonide dubleerim ise kaotam ise teel 
kokkuhoitud vahendeid saab kasutada koolitusfunk tsiooniks, täpsem alt Euroopa 
õiguskaitsealase koolitu skava raken damiseks. Selle kaudu s aavutatud koolitus e kõrgem tase 
parandab politseitöö standardeid üle terve ELi, suurendab õiguskaitseasutustevahelist usaldust, 
aitab saavutada ühist õiguskaitsekultuuri ni ng muudab seeläbi tõhusam aks ELi r eaktsiooni 
ühistele julgeolekuprobleemidele. 

Peale selle tugevdatakse ettepanekuga Europo li vastutust ning viiakse Europoli juhtim ine 
kooskõlla teiste Euroopa reguleerivate asutuste juhtimisega. 

Ettepanekuga määratakse Europolile veel üks uus ülesanne, nimelt toimida 2013. aasta alguses 
loodud küberkuritegevuse vastas e võitluse Euroopa keskusen a (E C3). EC3 suurendab 
märgatavalt ELi suutlik kust võideld a üha kasvava küberkuritegevu se o hu vastu eesm ärgiga 
toetada ja täiendada liikmesriikide jõupingutusi. Liikmesriikidel on suur kasu tipptehnoloogiat  
omavast ning kõrgelt kvalifitseer itud ja spetsialiseerunud tööt ajaskonnaga keskusest, m is 
pakub väga mitmekesiseid teenuseid ja tooteid. Peale selle on tulevikku suunatud, suundumusi 
prognoosival, ohte analüüsival ja küberkuritegevus e vastu võitlem iseks st rateegilisi juhiseid 
andval keskusel liikm esriikide jaoks oluline li saväärtus. See suurendab ka ELi asutuste 
suutlikkust tulla toime küberkuritegevusest tingitud probleemidega. 
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1.4.4. Tulemus- ja mõjunäitajad 
Täpsustage, milliste näitajate alusel hinnatakse ettepaneku/algatuse elluviimist. 

– Kasutajate rahulolu operatiivtoetusega operatsioonidele või uurimistele; 

– liikmesriikide saadetud kõikide SIE NA teadet e protsen tuaalne osa, m ida Europoliga 
jagatakse; 

– iga liikmesriigi saadetud teabe mahu ja kvaliteedi protsentuaalne osa kogu liikmesriikide 
saadetud teabe mahust ja kvaliteedist; 

– Europoli toetatud uurimiste arv; 

– esitatud ristkontrolli aruannete arv; 

– esitatud operatiivanalüüsi aruannete arv; 

– ühiste uurimiste arv, täpsemalt Europoli toetatud ühiste uurimisrühmade arv; 

– Europoli poolt välispartneritele saadetud SIENA taotluste ja teabepäringute arv; 

– välispartnerite poolt Europolile saadetud SIENA taotluste ja teabepäringute arv; 

– algatatud SIENA juhtumite arv; 

– kahtlusaluste arv, kes on liikm esriikides t uvastatud, vah istatud ja kellele on es itatud 
süüdistus; 

– tehnilistes ja/või kohtuekspertiisialastes küs imustes toetuse pakkum ise arv (sealhulgas 
kohapeal); 

– koolitatud töötajate arv; 

– strateegiliste toodete kvaliteet (üksikasjalikkus, ulatus, analüütilised meetodid). 

Seoses koolitusega: 

– vajaduste analüüside arv; 

– kvaliteedi tagamisega seotud toodete arv; 

– ühiste õppekavade arv; 

– koolitusmoodulite (ja e-koolituse moodulite) arv; 

– pakutud kursuste arv; 

– korraldatud vahetuste arv; 

– kasutajate rahulolu. 

EC3 tegevuse mõju hindamiseks võib kasutada ka järgmisi näitajaid: 

– EC3 panuse ulatus küberkuritegevuse võrgus tike likvideerim isse EC3 koordineeritud 
ja/või toetatud edukate piiriüleste operat sioonide kaudu (kahtlusaluste arvu põhjal, kes 
on tuvastatud, vahistatud ja kellele on es itatud süüdistus, ning kindlaks tehtud ohvrite 
arvu põhjal); 

– EC3 ohu- ja riskihinnangute/suundumuste prognooside strateegiline ja/või operatiivmõju 
ELi ja liikmesriikide tasandil; 

– küberkuritegevusealast koolitust saan ud töötajate arvu suurenem ine 
(õiguskaitseametnikud või teised);  
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– mil m ääral kasutatakse EC3 operatsioonides ja/või liik mesriikides EC3 käivitatud, 
kooskõlastatud ja välja töötatud uusi tehnoloogilisi vahendeid; 

– mil m ääral on avaliku ja erasektori part nerlusega seotud alga tused hõlbustanud EC3 
tööd; 

– liikmesriikide üldine rahulolu tase kõikide EC3 toodete ja teenustega. 

1.5. Ettepaneku/algatuse põhjendus  

1.5.1. Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetavad vajadused  

Europoli reform toetab Stockholm i programmiga e tte nähtud laiem at protsessi, et saavutada 
kodanikke teeniv ja kaitsev av atud ja turvaline Euroopa. Muude selle eesm ärgi täitm iseks 
kavandatud vahendite k õrval seatakse Stockholmi programmis Europolile ü lesanne, et tem ast 
saaks „liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse keskus ning teenuseosutaja ja  
keskkond õiguskaits eteenistustele”. Seega on in stitutsioonid üksm eelel nii seos es Europoli  
rolliga liikmesriikide õiguskaitseasutuste toetamisel kui ka tema üldise tulevase arenguga. 

Lissaboni lepingu ja reguleerivai d asutusi käsitleva ühisaval duse kohaselt peavad Euroopa 
Parlament ja liikm esriikide parlam endid sam al ajal teostam a korrapärast kontrolli Europoli 
tegevuse üle ning selle juhtimine tuleb viia kooskõlla kõikide ELi reguleerivate asutuste puhul 
kehtivate normidega. 

Peale selle tuleb seoses isikuandm ete kaits ega Europoli isikuandm ete kaitse süsteem i 
käsitlevad norm id veelgi parem ini kooskõlas tada m uudes isikuandm ete kaitse alastes 
õigusaktides sisalduvate norm idega ning tugevdada tuleb üksik isikute õigust tutvuda neid 
käsitlevate isikuandm etega, nähes ette alte rnatiivse m enetluse isikuandm ete töötlem ise 
õiguspärasuse kontrollimiseks. 

Käesoleva ettepanekuga kaasnev õiguskaits ealase koolituse kõrgem  tase parandab polits eitöö 
standardeid üle terve ELi, aitab suurendada õi guskaitseasutustevahelist usaldust ja saavutada 
ühist õiguskaitsekultuuri ning muudab seel äbi tõhusam aks ELi reaktsiooni ühistele 
julgeolekuprobleemidele. 

Kuigi küberkuritegevus on tõusuteel ja m uutub üha keerulisemaks, ei olnud ELil enne EC3 
loomist küberkuritegevu se vastu võ itlemiseks piisav at suu tlikkust, ses t see on äärm iselt 
keeruline ja väga kiires ti arenev v aldkond, m ille eripärad e ja to imimise m õistmine nõuab 
kõrgetasemelisi tehnilisi eriteadm isi, sam uti ei  ole seda käsitlevad teabevood piisavad. 
Liikmesriigid peavad om avahel vahetam a r iikide ja ELi tasandil saadud kõrgetasem elist 
oskusteavet, et EL saaks tõhusam alt reagee rida küberkuritegevus ele kui oma laadilt 
piiriülesele ja seega koostööd vajavale nähtusele. 

1.5.2. Euroopa Liidu meetme lisaväärtus 

Õiguskaitsealane koostöö ELis ei saa toim ida ilm a tõhusa kuritegevust käsitleva teabe- ja 
jälitusteabe vahetuseta riiklike õiguskaitseasutuste ning m uude asjaomaste üksuste vahel ELis 
ja m ujal. Asja- ja ajak ohaste kur itegevust kä sitlevate and mete kättes aadavus, jagam ine ja 
analüüs on kurtitegevus e vastu võ itlemisel m äärava tähtsus ega. Europo lil on h ead eelduse d 
toetada koostööd selles valdkonnas ja tagada kooskõlastamine ELi tasandil. 

Riiklikud politseijõud üksi ei suuda edukalt piiriüleseid kuritegusid tõhusalt ennetada ja nende 
vastu võidelda. Selleks on vaja kooskõlastatud ja koostööl põhinevat lähenem isviisi, m illes 
osaleksid avaliku ja erasektori sidusrühm ad üle terve ELi. Europol on ainus ELi asutus, m is 
liikmesriikide õiguskaits easutusi selles tegevus es toetab. E uropol paku b neile ainu laadseid 
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operatiivteenuseid raskete piiriüleste kuritegude vastu võitlem iseks (m uu hulgas 
kriminaalanalüüse, kohtuekspertiisialast ja operatiivtoetust piiriülestele uurimistele). Praegune 
õiguslik ü lesehitus ei võim alda aga Euro polil täiesti tõhusalt toim ida ning pakkuda  
liikmesriikidele vajalikke, terviklikke ja ajakohaseid vahend eid. Sellist õiguslikku ülesehitust 
saab m uuta üksnes E Li tasandi õigusreform i kaudu. Seda ei saa teostada riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil ega lahendada üksnes Europoli sisemeetmete abil. 

Peale selle kutsutakse Lissaboni lepingus ül es loom a mehhanism i Europoli tegevuse üle 
parlamentaarse kontrolli teostam iseks ning re guleerivaid asutusi käsitlevas ühisavalduses 
nõutakse Europoli juhtim ise kooskõlla viim ist m uude ELi  asutuste juhtim isega. Selleks on 
vaja ELi seadusandlikku sekkumist. 

ELi õiguskaitsealasesse koolitusse kaasam ise lisaväärtus seisneb kooskõlastatud 
lähenemisviisi tagamises sellise koolituse välja töötamisel ja rakendam isel. Selles valdkonnas 
on liikm esriigid riikide tasand il ja CEPOL ELi  tasandil juba palju ära teinud. Ent nagu on 
selgitatud lisatud teatises Euroopa õiguskaitsealase koolituskava kohta, tuleb teha veelgi enam 
näiteks selle tagamiseks, et koolitus vastaks va jadustele seoses ELi tasan dil tähtsusjärjekorda 
seatud kuritegevuse valdkondadega ning et E Li tasandil koolituse pakkum isel lähtutaks 
sidusatest meetoditest, mis vastavad kõrgeimatele kvaliteedinormidele. 

EC3 loodi selleks, et ületada arvukad takistus ed seoses küberkuritegevuse tõhusa uurim ise ja 
toimepanijatele süüdistuse esitam isega ELi tasandil. See on oluline samm ELi üldises 
strateegias küberturv alisuse paran damiseks ning küberru umi sellis eks õigusvaldkonnaks 
muutmiseks, kus kõikide sidusrühmade koostöös on tagatud inimõigused ja põhivabadused. 

1.5.3. Samalaadsetest kogemustest saadud õppetunnid 

Välishinnang Europoli käsitlevale nõukogu otsu sele andis m õtteainet Europoli tõhususe  
parandamiseks. Selles kinnitati, et E uropol on operatiivtegevuseks vajalik hästi toimiv asutus, 
mis pakub Euroopa kodanike ju lgeoleku seisukohast lisaväärtu st. Sellest hoolimata tehti 
hinnangus kindlaks m itu küsim ust, m is vajaks id parandam ist. Väliste sidusrühm adega 
toimunud konsultatsioonid Europoli reform i üle ning m itu Europoli aasta- ja eriaruannet 
aitasid saada selge ülevaate sell est, m ida tuleb Europolis muuta. Korduvad probleem id olid 
teabe ebapiisav esitam ine liikm esriikide poolt, õiguslikud piira ngud otsesel koostööl 
erasektoriga ja jäik õiguskord kolm andate ri ikidega tehtava koostöö puhul (NB! seda tuleb 
Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt muuta). 

Laiemas kontekstis on asja- ja ajakohase kr iminaalteabega tutvum ine ja selle jagam ine 
õiguskaitseasutuste vahel osut unud piiriülese kuritege vuse vastu võitlem isel ülitähtsaks. Seda 
on kinnitanud m itme ELi m eetme, näiteks nn Prüm i lepingu raam otsuse ja Rootsi algatuse 
(raamotsuse) rakendamine. 

Koolituse p uhul läh tutakse lisatud  teatises E uroopa õig uskaitsealase koolitusk ava kohta 
CEPOLi 2012. aastal korraldatud kaardistam isest ning ulatuslikes t konsultatsioonidest 
liikmesriikide ning justiits - ja sis eküsimuste valdkonna asutuste ekspertidega.  Mõlema  
tulemused osutavad vajadusele kooskõlastatuma lähenemisviisi järele, mis hõlmaks mõne ELi 
asutuse jõulist rolli kava rake ndamise juhtim isel ja kooskõlastam isel tihedas koostöös teiste 
ametite ja riikide koo litusasutustega. CEPOLi suhtes viidi läbi viit aastat hõlmanud hinnang, 
mis lõpetati 2011. aastal, ni ng kom isjon tellis välisuu ringu m õjuhinnangu koostam ise 
toetamiseks. Selle tulemused näitasid vajadust politseitöö ELi mõõtmega seotud ula tuslikuma 
koolituse, CEPOLi, liik mesriikide ja m uude asutuste v ahelise kooskõ lastamise parandam ise 
ning CEPOLi praeguse juhtimise ja struktuuri tõhustamise järele. 
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Peale selle on küberkuritegevuse vastane võitlus väga tehniline valdkond, mistõttu sellist liiki 
kuritegude uurim iseks ei piisa traditsiooniliste st vahenditest. Ilm a õiguskaitseteenistuste 
kõrgetasemelise IT-koolituseta, m is võim aldab m õista asjaom ase tehnoloogia üksikasju ja 
digitaalse kohtuekspertiisi uus i arengusuundi ning tagab võim e kä ia kaasas kiirelt areneva 
tehnoloogia ja küberkurjategija te toim imisviisiga, ei suuda EL ületada m ahajäämust 
küberkuritegevuse vastu võitlem ise suutlikkuse valdkonnas. Kiiresti muutuvale tehnoloogiale 
vastamiseks peavad olem as olem a kiiresti  arenevad tehnoloogilised vahendid, m ida 
küberkuritegevuse vastu võitlem isel kasutada, samuti töötajad, kes suudavad kohaneda ning 
tugineda varasematele teadmistele ja kogemustele. 

1.5.4. Kooskõla ja võimalik koostoime muude asjaomaste meetmetega 

Europoli määrus, m illega see asu tus m uudetakse kuriteg evust käsitl eva teabe keskuseks  
Euroopas, aitab luua kod anikke teenivat ja k aitsvat avatud ja turvalis t Euroopa Liitu, nagu on  
ette nähtud Stockholmi progr ammiga. Operatiiv- ja koolit usülesannete koondam ine ühte  
asutusse toob kaasa vastastikku tugevdava mõju, m is parandab operatiivtegevuse tõhusust 
ning ELi koolituse asjakohasust ja rõhuasetust. 

Peale selle on tõhusalt toim iv Europol parem ini suuteline panustama komisjoni teatises „ELi  
sisejulgeoleku str ateegia to imimine” täp sustatud ee smärkide saav utamisse ja  üldis elt 
tugevdama politseikoostööd ELis. 

Europoli juhtim ine kavandatud viisil aitab suure ndada ELi reguleerivai d asutusi käsitlevas 
ühisavalduses kavandatud ELi as utuste juhtimismudeli üldist sidusust. Europoli tegevuse üle  
parlamentaarse kontrolli kehtestam ine ja uue d koostöövahendid kolm andate riikidega viivad 
Europoli ko oskõlla L issaboni lepingu nõuetega (m illest tulenev alt rahvusvah eliste teabe 
jagamist käs itlevate kokkulepete üle läbirääkim iste pidamine jääb kom isjoni, mitte Europoli 
pädevusse). 

Ühtlasi on ettepaneku eesm ärk selgelt m ääratleda Europoli pädevuse piirid, vältida tegevuse 
dubleerimist teiste justiits- ja siseküsim uste valdkonna asutustega ning muuta nende koostöö 
Europoliga sujuvamaks. Selle pr otsessi tugevdamiseks tuleb määruses kavandatud lahendusi 
(nt seo ses liikm esriikidele k riminaaluurimise al ustamise taotluste  es itamisega, Eurojusti 
teavitamisega) aja jooksul kajastada ka teiste asutuste (nt Eurojusti) õiguslikes alustes. 
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1.6. Meetme kestus ja finantsmõju  
 Piiratud kestusega ettepanek/algatus  

–  Ettepanek/algatus hõlmab ajavahemikku [PP/KK]AAAA–[PP/KK]AAAA  

–  Finantsmõju avaldub ajavahemikul AAAA–AAAA 

 Piiramatu kestusega ettepanek/algatus 

– rakendamise käivitam isperiood algab 2013. aastal EC3 puhul ning 2015. aastal Europoli 
reformi ja koolitusmeetmete integreerimise puhul, 

– millele järgneb täieulatuslik rakendamine. 

1.7. Ettenähtud eelarve täitmise viisid49  
 Kaudne tsentraliseeritud eelarve täitmine, m ille pu hul ee larve täitm ise üle sanded on 

delegeeritud: 

–  rakendusam etitele  

–  Euroopa Liidu asutatud asutustele50  

–  riigi avalik-õiguslikele asutustele või avalikke teenuseid osutavatele asutustele  

–  isikutele, kellele on dele geeritud konkreetsete m eetmete rakendam ine Euroopa Liidu 
lepingu V jaotise kohaselt ja kes on kindlaks määratud asjaomases alusaktis finantsmääruse 
artikli 49 tähenduses  

 Eelarve täitmine ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega (täpsustage) 
Mitme eelarve täitmise viisi valimise korral esitage üksikasjad rubriigis „Märkused”. 

Märkused  

Finants- ja inim ressursse käsitlevad andm ed hõlm avad Europolile kuni 2020. aastani kestva 
ajavahemikuni ette nähtud kogusummat koos  täiendava te rahaliste vajaduste ga, m is on vajalikud 
Europoli käesolevas vormis kirjeldatud laiendatud volituste, sealhulgas koolituse elluviimiseks. 

                                                 
49 Eelarve täitmise v iise selg itatakse k oos viid etega finan tsmäärusele v eebisaidil Bu dgWeb: 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. 
50 Määratletud finantsmääruse artiklis 185. 
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2. HALDUSMEETMED  

2.1. Järelevalve ja aruandluse eeskirjad 
Täpsustage tingimused ja sagedus. 

Europoli tegevuse tulemuslikkuse tagamiseks on tähtis teostada järelevalvet selle rakendamise 
üle ja seda analüüsida. Kooskõlas ELi regulee rivaid a sutusi kä sitleva ühisavaldusega lisab 
Europol oma tööprogrammis sisalduvatele tege vusvaldkondadele ka peamised tulemuslikkuse 
näitajad. Seejärel m õõdetakse teg evuse aas taaruandes E uropoli tegevust, võrreldes seda 
kõnealuste näitajatega. 

Lisaks asutuste suhtes kohaldatavatele horison taalsetele juhtimiseeskirjadele koostab Europol 
eelkõige aastaaruande ning ette nähakse korrapä rane üldine hindamine , mille komisjon tellib 
iga viie aasta järel. 

Liikmesriikidepoolse teabe esitam ise üle korrapära se järelevalve teostam iseks esitab Europol 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal ar uande iga üksiku liikmesriigi tulemuslikkuse 
kohta. Nimetatud aruanded sisaldavad konkreetseid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid 
ning toovad esile suundumused. 

Ettepanekus on sätestatud ka Euroopa Parlam endi ja liikm esriikide parlamentide kontroll  
Europoli tegevuse üle, st l õppkokkuvõttes Europoli tööprogramm i rakendam ise ja eelarve 
täitmise üle. 

Europoli haldusnõukogu vastutab am eti haldus- ja operatiivjuhtim ise ning eelarve tõhusa 
täitmise kontrollimise eest.  

2.2. Haldus- ja kontrollisüsteemid  

2.2.1. Tuvastatud ohud 

Kurjategijate tegevus on praegu keerulisem, mitmekesisem ja rahvusvahelisem kui iial varem. 
Suuremõõtmelised kriminaalsed ja terroristlikud võrgustikud kujutavad suurt ohtu ELi ja selle 
kodanike julgeolekule. Kuritegevus on muutunud üha piiriülesemaks ning erinevaid valdkondi 
ja kuriteoliike hõlm avaks. Riikide õiguskaitsej õud ei saa enam  töötada eraldiseisvalt, vaid 
peavad teg ema koostööd nii omavahel kui ka Europoliga, m illest peaks s aama ELi  
kuritegevust käsitleva teabe keskus. Europoli pe rsonali on v aja tugevdada, et tu lla toime uue 
määrusega kehtestatud uute ülesannete ja nõuetega. O lemasolevate töötajate  
ümberpaigutamise või malused on täielikult är a kasutatud. Taotletud uute am etikohtade 
võimaldamata jätmise tagajärg oleks kohaldatavate liidu õigusaktide püsiv rikkumine ning ELi 
sisejulgeoleku taseme kahjustamine. 

2.2.2. Ettenähtud kontrollimeetod(id) 

Europoli tegevuse üle teostatakse kontrolli järg mistes vorm ides: eelar vekontroll, siseaudit, 
Euroopa Kontrollikoja aastaaruanded, ELi eela rve täitm ise ig a-aastane kinnitam ine ning 
võimalikud juurdlused, m ida viib läbi OLAF, e elkõige selleks, et tagada  asutustele eraldatud 
vahendite nõuetekohane kasutam ine. Europoli tegevuse üle teostab järelevalvet ka  
ombudsman vastavalt aluslepingu artiklile 228. Kõnealused hal duskontrollid pakuvad m itut 
menetluslikku kaitsemeedet, millega tagatakse sidusrühmade huvide arvessevõtmine.  

2.3. Pettuse ja eeskirjade eiramise ärahoidmise meetmed  
Täpsustage rakendatavad või kavandatud ennetus- ja kaitsemeetmed. 
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Pettuse, korruptsiooni ja m uu ebaseadusliku tegevusega võitlem ise eesm ärgil kohaldatakse 
ameti suhtes ilma piiranguteta määrus (EÜ) nr 1073/1999 vastavalt artiklile 21. 
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3. ETTEPANEKU/ALGATUSE FINANTSMÕJU 

3.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid ja kulude eelarveread, millele mõju avaldub  

• Olemasolevad eelarveread  
Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa. 

Eelarverida  Assigneerin
gute liik Rahaline osalus  

Mitmeaasta
se 
finantsraam
istiku 
rubriik 

Number  
[Nimetus………………………...……….] 

Liigendatu
d/liigendam
ata51 
 

EFTA 
riigid52 
 

Kandidaatri
igid53 
 

Kolmand
ad riigid  

Rahaline osalus  
finantsmääruse 
artikli 18 lõike  1 
punkti aa tähenduses 

 
[XX.YY.YY.YY] 

 

Liigendatu
d/liigendam
ata 

JAH/EI JAH/EI JAH/EI JAH/EI 

• Uued eelarveread, mille loomist taotletakse54 
Järjestage mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja iga rubriigi sees eelarveridade kaupa. 

Eelarverida Assigneerin
gute liik Rahaline osalus Mitmeaasta

se 
finantsraam
istiku 
rubriik 

Number  
[Nimetus………………………...……….] 

Liigendatu
d/liigendam
ata 

EFTA 
riigid 

Kandidaatri
igid 

Kolmand
ad riigid 

Rahaline osalus  
finantsmääruse 
artikli 18 lõike  1 
punkti aa tähenduses 

3 18.02YYYY: Europol Liigenda
tud  EI EI EI EI 

                                                 
51 Liigendatud assigneeringud / liigendamata assigneeringud. 
52 EFTA – Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.  
53 Kandidaatriigid ja vajaduse korral Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid. 
54 Vastavalt Euro poli j a CEPO Li o lemasolevad eelar veread 18 .050201, 18.050 202, 1 8.050501 ja 1 8.050502 

asendatakse üheainsa eelarvereaga.  
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3.2. Hinnanguline mõju kuludele  

3.2.1. Üldine hinnanguline mõju kuludele  
miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik:  3 Julgeolek ja kodakondsus 

 

Europol 

   
Aasta 
201555 
 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

Kulukohustused (1)        
1. jaotis 

Maksed (2)        

Kulukohustused (1a)        
2. jaotis 

Maksed (2a)        

3. jaotis Kulukohustused (3a)        

 Maksed (3b)        

EUROPOLi assigneeringud Kulukohustused =1+1a 
+3a  99,675   100,667  102,657  104,689   106,760   108,874   623,322  

                                                 
55 Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. 
56 Ametikohtade lõplik arv ja üldeelarve sõltuvad nii komisjonisisesest detsentraliseeritud asutuste ajavahemiku 2014–2020 ressursivajaduste läbivaatamise tulemustest kui 

ka mit meaastast finantsraam istikku käsitlevate  läbirääkimi ste tule mustest, pöörates eritähelepanu „tegelike vaj aduste” hindam isele olukorras, ku s esin eb ko nkureeriv 
nõudlus väga piiratud eelarvevahenditele, ning järgides asutuste personali 5 % vähendamist. 

57 Nendes andmetes võetakse arvesse CEPOLi ja Europoli ühinemisest tulenevat kokkuhoidu, mis ajavahemikul 2015–2020 moodustab 17,2 miljonit eurot (10,1 miljonit 
eurot personalikulude ja 7,1 miljonit eurot hoonega seotud ja muude halduskulude arvelt). 
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KOKKU56,57 
Maksed =2+2a 

+3b 
 99,675   100,667  102,657  104,689   106,760   108,874   623,322  
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Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik:  5 Halduskulud 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

   Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

Siseasjade peadirektoraat 

 Personalikulud 0,615 0, 615 0,615 0, 615 0, 615 0,615 3,690 

 Muud halduskulud  0,038 0, 288 0,288 0, 038 0, 288 0,288 1,228 

SISEASJADE PEADIREKTORAAT 
KOKKU Assigneeringud  0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

 

Mitmeaastase finantsraa mistiku 
RUBRIIGI 5 assigneeringud KOKKU  

(Kulukohustuste 
kogusumma = maksete 
kogusumma) 

0,653 0, 903 0,903 0, 653 0, 903 0,903 4,918 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

   Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

Kulukohustused 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 Mitmeaastase finantsraa mistiku 
RUBRIIKIDE 1–5 assigneeringud 
KOKKU  Maksed 100,328 10 1,570 103,560 10 5,342 10 7,663 109,777 628,240 
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Mõju Euroopa andmekaitseinspektori 
kuludele   

 
 
 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

   Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

 Personalikulud  0,111 0, 111 0,111 0, 111 0, 111 0,111 0,666 

 Muud halduskulud  0,139 0, 142 0,145 0, 148 0, 150 0,153 0,877 

EUROOPA 
ANDMEKAITSEINSPEKTOR 
KOKKU 

(Kulukohustuste 
kogusumma = 
maksete kogusumma) 

0,250 0,253 0,256 0,259 0,261 0,264 1,543 
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3.2.2. Hinnanguline mõju tegevusassigneeringutele  

–  Ettepanek/algatus ei hõlma tegevusassigneeringute kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab tegevusassigneeringute kasutamist, mis toimub järgmiselt: 
kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

  Aasta 
2015 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU Täpsusta

da 
eesmärgi

d ja 
väljundi

d 
 

 

Väljundi 
liik58 
 

Väljun
di 
keskm
ine 
kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
  

Kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
  

Kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
  

Kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
  

Kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
  

Kulu 

V
äl

ju
nd

ite
 a

rv
  

Kulu 
Väljun
dite 
arv 
kokku 

Kulud 
kokku 

ERIEESMÄRK nr 159  
Toimida 
õiguskaitseoperatsioonide ja 
õiguskaitsealase oskusteabe 
peamise tugikeskusena 

              

- Väljund Piiriüleste 
uurimiste 
toetamine 
jälitusteabe 
ja 
operatiivan
alüüsi 
aruannete 
esitamise 
kaudu; 
ühisoperats
ioonide 
kooskõlasta

 

0,009 

 

3800 

 

31,244 

 

3509 

 

31,582  

 

3560 

 

32,041  

 

3600 

 

32,400  

 

3660 

 

32,941  

 

3745 

 

33,704  

 

21874 

 

193,912  

                                                 
58 Väljunditena käsitatakse tarnitavaid tooteid ja osutatavaid teenuseid (nt rahastatud üliõpilasvahetuste arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms). 
59 Vastavalt punktis 1.4.2 nimetatud erieesmärkidele. 
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mine 

 

- Väljund Spetsialisee
runud 
valdkondad
es 
platvormid
e ja  
teadmistoo
dete 
pakkumine 
ning 
teedrajavat
e tehnikate 
jagamine 
kuritegevus
e vas tu 
võitlemisek
s 

 

0,163 

 

50 

 

7,811  

 

48 

 

7,895  

 

49 

 

8,010  

 

50 

 

8,100  

 

51 

 

8,235  

 

52 

 

8,426  

 

300 

 

48,477  

Erieesmärk nr 1 kokku 
  

 

39,055 
  

 

39,477  
  

 

40,051  
  

 

40,501  
  

 

41,177  
  

 

42,131  
  

 

242,390  

ERIEESMÄRK nr 2 

Toimida EL i kuriteg evust 
käsitleva teabe keskusena 

 

- Väljund 

 
Raskeid 
rahvusvahe
lisi 
kuritegusid 
ja 
terrorismi 
käsitlevate 
strateegilist
e 
ohuhinnang
ute 
koostamine 

 

0,298 

 

45 

 

12,888 

 

44 

 

13,027  

 

44 

 

13,217  

 

45 

 

13,365  

 

46 

 

13,588  

 

47 

 

13,903  

 

271  

 

79,988  
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- Väljund 

 

Liikmesriik
idele 
tõhusate ja 
turvaliste 
teabejagam
isvahendite 
ja 
sidekanalite 
pakkumine  

 

0,672 

 

20 

 

12,888 

 

19 

 

13,027  

 

20 

 

13,217  

 

20 

 

13,365  

 

20 

 

13,588  

 

21 

 

13,903  

 

120  

 

79,988  

- Väljund 

 

Analüüsivõ
ime 
parandamin
e 
analüüsisüs
teemide ja  
töötajate 
spetsialisee
rumise 
tõhustamise 
kaudu 

 

0,554 

 

25 

 

13,279 

 

24 

 

13,423  

 

25 

 

13,617  

 

25 

 

13,771  

 

25 

 

14,001  

 

26 

 

14,325  

 

150  

 

82,416  

Erieesmärk nr 2 kokku   39,055   39,477    40,051    40,501    41,177    42,131    242,390  

ERIEESMÄRK nr 3 

Kooskõlastada ELi 
õiguskaitseametnike 
koolituspoliitika rakendamist ning 
pakkuda asjako hast ELi tasan di 
koolitust ja teabevahetust 

 

- Väljund Vajaduste, 
koordineeri
mise j a 
kvaliteedi 
tagamisega 
seotud 
tooted 

0,222 

6  1,301  6  1,301  6  1,301  6  1,301  6  1,301  6  1,301  36 7,807  

- Väljund Ühised 
õppekavad, 
koolitusmo

0,108 
18  1,899  18  1,899  18  1,899  18  1,899  18  1,899  18  1,899  108 11,393  
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odulid, e-
koolituse 
moodulid 

- Väljund Korraldatu
d kursuste 
arv 

0,038 
135  5,121  135  5,121  135  5,121  135  5,121  135  5,121  135  5,121  810 30,728  

- Väljund Korraldatu
d vahetuste 
arv  

0,003 
415  1,245  145  0,434  196  0,587  248  0,743  300  0,901  354  1,063  1658 4,971  

Erieesmärk nr 3 kokku   9,566    8,755    8,908    9,064    9,222    9,384    54,899  

ERIEESMÄRK nr 4 

Tugevdada ELi suutlikkust 
võidelda küberk uritegevuse vastu 
ning vältida ELi kod anikele, 
ettevõtjatele ja ELi majandusele 
tekitatavat kahju 

 

- Väljund Liikmesriik
ide 
uurimiste 
toetamine 
küberkurite
gevuse 
võrgustike 
tegevuse 
likvideerim
iseks  

1,237  2 4,500  2 4,860  2 5,117  2 5,484  3 5,695  3 5,711  14 31,367  

- Väljund Kõikide 
sidusrühma
de vaheline 
teabevahetu
s ja  
andmete 
ühildamine 

0,516  4 3,750  4 4,049  5 4,265  5 4,570  5 4,745  5 4,759  28 26,138  

- Väljund Tervet E Li 
hõlmavate 

0,344  6 3,750  6 4,049  7 4,265  7 4,570  8 4,745  8 4,759  42 26,138  
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strateegilist
e 
hinnangute 
koostamine
, 
kohtuekspe
rtiisivahend
ite 
väljatöötam
ine, ava liku 
ja 
erasektori 
partnerluse
d, 
koolitused  

Erieesmärk nr 4 kokku   12,000   12,958    13,647    14,624    15,185    15,229    83,643  

KULUD KOKKU  99,675  100,667  102,657  104,689  106,76  108,874  623,322 
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3.2.3. Hinnanguline mõju [asutuse] inimressurssidele  

3.2.3.1. Ülevaade  

–  Ettepanek/algatus ei hõlma haldusassigneeringute kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab haldusassigneeringute kasutam ist, m is toim ub 
järgmiselt: 

– Eeldus: personalimuudatused toimuvad aasta keskel. 

– Asjaomastes andm etes võetakse arvesse kokkuhoidu, m is tuleneb CEPOLi 
ühinemisest Europoliga ning m oodustab ajavahem ikul 2015–2020 14 ajutiste 
töötajate ametikohta ehk 10,1 miljonit eurot. 

Töötajate arv 

  
Aasta 
201560 
 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 

Ametnikud (AD 
palgaastmed)       

Ametnikud (A ST 
palgaastmed)       

Lepingulised töötajad 106 106 106 106 106 106 

Ajutised töötajad  502 497 492 492 496 500 

Riikide l ähetatud 
eksperdid 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

KOKKU 653,5 648,5 643,5 643,5 647,5 651,5 

 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

  
Aasta 
201561 
 

Aasta 
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta 
2020 KOKKU 

Ametnikud (AD 
palgaastmed)        

Ametnikud (A ST 
palgaastmed)        

Lepingulised töötajad 7,420  7,420  7,420  7,420  7,420  7,420  44,520  

                                                 
60 Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. 
61 Aasta, mil alustatakse ettepaneku/algatuse rakendamist. 
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Ajutised töötajad 65,107  65,435  64,780  64,452  64,714  65,238  389,726  

Riikide l ähetatud 
eksperdid 3,549  3,549  3,549  3,549  3,549  3,549  21,294  

KOKKU 76,076  76,404  75,749  75,421  75,683  76,207  455,540  
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3.2.3.2.  Asjaomase peadirektoraadi hinnanguline personalivajadus 

–  Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt: 
hinnanguline väärtus täisarvuna (või maksimaalselt ühe kohaga pärast koma) 

 Aasta
2015 

Aasta
2016 

Aast
a 
2017

Aast
a 
2018 

Aasta 
2019 

Aast
a 
2020 

 Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja 
ajutised töötajad) 

18 0 1 01 0 1 ( komisjoni pea korteris ja 
esindustes) 3,5 3, 5 3, 5 3,5 3,5 3,5 

XX 01 01 02 (delegatsioonides)       

XX 01 05 01 (kaudne teadustegevus)       

10 01 05 01 (otsene teadustegevus)       

 Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad)62 

18 01 0 2 0 1 (ül dvahenditest rahast atavad 
lepingulised tö ötajad, riikid e lähetatud 
eksperdid ja renditööjõud) 

2 2 2 2 2 2 

XX 01 02 0 2 (lepingulised töö tajad, 
kohalikud tö ötajad, riikide läh etatud 
eksperdid, re nditööjõud ja noored eks perdid 
delegatsioonides) 

      

- 
peakorter
is64 
 

     

XX 01 04 yy63 
 - 

delegatsi
oonides 

 

     

XX 01 05 02 (l epingulised töötajad, riikide 
lähetatud e ksperdid ja renditööjõud kaudse 

      

                                                 
62 Lepingulised t öötajad, koh alikud töö tajad, riikide läh etatud eksp erdid, renditööjõud, noored 

eksperdid delegatsioonides.  
63 Tege vusassigneeringutest rahastatavate koos seisuväliste tööt ajate ül empiiri arves tades 

(endised B..A read). 
64 Peamiselt struktuurifondid, Euroopa M aaelu Are ngu Põllum ajandusfond ja E uroopa 

Kalandusfond. 
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teadustegevuse valdkonnas) 

10 01 05  02  ( lepingulised töötajad, r iikide 
lähetatud e ksperdid ja renditööjõud ot sese 
teadustegevuse valdkonnas) 

      

Muud eelarveread (täpsustage)       

KOKKU 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

XX osutab asjaomasele poliitikavaldkonnale või eelarvejaotisele. 
Personalivajadused kaetakse juba m eedet haldavate peadirekto raadi töötajatega 
ja/või tööta jate ü mberpaigutamise teel pead irektoraadi sises elt. Meet me 
haldamisega ei kaasne  meedet haldav a p eadirektoraadi töötajate arvu kasv  se l 
eesmärgil. 

Ülesannete kirjeldus: 

Ametnikud ja ajutised töötajad Komisjoni esin damine a meti h aldusnõukogus. Aasta tö öprogrammi k ohta k omisjoni 
arvamuse koostamine ja selle rakendamise üle järelevalve teostamine. Eelarve täitmise 
üle järelevalve teostamine. 

Ühe ametniku ülesanne on teostada järelevalvet koolitusmeetmete rakendamise üle ja 
olla abiks nende väljatöötamisel. 

Ühe ametniku ülesanne on teostada järelevalvet EC3 töö üle, eelkõige selle eesmärkide 
täitmise t agamiseks. See hõlmab k omisjoni esi ndamist EC 3 juhtrühmas. K õnealune 
ametnik on ka EC3 ja kom isjoni vaheline ko ntaktisik EC3-le hu vi pak kuva 
poliitikaalase tegevuse valdkonnas.  

Koosseisuvälised töötajad Kaks riik ide lähetatud ek sperti to etavad a metnikke ja aju tisi tö ötajaid eespo ol 
kirjeldatud ül esannetes ni ng ai tavad am etil t öötada väl ja om a t egevusvaldkonnad 
kooskõlas ELi poliitikaga, muu hulgas ekspertide kohtumistel osalemise teel. 

 

Täistööaja ekvivalendi kulukalkulatsiooni kirjeldus tuleks esitada lisa jaos 3.  

3.2.3.3. Euroopa andmekaitseinspektori hinnanguline personalivajadus 

–  Ettepanek/algatus ei hõlma personali kasutamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab personali kasutamist, mis toimub järgmiselt: 
hinnanguline väärtus täisarvuna (või maksimaalselt kahe kohaga pärast koma) 

 Aasta
2015 

Aasta
2016 

Aasta 
2017 

Aasta 
2018 

Aasta 
2019 

Aasta
2020 

 Ametikohtade loeteluga ette nähtud ametikohad (ametnikud ja 
ajutised töötajad) 

XX 01 01 0 1 ( komisjoni pea korteris ja 
esindustes) 0,65 0, 65 0,65 0,65 0,65 0,65 

XX 01 01 02 (delegatsioonides)       

XX 01 05 01 (kaudne teadustegevus)       
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10 01 05 01 (otsene teadustegevus)       

 Koosseisuväline personal (täistööajale taandatud töötajad)65 

XX 01 02 01  (üldvahenditest rahastatavad 
lepingulised tö ötajad, riikid e lähetatud 
eksperdid ja renditööjõud) 

0,35 0, 35 0,35 0,35 0,35 0,35 

XX 01  02 02  (lepingulised t öötajad, 
kohalikud t öötajad, ri ikide l ähetatud 
eksperdid, renditööjõud ja noored eksperdid 
delegatsioonides) 

      

- 
peakorter
is67 

     
XX 01 04 yy66 
 - 

delegatsi
oonides 

     

XX 01 05  02 (lep ingulised töötajad, riik ide 
lähetatud e ksperdid ja re nditööjõud k audse 
teadustegevuse valdkonnas) 

      

10 01  05 0 2 (lep ingulised töötajad, riik ide 
lähetatud e ksperdid ja renditööjõud ot sese 
teadustegevuse valdkonnas) 

      

Muud eelarveread (täpsustage)       

KOKKU 1 1 1 1 1 1 

3.2.3.4. Euroopa andmekaitseinspektori muude halduskulude hinnanguline vajadus 

Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta Aasta 
Muud halduskulud 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
KOKKU

Koosolekud 0,082 0, 084 0,085 0, 087 0, 089 0, 091 0,517 

Lähetused  0,007 0, 007 0,007 0, 007 0, 008 0, 008 0,044 

Väljaanded/tõlked 0,050 0, 051 0,052 0, 053 0, 054 0, 055 0,315 

KOKKU 
(Kulukohustuste 
kogusumma = maksete 
kogusumma) 

0,139 0,142 0,145 0,148 0,150 0,153 0,877 

                                                 
65 Lepingulised t öötajad, koh alikud töö tajad, riikide läh etatud eksp erdid, renditööjõud, noored 

eksperdid delegatsioonides.  
66 Tege vusassigneeringutest rahastatavate koos seisuväliste tööt ajate ül empiiri arves tades 

(endised B..A read). 
67 Peamiselt struktuurifondid, Euroopa M aaelu Are ngu Põllum ajandusfond ja E uroopa 

Kalandusfond. 
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3.2.4. Kooskõla kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga  

–  Ettepanek/algatus on kooskõlas kehtiva m itmeaastase 
finantsraamistikuga 

–  Ettepanekuga/algatusega kaasneb  m itmeaastase finan tsraamistiku 
asjaomase rubriigi ümberplaneerimine 

Selgitage, m is l aadi ümberplaneerimine o n va jalik, ni ng täpsustage se otud eel arveread ja 
neile vastavad summad. 

–  Ettepanekuga/algatusega seoses on vajalik paindlikkusinstrum endi 
kohaldamine või mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine68 

Selgitage vajalikku t oimingut, o sutades asja omastele r ubriikidele, eel arveridadele ja 
summadele. 

3.2.5. Kolmandate isikute rahaline osalus  

–  Ettepanek/algatus ei hõlma kolmandate isikute poolset kaasrahastamist  

–  Ettepanek/algatus hõlmab kaasrahastamist, mille hinnanguline summa 
on järgmine: 

assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

 Aasta 
N 

Aasta 
N+1 

Aasta 
N+2 

Aasta 
N+3 

Lisage vajalik arv  aastaid , et 
kajastada k ogu fi nantsmõju 
kestust (vt punkt 1.6) 

Kokku 

Täpsustage k aasrahastav 
asutus          

Kaasrahastatavad 
assigneeringud KOKKU          

                                                 
68 Vt institutsioonidevahelise kokkuleppe punktid 19 ja 24. 
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3.3. Hinnanguline mõju tuludele  
–  Ettepanekul/algatusel puudub finantsmõju tuludele 

–  Ettepanekul/algatusel on järgmine finantsmõju: 

–  om avahenditele  

–  m itmesugustele tuludele  
miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Ettepaneku/algatuse mõju69 
 

Tulude eelarverida 

Jooksva aasta 
eelarves 
kättesaadavad 
assigneeringu
d Aasta 

N 
Aasta 
N+1 

Aasta 
N+2 

Aasta 
N+3 

Lisage vajalik arv aastaid, et kajast ada 
kogu finantsmõju kestust (vt punkt 1.6) 

Artikkel………….         

Mitmesuguste sihtotstarbeliste tulude puhul tä psustage, m illiseid kulude eela rveridasid 
ettepanek mõjutab. 

[…] 

Täpsustage tuludele avalduva mõju arvutusmeetod. 

[…] 

                                                 
69 Traditsiooniliste o mavahendite (to llimaksud j a suh krumaksud) korral p eab m ärgitud olema 

netosumma, st brutosumma pärast 25 % sissenõudmiskulude mahaarvamist. 
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Finantsselgituse lisad 

1. lisa. EC3 personalivajadus 2013–2019 

Töötajad – 2013 

Europol suunab viis ametikohta pluss seitse vaba ametkohta ümber EC3-le. Vabad 
ametikohad täidetakse järgmiselt: 
– 1 analüütik, AD6, Europoli analüütikute üldise töölevõtmise korra kohaselt 

– 3 spetsialisti, AD6, projektid Cyborg – Twins – Terminal 

– 2 spetsialisti, AD6, andmete ühildamine 

– 1 vanemspetsialist, AD7, kohtuekspertiis  

Keskus võib saada ka ühe täiendava riikid e lähetatud eksperdi  (arutelud on veel 
käimas). 

2013 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueks
pertiis ja 
koolitus 

And
mete 
ühild
amine

Operatiivte
gevus 

Juhti
mine KOKKU 

Lähtepunkt 
2012, ajutised 
töötajad 

4 1 1 1 17 1 25 

Lähtepunkt 
2012, riikide 
lähetatud 
eksperdid  

 1   5  6 

Ajutiste 
töötajate 
ümberpaiguta
mine 

  +1   +3 +4 

Riikide 
lähetatud 
ekspertide 
ümberpaiguta
mine  

  +1    +1 

Vabade 
ametikohtade 
ümberpaiguta

  +1 +2 +4  +7 
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mine 

Uued riik ide 
lähetatud 
eksperdid 

 +1     +1 

Ajutised 
töötajad 
KOKKU, 
2013 

4 1 3 3 21 4 36 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU, 
2013 

 2 1  5  8 
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Töötajad – 2014 
Kuna 2013. aastal ei olnud võimalik EC3 tegevusvajadusi täita, taotletakse 2014. aastal ajutisi 
töötajaid 17 ametikohale. Üksikasjalik põhjendus on esitatud 2. lisas. Nim etatud 17 
ametikoha palgaastmed on järgmised: 

– 11 AD5: andmete ühildamine – 1, operatiiv tegevus – 7, teavitam ine ja teabevahetus  
– 2, koolitus – 1 

– 3 AD6: kohtuekspertiis – 3  

– 2 AD7: juhtimine – 1, strateegia – 1 

– 1 AD12: juhtimine – 1 

2014 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueksp
ertiis ja 
koolitus 

Andm
ete 

ühilda
mine 

Operatiivt
egevus 

Juhti
mine KOKKU 

Lähtepunkt, 
ajutised 
töötajad 

4 1 3 3 21 4 36 

Lähtepunkt, 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

 2 1  5  8 

Täiendavad 
ajutised 
töötajad 

+1 +2 +4 +1 +7 +2 +17 

Täiendavad 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

       

Ajutised 
töötajad 
KOKKU  

5 3 7 4 28 6 53 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 

 

Töötajad – 2015 
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2015. aastal taotletakse töötajaid 21 ametikohale. Üksikasjalik põhjendus on esitatud 2. lisas. 

Nimetatud 21 ametikoha palgaastmed on järgmised: 

– 19 AD5: operatiivtegevus – 10, teavitam ine ja teabevahetus – 1, teadustegevus – 1, 
andmete ühildamine – 7 

– 1 AD6: strateegia – 1 

– 1 AD7: kohtuekspertiis – 1 

2015 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueksp
ertiis ja 
koolitus 

Andm
ete 

ühilda
mine 

Operatiivt
egevus 

Juhti
mine KOKKU 

Lähtepunkt, 
ajutised 
töötajad 

5 3 7 4 28 6 53 

Lähtepunkt, 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

 2 1  5  8 

Täiendavad 
ajutised 
töötajad 

+1 +1 +2 +7 +10  +21 

Täiendavad 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

       

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

6 4 9 11 38 6 74 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 
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Töötajad – 2016 
2016. aastal taotletakse töötajaid neljale ametikohale. Üksikasjalik põhjendus on esitatud 
2. lisas. 

Nimetatud nelja ametikoha palgaastmed on järgmised: 

– 4 AD5: operatiivtegevus – 2, kohtuekspertiis – 1, strateegia – 1 

2016 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueksp
ertiis ja 
koolitus 

Andm
ete 

ühilda
mine 

Operatiivt
egevus 

Juhti
mine KOKKU 

Lähtepunkt, 
ajutised 
töötajad 

6 4 9 11 38 6 74 

Lähtepunkt, 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

 2 1  5  8 

Täiendavad 
ajutised 
töötajad 

+1  +1  +2  +4 

Täiendavad 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

       

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

7 4 10 11 40 6 78 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 
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Töötajad – 2017 
2017. aastal taotletakse töötajaid neljale ametikohale. Üksikasjalik põhjendus on esitatud 2. 
lisas. 

Nimetatud nelja ametikoha palgaastmed on järgmised: 

– 4 AD5: operatiivtegevus – 3, teavitamine – 1 

2017 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueksp
ertiis ja 
koolitus 

Andm
ete 

ühilda
mine 

Operatiivt
egevus 

Juhti
mine KOKKU 

Lähtepunkt, 
ajutised 
töötajad 

7 4 10 11 40 6 78 

Lähtepunkt, 
riikide 
lähetatud 
eksperdid  

 2 1  5  8 

Täiendavad 
ajutised 
töötajad 

 +1   +3  +4 

Täiendavad 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

       

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

7 5 10 11 43 6 82 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 



 

ET 99   ET 

 

Töötajad – 2018 
2018. aastal taotletakse töötajaid neljale ametikohale. Üksikasjalik põhjendus on esitatud 
2. lisas. 

Nimetatud nelja ametikoha palgaastmed on järgmised: 

– 3 AD5: operatiivtegevus – 3 

– 1 AD6: kohtuekspertiis – 1  

2018 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueksp
ertiis ja 
koolitus 

Andm
ete 

ühilda
mine 

Operatiivt
egevus 

Juhti
mine KOKKU 

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

7 5 10 11 43 6 82 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 

Täiendavad 
ajutised 
töötajad 

  +1  +3  +4 

Täiendavad 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

       

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

7 5 11 11 46 6 86 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 



 

ET 100   ET 

 

Töötajad – 2019 
2019. aastal taotletakse töötajaid neljale ametikohale. Üksikasjalik põhjendus on esitatud 
2. lisas. 

Nimetatud nelja ametikoha palgaastmed on järgmised: 

– 4 AD5: operatiivtegevus – 2, andmete ühildamine – 1, koolitus – 1  

2019 

Strateegia 
ja 

ennetamin
e 

Teavitamine 

ja 
teabevahetus 

Teadus- 
ja 

arenduste
gevus, 

kohtueksp
ertiis ja 
koolitus 

Andm
ete 

ühilda
mine 

Operatiivt
egevus 

Juhti
mine KOKKU 

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

7 5 11 11 46 6 86 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 

Täiendavad 
ajutised 
töötajad 

  +1 +1 +2  +4 

Täiendavad 
riikide 
lähetatud 
eksperdid 

       

Ajutised 
töötajad 
KOKKU 

7 5 12 12 48 6 90 

Riikide 
lähetatud 
eksperdid 
KOKKU 

 2 1  5  8 
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2. lisa. EC3 personalivajaduste üksikasjalik põhjendus 

EC3 tegevusvaldkonnad 

1. ANDMETE ÜHILDAMINE 

Määratlus  
Andmete ühildam ine on Europolis uus funktsioon, m is on vajalik E C3 rakendam iseks. 
Komisjoni ja RAND Europe’i analüüs näitab, et see on väga oluline EC3 edu tagamiseks. 

Oma teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile märkis komisjon: 

„Teabe ühendam ine tagaks küberkuritegevust puudutava teabe kogum ise võim alikult 
paljudest av alikest, er a- või avatud  allik atest, täiendade s s eeläbi polits ei käsutus es olevaid 
andmeid” ning nõukogu nentis om a järeldustes,  et see peaks olem a „küberkuritegevuse 
vastase võitluse keskus liidus, aidates küberrünnakute korral kiiremini reageerida”.  

Teenused 
Andmete ühildamise valdkonnas pakutavad teenus ed võib liig itada järgmiselt. Igaühe puhul 
neist on viidatud, kas tegem ist on Europoli jaok s uue ülesandega või olem asoleva ülesande 
täiustamisega: 

1. UUS ÜLESANNE: küberkuritegevuse vastu võitl emise ja küberjulgeoleku eest 
vastutavate kogukondade käest saadavas teab es praegu esinevate lünkade täitm ine. 
Üks m eede on tõhustada riiklike õiguskaits easutuste küberkuritegudest teavitam ise 
nõudeid. 

2. UUS ÜLESANNE: liikm esriikidele üleva ate andm ine olulis test ju htumitest ja  
uurimistest ELis, et võim aldada ennetamise või uurim ise koordineerimist tulemuste 
maksimeerimiseks ja ressursside investeerimise minimeerimiseks. 

3. UUS ÜLESANNE: keskkonna ennetav jälgim ine, tehes kindlaks uued ohud nende 
tekkimisel ja andes sidusrühmadele selle kohta ajakohast teavet. 

4. UUS ÜLESANNE: liikm esriikide õiguskaits eüksustele ööpäevaringse 
küberkuritegevuse kasutajatoe pakkumine. 

5. UUS ÜLESANNE: Europoli ja infoturbeintsiden tidega tegeleva rühm a (CERT)  
tegevuse kooskõlastam ine, et tõhusta da teabevahetust CER Tiga seotud 
sidusrühmadega. 

Ressursid 
Europolil puudub asutusesiseselt andm ete ühild amise funktsiooni täitm iseks vajalik väga 
spetsiifiline suunitlus. Sel põhjusel tuleb 2014. ja 2015. aastal pidada EC3 seda osa 
esmatähtsaks. 2013. aastal ja kuni töötajate täieliku eraldam iseni võetakse seepärast 
kasutusele kaudsed lahendused, et töötada välj a andmete ühildamise põhiteenus. Selle näol ei 
ole tegem ist pikaajalise lahenduse ega optimaalse teenusega, m ida kom isjon, nõukogu, 
liikmesriigid ja teised sidusrühmad EC3-lt ootavad. 

2014 (+ 1 AD5) = 4 ajutist töötajat 
2014. aastal keskenduvad andm ete ühildam ise valdkonna töötajad ee spool kirjeldatud 
ülesannetele 1, 4 ja 5. Alustatakse ka ülesannete ga 2 ja 3, k uid täiemahuliselt hakatakse neid 
täitma 2015. aastal. 
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2015 (+ 7 AD5) = 11 ajutist töötajat 
2015. aastaks taotletud lisatöötajat e arv on minim aalselt vajali k selle m äärava tähtsusega 
teenuse vastuvõetavale tasem ele viim iseks. 2015. aastaks taotle tud lisatööt ajate abil 
muudetakse andm ete ühildam ise teenus täielikult toimivaks. See aitab tagada kom isjoni ja 
nõukogu kindlaks m ääratud m iinimumnõuete tagam ise. Kuna andmete ühildamise teenus 
peaks toim ima ööpäevaringselt, on m inimaalne ööpäevaringse teenuse tagam iseks nõutav 
töötajate arv 8 täistööajale taandatud töötajat pluss üks rühmajuht. Ülejäänud kaks täistööajale 
taandatud töötajat keskenduvad ülesannetele 1, 2 ja 3. 

2016–2019 (+ 1 AD5) = 12 ajutist töötajat 
Eesmärk on saavutada 2019. aastal töötajate ar vuks 12 ajutist töötajat, tagades seeläbi 
nõuetekohase toetuse kõikide ülesannete puhul, kasutades juba ära küberteabe mahu ja koguse 
kasvutrende. 

2. OPERATIIVTEGEVUS 

Määratlus 
Operatiivtegevuse puhul koordineeritakse kõrge tasemelisi piiriüleseid operatsioone (või 
uurimisi), pakutakse operatiivanal üüse ja -toetust, te hnilisi ja digitaal seid kohtuekspertiisi 
uuringuid laboris ja kohapeal. 

Sellega pakutakse kõrgetasemelisi tehnilisi, analüütilisi ja koht uekspertiisialaseid eriteadmisi 
küberkuritegude ühistes uurim istes ning püütakse toetada parim aid võim alikke tulem usi ja 
hõlbustada suhteid õiguskaitseasutustega väljaspool ELi. 

Tihedas koostöös Eurojusti ja Interpoliga toe tatakse ja k ooskõlastatakse operatiivtegevuse 
kaudu rahvusvahelisi juhtum eid, et vält ida liikm esriikide ja partnerriikide 
küberkuritegevusega tegelevate üksuste töö kattumist ja dubleerimist. 

Teenused 
Operatiivtegevuse valdkonnas pa kutavad teenused võib liigita da järgm iselt. Igaühe puhul 
neist on viidatud, kas tegem ist on Europoli jaok s uue ülesandega või olem asoleva ülesande 
täiendamisega: 

1. TÄIENDUS: EC3 teabe analüüsim ine, et toetada liikm esriikide operatsioone ja  
hõlbustada operatiivse jälitusteabe pakkum ist. Sellega toetatakse kõrgetasem elisi 
uurimisi/operatsioone, keerulisi rahvusvahelisi juhtumeid ja ühiseid uurimisrühmi. 

2. TÄIENDUS: kohapeal või Europoli peakorterist  liikm esriikidele tehnilise toe  
pakkumine. Seda võib teha kaasaskantava tööriistakomplekti abil, m is võimaldavad 
analüütikutel ja/või spetsialistidel pa kkude käim asolevates uurim istes otsest 
kohtuekspertiisialast to etust. Sam uti võib selleks kasutad a Europoli peakorteris  
asuvat kübervaldkonna kohtuekspertiisilaborit. 

3. TÄIENDUS: operatsioonide koordineerim ine opera tiivkoosolekute korraldam ise, 
ühiste uurim isrühmade toetam ise ning küberkuritegevust, võrgukeskkonnas laste 
seksuaalset ärakasutam ist ja m aksekaardipettusi käsitlevate EMPACTi (Euroopa  
valdkondadevaheline platvorm kuritegevusest tu lenevate ohtude vastu võitlem iseks) 
prioriteetide koostamise toetamise teel. 

Ressursid 

2014 (+ 7 AD5) = 28 ajutist töötajat  
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2015 (+ 10 AD5) = 38 ajutist töötajat 
2016–2019 (+ 10 AD5) = 48 ajutist töötajat 
Operatiivtegevusele ressursside eraldam ine põhineb RAND Europe’i teostatavusuuringul, 
millele tugines ka EC3 loom ist käsitlev komisjoni teatis. RAND Europe’i kavandatud 
ressursside eraldam ine 2014. aasta  lõpus sõltub küberkuritegevus e ulatusest ja toetatavate 
juhtumite arvust. 

Võttes arvesse asjaolu, et Eu ropoli turv alise teabevahetus võrgu (SIE NA) süsteem i kaudu 
saabuvad teabevood on viim ase ka he aasta jooksul m ärkimisväärselt suurenenud, näitavad 
SIENA kasutamist käsitlevate andm ete suundumused selgelt, et Europo li saadetud ja saadud 
taotluste arv on m õnevõrra kasvanud (14 %) ning kõrgetasemeliste operatsioonide arv, m ida 
Europol toetab projektide TW INS, TERMINAL ja CYBORG kaudu, on ol uliselt suurenenud 
(62 %). T õepoolest kasvab suutlikkus e suurendam ise vajadus,  m illega tagataks e 
spetsialiseerunud üksustele p iisav arv töötajaid, et jätk ata vajalike küberkuritegevust 
käsitlevate kvaliteetsete kriminaaljälitusteabe analüüside koostamist. 

2012. aastal toetasid 17 ajutist töötajat  44 kõrgetasem elist operatsiooni ja 
2593 operatiivtegevusega seotud taotlust. Suhtar vuna tähendab see seda, et vähem  kui üks 
ajutine töötaja tegeleb kahe kõrgetasem elise operatsiooni ja 153 opera tiivtegevusega seotud 
taotlusega. Eelkõige sellele pööratakse tähe lepanu nelja ajutise töötaja palkam isega 2013. 
aastal, ent kuna juhtum ite arv kasvab ning kõr getasemelised operatsioonid vajavad pidevat 
toetust 6–24 kuu jooksul, on operatiivtegevuse valdkonna töötajate arv jätkuvalt liiga väike. 

Alljärgnevas tabelis on esitatud operatiivtege vuse valdkonna pakutava to etuse prognoos kuni 
2019. aastani, eeldades, et taotluste arv ka svab sam as tem pos ning kõrgetasem eliste 
operatsioonide arv jääb alates 2014. aastast ühtlasele tasemele (ligikaudu 100). 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ajutiste 
töötajate arv 

17 21 28 38 40 43 46 48 

Taotluste arv 2593 2956 3369 3841 4379 4992 5691 6488 

Taotluste / 
ajutiste töötajate 
suhtarv 

153 141 120 101 109 116 124 135 

Kõrgetasemeliste 
operatsioonide 
arv 

44 71 100 100 100 100 100 100 

Ajutiste 
töötajate / 
kõrgetasemeliste 
operatsioonide 
suhtarv 

0,39 0,29 0,28 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48 

Tabelist nähtub, et töötajate arvu suurendam ine operatiivtoetuse olukorda märkimisväärselt ei 
paranda. P eamiselt aitab see sed a m õistlikul tasem el hoida. Kuna kõrgetas emelised 
operatsioonid vajavad pidevat toetust 6–24 kuu j ooksul, jätkub prioriteetide kehtestam ine 



 

ET 104   ET 

kõikides vo litustega hõ lmatud valdkondades juht umi laekum isel. Siiski osutataks selle 
tagajärjel põhiteenust juhtumite puhul, mis tavapäraselt nõuaksid täiemahulist toetust.  

Tuleb tähele panna, et sellest küberkuritegev usega seotud töökoorm use kasvutendentsist 
tulenevalt on RAND Europe’i teostatavus uuringus kasutatud lähenem isviisi põhjal 
täistööajale taandatud töötajate sihtarv 2014. aastal operatiivtegevuse puhul üle 70. 

Seega on Europoli lähenem isviis, taotledes 2019. aastaks 48 ajutist töötajat ning sõltuval t 
liikmesriikide suutlikkus est kah te k uni kuut riik ide lähetatud eksperti,  enam  kui mõistlik,  
püüdes täita ELi kodanike ootusi kasina eelarve tingimustes. 

Taotletud ametikohtade puhul on tegem ist spetsialistide ja analüütikutega EC3 volitustega 
hõlmatud valdkondades. 

EC3 operatiivtegevuse välised valdkonnad 
Kuigi EC3 t eostab põhiliselt operatiivtege vust, on kom isjon ja nõukogu rõhutanud vajadust 
luua küberkuritegevuse vastu võitlem iseks la iemaid partnerlusi m itte üksnes pädevate 
teenistustega, vaid ka muude avalike ja eraõiguslike organitega. 

Oma järeldustes nõukogu 

„RÕHUTAB seda, kui tähtis on tagada küberkuritegevuse vast ase võitluse Euroopa keskuse 
tihe koos töö teis te asjakohaste am etite ja o salejatega, nagu Eurojust, CEPOL, Interpo l, 
ENISA, laiem a inf oturbeintsidentidega te geleva rühm aga (CERT) ning väga olulisena ka 
erasektoriga, et tegelik kuses laien dada ülevaad et teab est ja jagad a parim at tav a seoses 
küberkuritegevusega Euroopas; 

RÕHUTAB vajadust tagada, et küberkuritegevus e vastas e võitluse Euroopa keskus teeb  
tihedat koo stööd küberkuritegevusega tegelevate liidu foorum itega nin g et keskus  toetab  
kõnealuste foorumite tegevust ja kasutab nende eriteadmisi”. 

3. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS, KOHTUEKSPERTIIS JA KOOLITUS 

Määratlus  
Teadus- ja arendusteg evuse, kohtuekspertiis i ja  koolituse valdkond teg eleb tehniliste ohtude 
analüüsi ja haavatavuste jälgim ise, paikse koh tuekspertiisi, parim a tava ja koolituse ning 
vahendite väljatöötam isega. See valdkond kooskõlastab kulutõhusat lähenem isviisi, e t 
kasutada ära koostoimet teiste osalejate, näiteks ELi Teadusuuringute Ühiskeskusega. 

See valdkond arendab kõrgetasem elist digitaal set kohtuekspertiisi ja sellega seotud 
suutlikkust, et kasutada seda liikmesriikide uurimiste toetamiseks. 

See kavandab ja haldab küberruum iga seotud koolitust tihedas koost öös nii CEPOLi ja 
Euroopa küberkuritegevusega seotud hari duse ja koolituse töörühm a (ECTEG) kui ka 
erasektori ettevõtete ja uurimiskeskustega.  

Teenused 
Teadus- ja arendustegevuse, kohtuekspertiisi ja koolituse valdkonnas pakutavad teenused võib 
liigitada järgm iselt. Igaühe puhul neist on viidatud, kas tegem ist on Europoli jaoks uue 
ülesandega või olemasoleva ülesande täiendamisega: 

1. UUS ÜLESANNE: liik mesriikide kohtuekspertiis i v ahenditega seo tud nõudm iste 
keskne kogum ine, et kasutada parim al võimalikul v iisil ELi rahalisi vahendeid 
(nt seitsmendat raamprogrammi) kõnealuste hädavajalike vahendite väljatöötamiseks 
ja liikmesriikide pädevatele asutustele jagamiseks. 
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2. TÄIENDUS: akrediteeritud kohtuekspertiisiala ne suutlikkus, m is pakub selliseid 
tipptasemel lahendusi nagu arvutitest, di gitaalseadmetest ja digitaalsetelt 
andmekandjatelt saadud operatiivteabe tippt asemel dekrüpteerim ine, taastam ine ja 
analüüsimine. See hõlmab sihtotstarbelist IKT-võrgustikku ning spetsiaalseid riist- ja 
tarkvaravahendeid ning sellega toetatakse  teabe töötlem ist analüüsifailide korra  
alusel. See vastab  IS O standard itele, et  tag ada pro tsesside ja nen de tulem uste 
maksimaalne usaldusväärsus. 

3. TÄIENDUS: koolitu se ja su utlikkuse suurendam ise ühtlustatud prots ess 
liikmesriikides, m is võim aldab täiendada n ii põhi- kui ka sü vateadmisi 
uurimisvahendite, menetluste ja suu ndumuste kohta, et kõik liikm esriigid suudaksid 
tulla toime selle kiirelt areneva kuritegevusvaldkonna kasvava probleemiga. 

4. UUS ÜLESANNE: veebipõhiste uurim istehnikatega seotud hea tava 
kindlakstegemine ning digitaal sete asitõendite kogum ise ja esitam ise standardite 
kehtestamine koostöös Eurojusti ja teiste partneritega.  

Ressursid 

2014 (+ 1 AD5 ja 3 AD6) = 7 ajutist töötajat 
Kohtuekspertiis: + 3 vanemspetsialisti (AD6) 
Kohtuekspertiisialane toetus pädevatele teen istustele on üks EC3 kõige olulis em funktsioon. 
Kõikidel pädevatel teenistustel on kohtuekspertiisilaborid, en t kõige keerukam ate analüüside 
puhul otsitakse sageli abi Europoli kogem ustest. Enamikul juhtudel  palutakse toetust 
õiguskaitsevaldkonna välistelt spetsialiseerunu d laboritelt. Piisavate ressursside korral 
suudaks EC3 sellis eid teenuseid pakkuda. Peale selle on liikm esriikide laborite töö koormus 
seoses digitaalsete asitõendite  analüüsim isega plahvatusliku lt kasvanud sel m ääral, et m õne 
labori tööde mahajäämus on üle kahe aasta. Tsentraliseerimise teel pakub EC3 labor arenenud 
kohtuekspertiisi tehn ikaid ja aruandeid n ii om a ruum es kui ka kohapeal, m is tagab 
liikmesriikidele k iire toetuse d igitaalsete as itõendite kogumisel. Meeskond kasutab  Euroopa 
teadus- ja arendustegevuse põhjal välja tö ötatud tipptehnikat, et pakkuda uurijatele  
tõhusamaid vahendeid. EC3 kavandatud laborisse on 2014. aastal vaja kolme 
vanemspetsialisti, et tegeleda om a peam iste erialaval dkondade, digitaalse kohtuekspertiisi, 
liikuva kohtuekspertiisi, võrkudega se otud kohtuekspertiisi ja pahavara 
pöördprojekteerimisega.  

Koolitus: + 1 spetsialist (AD5) 
Nõukogu kinnitab om a järeldustes, et „küberkurit egevuse vastase võitluse Euroopa keskus 
peaks toim ima küberkuritegevuse alas e Euroopa teabekeskusena, koondama  
küberkuritegevusega s eotud eks perditeadmisi, et to etada liik mesriike s uutlikkuse 
suurendamisel, ja abistama liikmesriike küberkuritegude uurimisel”. 

Kuigi koolituse ja suutlikkuse suurendam ise alast tegevust viiakse läbi  koostöös CEPOLi ja 
teiste partneritega, on sellisteks tegevusteks vaja ühte koolitusi koordineerivat spetsialisti. See 
on minimaalne töötajate arv, e t tagada õiguskaitse- ja õigus asutuste ning erasektori koolitus- 
ja teadlikkuse tõstm ise algatuste kooskõlastatu d väljatöötamine ja pa kkumine. See personal 
vastutab ka kübervaldkonna õi guskaitse m enetluste ühtlust amisega seotud soovituste 
esitamise eest, m ille eesm ärk on tagada,  et ühes liik mesriigis k ogutud asitõendeid  
tunnustatakse teistes liikmesriikides ja need on vastuvõetavad igas kohtus.  

2015 (+ 1 AD5 ja 1 AD7) = 9 ajutist töötajat 
Teadus- ja arendustegevus: + 1 spetsialist (AD5) 
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Võimalike ELi projektide arv kasvab jätkuvalt. See toob kaasa vajaduse täiendava spetsialisti 
järele, kes teeks kindlaks EC 3-le ja liikmesriikidele huvi pakkuvad algatused. 
Küberkuritegevusealase teadus- ja arenduste gevusega seotud nõudluse kooskõlastam ine koos 
õiguskaitsealaste tehnoloogiateenistuste Euroopa võrgustikuga (ENLETS) on ä ärmiselt 
oluline, et õiguskaitse val dkond saaks teadustegevusest usal dusväärseid, kulutõhusaid ja 
kiireid vahendeid ja teadmisi üha kasvava nõudlusega toimetulemiseks. See võimaldab EC3-l 
pakkuda välja nõuetekohaseid ja kasulikke pr ojekte programm i Horisont 2020 alusel. 
Kõnealused töötajad täidav ad kasvava vajaduse osaled a nõustajatena teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas tegutsevates konsortsiumites.  

Kohtuekspertiis: + 1 vanemspetsialist (AD7) 
Kõrgelt kvalifitseeritud tööt aja töölevõtm ine võim aldab parandada kohtuekspertiisi 
analüüside kvaliteeti. 2015. aa staks tuleb tagada, et kõi k laborites teostatavad 
kohtuekspertiisialased tegevused jätkuvad. Se llega tagatakse 2015. aastal akrediteeritud 
kõrgetasemeliste kohtuekspertiisialaste lahenduste võim alikult kiire pakkum ine 
(dekrüpteerimisplatvormi loomine, küberlabori ISO 17020 standardi kohane akrediteerimine). 
See isik kooskõlastab kohtuekspe rtiisialast tegevust ja on  kuriteopaiga digitaalse 
kohtuekspertiisi koordinaator olulistes küberoperatsioonides, mille puhul tuleb teh a erinevaid 
kohtuekspertiisialaseid töövooge hõlmavaid otsuseid. 

2016–2019: (+ 1 AD6, + 2 AD5) = 12 ajutist töötajat 
Täiendavad töötajad tag avad uue koolitus tegevuse nõuetekohase kooskõlastamise, põhjaliku  
kohtuekspertiisialase tegevuse ning ELi teadus- ja arendusprojektide ulatuslikuma toetamise. 

4. STRATEEGIA, ENNETAMINE, TEAVITAMINE 

Määratlus  
Strateegia, ennetam ise ja teavitam ise valdkondade tegevused hõlm avad suundum uste 
analüüsi, varast ho iatamist ja olukorra jä lgimist, kuritegude ennetam ist ja polits eitööd, 
strateegilist kavandamist ja sidusrühmade haldamist.  

Kuna valdav osa asjakohasest teabest asub vä ljaspool õiguskaitse pädevusala, tegelevad need 
valdkonnad erasektori ja õiguska itseasutuste vahelise usalduse ja kindlustunde loom isega, 
tuginedes olulistele partnerlustele CERTi ja E NISA, sõjaväeliste ja julgeoleku teenistuste, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja teiste  küberkuritegevuse, võrgukeskkonnas laste 
seksuaalse ärakasutamise ja internetipettuste valdkonnaga seotud sidusrühmadega. 

See valdkond toim ib Euroopa küberkuriteg evuse uurijate koondajana, esindades neid 
erasektori partnerite, akadeemiliste ringkondade ja kodanikega suheldes. 

Strateegia, ennetam ise ja teavitam ise val dkonnad asetavad EC3 eel isolukorda avaliku ja 
erasektori vahel, m is võimaldab keskusel s aada parema reaalajas ülevaate küberkuritegevuse 
olukorrast, aga ka koostada strateegilisi ja tulevikku suunatud stsenaariume.  

Teenused 
Strateegia, ennetam ise ja teavitam ise va ldkondades pakutavad teenused võib liigitad a 
järgmiselt. Igaühe puhul neist on viidatud, kas te gemist on Europoli jaoks uue ülesandega või 
olemasoleva ülesande täiendamisega: 

1. TÄIENDUS: strateegiliste analüüside teos tamine, koost ades küberkuritegevust, 
võrgukeskkonnas laste seksuaalset ärakasut amist, m aksekaardipettusi ja m uid 
internetiga seotud ohte käsitlevaid ELi  ohuhinnanguid; tehnoloogiliste ja m uude 
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väliste arengute tulevikku suunatud jälgim ine, et te ha kindlaks võim alikud ohud, 
haavatavused ja peamised teemad, mida poliitikakujundajad ja seadusandjad peaksid 
arutama. 

2. TÄIENDUS: küberkuritegude ennetam ise tagamine koostöös asjaom aste isikutega , 
et edendada käim asolevaid ja aidata vä lja töötada uusi ennetam ise ja teadlikkuse 
suurendamise algatusi küberkuritege vuse, võrgukeskkonnas laste seksuaalse 
ärakasutamise, maksekaardipettuste ja m uude internetiga seotud ohtude valdkonnas; 
jälgida haavatavus i ja m enetluses esinev aid lünki, et anda teavet poliitika ja 
ohutumalt projekteeritud toodete väljatöötamiseks. 

3. TÄIENDUS: õiguskaitsega tegelevate üksuste ga (Euroopa valdkondadevaheline  
platvorm kuritegevusest tulenevate ohtude vastu võitlemiseks (EMPACT), COSPOLi 
internetipõhiste laste väärkohtlemise materjalide projekt (CIRCAMP), ELi 
küberkuritegevuse töörühm  (EUCTF), vi rtuaalne ülem aailmne töörühm (VGT)) 
usaldusväärsete suhete loom ine ja säil itamine; EC3 ja Europoli kontaktam etnike 
võrgustiku tegevusalaste sidemete haldamine, tagades nõuetekohase teabevahetuse ja 
kaasamise; mitut sektorit hõlm avate usaldusel põhinevate võrgustike loom ine, kuhu 
kuuluvad õiguskaits ega tegelevad üksused, tö östus, akad eemilised ringkonnad ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, et para ndada operatiivset ja strateegilist  
reageerimist küberkuritegudele. 

4. UUS ÜLESANNE: ELis küberkuritegude uurijate esindam ine: ELi 
küberkuritegevuse valdkonda kä sitlevatest arvamustest, se isukohtadest ja saavutatud 
tulemustest teav itamine; ELi küb erkuritegevuse keskse am etina toim imine; ELi 
liikmesriikide ja asu tuste poolt in terneti haldamisse antava panuse kooskõlastamine 
ning küberkuritegevusega seotud lähenem isviiside standardim ine ja hea tava 
vastuvõtmine. 

5. UUS ÜLESANNE: elektroonilise koostööplatvorm i (SPACE) haldam ine j a 
väljatöötamine, m is võim aldab hõlpsam at õi guskaitseasutuste ja er asektori v ahelist 
teabevahetust ning  str ateegiliste ja tehn iliste teadm iste ja osku steabe jag amist 
küberkuritegevuse, võrgukeskkonnas last e seksuaalse ärakasutam ise ja 
internetipettuste valdkonnas. 

6. UUS ÜLESANNE: kohandatud uudistevoo pakkum ine kuritegevuse suundum uste, 
tehnoloogia arengu ja muu asjakohase ilmneva teabe kohta. Vastavat teavet saadakse 
aktiivsest partnerlus est uurim isinstituutide, akadeem iliste ringk ondade ja 
tööstuspartneritega.  

Ressursside ulatuslikum kasv on või malik s iis, kui õigusraam istik või maldab suurem at 
koostööd eraõiguslike isikutega. 

Ressursid 

2014 (+ 2 AD5 ja 1 AD7) = 8 ajutist töötajat 
Strateegia: + 1 vanemspetsialist (AD7) 
Üldise ülevaate tegelikuks laiendamiseks taotletakse ühe strateegilise vanemanalüütiku 
ametikohta. See erineb oluliselt Europoli ta vapärastest st rateegilise analüüsiga seotud 
ametikohtadest, mille puhul kasutatakse peamiselt õiguskaitsealas t teavet; küberkuritegevust 
käsitlev teave saadak se sage li tänu aktiivsele partnerlus ele ak adeemiliste ring kondade, 
teadlaste ja kindlustusettevõtetega ning seda kasutatakse küberkuritegevuse suundumuste ja 
ohtude prognoosim iseks ning selle valdkonna st rateegia juhtim iseks. Sel põhjusel on 
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kõnealuse am etikoha jaoks vajalikud pädevused  väga erinevad Europoli analüütikutelt 
tavapäraselt nõutavatest pädevustest. Suutli kkus koostada täpseid ohuhinnanguid ja suunata 
küberkuritegevuse strateegia t on EC3 tegevuse edukuse põhitegur. Vanem analüütiku 
ametikoht on vajalik selleks, et anda rühm ale juhtnööre, tagam aks pi isavalt kvaliteetsete 
sidusate ja sihtotstarbeliste analüütiliste toodete pakkumine. 

Teavitamine: + 2 spetsialisti (AD5) 
Nõukogu järeldustes on põhjendatud ka va jadust EC3 vajalikku teavitam is- ja 
teabevahetustegevust ellu viiv ate töötajate järele. Enam ik küberkuritegevust käsitlevast 
teabest on pärit väljastpoolt õiguskaitseasutusi. Kui EC3 soovib saada selle valdkonna 
keskuseks ja pakkuda operatiivte gevusele lisaväärtust, tuleb luua tihe suhe  ja koostöö teiste 
partneritega, kellele k überkuritegevuse vastu võitlem ine huvi pakub. Selle tegevuse 
toetamiseks taotletakse 2014. aastal ühte teavitusvaldkonna spetsialisti.  

Peale selle tuleb küberkuritege vuse valdkonna spetsialistide te abevahetuse hõlbustam iseks 
täieulatuslikult kasutusele võtta akredit eeritud küberkuritegevuse ekspertidele mõeldud 
turvaline platvorm (SPACE). 2014 . aastal vajatakse platvorm i sisu haldam iseks ja tegevuse 
vahendamiseks ühte spetsialisti. Kõnealune spetsialist osal eb lisaks küberkuritegevusega 
seotud ürituste, sealhulgas In terpoli/Europoli iga-aastase küber kuritegevusealase konverentsi 
korraldamises. 

2015 (+ 1 AD5 ja 1 AD6) = 10 ajutist töötajat 
Strateegia: + 1 vanemspetsialist (AD6) 
Arvestades küberkuritegevuse vald konna keerukust ja m itmekesisust, on vaja lisaressursse 
strateegiliste valdkondade jä lgimiseks ning kvaliteetsete  tulevikku suunatud hinnangute 
koostamiseks. Selles töös pööratakse eritähelep anu ennetamisele, kasutades mitut valdkonda 
hõlmavat lähenemisviisi, millesse on kaasatud asjakohased partnerid nii poliitika kujundamise 
kui ka operatiivtegevuse tasand il. Selle valdkonna jaoks taot letakse ühte vanem spetsialisti 
(AD7). 

Teavitamine: + 1 spetsialist (AD5) 
Kui keskus  täie likult toim ib, võetakse tööle  veel üks  spetsialist,  et laiendada EC3 
teavitustegevuse ulatus t. Nim etatud spetsia listi töö ei hõlm a m itte üks nes suhete haldam ist 
avaliku ja erasektori partneritega, vaid ka EC3 tehtud töö ja saadud kogemuste põhjal teabe 
ennetavat esitamist sisemistele ja mitmesugustele välistele sihtrühmadele. 

2016–2019 (+2 AD5) = 12 ajutist töötajat 
Lisatöötajad aitavad parandada  strateegilise anal üüsiga seotud toodete kvaliteeti ja nende 
pakkumist. Ühtlasi toetavad nad keskuse teavitustegevuse tõhustamist. 

5. JUHTIMINE 

Ajavahemikul 2014–2019 on selles valdkonnas ette nähtud ainult kaks täiendavat ajutist 
töötajat. Üh e am etikohaga asendatakse AD12 tasemel am etikoht, m ille Europol an dis üle 
keskuse juhtimiseks.  

Teise ametikohaga kaasneb mitu uut EC3 strateegilise tegevusega seotud ülesannet:  

– UUS ÜLESANNE: EC3 juhtrühma tegevuse juhtimine ja kooskõlastamine. 

– UUS ÜLESANNE: EC3 juhtrühma raames loodud nõuanderühmade juhtimine. 



 

ET 109   ET 

– UUS ÜLESANNE: COSPOLi internetipõhiste la ste väärkohtlem ise m aterjalide 
projekti (CIRCAMP), virtuaalse ül emaailmse töörühm a (VGT), ELi 
küberkuritegevuse töörühm a (EUCTF), inte rnetis levitatava lapsporno vastase 
Euroopa finantskoalitsiooni (EFC) ning Euroopa küberkuritegevusega seotud 
hariduse ja koolitu se töörühm a (ECTEG ) tegevuse kooskõlastam ine ja neile 
sekretariaaditeenuse pakkumine. 

Lisaks nim etatud ülesannete juhtim isele tagatakse selle am etikohaga kõikide EC3 
pädevusvaldkondade nõuetekohane tegevuse ja halduse koordine erimine. Sam uti tagatakse 
EC3 tegevuse kooskõla Europoli strateegia ja töökavaga.  

2014–2019 (+ 1 AD12 ja 1 AD7) = 6 ajutist töötajat 


