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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

25.6.2013

TEATIS LIIKMETELE
(66/2013)

Teema: Hispaania Saadikute Kongressi ja Senati põhjendatud arvamus, mis käsitleb 
ettepanekut võtta vastu 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 
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon. 

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Hispaania Saadikute Kongressi põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta. 
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LISA

EUROOPA LIIDU ASJADE ÜHISKOMISJONI 18. JUUNI 2013. AASTA 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 4/2013 SUBSIDIAARSUSE PÕHIMÕTTE RIKKUMISE 
KOHTA SEOSES ETTEPANEKUGA VÕTTA VASTU 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 [COM(2013) 173 FINAL] [2013/0091(COD)] {SWD(2013) 98 FINAL} 
{SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL}

TAUSTTEAVE

A. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolliga, mis 
on lisatud 1. detsembril 2009 jõustunud 2007. aasta Lissaboni lepingule, on kehtestatud 
kontrollimenetlus, mille kohaselt võib iga riigi parlament esitada arvamuse Euroopa 
seadusandlike algatuste subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta. Kõnealune protokoll 
rakendati Hispaanias 22. detsembri 2009. aasta seadusega 24/2009 19. mai 1994. aasta 
seaduse 8/1994 muutmise kohta. Käesoleva põhjendatud arvamuse õiguslikuks aluseks on 
eelkõige seaduse 8/1994 uued artiklid 3j, 5 ja 6.

B. Komisjon kiitis heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepaneku võtta vastu määrus, 
mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega 
tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK, ja see esitati liikmesriikide 
parlamentidele, kellel on lõpptähtajani 25. juuni 2013 aega kaheksa nädalat, et kindlaks teha 
algatuse vastavus subsidiaarsuse põhimõttele.

C. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni juhatus ja eestkõnelejad sõlmisid 7. mail 
2013. aastal kokkuleppe analüüsida kõnealust Euroopa seadusandlikku algatust, määrates 
arvamuse koostajaks senaator D. Juan Ramón Represa Fernándezi ja paludes valitsuselt 
seaduse 8/1994 artiklis 3j ette nähtud aruannet.

D. Valitsus on aruande esitanud. Aruandes märgitakse, et võttes arvesse CEPOLi 
ühendamist Europoliga, ei vasta kavandatud määrus praegu täielikult subsidiaarsuse
põhimõttele. Aruandes kinnitatakse konkreetselt, et ülevõtmine võib kaasa tuua Euroopa 
õigusakti loomise politsei koolitamise teatud aspektide kohta liikmesriikides, kelle sobilikkust 
ei ole tõendatud. Proportsionaalsuse põhimõttega seoses võib komisjoni ettepaneku esimesest 
lugemisest järeldada, et ettepanek hõlmab rohkemat, kui on vaja Europoli abi, toe ja 
koostööga seotud ülesande täitmise tagamiseks liikmesriikide politseiasutustega. Samuti on 
kätte saadud Baskimaa parlamendi aruanne, mis kinnitab ettepaneku vastavust subsidiaarsuse 
põhimõttele.

E. Euroopa Liidu asjade ühiskomisjoni 18. juuni 2013. aasta koosolekul kiideti heaks 
järgmine
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PÕHJENDATUD ARVAMUS

1. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et „liidu pädevuse kasutamist 
reguleerib subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte”. Vastavalt sama lepingu artikli 5 
lõikele 3 „ võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega meetmeid ainult niisuguses 
ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt 
saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu 
saab neid paremini saavutada liidu tasandil”.

2. Seadusandliku ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 88 
ning artikli 87 lõike punkt b.

„Artikkel 88

1. Europoli ülesanne on toetada ja tõhustada liikmesriikide politseiasutuste ja teiste 
õiguskaitseorganite tegevust ning nende vastastikust koostööd kahte või enamat liikmesriiki 
puudutava raske kuritegevuse, terrorismi ning liidu poliitikaga hõlmatud ühist huvi 
kahjustavate kuritegevuse vormide ennetamisel ja nende vastu võitlemisel.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu määravad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
määruste abil kindlaks Europoli struktuuri, toimimismehhanismid, tegevusvaldkonna ja 
ülesanded. Asjaomaste ülesannete hulka võivad kuuluda: 

a) liikmesriikide asutustelt, kolmandatelt riikidelt või organitelt saadud andmete kogumine, 
säilitamine, töötlemine, analüüs ja vahetus; 

b) liikmesriikide pädevate asutuste poolt ühiselt või ühiste uurimisrühmade poolt ettevõetud 
uurimistoimingute ja operatiivtegevuse koordineerimine, korraldamine ja teostamine, 
vajaduse korral koostöös Eurojustiga. 

Asjaomaste määrustega määratakse kindlaks ka see, kuidas kontrollib Euroopa Parlament 
koostöös riikide parlamentidega Europoli tegevust. 

3. Europoli mis tahes operatiivtegevust tuleb korraldada koostöös selle liikmesriigi 
asutustega, kelle territooriumil nimetatud tegevus toimub, ning nende nõusolekul. 
Sunnimeetmete rakendamise volitused on üksnes riigi pädevatel asutustel.”

Artikkel 87

Lõike 2 punkt b: „personali koolitamise toetamisega ning personali vahetamise, seadmete 
kasutamise ja kriminalistikauuringute alase koostööga;”.

3. Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Europoli kohta eesmärk 
on luua õigusraamistik Euroopa Politseiameti (Europol) ja Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 
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liitmiseks üheks ELi asutuseks, mis jätkaks Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse 
ameti (Europol) nime all.

Kõnealune ettepanek võtta vastu määrus tunnistab kehtetuks nõukogu 6. aprilli 2009. aasta 
otsuse 2009/371/JKS, millega asutati Euroopa Politseiamet (Europol), ja nõukogu 20. 
septembri 2005. aasta otsuse 2005/681/JSK, millega loodi Euroopa Politseikolledž (CEPOL). 

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on

a) viia Europol vastavusse Lissaboni lepingu nõuetega, kehtestades talle määrusega 
õigusraamistiku ning luues Europoli tegevuse Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide poolse kontrollimise mehhanismi;

b) täita Stockholmi programmi eesmärgid, muutes Europoli liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse keskuseks ning luues liikmesriikides ja ELi 
tasandil üleeuroopalisi koolituskavasid ja vahetusprogramme kõigile asjaomastele 
õiguskaitsetöötajatele;

c) määrata Europolile uusi ülesanded, et ta saaks pakkuda liikmesriikide 
õiguskaitseasutustele mitmekülgset toetust. Selle raames võtaks Europol üle CEPOLi 
praegused ülesanded ELi õiguskaitsetöötajate koolitamise valdkonnas ning töötaks välja 
õiguskaitsealase koolituskava;

d) tagada, et Europoli isikuandmete kaitse kord oleks töökindel;

e) parandada Europoli juhtimist, püüdes suurendada tõhusust ja rajades selle põhimõtetele, 
mis on sätestatud ELi ühises lähenemisviisis detsentraliseeritud asutustele.

4. Euroopa Politseiamet (Europol) loodi nõukogu otsusega 2009/371/JSK Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö asutusena, mille eesmärk on toetada liikmesriikide pädevate asutuste 
tegevust ning nende vastastikust koostööd raskete kuriteovormide ja terrorismi ennetamisel ja 
nende vastu võitlemisel.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 88 kohaselt reguleeritakse Europoli määrusega, mis 
võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja mis sisaldab Europoli tegevuse 
kontrollimise korda Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide poolt.

Euroopa Politseikolledž (CEPOL) loodi Euroopa Liidu asutusena 2005. aastal komisjoni 
otsusega 2005/681/JSK ja see vastutab koostöö eest politseiametnike koolitamise valdkonnas. 
Selle eesmärk on tugevdada liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelist suhtlust Euroopa 
õiguskaitse mõõtmega koolitusprogrammide korraldamise kaudu.

Stockholmi programmi kohaselt peaks Europolist saama liikmesriikide õiguskaitseasutuste 
vahelise teabevahetuse keskus ning keskkond õiguskaitseteenistustele, viidates vajadusele 
algatada Euroopa õiguskaitsealaseid koolituskavasid ja õiguskaitsetöötajate 
vahetusprogramme nii liikmesriikides kui ka liidu tasandil, säilitades kõige selle juures 
CEPOLi keskse rolli.

Komisjon teeb ettepaneku Europoli ja CEPOLi ühendamiseks uueks Europoli asutuseks 
asukohaga Europoli praeguses peakorteris Haagis, millega loodetakse vähendada kulusid ja 
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luua tugevat koostoimet operatiiv- ja koolitustegevuse vahel.

Seda teemat käsitleva määruse ettepaneku seletuskirja kohaselt on ettepanek kooskõlas 
Lissaboni lepingu nõuete, Stockholmi programmi eesmärkide, ELi sisejulgeoleku strateegia 
toimimise prioriteetide ja ühise lähenemisviisiga ELi detsentraliseeritud asutustele.

5. EL on viimase kümne aasta jooksul täheldanud organiseeritud ja raske kuritegevuse 
suurenemist ning mitmekülgsemaks muutumist.

Komisjoni 2010. aasta novembri teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „ELi 
sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa suunas” märgitakse, et 
ELi tavakodaniku elu kulgeb normaalselt ja suhteliselt turvaliselt, kuid samal ajal on tõsi, et 
ühiskond seisab silmitsi tõsiste ohtudega julgeolekule, mis oma arvu ja täideviimise viiside 
poolest suurenevad. Paljud julgeolekuprobleemid ületavad riigipiire ja mõjutavad ühiskonna 
väga erinevaid sektoreid. Kodanikud muretsevad, et ELi liikmesriik ei suuda nendele ohtudele 
üksi reageerida, ning seetõttu soovitatakse, et EL tõhustaks oma organiseeritud kuritegevuse 
ja terrorismi vastast tegevust. Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
soovitatakse teha koostööd, et tõhustada võitlust raske ja organiseeritud kuritegevuse, 
terrorismi ja küberkuritegevuse vastu ja nende ennetamist, hallata paremini ELi välispiire ja 
suurendada vastupanuvõimet loodusõnnetustele või inimeste põhjustatud õnnetustele.

Europoli hinnangu kohaselt on „raske ja organiseeritud kuritegevus järjest dünaamilisem ja 
keerukam nähtus ning kujutab endast püsivat olulist ohtu ELi ohutusele ja õitsengule”. 
Europoli koostatud uuringus märgitakse, et ühiskonna ja äritegevuse globaliseerumise mõju 
on samuti aidanud kaasa kuritegevuse oluliste uute viiside tekkele, milles kuritegelikud 
võrgustikud kasutavad õiguslünkasid, internetti ja majanduskriisiga seotud tingimusi 
ebaseadusliku kasumi teenimiseks väikese riskiga. Rasked kuriteod põhjustavad suurt kahju 
ohvritele, tekitavad ulatuslikku majanduskahju ja õõnestavad turvatunnet, ilma milleta 
inimesed ei saa täielikult kasutada oma vabadusi ja õigusi. Kuriteod, nagu inimkaubandus, 
uimasti- ja relvakaubandus, finantskuriteod, näiteks korruptsioon, pettus ja rahapesu, jäätmete 
ebaseaduslik mahalaadimine Euroopas ja väljaspool seda ning küberkuritegevus ei ohusta 
mitte üksnes Euroopas elavate inimeste isiklikku ja majanduslikku turvalisust, vaid nendega 
teenitakse ka suurt ebaseaduslikku kasumit, mis tugevdab kuritegelike võrgustike võimu ja 
jätab riigiasutused ilma väga vajalikust tulust. Terrorism kujutab ELi julgeolekule jätkuvalt 
suurt ohtu, kuna Euroopa ühiskonnad on terroriaktide suhtes endiselt haavatavad. Kuritegevus 
on Euroopa Liidu kodanike arvates üks viiest suuremast probleemist, mistõttu on vaja ELi 
asutusi, kes toetaksid tõhusat ja tulemuslikku koostööd, teabevahetust ja õigusalast koolitust.

6.  Võttes arvesse Hispaania valitsuse aruannet, antakse kõnealusele ettepanekule 
üldjoontes positiivne hinnang ja toetatakse seda, kuna ettepanek on vastavuses Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga antud volitustega, mille kohaselt reguleeritakse Europoli määrusega ja 
mis vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 88 peavad tagama parlamendi 
kontrolli Europoli tegevuse ja kohustuste üle.

Sellest hoolimata on vaja anda uus hoog Europoli praeguste pädevuste lõplikule arendamisele, 
mida praegu ei viida ellu täielikult rahuldaval määral, ja enne volituste ja pädevuste 
suurendamist on vaja parandada juba olemasoleva tulemuslikkust. Nüüd, mil on tunnistatud 
vajadust suurendada ja tõhustada liikmesriikide koostööd Europoliga, andes 
õiguskaitseasutustele rohkem asjakohast teavet ja parandades selle teabe kvaliteeti, ei ole vaja 
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karistus- või teiste sarnaste mehhanismidega suurendada liikmesriikide kohustusi, vaid pigem 
soodustada vajalike paranduste tegemist ja tagada liikmesriikide ülimuslikkus Europoli 
juhtimisel.

Hispaania valitsus, nagu enamik liikmesriike, ei näe kasu, mida toob kaasa Europoli ja 
CEPOLi ühendamine, mida kavandatakse põhimõtteliselt kui CEPOLi ülesannete ülevõtmist 
Europoli poolt, mis lisaks mõjutab õigusalast koolitamist, kuna vahendid paigutatakse 
koolitustegevuselt ümber operatiivtegevusele.

7.  Nagu eelmises punktis mainitud, märgitakse Hispaania valitsuse aruandes, et kõnealune 
ettepanek võtta vastu määrus ei ole täielikult kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega selles 
osas, mis hõlmab CEPOLi ja Europoli ühendamist. Ülevõtmine võib kaasa tuua Euroopa 
õigusakti loomise politsei koolitamise teatud aspektide kohta liikmesriikides, kelle sobilikkust 
ei ole tõendatud.

Proportsionaalsuse põhimõttega seoses võib järeldada – võttes arvesse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 88, milles sätestatakse Europoli ülesanded ja mida kajastatakse 
käesoleva põhjendatud arvamuse punktis 2 –, et nõukogu ettepanek hõlmab rohkemat, kui on 
vaja Europoli abi, toetuse ja koostööga seotud ülesande täitmise tagamiseks liikmesriikide 
õiguskaitseasutustega.

Küsimusi, mida on vaja kaaluda, on mitmeid: 

a) kavandatav CEPOLi ja Europoli ühendamine, mida Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 88 ei käsitle;

b) liikmesriikide tihedama teabevahetuse kohustuse loomine Europoliga või kohustus avada 
Europoli soovitusel juurdlusi, mis seab ohtu liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja 
Europoli vaheliste suhete põhialuse, paljude aastate jooksul saavutatud vastastikuse 
usalduse ja ujutab Europoli üle väheväärtusliku teabega, mis suurendab töökoormust ja 
ohustab praegust tõhusust;

c) liikmesriikide osatähtsuse kadumine uue asutuse juhtorganites ja mehhanismides;

d) teabe vahetamine asutuste vahel ja kolmandate asutustega, mis võib mõjutada 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli vahelist usaldust.

Lõpetuseks tuleb märkida, et mitmed liikmesriigid on komisjoni liiga ambitsioonika 
seadusandliku ettepaneku pärast mures, kuna see viitab plaanile rajada Euroopa asutus 
Europol kui asjakohane operatiivasutus ja järjekordne uus osaleja Euroopa turvalisuse 
valdkonnas, samas kui ainsad operatiivosalejad on ja peavad seda ka tulevikus olema 
liikmesriikide õiguskaitseasutused.

KOKKUVÕTE

Eespool nimetatud põhjustel leiab Euroopa Liidu asjade ühiskomisjon, et ettepanek 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks 
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otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK, ei vasta Euroopa Liidu lepingus sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Käesolev põhjendatud arvamus esitatakse liikmesriikide parlamentide ja ELi 
institutsioonide vahelise poliitilise dialoogi raames Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
Euroopa Komisjonile.


