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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Espanjan edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LIITE

EUROOPPA-ASIOISTA VASTAAVAN SEKAVALIOKUNNAN PERUSTELTU 
LAUSUNTO 4/2013, ANNETTU 18. KESÄKUUTA 2013, JONKA MUKAAN 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON EHDOTUS ASETUKSEKSI 
EUROOPAN UNIONIN LAINVALVONTAYHTEISTYÖ- JA 

-KOULUTUSVIRASTOSTA (EUROPOL) SEKÄ NEUVOSTON PÄÄTÖSTEN 
2009/371/YOS JA 2005/681/YOS KUMOAMISESTA [COM(2013)0173 LOPULLINEN] 

[2013/0091(COD)] {SWD(2013) 98 LOPULLINEN} {SWD(2013) 99 LOPULLINEN} 
{SWD(2013) 100 LOPULLINEN} EI NOUDATA TOISSIJAISUUSPERIAATETTA

TAUSTAA

A. Pöytäkirjassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, joka on liitetty 
vuonna 2007 tehtyyn ja 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleeseen Lissabonin sopimukseen, 
vahvistetaan menettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden parlamentit valvovat, että Euroopan 
unionin säädösehdotukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta. Kyseinen pöytäkirja on pantu 
Espanjassa täytäntöön 19. toukokuuta annetun lain 8/1994 muuttamisesta 22. joulukuuta 
annetulla lailla 24/2009. Tämän perustellun lausunnon oikeusperusta on etenkin lain 8/1994 
uuden 3 artiklan j kohta sekä uudet 5 ja 6 artikla.

B. Euroopan komissio on hyväksynyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä 
neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta, ja ehdotus on toimitettu 
kansallisille parlamenteille, joilla on kahdeksan viikkoa aikaa tarkistaa, noudattaako ehdotus 
toissijaisuusperiaatetta. Määräaika umpeutuu 25. kesäkuuta 2013.

C. Eurooppa-asioista vastaavan sekavaliokunnan puhemiehistö ja edustajat tekivät 
7. toukokuuta 2013 päätöksen kyseisen Euroopan unionin säädösehdotuksen tarkastelemisesta 
ja nimesivät esittelijäksi kansanedustaja D. Juan Ramón Represa Fernándezin sekä pyysivät 
hallitusta esittämään lain 8/1994 3 artiklan j kohdan mukaisen selvityksen.

D. Sekavaliokunta on vastaanottanut Espanjan hallituksen selvityksen. Hallitus toteaa, 
ettei ehdotus nykyisessä muodossaan täysin noudata toissijaisuusperiaatetta, koska siinä 
tarkastellaan CEPOLin ja Europolin yhdistämistä. Hallitus toteaa, että tämä yhdistyminen voi 
johtaa siihen, että unioni sääntelee jäsenvaltioiden harjoittaman poliisikoulutuksen tiettyjä 
näkökohtia, eikä tämän sääntelyn tarkoituksenmukaisuudesta ole minkäänlaista näyttöä. 
Selvityksessä todetaan, että toissijaisuusperiaatetta ajatellen ensimmäisessä käsittelyssä 
vaikuttaa siltä, että komissio menee pidemmälle kuin olisi välttämätöntä sen takaamiseksi, 
että Europol tukee ja vahvistaa jäsenvaltioiden poliisivoimia ja toimii niiden välisen 
yhteistyön välineenä. Baskimaan parlamentilta saadun selvityksen mukaan säädösehdotus 
noudattaa toissijaisuusperiaatetta.

E. Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta hyväksyi 18. kesäkuuta 2013 pidetyssä 
kokouksessaan seuraavan lausunnon:
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PERUSTELTU LAUSUNTO

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa määrätään, että ”unioni 
käyttää toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen”.
Sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan ”toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii 
aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin 
jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla 
riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun 
toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla”.

2. Tarkasteltava säädösehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 88 artiklaan ja 87 artiklan 2 kohdan b alakohtaan:

”88 artikla

1. "Europolin tehtävänä on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja 
muiden lainvalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden keskinäistä yhteistyötä, jolla 
ehkäistään ja torjutaan kahta tai useampaa jäsenvaltiota koskevaa vakavaa rikollisuutta, 
terrorismia ja johonkin unionin politiikkaan kuuluvaa yhteistä etua vahingoittavia 
rikollisuuden muotoja.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen annetuilla asetuksilla Europolin rakenteen, toiminnan, toiminta-alan ja tehtävät. 
Näihin tehtäviin voi sisältyä

a) erityisesti jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden tai elinten viranomaisten välittämien 
tietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely, analysointi ja vaihto;

b) yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa toteutettujen tai yhteisten 
tutkintaryhmien toteuttamien tutkintatoimien ja operatiivisten toimien 
yhteensovittaminen, järjestäminen ja toteuttaminen, ollen tarvittaessa yhteydessä 
Eurojustiin.

Näillä asetuksilla säädetään myös menettelytavoista, joilla Euroopan parlamentti yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa valvoo Europolin toimintaa.

3. Europolin operatiivinen toiminta on aina toteutettava olemalla yhteydessä sen jäsenvaltion 
tai niiden jäsenvaltioiden viranomaisiin, joiden alueella toimitaan, ja näiden viranomaisten 
suostumuksella. Pakkokeinojen käyttö kuuluu yksinomaan toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.”

”87 artikla
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2 kohdan b alakohta henkilöstön koulutuksen tukemista sekä henkilöstövaihtoa, välineistöä
ja yhteistyötä rikosten selvittämistä koskevan tutkimuksen osalta.”

3. Ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Europolista pyritään 
luomaan lainsäädäntökehys Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan poliisiakatemian 
(CEPOL) yhdistämiselle yhdeksi Euroopan unionin virastoksi, jonka nimenä säilyisi Europol 
ja joka toimisi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastona.

Tällä asetusehdotuksella kumotaan Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta 
6 päivänä huhtikuuta 2009 tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS, ja Euroopan 
poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta 20 päivänä syyskuuta 2005 tehty neuvoston päätös 
2005/681/YOS.

Tarkasteltavan ehdotuksen tarkoituksena on

a) mukauttaa Europol Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin vahvistamalla sen oikeudellinen 
toimintakehys asetuksella ja ottamalla käyttöön mekanismi, jonka avulla Euroopan 
parlamentti voi valvoa Europolin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa

b) täyttää Tukholman ohjelmassa asetetut tavoitteet tekemällä Europolista ”jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon keskipiste” ja perustamalla 
eurooppalaisia koulutus- ja vaihto-ohjelmia, joihin voivat osallistua kaikki lainvalvonta-
alan ammattilaiset sekä kansallisella että EU:n tasolla

c) osoittaa Europolille uusia vastuualueita, jotta se voi tarjota jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisille kattavampaa tukea. Tähän sisältyy lainvalvontaviranomaisten 
koulutukseen liittyvien CEPOLin nykyisten tehtävien siirtäminen Europolille ja ohjelman 
luominen lainvalvontaviranomaisten koulutusta varten

d) huolehtia siitä, että Europolilla on käytössään vahva tietosuojajärjestelmä

e) parantaa Europolin hallintoa tehostamalla toimintaa ja noudattamalla EU:n 
erillisvirastoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa vahvistettuja periaatteita.

4. Euroopan poliisivirasto (Europol) on pääasiassa poliisiyhteistyöstä vastaava Euroopan 
unionin virasto, joka perustettiin neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS ja jonka tehtävänä on 
tukea kansallisten lainvalvontayksikköjen toimintaa ja niiden keskinäistä yhteistyötä vakavan 
rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemisessä ja torjumisessa.

SEUT-sopimuksen 88 artiklassa määrätään, että Europolia on säänneltävä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettavalla asetuksella, jossa säädetään menettelytavoista, 
joilla Euroopan parlamentti yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa valvoo Europolin 
toimintaa.

Vastaavasti Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) perustettiin vuonna 2005 Euroopan unionin 
virastoksi neuvoston päätöksellä 2005/681/YOS, ja se vastaa poliisien koulutusyhteistyöhön 
liittyvästä toiminnasta. Sen tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden poliisivoimien välistä 
vuorovaikutusta järjestämällä koulutusta eurooppalaisen poliisitoiminnan alalla.
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Tukholman ohjelmassa kehotetaan tekemään Europolista jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon keskipiste ja lainvalvontayksiköiden 
yhteinen palvelufoorumi, ja todetaan, että on tärkeää toteuttaa poliisivoimille tarkoitettuja 
eurooppalaisia koulutusohjelmia ja turvallisuusalan ammattilaisille tarkoitettujen 
koulutusohjelmien vaihtoa sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin tasolla, ja antaa niiden 
yhteydessä CEPOLille keskeinen tehtävä.

Komissio ehdottaa Europolin ja CEPOLin yhdistämistä uudeksi virastoksi (Europoliksi, joka 
sijaitsisi Europolin nykyisessä päämajassa Haagissa), jolla odotetaan vähennettävän menoja ja 
saavutettavan merkittäviä synergiaetuja operatiivisen yhteistyön ja koulutustoiminnan välillä.

Kuten ehdotuksen perusteluosassa vahvistetaan, ehdotus on Lissabonin sopimuksen 
vaatimusten, Tukholman ohjelmaan perustuvien odotusten, EU:n sisäisen turvallisuuden 
strategian toteuttamissuunnitelmassa asetettujen painopisteiden ja EU:n erillisvirastoja 
koskevan yhteisen lähestymistavan mukainen.

5. EU on havainnut, että kuluneen vuosikymmenen aikana vakava ja järjestäytynyt 
rikollisuus on lisääntynyt ja että rikollisuuden muodot ovat monipuolistuneet.

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelmasta marraskuussa 2010 
annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vahvistetaan viisi 
askelta kohti turvallisempaa Eurooppaa. Siinä todetaan, että on tärkeää, että kaikki Euroopan 
kansalaiset saavat elää elämäänsä normaaleissa ja suhteellisen turvallisissa oloissa. 
Yhteiskuntaamme kohdistuu kuitenkin myös vakavia turvallisuusuhkia, jotka ovat 
lisääntymässä ja kehittymässä toteutustavoiltaan. Monet nykyisistä suurista 
turvallisuushaasteista ovat luonteeltaan sellaisia, että ne ylittävät valtioiden rajat ja vaikuttavat 
hyvin erilaisiin yhteiskunnan aloihin. Kansalaiset ovat huolissaan siitä, ettei yksi jäsenvaltio 
pysty vastaamaan näihin uhkiin yksin. Tämän vuoksi Euroopan unionin olisi järkevää lisätä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisia toimiaan. Kyseisessä komission 
tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotetaan, miten voimme neljän 
seuraavan vuoden aikana yhteisvoimin tehokkaammin torjua ja ehkäistä vakavaa ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia ja tietoverkkorikollisuutta, lujittaa EU:n ulkorajojen 
turvallisuutta ja vahvistaa kykyämme selviytyä sekä luonnonvoimien että ihmisen 
aiheuttamista katastrofeista.

Europol toteaa, että vakava ja järjestäytynyt rikollisuus on jatkuvasti kehittyvä ja yhä 
monimutkaisempi ilmiö, joka muodostaa merkittävän uhkan EU:n turvallisuudelle ja 
vauraudelle. Europolin laatiman selvityksen mukaan globalisoitumisen vaikutukset 
yhteiskunnassa ja liike-elämässä ovat helpottaneet myös merkittävien uusien rikollisuuden 
muotojen leviämistä, kun rikollisverkostot hyödyntävät lainsäädännön aukkoja, internetiä ja 
talouskriisiin liittyviä olosuhteita hankkiakseen laittomia voittoja pienellä riskillä. Vakavat 
rikokset aiheuttavat uhreille vakavia haittoja ja laajamittaisia taloudellisia vahinkoja. Ne 
murentavat turvallisuudentunnetta, jonka puuttuessa kansalaiset eivät voi käyttää vapauksiaan 
ja yksilön oikeuksiaan tehokkaasti. Sen lisäksi että ihmiskauppa, huumeiden ja aseiden laiton 
kauppa, talousrikokset kuten korruptio, petokset ja rahanpesu, jätteiden laiton hävittäminen 
niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin sekä verkkorikollisuus muodostavat uhkan 
Euroopassa elävien ihmisten henkilökohtaiselle ja taloudelliselle turvallisuudelle, ne myös 
tuottavat rikollisverkostoille valtavia voittoja, jotka vahvistavat niiden valtaa ja riistävät 
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viranomaisilta kipeästi kaivattuja tuloja. Terrorismi on edelleen merkittävä uhka EU:n 
turvallisuudelle, ja eurooppalaiset yhteiskunnat ovat edelleen alttiita terrori-iskuille. 
Rikollisuus on yksi viidestä kansalaisia eniten huolestuttavasta asiasta, minkä vuoksi tarvitaan 
EU:n virastoja, jotka voivat tehokkaasti ja tuloksellisesti tukea lainvalvontayhteistyötä, 
tiedonjakoa ja koulutusta.

6.  Espanjan hallituksen toimittaman selvityksen perusteella on Espanjan valtion osalta
todettava, että ehdotus on myönteinen, koska siinä täytetään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa annettava määräys, jonka mukaan Europolin toimintaa on säänneltävä 
asetuksella ja taattava viraston toimintojen ja vastuualueiden parlamentaarinen valvonta, 
kuten aiemmin mainitussa SEUT-sopimuksen 88 artiklassa määrätään.

On kuitenkin annettava myös uusi sysäys Europolin nykyisten tehtävien täysimääräiselle 
toteuttamiselle, joka ei ole vielä täysin tyydyttävää, ja ennen kuin lisätään viraston valmiuksia 
tai tehtäviä, on parannettava viraston kykyä hyödyntää nykyisiä valmiuksiaan ja täyttää 
nykyiset tehtävänsä. Koska tunnustetaan tarve lisätä ja parantaa jäsenvaltioiden ja Europolin 
välistä yhteistyötä tarjoamalla enemmän poliisitoiminnan kannalta olennaisia tietoja ja 
parantamalla näiden tietojen laatua, ei pidetä tarpeellisena vahvistaa jäsenvaltioiden 
velvoitteita seuraamusmekanismeilla tai vastaavilla vaan ennemminkin pyritään 
kannustamaan jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat parannukset. Lisäksi pyritään takaamaan 
jäsenvaltioiden etuoikeus viraston hallinnoinnissa.

Espanjan hallitus, samoin kuin jäsenvaltioiden enemmistö, ei näe, mitä etuja saavutettaisiin 
suunnitellulla Europolin ja CEPOLin yhdistämisellä, joka tapahtuisi ensisijaisesti siten, että 
CEPOL sulautettaisiin Europoliin. Lisäksi voidaan todeta, että poliisien koulutustoimintaa 
haittaisi se, että määrärahoja siirrettäisiin todennäköisesti koulutustoiminnasta operatiiviseen 
toimintaan.

7.  Kuten edellisessä kohdassa todetaan, Espanjan hallitus on toimittanut selvityksen, 
jossa todetaan, että tarkasteltavana oleva asetusehdotus ei noudata täysin 
toissijaisuusperiaatetta pääasiassa sen vuoksi, että siinä käsitellään CEPOLin yhdistämistä 
Europoliin. Tämä yhdistyminen voi johtaa siihen, että unioni sääntelee jäsenvaltioiden 
harjoittaman poliisikoulutuksen tiettyjä näkökohtia, eikä tämän sääntelyn 
tarkoituksenmukaisuudesta ole minkäänlaista näyttöä.

Suhteellisuusperiaatteen osalta on todettava, että kun otetaan huomioon SEUT-sopimuksen 
88 artikla, jonka sisältö toistetaan tämän perustellun lausunnon 2 kohdassa ja jossa 
vahvistetaan Europolin tehtävät, voidaan katsoa, että komission ehdotuksessa mennään 
pidemmälle kuin olisi välttämätöntä sen takaamiseksi, että Europol tukee ja vahvistaa 
jäsenvaltioiden poliisivoimia ja toimii niiden välisen yhteistyön välineenä.

On pohdittava muun muassa seuraavia kysymyksiä:

a) Aiottu CEPOLin yhdistäminen Europoliin, mistä ei määrätä SEUT-sopimuksen 
88 artiklassa.

b) Lisätään jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka liittyvät viraston kanssa tapahtuvaan 
tietojenvaihtoon tai tarpeeseen aloittaa rikostutkinta Europolin pyynnöstä, mikä voi 
vaarantaa jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja Europolin välisiin suhteisiin 



CM\941224FI.doc 7/7 PE514.701v01-00

FI

olennaisesti kuuluvan osan, joka on monien vuosien työn tuloksena saavutettu 
keskinäinen luottamus, ja hukuttaa viraston vähämerkityksiseen tietoon, joka lisää 
työtaakkaa ja voi heikentää viraston nykyistä tehokkuutta.

c) Jäsenvaltioiden erityisen vaikutusvallan menettäminen uuden viraston hallintoelimissä ja 
-järjestelmissä.

d) Viranomaisten välinen sekä kolmansien maiden kanssa tapahtuva tietojenvaihto, jolla 
olisi vaikutusta myös jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja Europolin väliseen 
nykyiseen luottamukseen.

Lopuksi on syytä todeta monen jäsenvaltion olevan huolissaan siitä, että komission 
säädösehdotuksen liiallinen kunnianhimo näyttää johtavan siihen, että muodostetaan 
eurooppalainen virasto Europol, joka on todellinen operatiivinen toimija ja jälleen uusi 
toimija Euroopan turvallisuuden alalla, vaikka ainoita operatiivisia toimijoita ovat tällä 
hetkellä jäsenvaltioiden poliisivoimat, joiden on pysyttävä ainoina operatiivisina toimijoina 
myös tulevaisuudessa.

PÄÄTELMÄ

Mainittujen seikkojen perusteella Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta katsoo, 
että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 
2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta ei noudata toissijaisuusperiaatetta, josta 
määrätään voimassa olevassa Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa.

Tämä perusteltu lausunto on toimitettu Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan komissiolle jäsenvaltioiden parlamenttien ja Euroopan unionin toimielinten 
välisen poliittisen vuoropuhelun mukaisesti.


