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arvamus õigusliku aluse kohta 

 

I. Taustteave 

 

Komisjon esildas 2. veebruaril 2015 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 

2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (COM(2015)0625 – 2015/0281(COD)).  

 

Komisjoni ettepanek põhines Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõikel 1 ja artikli 82 

lõikel 2. Komisjon märkis oma seletuskirjas, täpsemalt selle 2. osas, milles käsitletakse 

õigusliku aluse valikut ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimist, et 

ettepanekuga asendatakse raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta1 ja 

                                                 
1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 

22.6.2002, lk 3).  
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ettepaneku eesmärk on ajakohastada ELi tasandi õigusakte, kehtestades miinimumnormid 

terrorikuritegude ning terroristliku rühmituse või terroristliku tegevusega seotud süütegude 

määratlemiseks ja selles valdkonnas kohaldatavate karistuste ettenägemiseks. Seepärast oli 

artikli 83 lõige 1 ettepanekule sobiv õiguslik alus. 

 

Kuna ettepanekus käsitletakse ohvrite õigusi, oli komisjon esialgu arvamusel, et ettepaneku 

õiguslik alus peaks olema ka artikli 82 lõike 2 punkt c, mis võimaldab Euroopa Parlamendil ja 

nõukogul seadusandlikku tavamenetlust kohaldades kehtestada kuriteoohvreid käsitlevad 

miinimumnormid sel määral, kui see on vajalik kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste 

vastastikuseks tunnustamiseks ning politsei- ja õiguskoostöö hõlbustamiseks piiriülese 

mõõtmega kriminaalasjades.  

 

Teie kirjast nähtub, et kolm institutsiooni nõustusid institutsioonidevahelistel läbirääkimisel 

jätma ettepaneku õiguslikust alusest välja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 

punkti c. Muudatus on põhjendatud ja seda kinnitab Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika, 

mille kohaselt juhul, kui meetmel on kaks eesmärki või et sellega reguleeritakse kahte 

valdkonda ning üht neist saab lugeda põhiliseks või peamiseks, samas kui teine on üksnes 

täiendav, siis peab õigusaktil olema vaid üks õiguslik alus, see tähendab põhilisest või 

peamisest eesmärgist või valdkonnast tulenev õiguslik alus. 

 

Institutsioonid leidsid, et ettepaneku peamine osa käsitleb miinimumnormide kehtestamist 

terrorismi määratlemiseks ja selle eest karistuste ettenägemiseks ning ohvri et õigusi 

käsitletakse vaid täiendavalt. Seepärast otsustasid institutsioonid jätta ettepaneku õiguslikust 

alusest välja artikli 82 lõike 2 punkti 1. 

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon pani 8. detsembril 2016 hääletusele teksti, 

mille suhtes institutsioonid olid omavahelistel läbirääkimistel kokku leppinud. Täiskogu 

hääletus on kavas 15. veebruaril 2017.  

  

II. Asjakohased aluslepingu artiklid  

 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 punkt c on järgmine: 

 

Artikkel 82 

(endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 31) 

(...) 

 

2. Määral, mil see on vajalik kohtuotsuste ja õigusasutuste otsuste vastastikuse tunnustamise 

ning samuti politsei- ja õiguskoostöö hõlbustamiseks piiriülese mõõtmega kriminaalasjades, 

võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada 

direktiividega miinimumeeskirjad. Sellised eeskirjad võtavad arvesse liikmesriikide 

õigustraditsioonide ja -süsteemide vahelisi erinevusi. 

 

Need käsitlevad: 

(...)  

 

c) kuriteoohvrite õigusi; 

(...) 
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ELi toimimise lepingu artikli 83 lõige 1 on järgmine: 

 

Artikkel 83 

(endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 31) 

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide 

abil kehtestada miinimumeeskirjad kuriteokoosseisude ja karistuste määratlemiseks eriti 

ohtlike, piiriülese mõõtmega kuriteoliikide puhul tulenevalt nende kuritegude olemusest või 

mõjust või erivajadusest võidelda nende vastu ühistel alustel. 

 

Need kuriteoliigid on järgmised: terrorism, inimkaubandus ning naiste ja laste seksuaalne 

ärakasutamine, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik relvaäri, rahapesu, 

korruptsioon, maksevahendite võltsimine, arvutikuriteod ja organiseeritud kuritegevus. 

(...) 

 

III. Õiguslikku alust puudutav kohtupraktika 

 

Õigusliku aluse valik on tähtis seepärast, et liidu põhiseaduslikuks aluseks on pädevuste 

üleandmise põhimõte ja liidu institutsioonid saavad tegutseda üksnes viisil, mis on kooskõlas 

neile aluslepinguga antud pädevusega1. Seetõttu ei ole õigusliku aluse valik vaba.  

 

Euroopa Kohtu praktikast tulevad õigusliku aluse valiku osas esile teatavad põhimõtted. 

Esiteks, arvestades õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja menetlusele, on sobiva 

õigusliku aluse valik põhiseadusliku tähtsusega küsimus2. Teiseks tuleb liidu meetme 

õigusliku aluse valimisel tugineda objektiivsetele teguritele, mis alluvad kohtulikule 

kontrollile; siia alla kuuluvad eelkõige meetme eesmärk ja sisu3.. Asjaolul, et institutsioon 

soovib meetme vastuvõtmises põhjalikumalt osaleda, antud meetmega hõlmatud 

tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud tööl ning meetme vastuvõtmise kontekstil ei ole 

mingit tähtsust4. 

 

Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast olla kõnealuse õigusakti kehtetuks tunnistamise 

põhjuseks5. 

 

Põhimõtteliselt peab meede põhinema ühel õiguslikul alusel. Õigusaktil võib vaid erandkorras 

olla mitu õiguslikku alust6. Kahte õiguslikku alust võib siiski kasutada, kui meetmega 

taotletakse samal ajal mitut eesmärki või kui see koosneb mitmest seotud valdkonnast, ilma et 

üks oleks teise suhtes teisejärguline ega sellega kaudselt seotud7. Kui asjaomase akti 

                                                 
1 6. detsembri 2001. aasta arvamus 2/00, Cartagena protokoll, EU:C:2001:664, punkt 3; 30. novembri 

2009. aasta arvamus 1/08, teenustekaubanduse üldleping, EU:C:2009:739, punkt 110.  
2 6. detsembri 2001. aasta arvamus 2/00, Cartagena protokoll, EU:C:2001:664, punkt 5; 30. novembri 

2009. aasta arvamus 1/08, teenustekaubanduse üldleping, EU:C:2009:739, punkt 110. 
3 Vt muu hulgas 25. veebruari 1999. aasta otsust, Euroopa Parlament vs. nõukogu, liidetud kohtuasjad C-164/97 

ja C-165/97, EU:C:1999:99, punkt 16; 30. jaanuari 2001. aasta otsust, Hispaania vs. nõukogu, kohtuasi C-36/98, 

EU:C:2001:64, punkt 59; 12. detsembri 2002. aasta otsust, komisjon vs. nõukogu, kohtuasi C-281/01, 

EU:C:2002:761, punktid 33–49; 29. aprilli 2004. aasta otsust, komisjon vs. nõukogu, kohtuasi C-338/01, 

EU:C:2004:253, punkt 55. 
4 Vt 4. aprilli 2000. aasta otsust, komisjon vs. nõukogu, kohtuasi C-269/97, EU:C:2000:183, punkt 44.  
5 6. detsembri 2001. aasta arvamus 2/00, Cartagena protokoll, EU:C:2001:664, punkt 5. 
6 Kohtuasi C-411/06, komisjon vs. parlament ja nõukogu, EU:C:2009:518, punkt 47 ja selles viidatud 

kohtupraktika.  
7 Kohtuasi C411/06, ibid. Vt samuti kohtuasja C-43/12, komisjon vs. parlament ja nõukogu, EU:C:2014:298, 
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kontrollimise käigus selgub, et sellel on kaks eesmärki või et sellega reguleeritakse kahte 

valdkonda ning üht neist saab lugeda põhiliseks või peamiseks, samas kui teine on üksnes 

täiendav, siis peab õigusaktil olema vaid üks õiguslik alus, see tähendab põhilisest või 

peamisest eesmärgist või valdkonnast tulenev õiguslik alus1. Lisaks ei tohi kõnealuse meetme 

vastuvõtmiseks kasutatava kummagi õigusliku aluse jaoks ette nähtud menetlused olla 

kokkusobimatud2.  

 

IV. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu  

 

Institutsioonide poolt mitteametlikel läbirääkimistel muudetud ettepaneku artikli 1 kohaselt 

on ettepaneku eesmärk näha ette „miinimumnormid, mis käsitlevad kuritegude määratlemist 

ja terrorikuritegudega seotud karistusi, terroristlike rühmituste ja terroristliku tegevusega 

seotud süütegusid ning meetmeid terrorismiohvritele kaitse ja toetuse ning abi andmiseks“ 

(rõhuasetus lisatud).  

 

Terrorismivastast võitlust käsitleva nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK vastuvõtmise järgsel 

ajal on terrorismioht märkimisväärselt kasvanud ja muutunud, eriti viimastel aastatel. 

Rahvusvahelised ja piirkondlikud organisatsioonid ei ole selle nähtusega tegelemisel sugugi 

kõrvalseisjaks jäänud, vaid on koostanud uusi norme resolutsioonide, konventsioonide ja 

soovituste vormis, et võidelda tõhusamalt terrorismi vastu. Nendest dokumentidest tulenevate 

kohustuste täitmiseks on komisjon pidanud vajalikuks vaadata läbi nõukogu 

raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta. Käesoleva ettepanekuga soovitakse 

asendada nõukogu raamotsus 2002/475/JSK uue direktiiviga, millega kohandatakse ELi 

õigusraamistikku terroritegevusega seotud süütegude määratlemiseks vastavalt kõige 

uuematele rahvusvahelistele normidele ja kohustustele.  

 

Nimetatud normid ja kohustused on esitatud eeskätt ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembril 

2014. aastal vastuvõetud resolutsioonis 2178(2014), milles käsitletakse terrorirünnakutest 

rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule tulenevaid ohte3; terrorismi ennetamise Euroopa 

Nõukogu konventsiooni4 22. oktoobri 2015. aasta lisaprotokollis5 ja rahapesuvastase 

töökonna 2012. aasta terrorismi rahastamist käsitlevate soovituste soovituse nr 5 läbivaadatud 

tõlgendusmärkuses6. Läbivaadatud tõlgendusmärkuses selgitatakse nüüd ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 2178(2014) arvesse võttes, et soovitusega nr 5 kutsutakse 

riike üles kriminaliseerima selliste üksikisikute reisimise rahastamine, kes reisivad muusse 

kui oma kodakondsus- või elukohajärgsesse riiki eesmärgiga kavandada, ette valmistada või 

toime panna terroriakte või neis osaleda või anda või saada terrorismialast väljaõpet. 

 

                                                                                                                                                         
punkt 30 ja selles viidatud kohtuasi.  
1 Kohtuasi C-137/12: komisjon vs. nõukogu, EU:C:2013:675, punkt 53; kohtuasi C-411/06, komisjon vs. 

parlament ja nõukogu, EU:C:2009:518, punkt 46 ja selles viidatud kohtupraktika; kohtuasi C-490/10: parlament 

vs. nõukogu, EU:C:2012:525, punkt 45; kohtuasi C-155/07: parlament vs. nõukogu, EU:C:2008:605, punkt 34. 
2 Kohtuasi C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid),EU:C:1991:244, punktid 17–25. 
3 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
4 Leping nr 196: terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokoll – Varssavi, 16.5.2005 – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
5 Leping nr 217: terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokoll – Riia, 22.10.2015 – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. Euroopa Liit kirjutas lisaprotokollile 

ja konventsioonile alla 22. oktoobril 2015. aastal.  
6 Rahapesuvastase töökonna soovitused ning neile lisatud tõlgendusmärkuse leiab aadressil http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
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Tegelikult puudutab suurem osa kokkulepitud tekstist kriminaalkuritegude määratluste ja 

füüsilistele isikutele ette nähtud karistuste ühtlustamist (artiklid 2–16) ning juriidiliste isikute 

vastutust ja neile kohaldatavaid karistusi (artiklid 17 ja 18).  

 

Artiklis 2 esitatakse järgmistes sätetes toodud mõistete määratlused. Ettepaneku artiklis 3 

määratakse kindlaks, milliseid süütegusid tuleks liikmesriikides käsitada terrorikuritegudena. 

Artiklis 4 käsitletakse terroristliku rühmitusega seotud süütegusid ja nõutakse liikmesriikidelt, 

et nad kriminaliseeriksid terroristliku rühmituse juhtimise või terroristliku rühmituse 

tegevuses osalemise, kui juht või osaleja teab, et ta aitab oma tegevusega kaasa terroristliku 

rühmituse kriminaalsele tegevusele. Artiklis 5 määratletakse mõiste „avalik üleskutse panna 

toime terrorikuritegu“. Artikliga 6 keelatakse värvata isikuid panema toime terrorikuritegu või 

aitama kaasa selle toimepanemisele või liituma sel eesmärgil mõne ühenduse või 

rühmitusega. Ettepaneku artiklis 7 kriminaliseeritakse terrorismialase väljaõppe andmine. 

Artikliga 8 loetakse kriminaalkuriteoks terrorismialase väljaõppe saamine ja artikliga  

terroristlikel eesmärkidel välisriiki reisimine. Artiklis 10 nõutakse liikmesriikidelt, et nad 

kriminaliseeriksid terroristlikel eesmärkidel reisimise korraldamise või selle hõlbustamise. 

Artikliga 11 nõutakse, et liikmesriigid kriminaliseeriksid selliste rahaliste vahendite 

eraldamise, mida kasutatakse terrorikuritegude ning terroristlike rühmituste või terroristliku 

tegevusega seotud kuritegude toimepanemiseks. Artiklis 12 sätestatakse muud 

terroritegevusega seotud muud süüteod, nagu vargus raskendavatel asjaoludel, 

väljapressimine või võltsitud haldusdokumentide koostamine või kasutamine terrorismi 

eesmärgil. Ettepaneku artiklites 13–23 nähakse ette üldsätted, mis on seotud süütegudega, mis 

on ette nähtud ettepaneku artiklites 3–12, sealhulgas füüsilistele isikutele ettenähtud 

karistused (artikkel 15), kergendavad asjaolud (artikkel 16), juriidiliste isikute vastutus ja 

karistused (artiklid 17 ja 18), jurisdiktsioon ja süüdistuse esitamise ettepanekus osutatud 

süütegude suhtes (artikkel 19), uurimismeetmed ja konfiskeerimine (artikkel 20), meetmed 

avalike üleskutsete vastu internetis (artikkel 21), nõukogu 20. septembri 2005. aasta 

otsuse 2005/671/JSK (terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta1) muutmine 

(artikkel 22) ning põhiõiguste ja -vabaduste austamine (artikkel 23). Ettepaneku artiklites 27–

31 ette nähtud lõppsätted on seotud raamotsuse 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse 

kohta) asendamisega, ülevõtmisega (artikkel 28), komisjoni aruandluskohustustega 

(artikkel 29), jõustumisega (artikkel 30) ja adressaatidega (artikkel 31).  

 

Need sätted sisalduvad neljas jaotises kuuest: I jaotis – reguleerimisese ja mõisted, II jaotis – 

terrorikuriteod ja terroristliku rühmitusega seotud süüteod, III jaotis – terroristliku tegevusega 

seotud süüteod, IV jaotis – üldsätted, mis käsitlevad terrorikuritegusid, terroristlike 

rühmitustega seotud süütegusid ja terroristliku tegevusega seotud süütegusid. VI jaotis 

sisaldab kõikide direktiivide ühiseid lõppsätteid.  

 

Lisaks eelpool nimetatule kehtestatakse ettepanekus ka kaitsemeetmed ning toetus ja abi 

terrorismiohvritele, mis sisalduvad kõik V jaotises. Artiklites 24 ja 26 ning nende vastavates 

põhjendustes tegeletakse selle küsimusega.  

 

Artiklis 24 nõutakse liikmesriikidelt, et nad tagavad, et käesolevas direktiivis käesolevas 

direktiivis käsitletud süütegude uurimine või nende eest süüdistuse esitamine ei sõltu 

terrorismiohvri või süüteo tagajärjel kannatanud isikute tunnistusest või süüdistusest ning et 

terrorismiohvrite konkreetsetele vajadustele vastavad abiteenused tehakse neile koheselt 

kättesaadavaks vastavalt mehhanismidele ja protokollidele nende riikliku hädaolukorras 

                                                 
1 ELT L 253, 29.9.2005, lk 22. 
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reageerimise infrastruktuuri raames. Samuti nähakse selles terrorismiohvritele ette 

nõuetekohane arstiabi ja õigusabi. Artiklis 25 nõutakse liikmesriikidelt, et nad kehtestaksid 

terrorismiohvrite ja nende pereliikmete kaitsemeetmed. Artiklis 26 sätestatakse teises 

liikmesriigis elava terrorismiohvri õigused.  

 

Tuleb märkida, et nimetatud sätetes ja eelkõige artiklites 24 ja 25 tehakse mitmeid ja peaaegu 

süstemaatilisi viiteid direktiivile 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste 

ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded1. Need viited on nüüd lisatud kokkulepitud 

teksti institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusena. 

 

V. Sobiva õigusliku aluse kindlakstegemine  

 

Eelnimetatud ettepaneku eesmärgi ja sisu analüüsist nähtub, et terrorismivastane võitlus 

kriminaalõiguse ühtlustamise kaudu on selgelt õigusakti peamine valdkond ja seepärast on 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõike 1 kasutamine õigusliku alusena täielikult 

põhjendatud.  

 

Seega tuleks hinnata, kas terrorismiohvrite kaitse, toetamise ja õigustega seotud sätete 

eesmärk ja sisu ( ettepaneku artiklid 24–26) on õigusakti samaväärsed või samuti peamised 

valdkonnad, mis eeldavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 punkti c lisamist 

ettepaneku õiguslikuks aluseks, või kas neid saab vastupidiselt pidada üksnes täiendavateks 

säteteks, mis põhjendaks selle artikli õigusliku alusena väljajätmist. 

 

Sellega seoses tuleks märkida, et kokkulepitud teksti ja direktiivi 2012/29/EL artiklite 24–26 

võrdlev analüüs näitab, et kokkulepitud tekst tugineb suures osas kehtivatele sätetele ja 

mehhanismidele ilma kehtivas õigusraamistikus muudatusi tegemata. Peamiselt aitab see 

kaasa terrorismiohvrite konkreetsete vajaduste paremini nähtavaks tegemisele.  

 

Ainult kolmes artiklis 31-st käsitletakse ohvrite õigusi ja kõigis sätetes (ja nende vastavates 

põhjendustes) rõhutatakse konkreetsete vajadustega, st kriminaalkuritegude ohvrite 

vajadustega tegelemist, mis on määratletud teksti põhiosas. Neid vajadusi käsitletakse igal 

juhul olemasoleva õigusraamistiku alusel ning kooskõlas direktiivis 2012/29/EL juba 

kehtestatud mehhanismidega.  

 

On selge, et direktiiv 2012/29/EL on see õigusakt, millega kehtestatakse terrorismiohvrite 

kaitse, toetamise ja õiguste üldine õigusraamistik. Direktiiv 2012/29/EL tugineb Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõikele 2. Ettepaneku artiklites 24–26 ette nähtud sätete 

eesmärk on seda õigusraamistikku täiendada. Kokkulepitud teksti artikli 24 lõikes 7 on 

sätestatud, et „[k]äesolevat direktiivi kohaldatakse lisaks direktiivis 2012/29/EL sätestatud 

meetmetele, ilma et see piiraks nende meetmete kohaldamist“. 

 

Kõnealuste sätete üksikasjalik analüüs ja vastavad põhjendused kinnitavad seda väidet. 

Ettepanekus ei muudeta direktiivi 2012/29/EL artiklis 2 sätestatud mõistet „ohver“. Artikli 24 

lõikes 1 korratakse direktiivi 2012/29/EL põhjenduses 40 esitatud põhimõtet (ex officio 

süütegude eest süüdistuste esitamine). Lõikes 2 osutatakse abiteenustele, mis on 

direktiivi 2012/29/EL kohaselt juba kehtestatud, ning tehakse selgeks, et professionaalseid 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse 

kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu 

raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012, lk 57). 
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tugiteenuseid võivad pakkuda olemasolevad üksused. Artikli 24 lõigete 3 ja 4 sätted 

põhinevad suures ulatuses direktiivi 2012/29/EL 2. peatükil „Teavitamine ja abiteenused“. 

Lisaks peegeldab lõige 4 direktiivi 2012/29/EL artiklit 26 koostöö ja teenuste koordineerimise 

kohta. Artikli 24 lõikes 5 käsitletakse arstiabi andmist terrorirünnaku ohvritele, rõhutades, et 

see peab toimuma „vastavalt nende riiklikule tervishoiusüsteemile“. Direktiivi 2012/29/EL 

põhjenduses 38 ja artikli 4 lõike 1 punktis a on ohvrite arstiabi küsimust juba käsitletud. 

Artikli 24 lõikes 6 osutatakse õigusabile, millele ohvritel peaks olema juurdepääs „kooskõlas 

direktiivi 2012/29/EL artikliga 13“. Artiklis 25 käsitletakse terrorismiohvrite kaitsemeetmeid, 

mis peaksid olema kättesaadavad „kooskõlas direktiiviga 2012/29/EL“. Artiklis 26 

käsitletakse teises liikmesriigis elavate terrorismiohvrite õigusi.. Direktiivi 2012/29/EL 

artikkel 17 kannab pealkirja „Teises liikmesriigis elava kuriteoohvri õigused“ ja sisaldab 

sarnaseid sätteid. 

 

Õigusakt sisaldab mitmeid muid sätteid, näiteks uurimismeetmete ja konfiskeerimise, 

teabevahetuse, veebisisu puudutavate meetmete, ning ohvrite abistamise ja kaitse kohta. Siiski 

ei näi neil sätetel olevat iseseisvat, sui generis eesmärki. Pigem näib, et need tugevdavad ja 

toetavad peamist valdkonda, et reageerida ulatuslikult tõsisele väärtuste rikkumisele, mida 

terrorism endast kujutab. 

 

Seepärast kui oleks isegi põhimõtteliselt võimalik lisada Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 82 lõike 2 punkt c kõnealuse ettepaneku õiguslikuks aluseks, ei puuduta see säte 

praeguse ettepaneku eesmärgi ja sisu hindamise seisukohast peamist või samaväärset 

eesmärki või valdkonda. Selle hindamise tulemusel jõutakse järeldusele, et kokkulepitud 

teksti sätted, milles käsitletakse ohvrite õigusi, ei tohiks käsitleda eraldi, sõltumatut eesmärki 

järgivatena. Samuti ei tohiks neid käsitleda teisejärgulisena võrreldes peamise eesmärgiga. 

Seepärast ei tundu olevat täidetud Euroopa Kohtu praktikas kindlaks määratud kriteerium, 

mille kohaselt võib õigusakt põhineda mitmel asjakohasel õiguslikul alusel. 

 

Seepärast on soovitav jõuda seisukohale, et ohvrite õiguste alased sätted toetavad võimaluse 

korral õigusakti peamist valdkonda, milleks on tagada kriminaalmateriaalõiguse sätete 

ühtlustamisega kõrge turvalisuse tase, ning seetõttu ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 82 lõike 2 punkti c lisamine õigusliku alusena vajalik ja selle väljajätmine õigustatud.  

 

 

VI. Järeldus ja soovitus 

 

Ettepaneku analüüsi alusel tuleb järeldada, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 

lõige 1 saab pidada nõuetekohaseks aluseks ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu 

raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta, sest terrorismivastane võitlus 

kriminaalõiguse ühtlustamise kaudu on selgelt õigusakti peamine valdkond. 

 

Seepärast otsustas õiguskomisjon oma 31. jaanuari 2017. aasta koosolekul 18 poolt- ja 

2 vastuhäälega, erapooletuid oli 21, et artikli 82 lõike 2 õigusliku alusena ettepanekust 

                                                 
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (aseesimees), 

Jean-Marie Cavada (raportöör), Mady Delvaux (aseesimees), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa 

Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho 

e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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väljajätmine on võimalik, sest see säte ei puuduta ettepaneku eesmärgi ja sisu hindamise 

seisukohast peamist või samaväärset eesmärki või valdkonda.  

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 

 

 


