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eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 – 

C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) – arvamus õigusliku aluse kohta 

Austatud esimees 

18. aprillil 2017 teavitas kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) 

õiguskomisjoni, et käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste käigus ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide 

kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete 

registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile 

õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust 

(EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (edaspidi „määrus“), on ajutiselt otsustatud 

välja jätta üks kõnealuses komisjoni ettepanekus sisalduvatest õiguslikest alustest – ELi 

toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkt a. Seepärast palus kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjon õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 

kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse sobivust, eelkõige ELi toimimise lepingu artikli 88 

lõike 2 punkti a võimaliku väljajätmise õigsust. 

I. Taust 

Kavandatava määruse eesmärk on luua ELi jaoks riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteem, et vältida piiril tehtavate kontrollide pikalevenimist, parandades ühtlasi 

i) kolmandate riikide kodanikke puudutavaid piirikontrolle; ii) viibimisaja ületajate 

süstemaatilist ja usaldusväärset tuvastamist ja iii) sisejulgeolekut ning võitlust terrorismi ja 

raskete kuritegude vastu. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem hõlmab kõikide 

kolmandate riikide kodanike piiriületusi, kes külastavad Schengeni ala viisakohustusega või 

viisanõudest vabastatud reisijatena lühiajalise viibimise (kuni 90 päeva 180 päeva jooksul) 

eesmärgil või ringreisiviisa alusel riigis viibimise (kuni üks aasta) eesmärgil. Süsteem kogub 

ja registreerib riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmeid eesmärgiga lihtsustada heausklike 

reisijate piiriületust ning paremini tuvastada viibimisaja ületajaid. Riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemis registreeritakse ka sellega hõlmatud kolmandate riikide kodanikele antud 

sisenemiskeelud ning see võimaldab õiguskaitseasutustel teha andmebaasis piiratud päringuid 

kurjategijate tuvastamiseks ja teabe hankimiseks, et ennetada raskeid kuritegusid ja terrorismi. 

II. Asjakohased aluslepingu artiklid 

Komisjoni ettepanekus on esitatud õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 

punktid b ja d koos ELi toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktiga a ning artikli 88 lõike 2 

punktiga a, mis kuuluvad V jaotise „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala“ alla ning 

on sõnastatud järgmiselt.  

Artikkel 77 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 62) 

 

[...] 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 

tavamenetluse kohaselt vastu meetmed, mis käsitlevad: 
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[…] 

b) välispiire ületavate isikute suhtes teostatavat kontrolli; 

[…] 

d) meetmeid, mis on vajalikud välispiiride integreeritud piirivalvesüsteemi järkjärguliseks 

kehtestamiseks; 

Artikkel 87 

(endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 30) 

 

[…] 

2. Lõikes 1 osutatud eesmärgil võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 

tavamenetluse kohaselt kehtestada meetmeid seoses: 

a) asjakohaste andmete kogumise, säilitamise, töötlemise, analüüsi ja vahetusega; 

[…] 

Artikkel 88 

(endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 30) 

 

[…] 

 

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; 

 

[…] 

 

III. Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika seoses õigusliku aluse valikuga 

Euroopa Kohus on pidanud sobiva õigusliku aluse küsimust tavaliselt põhiseadusliku 

tähtsusega küsimuseks, mis tagab pädevuse andmise põhimõtte järgimise (ELi lepingu 

artikkel 5) ning määrab kindlaks liidu pädevuse olemuse ja ulatuse1. Euroopa Kohtu 

väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema 

objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige 

õigusakti eesmärk ja sisu“2. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast olla õigusakti 

tühistamise põhjuseks. Selles kontekstis ei ole asjaolul, et mõni institutsioon soovib õigusakti 

vastuvõtmises aktiivsemalt osaleda, samuti tingimustel, milles õigusakt vastu võeti, ega antud 

õigusaktiga kaetud tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud tööl õigusliku aluse 

                                                 
1 Arvamus 2/00, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5. 
2 Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; kohtuasi 

C-411/06: komisjon vs. parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585. 
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kindlakstegemise seisukohast mingit tähtsust1.  

Kui asjaomase akti kontrollimise käigus selgub, et sellel on kaks eesmärki või 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 alus2. Kui õigusaktil on 

mitu samaaegset eesmärki või valdkonda, mis on lahutamatult seotud, ilma et üks neist oleks 

teis(t)e suhtes kõrvalise tähtsusega ja selle/nendega kaudses seoses, peab sellel õigusaktil 

olema mitu asjakohast õiguslikku alust,3 kui nende õiguslike aluste jaoks ette nähtud 

menetlused ei ole ühildamatud Euroopa Parlamendi õigusega ja ei kahjusta seda4. 

IV. Esildatud meetme eesmärk ja sisu 

Käesoleva ettepaneku eesmärk komisjoni seletuskirja kohaselt on luua keskne süsteem, mille 

kaudu liikmesriigid teevad omavahel koostööd ja mille jaoks on vaja ühist struktuuri ja 

ühtseid kasutuseeskirju. Lisaks kehtestatakse sellega kõikide liikmesriikide jaoks ühtsed 

normid, mis käsitlevad välispiiridel tehtavat kontrolli ja süsteemile juurdepääsu, sealhulgas 

õiguskaitse eesmärgil.  

Ettepaneku põhjenduses 9 on öeldud, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi eesmärk 

peaks olema parandada välispiiride haldamist, vältida ebaseaduslikku sisserännet ja 

hõlbustada rändevoogude juhtimist. Põhjenduse 16 kohaselt on võitluses terroriaktide ja 

muude raskete kuritegude vastu oluline, et õiguskaitseasutustel oleks oma ülesannete 

täitmiseks kõige ajakohasem teave, ning seepärast peaksid riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi andmed olema kavandatavas määruses sätestatud tingimustel kättesaadavad 

liikmesriikide määratud asutustele ja Euroopa Politseiametile (Europol). Põhjenduses 17 

rõhutatakse Europoli suurt tähtsust liikmesriikide piiriülese kuritegevuse uurimisega 

tegelevate ametiasutuste vahelises koostöös, kuna ta toetab kuritegevuse tõkestamist, 

analüüsimist ja uurimist terves liidus, mistõttu peaks ka Europolil olema oma ülesannete 

raames ja kooskõlas nõukogu otsusega 2009/371/JSK (praegu määrus 2016/794, mis käsitleb 

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol)5) juurdepääs riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi andmetele. 

Lisaks sätestatakse kavandatava määruse reguleerimiseset määratlevas artiklis 1, et see 

hõlmab a) riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomist eesmärgiga vältida piiril 

tehtavate kontrollide pikalevenimist, parandada kolmandate riikide kodanike suhtes piiril 

tehtava kontrolli kvaliteeti ning tagada viibimisaja ületajate süstemaatiline ja usaldusväärne 

tuvastamine, ning b) tingimusi, mille kohaselt võivad liikmesriikide määratud 

õiguskaitseasutused ja Euroopa Politseiamet (Europol) saada juurdepääsu päringute 

tegemiseks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis terroriaktide või muude raskete 

kuritegude ennetamise, avastamise ja uurimise eesmärgil.  

                                                 
1 Kohtuasi C-269/97: komisjon vs. nõukogu, EKL 2000, lk I-2257, punkt 44. 
2 Kohtuasi C-137/12: komisjon vs. nõukogu, EU:C:2013:675, punkt 53; kohtuasi C-490/10: parlament vs. 

nõukogu, EU:C:2012:525, punkt 45; kohtuasi C-155/07: parlament vs. nõukogu, EKL 2008, lk I-08103, 

punkt 34. 
3 Kohtuasi C-211/01: komisjon vs. nõukogu, EKL 2003, lk I-08913, punkt 40; kohtuasi C-178/03: komisjon vs. 

parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43–56. 
4 Kohtuasi C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17–25; kohtuasi C-

268/94: Portugal vs. nõukogu, EKL 1996, lk I-6177. 
5 ELT L 135, 24.5.2016, lk 53, vt artikli 17 lõige 3. 
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Määruse ettepaneku sisu hõlmab määratlusi artiklis 3, riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi kasutuselevõttu eu-LISA poolt, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi 

konkreetseid eesmärke (artikkel 5), süsteemi tehnilist ülesehitust (artikkel 6) ning 

koostalitlusvõimet VISiga puudutavaid küsimusi (artikkel 7); samuti kehtestatakse määruse 

ettepanekuga teatud sätted tingimuste kohta, mis reguleerivad liikmesriikide määratud 

pädevate asutuste juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile. II peatükis 

kehtestatakse sätted, mis reguleerivad piirivalveasutustes andmete sisestamist riiki sisenemise 

ja riigist lahkumise süsteemi ning nende andmete kasutamist, hõlmates viisaomanike 

isikuandmeid (artikkel 14), viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike 

isikuandmeid (artikkel 15), sisenemiskeelu saanud kolmandate riikide kodanike isikuandmeid 

(artikkel 16) ning andmeid, mis tuleb lisada viibimisloa kehtetuks tunnistamise, tühistamise 

või pikendamise korral (artikkel 17). 

Ettepaneku III peatükis käsitletakse andmete sisestamist ning riiki sisenemise ja riigist 

lahkumise süsteemi kasutamist teistes asutustes, nagu viisasid välja andvad asutused, kes 

teevad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis päringuid viisataotluste läbivaatamiseks 

ja nende kohta otsuste vastu võtmiseks (artikkel 22), pädevad asutused, kes kasutavad 

süsteemi eesmärgiga vaadata läbi riiklikus lihtsustusprogrammis osalemise taotlused 

(artikkel 23), asutused, kes on pädevad kontrollima liikmesriigi territooriumil kolmanda riigi 

kodaniku isikusamasust ning seda, kas on täidetud liikmesriigi territooriumile sisenemise või 

seal viibimise tingimused (artikkel 24). IV peatükis käsitletakse liikmesriikide määratud 

õiguskaitseasutuste (artiklid 26, 28 ja 29) ning Europoli määratud asutuse (artiklid 27 ja 30) 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile juurdepääsu korda ja tingimusi. 

V–VII peatükis käsitletakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis olevate andmete 

haldust, mille hulka kuuluvad andmete säilitamise tähtajad, andmete töötlemine, andmete 

edastamine kolmandatele riikidele, andmete turvalisus, teabe andmine isiklike toimikute 

kohta, õigus süsteemis hoitavate andmetega tutvuda, lasta neid parandada ja kustutada ning 

seonduvad õiguskaitsevahendid, Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalveõigus ning 

isikuandmete kaitse õiguskaitse eesmärgil antud juurdepääsu korral. VIII peatükis käsitletakse 

teiste olemasolevate liidu õigusaktide vajalikke muudatusi, IX peatükis aga kehtestatakse 

lõppsätted kulude, andmete aruannete ja statistika koostamiseks kasutamise, koolituse ning 

riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi arendamise järelevalve ja hindamise kohta. 

V. Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine 

Komisjon tegi ettepaneku kasutada riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomise 

õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punkte b ja d. ELi 

toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktidega b ja d on ette nähtud, et Euroopa Parlamendil 

ja nõukogul on võimalik võtta meetmeid, mis käsitlevad välispiire ületavate isikute suhtes 

teostatavat kontrolli, ning eesmärgiga kehtestada järk-järgult välispiiride integreeritud 

piirivalvesüsteem. Seepärast loetakse ELi toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punkte b ja d 

sobivaks õiguslikuks aluseks, et veelgi täpsustada liikmesriikide välispiiride ületamisega 

seotud meetmeid ning töötada välja normid ja kord, mida liikmesriikidel tuleb järgida isikute 

kontrollimisel välispiiridel. 

Lisaks tugineb muudetud ettepanek ELi toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktile a, mis 

kuulub politseikoostööd käsitleva 5. peatüki alla ning millega nähakse ette, et Euroopa 

Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada meetmeid 
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muu hulgas seoses asjakohaste andmete kogumise, säilitamise, töötlemise, analüüsi ja 

vahetusega kõikide liikmesriikide pädevate asutuste vahelise politseikoostöö raames. 

Seepärast on ELi toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punkti a peetud sobivaks õiguslikuks 

aluseks, mille põhjal võimaldada riiklikele õiguskaitseasutustele juurdepääs riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemile. 

Lisaks loetakse Europolile rangete tingimuste alusel riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemile juurdepääsu võimaldamise puhul sobivaks õiguslikuks aluseks ELi toimimise 

lepingu artikli 88 lõike 2 punkti a, mille järgi Euroopa Parlament ja nõukogu määravad 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste abil muu hulgas kindlaks Europoli ülesanded, 

mille hulka kuuluvad liikmesriikide asutustelt, kolmandatelt riikidelt või organitelt saadud 

andmete, eelkõige liikmesriikide või kolmandate riikide ametiasutuste või organite edastatud 

teabe kogumine, säilitamine, töötlemine, analüüs ja vahetus. 

Pidades silmas ettepaneku sisu ja eesmärki kehtestada kõigis liikmesriikides ühtsed eeskirjad, 

mis reguleerivad välispiiridel tehtavaid piirikontrolle ning liikmesriikide pädevate asutuste ja 

Europoli juurdepääsu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil, 

näib, et ettepanekul on kaks eesmärki – välispiiride haldus ning õiguskaitseasutuste 

juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile terroriaktide ja muude raskete 

kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks. Europolile antud juurdepääs riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi andmebaasile kuulub selle üldise eesmärgi alla, 

aidates kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude ennetamisele, avastamisele ja 

uurimisele. Seetõttu ei ole see määruse ettepaneku eraldi eesmärk1. Lisaks ei kehtestata 

kavandatava määrusega uusi ülesandeid ega soovita muuta Europoli olemasolevaid 

ülesandeid seoses andmete kogumise, säilitamise, töötlemise, analüüsi ja vahetusega, mis on 

ette nähtud ELi toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punktiga a ning Europoli määruse 

artikli 17 lõikega 3, millega on juba ette nähtud Europoli juurdepääs liidu teabesüsteemides 

sisalduvatele andmetele ning kõnealuse juurdepääsu ja andmete kasutamise reguleerimine 

kohaldatavate liidu õigusaktidega2. Välja arvatud kavandatava määruse artiklid 27 ja 30, 

milles kehtestatakse Europoliga seotud erieeskirjad, viidatakse ülejäänud juhtudel Europolile 

üksnes koos teiste riiklike õiguskaitseasutustega3. 

VI. Järeldus ja soovitus 

Eespool öeldut silmas pidades ja kuna i) määruse ettepaneku Europoli käsitlevad sätted 

kuuluvad üldise eesmärgi alla aidata kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude 

ennetamisele, avastamisele ja uurimisele; ii) sisuliselt tuleb neid pidada kahe põhikomponendi 

osas teisejärguliseks ning iii) kuna need on kooskõlas Europoli suhtes kohaldatavate 

olemasolevate õigusaktidega ning Europoli mandaat ega pädevus ei muutu, siis ei ole riiki 

sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käsitlevas määruse ettepanekus otseselt vaja 

nimetada õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 88 lõike 2 punkti a. 

Õiguskomisjon otsustas 12. juuni 2017. aasta koosolekul 12 poolt- ja 11 vastuhäälega ning 

2 erapooletuga4 soovitada kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil ELi toimimise 

                                                 
1 Vt SJ-0335/16, lk 5. 
2 ELT L135, 24.5.2016, lk 53. 
3 Vt näiteks: riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi käsitleva määruse ettepaneku artikli 38 lõige 4 ja 

artikli 44 lõike 1 punkt a. 
4 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (aseesimees), 
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lepingu artikli 88 lõike 2 punkt a kavandatava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide 

välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete 

ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011) õiguslike aluste 

hulgast välja jätta. 

 

Lugupidamisega 

 

Pavel Svoboda 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 

                                                                                                                                                         
Jean-Marie Cavada (aseesimees), Laura Ferrara (aseesimees), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique 

Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (Tadeusz Zwiefka asendusliige 

vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (Jiři Maštálka 

asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Merja Kyllönen (Kostas Chrysogonose asendusliige 

vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferraguti asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Virginie 

Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn Regneri asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), 

József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 


