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 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 
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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

esityksestä neuvoston asetukseksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan 

syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 

(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)) 

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi (09941/2017), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

86 artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0229/2017), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

suosituksen (A8-0290/2017), 

1. antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



 

PE609.373v02-00 6/10 RR\1135719FI.docx 

FI 

PERUSTELUT 

Euroopan unionin talousarviota ja sen taloudellisia etuja vahingoittavilta rikoksilta suojelu ja 

niitä koskeva syytteeseenpano kuuluvat nykyään jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. 

OLAFilla, Eurojustilla ja Europolilla ei ole toimeksiantoa rikostutkinnan toteuttamiseen, ja 

EPPO korjaa tämän institutionaalisen puutteen.  

 

EPPOn perustaminen muuttaa perusteellisesti tapaa, jolla unionin taloudellisia etuja 

suojellaan. Se kokoaa eurooppalaiset ja kansalliset lainvalvontatoimet EU:hun kohdistuvien 

petosten torjumiseksi yhtenäisesti, saumattomasti ja tehokkaasti. Nykyisin vain kansalliset 

viranomaiset voivat toteuttaa EU:hun kohdistuvia petoksia koskevia tutkinta- ja syytetoimia, 

mutta niiden toimivalta päättyy niiden oman maan rajalle.  

 

Komissio esitti 17. heinäkuuta 2013 ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 

perustamista koskevaksi neuvoston asetukseksi, jossa määritellään sen toimivalta ja 

menettelyt. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 86 artikla sisältää 

oikeusperustan ja säännöt EPPOn perustamiselle. Kyseisen 86 artiklan nojalla ehdotettava 

asetus on annettava erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen: neuvosto tekee ratkaisunsa 

yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.  

 

Neuvosto pani merkille kokouksessaan 7. helmikuuta 2017, ettei ehdotuksesta vallitse 

yksimielisyyttä. SEUT:n 86 artiklan mukaan ryhmä, johon kuuluu vähintään yhdeksän 

jäsenvaltiota, voi tällöin pyytää asetusehdotuksen saattamista Eurooppa-neuvoston 

käsiteltäväksi viimeisenä keinona yhteisymmärrykseen pääsemiseksi. Esittelijä pitää 

valitettavana, että tiiviimpään yhteistyöhön osallistuu toistaiseksi vain 20 jäsenvaltiota, ja 

rohkaisee osallistumattomia jäsenvaltioita liittymään siihen mukaan tulevaisuudessa.  

 

Tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyivät 8. kesäkuuta 2017 ehdotusta 

koskevan yleisnäkemyksen. 

 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kolme EPPOa käsittelevää väliaikaista mietintöä 

(vuosina 2014, 2015 ja 2016), joissa se on tuonut esille eräitä huolenaiheita, jotka koskevat 

EPPOn toimivaltaa, PIF-direktiiviä ja alv-petoksia, rakennetta, tutkintatoimia, prosessuaalisia 

oikeuksia, laillisuusvalvontaa ja suhteita muihin asiaankuuluviin EU:n virastoihin.  

 

 EPPOn rakenne  

EPPO perustetaan unionin elimenä, jonka rakenne on hajautettu siten, että tavoitteena on 

integroida siihen kansalliset lainvalvontaviranomaiset. EPPOa johtaa Euroopan syyttäjä, ja 

kutakin osallistuvaa jäsenvaltiota edustaa yksi syyttäjä. Asetuksen mukaisesti tutkintatoimien 

toteuttamisesta vastaavat kussakin jäsenvaltiossa toimivat valtuutetut Euroopan syyttäjät. 

Jäsenvaltioissa toimivien valtuutettujen Euroopan syyttäjien määrä päätetään kansallisella 

tasolla, mutta heitä olisi oltava kussakin ainakin yksi. Valtuutetut syyttäjät ovat EPPOn 
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olennainen osa, mutta he toimivat edelleen myös kansallisina syyttäjinä. EPPOssa he toimivat 

täysin riippumattomina kansallisista syyttäjälaitoksista. 

 

 Toimivalta 

EPPO vastaa unionin taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tutkimisesta sekä niiden 

tekijöiden asettamisesta syytteeseen ja tuomittaviksi. Syyttäjän tehtävät toteutetaan tällaisia 

tekoja koskevissa rikosasioissa jäsenvaltioiden toimivaltaisissa tuomioistuimissa.  

 

EPPOn toimivallasta ja menettelyistä säädetään myös ehdotetussa direktiivissä unionin 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 

(’PIF-direktiivi’). Parlamentti ja neuvosto pääsivät joulukuussa 2016 alustavaan sopimukseen 

PIF-ehdotuksesta. Ne sopivat vakavien rajatylittävien alv-petostapausten sisällyttämisestä 

direktiivin soveltamisalaan ja vahvistivat kynnysarvoksi 10 miljoonaa euroa.  

 

Esittelijä pitää myönteisenä, että ”vahinkoa” koskevaa kriteeriä on suurelta osin lievennetty 

ehdotukseen tehdyillä poikkeuksilla eikä sitä enää sovelleta PIF-direktiivin 3 artiklan a, b ja d 

alakohtaan (muut kuin hankintoihin liittyvät menot, hankintoihin liittyvät menot ja alv:hen 

perustuvista omista varoista saatavat tulot). Ehdotukseen on sisällytetty mahdollisuus siirtää 

kansallisilta viranomaisilta EPPOlle tapauksia, joiden osalta EPPO ei muutoin pystyisi 

käyttämään toimivaltaa.  

 

EPPO-asetuksella laajennetaan kansallisten viranomaisten ilmoitusvelvoitteita ja lisätään 

EPPOn mahdollisuuksia pyytää lisätietoja. EPPOn toimivaltaan kuuluvien vakavien rikosten 

rajatylittävää ulottuvuutta voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa.  

 

 Laillisuusvalvonta 

EPPO-asetuksella varmistetaan kansallisten tuomioistuinten harjoittamaa laillisuusvalvontaa 

koskeva kattava järjestelmä ja annetaan mahdollisuus saattaa asia suoraan Euroopan unionin 

tuomioistuimen käsiteltäväksi (asian käsittelyn lopettamista koskeva EPPOn päätös, joka 

riitautetaan EU:n lainsäädännön nojalla, EPPOn aiheuttamien vahinkojen korvaamista 

koskevat riidat, välityslausekkeita koskevat kiistat, henkilöstöön liittyviä asioita koskevat 

riidat sekä päätökset, jotka vaikuttavat rekisteröidyn oikeuksiin, kuten yleisön oikeuteen 

tutustua asiakirjoihin). 

 

 Tutkintatoimenpiteet 

EPPOlla on tutkintansa toteuttamiseksi käytettävissään riittävät tutkintatoimenpiteet. 

Asetuksen 30 artiklassa luetellaan toimenpiteet tapauksissa, joissa tutkinnan kohteena olevan 

rikoksen enimmäisseuraamuksena on vähintään neljä vuotta vankeutta. Tässä yhteydessä 

lainsäätäjät ovat sopineet kriteereistä, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat pyytää 

tutkintatoimenpiteitä rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annetussa 

direktiivissä 2014/41/EU vahvistetun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen nojalla.  
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 Menettelytakeet 

Epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisten oikeuksien suojelu taataan noudattaen kaikilta osin 

perusoikeuskirjaan kirjattuja epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia. Asetuksessa säädetään 

EPPOn epäiltyinä olevien oikeudesta puolustukseen ja etenkin oikeudesta oikeusapuun, 

oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin, tiedonsaantioikeudesta ja oikeudesta tutustua asiaan 

liittyvään aineistoon sekä oikeudesta esittää todisteita ja pyytää EPPOa keräämään todisteita 

epäillyn puolesta. 

 

 Eurojust, OLAF ja Europol 

Tarpeellisena välineenä tehtäviensä suorittamiseksi EPPO voi luoda ja pitää yllä 

yhteistyösuhteita olemassa oleviin unionin virastoihin, elimiin ja laitoksiin, kuten Eurojustiin, 

OLAFiin ja Europoliin.  

 

Etenkin EPPOn ja Eurojustin toimivalta on määriteltävä selkeästi oikeusvarmuuden 

turvaamiseksi. Jotta vältetään haitallinen toisto ja päällekkäinen toimivalta näiden kahden 

viraston välillä, toimivalta on rajattava ja määriteltävä selkeästi. Kyseiset kaksi virastoa 

voivat tapauskohtaisesti ja täsmällisten kriteerien pohjalta työskennellä tiiviisti keskenään 

vaihtaen tutkintatoimiaan koskevia tietoja. 

EPPO luo OLAFiin tiiviin yhteistyösuhteen, joka koskee etenkin tietojenvaihtoa. Asetuksessa 

on säännöksiä, joiden avulla vältetään samoja tosiseikkoja koskevat rinnakkaiset tutkimukset. 

EPPO voi pyytää OLAFia antamaan tietoja, helpottamaan koordinointia ja tekemään 

hallinnollisia tutkimuksia.  

EPPOn ja Europolin suhde perustuu tiiviiseen yhteistyöhön, ja EPPO voi saada pyynnöstä 

kaikki rikokseen liittyvät Europolin hallussa olevat tiedot, jos niitä tarvitaan sen tutkintaa 

varten. 

 

 Osallistumattomat maat 

Esittelijä pitää myönteisenä neuvoston päätöstä sisällyttää 59 a artiklan säännöksiin, jotka 

koskevat EPPOn ja tiiviimpään yhteistyöhön osallistumattomien jäsenvaltioiden suhteita, 

pyyntö, että nämä ilmoittavat EPPOn toimivaltaiseksi viranomaiseksi rikosasioissa tehtävän 

oikeudellisen yhteistyön osalta. 

 

 Päätelmät 

Esittelijä olisi toivonut kunnianhimoisempaa asetusta, mutta hän katsoo, että Euroopan 

parlamentin huolenaiheet on suurelta osin otettu huomioon nykyisessä tekstissä. 

Esittelijä pitää valitettavana, että kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät osallistu Euroopan 

syyttäjänviraston perustamiseen, mutta hän on ilahtunut siitä, että 20 jäsenvaltiota on 

hyväksynyt yleisnäkemyksen, joka sisältää erityisesti PIF-rikokset ja varsinkin vakavat 

alv-petokset. Esittelijä rohkaisee osallistumattomia jäsenvaltioita liittymään mukaan 

tiiviimpään yhteistyöhön tulevaisuudessa. 
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