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Pratarmė

Europolas aktyviai dalyvavo rengiant strategiją ir siekia prisidėti prie jos sėkmingo įgyvendinimo.
ES vidaus saugumo strategijoje Europos policijos
biurui numatomas svarbiausias vaidmuo. Tai suteiks
Europolui galimybę geriau vykdyti savo įgaliojimus
teikti operatyvinę pagalbą kovojant su organizuotu
nusikalstamumu ir terorizmu. Strategija pagrįsta
suderinto Europos saugumo modelio, paremto
žvalgybos informacija pagrįstu policijos darbu, idėja.
Tai padės apibrėžti bendrus ES prioritetus ir geriau
suprasti grėsmes ES vidaus saugumui. Žvalgybos
informacija pagrįsto policijos darbo sąvoka buvo
visos Europolo strateginio vertinimo veiklos pagrindas ir esmė. Taryba jau priėmė sprendimą dėl naujo
ES politikos ciklo sistemos, o tai leis strategijoje nustatytus siekius įgyvendinti praktikoje.

Kviečiame susipažinti su Europolo veiklos apžvalga –
bendrąja Europolo veiklos ataskaita, kurioje apžvelgiamas Europolo darbas 2010 m.
Šiuo leidiniu siekiama paaiškinti, kaip Europolas prisideda prie kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu Europoje, ir kartu įvykdomas įpareigojimas
pateikti metinę bendrąją veiklos ataskaitą pagal Tarybos sprendimo dėl Europolo 37 straipsnio 10 dalies
c punktą. Europolo veiklos apžvalga – bendroji Europolo veiklos ataskaita pateikiama Europos Sąjungos
Tarybai patvirtinti, o Taryba ją perduoda Europos Parlamentui susipažinti. Be to, Europolo veiklos apžvalga
pateikiama plačiajai visuomenei ir aptariama Europos
Parlamente – tai padeda užtikrinti didesnį Europolo
veiklos skaidrumą.
Pasibaigus 2010 m., pasibaigė pirmieji Europolo veiklos kaip visavertės ES institucijos metai, kuriais jis
toliau vykdė savo misiją – remti ES teisėsaugos institucijas visų rūšių sunkių tarptautinių nusikaltimų ir
terorizmo prevencijos ir kovos su jais srityje. 2010 m.
priimta Europos Sąjungos vidaus saugumo strategija.

2010 m., priėmus ES ir JAV susitarimą dėl terorizmo
ﬁnansavimo sekimo programos (angl. TFTP), kuris
įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d., svarbiausias vaidmuo – įstaigos, atsakingos už JAV prašymų paskirtiesiems ﬁnansinių mokėjimų pranešimų paslaugų
teikėjams Europos Sąjungoje tikrinimą – buvo skirtas
Europolui. Šio naujos rūšies JAV ir ES bendradarbiavimo tikslas – nustatyti teroristų ﬁnansus, juos sekti
ir persekioti.
Ateinantys metai Europolui bus tokios pat aktyvios
veiklos metai. Vienas iš pirmųjų mūsų prioritetų bus
įgyvendinti patobulintą Europos kriminalinės žvalgybos informacijos modelio programą – tai bus pradėta
paskelbus kitą ES organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą (angl. OCTA) 2011 m. gegužės mėn. ir
Europos Sąjungos Tarybai suformulavus prioritetus
kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje. Taip
pat pradėsime keisti savo strateginį vertinimą, į kurį
bus įtraukta sunkių nusikaltimų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas – jis pirmą kartą bus
pradėtas 2013 m.
Per kelerius pastaruosius metus dinamiška Europolo
plėtra įsibėgėjo ir institucijos valdyba glaudžiai benEUROPOLO VEIKLOS APŽVALGA | 5

dradarbiauja su Europos Komisija, siekdama atlikti
nuoseklų ir nepriklausomą naują teisinį statusą įgijusios institucijos darbo veiksmingumo įvertinimą.
Tarptautinių nusikaltėlių ir teroristų tinklų sunaikinimas tebėra pagrindinis Europolo darbas ir svarbiausia
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užduotis. Siekdamas padėti išspręsti su šiomis grėsmėmis susijusius klausimus, Europolas ir toliau padės
valstybėms narėms atlikti tyrimus, vykdyti operatyvinius veiksmus ir projektus.
Rob Wainwright
Europolo direktorius

1. Apie Europolą

1.1.

Misija, prioritetai
ir vizija

Europolo, kaip Europos Sąjungos teisėsaugos institucijos, misija – remti savo valstybes nares visų rūšių
sunkių tarptautinių nusikaltimų ir terorizmo prevencijos ir kovos su jais srityje. Jo funkcija – padėti sukurti
saugesnę Europą visų ES piliečių labui padedant ES
teisėsaugos institucijoms keistis kriminalinės žvalgybos informacija ir ją analizuoti.
Stambaus masto nusikaltėlių ir teroristų tinklai kelia
didelę grėsmę ES vidaus saugumui ir jos žmonių saugai ir pragyvenimui. Didžiausią grėsmę saugumui
kelia terorizmas, tarptautinė neteisėta prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, euro valiutos ir mokėjimo
kortelių klastojimas, sukčiavimas, korupcija ir pinigų
plovimas, taip pat kita veikla, susijusi su organizuoto
nusikalstamumo grupuočių dalyvavimu ekonomikoje. Taip pat kyla naujų pavojų, kuriuos kelia elektroniniai nusikaltimai, PVM sukčiavimas ir kiti įmantrūs
nusikaltimai, daromi piktnaudžiaujant šiuolaikinėmis
technologijomis ir laisvėmis, kurias siūlo ES vidaus
rinka. Visas šias sritis Europos Sąjungos Ministrų
Taryba paskelbė prioritetinėmis.

Europolas, kurį 2010 m. sustiprino jo įgaliojimų ir
pajėgumų reforma, kuria naują atsaką į šias grėsmes.
Europolo vizija – padėti sukurti saugesnę Europą
teikiant valstybių narių teisėsaugos institucijoms
geriausią įmanomą pagalbą. Tai bus įgyvendinta
pateikiant Europos Sąjungai unikalų operatyvinių
paslaugų kompleksą, visų pirma plėtojant:
• teisėsaugos operacijų paramos centrą,
• kriminalinės informacijos centrą ir
• teisėsaugos ekspertinių žinių centrą.
2010 m. priimta ES vidaus saugumo strategija – esminis dokumentas, formuojant ilgalaikę ES politiką teisėsaugos srityje. Vidaus saugumo strategijoje nurodomi
įvairūs Europos vidaus saugumo politikos aspektai ir
išvardijamos strateginės veiksmų gairės. Strategija
papildyta Europos Komisijos komunikatu (1), kuriuo
siekiama paskatinti strategijos įgyvendinimą. Komunikate nustatyti penki tikslai saugumo srityje. Trys iš
jų – būtent nusikaltėlių tinklų naikinimas, terorizmo
prevencija ir kibernetinės erdvės saugumas – iš esmės
priklauso Europolo kompetencijai. Konkretūs veiksmai, kurių siūlo imtis Komisija šiems tikslams pasiekti,
iš tikrųjų susiję su gerai išvystytomis Europolo kompetencijos sritimis.
Šiais dviem dokumentais Europolui skiriamas svarbus įgyvendinimo vaidmuo ir suteikiama svarbi tolesnės plėtros ateinančiais metais galimybė. Žvalgybos
informacija pagrįstas policijos darbas dokumentuose
numatomas kaip viena iš svarbiausių koncepcijų. Be
to, strategijoje teisingai nustatytas Europolo vaidmuo – konstatuota, kad pagrindiniai jo tikslai yra
rinkti informaciją ir ja keistis bei palengvinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą joms kovojant su
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Strategijoje taip pat pabrėžiamas Europolo, kaip reguliariai
rengiamų grėsmės įvertinimų teikėjo, vaidmuo.

Nusikalstamumo centrai, apibūdinti ES organizuoto
nusikalstamumo grėsmės įvertinime

(1) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas. Penki žingsniai kuriant saugesnę Europą“
(COM(2010) 673 galutinis).
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2010 m. išorės paslaugų teikėjas EPSI Rating atliko
internetinę apklausą dėl klientų lūkesčių patenkinimo. Iš apklausos rezultatų matyti, kad klientų
lūkesčių, susijusių su Europolu, patenkinimo laipsnis
didėja. Visose srityse, išskyrus vieną, rezultatai buvo
geriausi nuo 2002 m., kai pradėta vykdyti Europolo
klientų apklausa. Visi 57 Europolo produktai buvo
įvertinti teigiamai.

kartu su Europolo ištisą parą, septynias dienas per
savaitę veikiančiu didelio saugumo operatyvinių
paslaugų centru ir jo saugiomis duomenų bazėmis,
sėkmingai sunaikino daugelį nusikaltėlių ir teroristų
tinklų, suėmė tūkstančius pavojingų nusikaltėlių,
susigrąžino milijonus eurų ir išgelbėjo šimtus nusikaltimų aukų, įskaitant parduotus vaikus.

Pagrindiniai faktai apie
Europolą (2010 m.)

EUROPOLO KLIENTŲ NUOMONĖ APIE INSTITUCIJĄ
85
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tant 129 Europolo ryšių palaikymo pareigūnus.
Biudžetas: 92,8 mln. EUR.
Teikiamos paslaugos: 27 ES valstybėms narėms,
500 mln. ES piliečių.
Teikiama pagalba: 12 000 tarptautinių teisėsaugos tyrimų.
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< 60 žema(s), 60–75 – vidutinė (-is), > 75 aukšta(s) (labai aukšta(s))

Šaltinis: 2010 m. Europolo klientų apklausa.

1.2. Ištekliai
Europolas naudoja savo unikalias informacijos priemones ir 698 darbuotojų, įskaitant 100 analitikų,
ekspertines žinias, kad nustatytų ir susektų pavojingiausius nusikaltėlių ir teroristų tinklus Europoje.
Teisėsaugos agentūros, kurioms Europole atstovauja
129 Europolo ryšių palaikymo pareigūnai, dirbantys
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2010 m. Europolas tapo ES agentūra ir nuo to laiko
ﬁnansuojamas iš ES biudžeto. Formuojant Europolo
biudžetą tam tikrą vaidmenį atlieka ir Europolo valdyba, ir Europos Komisija, ir Europos Sąjungos Taryba
bei Europos Parlamentas. Iš pradžių Europolo 2010 m.
biudžetas sudarė 80,1 mln. EUR. Siekiant palengvinti
jo pertvarkymą į agentūrą, į 2010 m. perkelti 2009 m.
asignavimai buvo įtraukti į 2010 m. biudžetą. Be to,
biudžetą papildė Komisijos dotacijos ir tam tikros
papildomos pajamos. Papildoma suma sudaro beveik
12,7 mln. EUR, taigi bendrą pataisytą 2010 m. biudžetą sudaro 92,8 mln. EUR.

2. Kaip dirba Europolas

© Fabiana Scarazzato

Tarptautinės nusikaltėlių ir teroristų grupuotės veikia visame pasaulyje, naudodamosi naujausiomis
technologijomis. Siekdamas užtikrinti veiksmingą
ir koordinuotą atsaką, Europolas turi būti lygiai toks

pat lankstus ir novatoriškas, kad užtikrintų pažangius
savo veiklos metodus ir darbo priemones. Europolas
tvarko modernias duomenų bazes ir ryšių kanalus,
siūlydamas saugias priemones saugoti pagrindinę
informaciją, sparčiai jos ieškoti, vizualizuoti, analizuoti
ir susieti. Šiai informacijai rinkti, analizuoti ir skleisti
reikia keistis dideliais asmens duomenų kiekiais. Vykdydamas šias funkcijas, Europolas laikosi griežčiausių
duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartų.
Visos Europolo duomenų bazės ir paslaugos prieinamos ištisą parą, septynias dienas per savaitę. Bet
kuriai valstybei narei paprašius, mes taip pat komandiruojame ekspertus ir suteikiame galimybę naudotis mūsų paslaugomis per vietoje įkuriamą mobilųjį
biurą.

Ištisą parą, septynias dienas per savaitę veikiantis
Europolo operatyvinis centras
Ištisą parą, septynias dienas per savaitę veikiantis Europolo operatyvinis centras yra vienas bendras
Europolo, valstybių narių ir trečiųjų šalių keitimosi duomenimis punktas. Operatyvinis centras atlieka
penkias pagrindines funkcijas:
• Centralizuota patikrų paslauga: gaunami duomenys greitai sutikrinami su visais esamais duomenimis.
Operatyvinė informacija Europolo sistemoje apdorojama naudojant analizei skirtas darbo bylas (angl.
AWF), kuriose dėmesys sutelkiamas į konkrečią nusikalstamumo sritį. Jeigu rezultatų gaunama iš kelių
analizei skirtų darbo bylų, ši informacija sujungiama į vieną analitinę ataskaitą ir duomenis teikiančiai
šaliai skubiai pateikiamas atsakymas atkreipiant dėmesį į sąsajas, kad būtų galima nustatyti naujas
tendencijas ir pokyčius ES nusikalstamumo srityje.
• Pagal savo naująjį teisinį pagrindą Europolas gali apdoroti asmens duomenis, kad nustatytų, ar tokie
duomenys yra svarbūs Europolo užduotims ir ar juos galima įtraukti į Europolo informacinę sistemą
ar į analizei skirtas darbo bylas.
• Analitinė pagalba „teminėse“ bylose: Europolas dabar gali skubiai išanalizuoti bylas ir duomenis,
susijusius su keliais esamais analitiniais projektais.
• Ryšiai su trečiosiomis šalimis: operatyvinis centras apdoroja visą informaciją, kuria keičiamasi su trečiosiomis šalimis, ir užtikrina, kad duomenys būtų persiunčiami tinkamam projektui toliau apdoroti,
o pirminis šių duomenų teikėjas laiku gautų tikslų atsakymą.
• Parama viešosios tvarkos palaikymui svarbiuose renginiuose: operatyvinis centras koordinuoja
pagalbą, kurią Europolas gali suteikti viešosios tvarkos palaikymui svarbiuose renginiuose, t. y. tuose
tarptautiniu mastu žinomuose sporto, ekonominiuose, politiniuose ar kultūriniuose susibūrimuose,
kurie gali tapti nusikaltėlių ir teroristų taikiniu ar kuriuose gali būti galimybių padaryti nusikaltimą ar
surengti teroristinį išpuolį.
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2.1. Europolo ryšių
palaikymo pareigūnų
tinklas
Europolo ryšių palaikymo pareigūnai užtikrina tiesioginį Europolo būstinės Hagoje ir 27 Europolo
nacionalinių padalinių valstybių narių sostinėse ryšį.
Tai unikalus tinklas, kurį sudaro 129 ryšių palaikymo
pareigūnai, atliekantys svarbų vaidmenį kasdienėje
teisėsaugos veikloje, padėdami keistis informacija,
taip pat teikdami pagalbą tęsiamiems tyrimams ir
juos koordinuodami. Europolas taip pat priima ryšių
palaikymo pareigūnus iš 10 ES nepriklausančių šalių
ir organizacijų, kurios bendradarbiauja su Europolu
remdamosi bendradarbiavimo susitarimais. Šis tinklas naudoja saugius ryšio kanalus, kuriuos užtikrina
Europolas. Be to, Europolas komandiravo du ryšių
palaikymo pareigūnus į Vašingtoną ir vieną į Interpolo būstinę Lione.

© Fotolia

niškai pažangią, patikimą, veiksmingą ir saugią ryšių
infrastruktūrą.

© Fotolia

2.2. Saugi ryšio
infrastruktūra
Siekdamas paremti savo operacijas ir teikti valstybėms narėms, ES nepriklausančioms šalims ir trečiosioms šalims vis daugiau operatyvinių ir strateginių
paslaugų, Europolas nuolat prižiūri ir plėtoja tech10 | EUROPOLO VEIKLOS APŽVALGA

Europolo infrastruktūros pagrindas yra jo tinklas,
jungiantis visas valstybes nares ir vis daugiau ES
nepriklausančių valstybių ir trečiųjų šalių, su kuriomis
Europolas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimus.
2010 m. sukurtos keturios naujos ES nepriklausančių
valstybių tinklo jungtys, taip pat atlikti keturi saugių
ekstraneto paslaugų naujinimai.
Tinklo infrastruktūros saugumas yra pagrindinis Europolo rūpestis, nes pažangiomis priemonėmis užtikrinamas saugumas yra svarbiausias siekiant išsaugoti
visų šalių, kurios dalijasi informacija ir žvalgybos duomenimis su Europolu ir per Europolą, pasitikėjimą.

Operacija „Fantomas“
2010 m. vasario mėn. Europolas padėjo Vokietijos policijai suimti penkis neteisėto imigrantų įvežimo tarpininkus, įskaitant tris pagrindinius įtariamuosius. Vykdydami šią operaciją, tyrimą atliekantys pareigūnai
atliko kratas 18 patalpų Berlyne, Brandenburge ir Saksonijoje. Be įrodomosios medžiagos, konﬁskuota
daugiau kaip 55 000 EUR vertės grynųjų pinigų suma, keli kompiuteriai, rankinis ginklas ir kokainas. Per
šias kratas namuose rasti devyni nelegalūs imigrantai iš Vietnamo.

© Bernhard Gorholt

Tyrimuose, kuriuos Europolas padėjo atlikti,
dėmesys sutelktas į daugiau kaip 20 įtariamųjų, neteisėtai gabenusių nelegalius imigrantus, kuriems buvo suteikiama „garantija“,
kad jie pasieks savo galutinį paskirties punktą,
net kai ankstesni neteisėto įvežimo bandymai
žlugdavo. Visai kelionei nustatyta kaina sudarė
maždaug 10 000 EUR ir ji galėjo trukti nuo kelių
dienų iki daugelio savaičių. Nelegalių imigrantų
šeimos dažnai parduodavo savo nekilnojamąjį
ar kitą turtą kelionei ﬁnansuoti.

Kai kuriais atvejais imigrantai neteisėtai parduodavo prekes, kaip antai cigaretes, kad ﬁnansuotų savo
tolesnę kelionę į Vakarų Europą – daugiausia Prancūziją ir Jungtinę Karalystę. Kaip sakė kai kurie iš neteisėtai gabentų imigrantų, vietnamiečiai Jungtinę Karalystę laiko svajonių vieta, nes čia jie gali lengvai
užsidirbti kaip sodininkai, prižiūrintys neteisėtas kanapių plantacijas ir jas saugantys.
Šiuo tyrimu siekta sunaikinti nusikaltėlių tinklą, kuris veikė visoje Europoje. Lygiagrečius tyrimus vykdė
Čekija, Prancūzija, Vengrija, Slovakija ir Jungtinė Karalystė. Šioje plataus masto operacijoje dalyvavo
daugiau kaip 250 tyrimą atliekančių Vokietijos federalinės policijos ir Berlyno policijos pareigūnų.
Dėl didelio atliekamų kratų namuose skaičiaus Europolo ekspertai dirbo operatyviniame koordinavimo
centre ir dalijosi techninėmis ekspertinėmis žiniomis bei teikė operatyvinę analitinę pagalbą. Vykdydamas tyrimą Europolas parengė kelias žvalgybos ataskaitas ir padėjo keistis žvalgybos duomenimis,
tai taip pat padėjo nustatyti naujų nusikaltėlių sąsajų.

2.3. Europolo informacinė
sistema
Pagrindinis Europos informacinės sistemos (EIS)
tikslas – susekti atitikmenis tarp duomenų, kuriuos
pateikė įvairios valstybės narės ir trečiosios šalys.
Daugiausia duomenų sistemai pateikė Vokietija, kiek
mažiau (mažėjimo tvarka) – Prancūzija, Belgija, Euro-

polas (trečiųjų šalių vardu) ir Ispanija. Reikėtų pažymėti, kad absoliuti dauguma EIS esančių duomenų
įkeliama į sistemą naudojant automatinio duomenų
įkėlimo sistemas.
Nauja sistemos versija buvo įdiegta 2010 m. pradžioje. Svarbiausias pakeitimas – automatinis tvarkymo kodų įvedimas. Tai suteikia valstybėms narėms
galimybę slaptesne informacija dalytis optimaliomis
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jų duomenų apsaugos sąlygomis. Be to, padaryta
didelė pažanga siekiant padėti valstybėms narėms
įdiegti automatinio duomenų įkėlimo priemones.
2010 m. savo automatinio duomenų įkėlimo sistemas

įdiegė Lenkija ir Jungtinė Karalystė. Bendras valstybių
narių, dabar galinčių automatiškai įkelti duomenis į
Europolo sistemas, skaičius padidėjo iki 12-os. Dar
kelios šalys rengiasi įdiegti šią priemonę.

Europolo informacinė sistema (2010 m. gruodžio mėn.)
Turinys:
• 174 459 objektai
• 35 585 subjektai
Palyginti su 2009 m. gruodžio mėn., objektų skaičius Europolo informacinėje sistemoje padidėjo 28 proc.
Pagrindinės nusikalstamumo sritys:
• neteisėta prekyba narkotikais, 26 proc. visų objektų,
• prekyba žmonėmis, 24 proc.,
• pinigų klastojimas, 20 proc.,
• plėšimas, 9 proc.,
• sukčiavimas ir apgaulė, 4 proc.
Naudojimas:
• 2010 m. nauji duomenys į Europos informacinę sistemą įterpti 137 339 kartus.
• 2010 m. sistemoje atliktos 147 345 paieškos.

Tvarkymo kodai
Tvarkymo kodai – tai būdas apsaugoti informacijos šaltinį. Kodais užtikrinamas informacijos saugumas
ir saugus bei tinkamas jos apdorojimas atsižvelgiant į informacijos savininko pageidavimus ir visiškai
laikantis valstybių narių nacionalinių teisinių taisyklių. Tvarkymo kodai rodo, kas gali būti atliekama su
konkrečia informacija ir kas gali turėti prie jos prieigą ateityje.

2.4. Saugaus informacijos
mainų tinklo programa
Saugaus informacijos mainų tinklo programa (angl.
SIENA) yra naujos kartos priemonė, kurios paskirtis – sudaryti sąlygas Europolui, valstybėms narėms
12 | EUROPOLO VEIKLOS APŽVALGA

ir trečiosioms šalims, kurios yra sudariusios su Europolu bendradarbiavimo susitarimus, greitai, saugiai ir
patogiai bendrauti ir keistis operatyvine ir strategine
su nusikalstamumu susijusia informacija ir žvalgybos
duomenimis.

Keitimasis informacija naudojant programą SIENA (2010 m.)
• Inicijuotos 11 738 naujos bylos, mėnesio vidurkis – 978, t. y. 12 proc. daugiau, palyginti su 2009 m.
• 29 proc. naujų bylų susijusios su narkotikais, kiek mažiau su sukčiavimu ir apgaule (16 proc.), pinigų
klastojimu (13 proc.), nelegalia imigracija (9 proc.) ir kitomis nesąžiningomis mokėjimo priemonėmis
(8 proc.).

• Apsikeista 250 978 operatyviniais pranešimais, įskaitant valstybių narių, Europolo ir trečiųjų šalių
pranešimus; mėnesio vidurkis – 20 940.

SIENA naudojama nuo 2009 m. liepos 1 d. Kuriant
programą ir ją naudojant, daug dėmesio skirta duomenų apsaugai ir konﬁdencialumui, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems teisiniams reikalavimams. Taip
pat didelis dėmesys skiriamas saugumui ir imtasi visų
būtinų priemonių, kad keitimasis riboto naudojimo
informacija būtų saugus. Be to, atsižvelgta į gerąją
keitimosi teisėsaugos informacija praktiką, kaip antai
susijusią su tvarkymo ir vertinimo kodų, apibrėžiančių
naudojimo sąlygas, patikimumu ir naudojimu.

Nuo pat pradžių SIENA buvo skirta palengvinti Europolo nacionalinių padalinių, valstybių narių ryšių
palaikymo biurų ir Europolo bendravimą. 2010 m.
SIENA buvo tobulinama, kad ją būtų galima išplėsti
apimant tokias ES teisėsaugos institucijas ir bendradarbiavimo partnerius kaip Eurojustas, Interpolas,
Australija, Kanada, Norvegija, Šveicarija ir JAV. Šiuo
metu plėtojama prieiga, o vėliau bus surengti mokymai ir parengti saugūs tinklo papildymai.

Valstybės
ės narės
ryšių palaikymo
biuras

Valstybė narė
(kita kompetentinga
valdžios institucija)

Trečiosios šalys
Valstybės narės Europolo
polo
nacionalinis
nis padalinys
pada

Europolas užtikrina saugų keitimąsi su nusikalstamumu susijusia informacija per programą SIENA.
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SIENA išorės naudotojų komentarai
„Tai labai geras produktas,
padaryta svarbių patobulinimų.“
(Prancūzija)

„Išplėstinė paieška ir statistikos funkcijos
mums bus ypatingai naudingos <…>.“
(Prancūzija)

„Man patinka naujai sukurtos paieškos
ir statistikos funkcijos, ir, apskritai,
tai yra puiki programa <…>.“
(Švedija)

„SIENA 2.0 daug geresnė,
palyginti su pirmąja versija.“
(Nyderlandai)

2.5. Analizės sistema
2.5.1. Operatyvinė analizė
Analizė yra visos šiuolaikinės žvalgybos duomenimis pagrįstos teisėsaugos veiklos kertinis akmuo; ji
gyvybiškai svarbi visai Europolo veiklai. Mūsų analitiniai pajėgumai pagrįsti pažangia technologija,
kuri pritaikoma prie teisėsaugos poreikių. Europole
įdarbinti analitikai taiko moderniausias metodikas ir
metodus, kurie padeda tarptautiniuose ES tyrimuose
nustatyti trūkstamas grandis. Analitikai dirba su teminėmis analizei skirtomis darbo bylomis, siekdami
teikti informaciją ES valstybėse narėse vykdomoms
operacijoms, ir ši informacija daugelyje tarptautinių
tyrimų dažnai padeda pasiekti lemtingą posūkį.

© Fotolia

Socialinių tinklų analizė
Siekdamas atlikti žvalgybos duomenų analizę ir padėti atlikti stambaus masto organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo tyrimus, Europolas pasirinko naujovišką būdą – pažangiausiais metodais pagrįstą
socialinių tinklų analizę (angl. SNA).
Žvalgybos duomenų analitikai dabar gali naudoti matematinius algoritmus, kad sukurtų sudėtingų ir
(arba) didelių duomenų rinkinių atvaizdą, juos įvertintų ir greitai nustatytų pagrindinius asmenis, tikslinių įtariamųjų grupes ir kitus paslėptus modelius, kurie priešingu atveju liktų nepastebėti. Socialinių
tinklų analizė yra vertingas metodas, papildantis įprastus sąsajų analizės metodus, užtikrinantis geresnę
žvalgybos duomenų pateikimo kokybę ir padedantis nustatyti tiriamojo darbo prioritetus.
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Europolo analizės sistema – tai operatyvinės informacijos sistema, kurioje saugomi Europolo suinteresuotųjų subjektų pateikiami duomenys.
Įvairios analizės sistemos sudedamosios dalys užtikrina:
• informacijos centralizavimą ir valdymą,
• specializuotus intelektinės teksto analizės sprendimus ir

• analitinius pajėgumus naudojant daug įvairių analizės priemonių.
Europolo sistemos yra tarpusavyje sujungtos, o tai
reiškia, kad visa į vieną sistemą įterpta informacija
taip pat gali būti atpažinta kitose sistemose.

Kompiuterinės techninės ekspertizės tinklas
2010 m. Europolas užbaigė pažangiausiais metodais pagrįstos priemonės, kuri suteikia galimybę iš
skaitmeninių duomenų išrinkti su nusikalstamumu susijusią informaciją ir ją analizuoti, pirminio diegimo etapą. Gebėjimas milžiniškuose kompiuterinių duomenų kiekiuose veiksmingai nustatyti svarbią
informaciją ir kartu išsaugoti jos galiojimą teisme, tampa itin svarbiu kovos su nusikalstamumu ginklu.
Taikydamas šį naują techninį sprendimą, gerokai padidinusį duomenų, kurie gali būti apdorojami, kiekį,
Europolas dabar gali teikti Europos teisėsaugos bendruomenei aukštos kokybės paslaugas nustatant ir
apdorojant šią informaciją. Šią centralizuotai teikiamą paslaugą papildo galimybė padėti kompetentingoms institucijoms vietoje ekspertui panaudojant kilnojamąjį kompiuterinių duomenų kriminalistinės
ekspertizės įrankių komplektą.

2.5.2. Strateginė analizė
Strateginė analizė yra dar vienas svarbus Europolo analitinės veiklos aspektas.

Organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas
(angl. OCTA), nuo 2006 m.
Organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas yra svarbiausias strateginės analizės dokumentas,
kurį rengia Europolas. Tai dokumentas, kuriuo Europos Sąjungos Taryba grindžia savo prioritetus ir
rekomendacijas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu Europoje. Organizuoto nusikalstamumo
grėsmės įvertinimas, rengiamas pagal žvalgybos informacija pagrįsto policijos darbo principus, laikomas novatorišku projektu; per trumpą jo įgyvendinimo laiką buvo pristatyta naujoviškų koncepcijų,
kaip antai nusikalstamumo centrų ir organizuoto nusikalstamumo grupuočių tipologijos, kurios buvo
pripažintos ir patvirtintos politiniu, teisėsaugos ir akademiniu lygmenimis. 2013 m. Organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimas bus pakeistas patobulintu leidiniu – Sunkių nusikaltimų ir organizuoto
nusikalstamumo grėsmės įvertinimu (angl. SOCTA).

Projektas „Harmonija“ ir politikos ciklas
Projektas „Harmonija“ įgyvendintas nuo 2009 m. spalio mėn. iki 2010 m. gruodžio mėn. ir jį ﬁnansavo
Europos Komisija. Projektui vadovavo Belgija, o Europolas, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė prisidėjo
kaip partneriai. Pagrindinis šio projekto tikslas buvo peržiūrėti Europos kriminalinės žvalgybos informacijos modelį ir jį patobulinti. Europolas aktyviai dalyvavo projekte „Harmonija“ visu jo įgyvendinimo
laikotarpiu ir gerokai prisidėjo užtikrinant bendrą sukurto mechanizmo kokybę.
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Pirmasis dvejų metų politikos ciklas, kuris bus bandomasis, prasidės 2011 m. gegužės mėn. paskelbus
Organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą. Teikdamas Organizuoto nusikalstamumo grėsmės
įvertinimą, Europolas taip pat pateiks išvadas ir prioritetinių nusikalstamumo sričių bei veiksmų, kurių
būtų galima imtis, sąrašą. Pateikus įvertinimą, Taryba priims išvadas dėl prioritetų kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje. Išsamus ketverių metų politikos ciklas prasidės 2013 m., Tarybai priėmus
pirmuoju Sunkių nusikaltimų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimu (angl. SOCTA), kurį
parengs Europolas, pagrįstas išvadas.
Svarbų vaidmenį įgyvendinant šį politikos ciklą atliks Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo
srityje nuolatinis komitetas (angl. COSI). Komitetas turėtų padėti Tarybai pasirinkti prioritetus ir priimti
daugiamečius strateginius planus bei metinius operatyvinių veiksmų planus Tarybos pasirinktiems
tikslams pasiekti. Europolas aktyviai dalyvauja komiteto veikloje, todėl politikos formavimo procese
galima visapusiškai išnaudoti jo ekspertines žinias.

Ataskaita dėl terorizmo padėties ir tendencijų Europos
Sąjungoje (angl. TE-SAT), nuo 2007 m.
2010 m. Europolas parengė ketvirtąją metinę ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų Europos
Sąjungoje (angl. TE-SAT). Ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai pranešama apie terorizmo reiškinį
Europos Sąjungoje teisėsaugos požiūriu.
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Ataskaita dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES
yra neįslaptintas dokumentas, pagrįstas informacija, kurią teikia ES ir ne ES šalys bei organizacijos
partnerės, kaip antai Eurojustas.
2010 m. ataskaitoje nurodyta, kad su terorizmu
susijusių išpuolių skaičius ES toliau mažėjo, tačiau
įspėta neprarasti budrumo. Kaip parodė radikalių pažiūrų Nigerijos piliečio bandymas 2009 m.
gruodžio 25 d. susprogdinti JAV orlaivį, skridusį iš
Amsterdamo į Detroitą, islamistų teroristai Europos Sąjungoje ir už jos ribų ir toliau siekia kuo
daugiau aukų, jų nesirinkdami. Viena iš terorizmo
tendencijų, nustatytų 2010 m. ataskaitoje dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES, susijusi su tuo, kad
islamistų teroristų veiklos vis dažniau imasi radikalius įsitikinimus savarankiškai susiformavę ir dažnai savarankiškai pasirengę asmenys, veikiantys
pavieniui. Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad ES
didėja kairiųjų ir anarchistinio terorizmo mastas.

Rusijos organizuoto nusikalstamumo grėsmės
įvertinimas (angl. ROCTA), nuo 2008 m.
Šiame konkrečiame grėsmės įvertinime nagrinėjamos esamos ir numatomos grėsmės, kurias Europos
Sąjungoje kelia Rusijos organizuotas nusikalstamumas. 2010 m. ataskaitoje padaryta išvada, kad Rusijos
organizuotas nusikalstamumas svarbų vaidmenį atlieka keliose ES kriminalinėse rinkose. Pagrindinės
rinkos, kuriose jų poveikis jaučiamas Europos Sąjungoje, taip pat už jos ribų, yra pinigų plovimas, prekyba
žmonėmis, ginklais, narkotikais, cigarečių kontrabanda, sukčiavimas ir ekonominiai nusikaltimai. Rusijos organizuotam nusikalstamumui, kuris, atrodo, teikia pirmenybę tam tikriems ﬁnansų ir lengvatinių
mokesčių centrams, taip pat bankams ir ﬁnansų įstaigoms visoje ES ir kitur, ir jais piktnaudžiauja, kad
galėtų lengviau verstis nusikalstama veikla ir plauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, daug padeda
ﬁnansų sektorius.

Vakarų Afrikos organizuoto nusikalstamumo grėsmės
įvertinimas (angl. OCTA-WA), 2009 m.
Šioje ataskaitoje pripažinta vis didėjanti grėsmė, kurią kelia Vakarų Afrikos organizuotas nusikalstamumas, ir visų pirma jo poveikis ES vidaus saugumui. Ataskaitoje nustatyti pagrindiniai šios grėsmės
ypatumai ir pateikiamos įžvalgos dėl veiksmingos kovos su šia grėsme. Tuo tikslu ataskaitoje vertinama
pagrindinė organizuoto nusikalstamumo veikla, susiejanti kriminogeninę padėtį Vakarų Afrikoje ir ES,
visų pirma narkotikų kontrabandos, prekybos žmonėmis, nelegalios imigracijos ir sukčiavimo srityse.
Ataskaitoje taip pat apibūdinamos pagrindinės Vakarų Afrikoje veikiančių organizuoto nusikalstamumo
grupuočių rūšys ir tų grupuočių sąsajos su organizuoto nusikalstamumo dinamika Europos Sąjungoje.

Rengiant strateginės analizės produktus, kaip antai
Organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą,
Rusijos organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimą, Vakarų Afrikos organizuoto nusikalstamumo
grėsmės įvertinimą ir ataskaitą dėl terorizmo padėties
ir tendencijų ES, sprendimus priimantiems asmenims,
kurie sudėtingoje organizuoto nusikalstamumo ir
terorizmo srityje nustato konkrečius prioritetus,
suteikiama daugiau pagalbos. Remdamiesi politikos
gairėmis, teisėsaugos pareigūnai paskui gali atitinkamai pritaikyti savo operatyvinį darbą nacionaliniu, regionų ir vietos mastu. Jie taip pat gali naudoti esamus
regioninio bendradarbiavimo mechanizmus, kuriuos
įgyvendina Europolas, Baltijos jūros darbo grupė ar
Pietryčių Europos bendradarbiavimo iniciatyva (angl.

SECI). Pagal Lisabonos sutartį išsamių grėsmės įvertinimų svarba nuolat didėja, taigi Europolas svariai
prisideda prie politikos formavimo proceso.
Siekiant pateikti ES nacionalinėms kompetentingoms
institucijoms dar vieną strateginį produktą – išankstinio įspėjimo pranešimus apie naujas organizuoto nusikalstamumo keliamas grėsmes, neseniai buvo įkurta
Europolo tyrinėjimo, analizės ir pranešimo (angl. SCAN)
grupė. 2010 m. SCAN grupė pateikė šešis pranešimus
apie grėsmę OC-SCAN. Šie vertinimai buvo inicijuoti
gavus įspėjimus ir pirmines grėsmės ataskaitas, kurias
pateikė Kroatijos, Čekijos, Danijos ir Suomijos institucijos, juos atlikti taip pat paskatino ES pirmininkaujančių
Ispanijos ir Belgijos iškelti prioritetai.
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Pranešimai apie grėsmę OC-SCAN, kurie buvo
parengti 2010 m., buvo susiję su šiais klausimais:
• „Pragaro angelų“ motociklininkų klubo plėtra
Pietryčių Europoje. Motociklininkų klubas „Pragaro angelai“ (angl. HAMC) gerokai sustiprino savo
pozicijas Pietryčių Europoje. Per paskutinius porą
metų „Pragaro angelai“ ėmė itin sparčiai skverbtis
į Pietryčių Europą, visų pirma į Turkiją ir Albaniją.
Siekdami įgyti teritorinę įtaką Pietryčių Europoje,
„Pragaro angelai“ užmezgė glaudžius ryšius su
vietos nusikaltėlių motociklininkų gaujomis (angl.
OMCG) Albanijoje, Bulgarijoje ir buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, taip pat įžengė
į Turkiją. HAMC nariai, šiuo metu įsikūrę Pietryčių
Europoje, yra pajėgūs įsitraukti į neteisėtą prekybą
narkotikais „Balkanų maršrutu“.

• Neteisėta prekyba sunkiaisiais šaunamaisiais
ginklais ir jų vidaus apyvarta ES. Šiame pranešime apie grėsmę atskleista, kaip organizuoto nusikalstamumo grupuotės didina laikomų sunkiųjų
šaunamųjų ginklų atsargas. Jų pasiryžimas naudoti
šaunamuosius ginklus apgyvendintuose rajonuose
kelia didelę grėsmę ir plačiajai visuomenei, ir teisėsaugos darbuotojams. Nors dauguma organizuoto
nusikalstamumo grupuočių teikia pirmenybę pistoletams, sunkiųjų šaunamųjų ginklų, kaip antai
šturmo šautuvų (pvz., AK-47s), ir sprogstamųjų
įtaisų naudojimo mastas didėja. Nors atrodo, kad
apyvartoje ES esantis sunkiųjų šaunamųjų ginklų
kiekis šiuo metu tenkina didžiąją šios paklausos
dalį, tiekėjai Pietryčių Europoje gali atlaikyti bet
kokį paklausos padidėjimą. Iš to, kad tam tikrose ES
dalyse Kalašnikovo tipo šaunamąjį ginklą ar raketų
paleidėją galima įsigyti už vos 300–700 EUR, matyti,
kad jie nusikaltėliams yra lengvai prieinami.

• Įvairus lengvųjų orlaivių naudojimas neteisėtai
prekybai. Be neteisėto narkotikų gabenimo į Europos Sąjungą ir jos teritorijoje, lengvieji orlaiviai naudojami neteisėtam imigrantų, prekybos žmonėmis
aukų (angl. THB), šaunamųjų ginklų, deimantų ir
pinigų plovimui skirtų didelių grynųjų pinigų siuntų
gabenimui. Lengvųjų orlaivių naudojimo neteisėtai prekybai mastas didėja, nes nėra stebėsenos ir
sankcijų sistemos, kuri aprėptų visą ES.

• Sistemingas nepilnamečių išnaudojimas, kurį
• Gatvės gaujos, besiverčiančios organizuoto
nusikalstamumo veikla Europos Sąjungoje. Tam
tikrų gatvės gaujų veikla įgauna vis didesnį tarptautinį matmenį ir kelia tarptautinę grėsmę. Visų
pirma įsitraukti į organizuotą nusikalstamumą kaip
aukštesnio lygio gatvės gaujos yra pajėgios tokios
grupės, kaip „Lotynų karaliai“ (Pietų Europoje) ir
„Juodoji kobra“ (Šiaurės Europoje). Be to, ES yra
nemažai žemesnio lygio gatvės gaujų, iš kurių veiklos matyti, kad jos turi ryšių su organizuoto nusikalstamumo grupėmis (angl. OCG).
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praktikuoja mobilios (keliaujančios) organizuoto nusikalstamumo grupuotės visoje ES.
Smurtas ir bauginimas, kurį šios grupuotės taiko
siekdamos kontroliuoti nepilnamečius ir juos išnaudoti, įskaitant kraštutines smurto formas, kaip antai
seksualinę prievartą ir kankinimą, tampa vis žiauresnis. Nors tikslus šios grėsmės mastas nežinomas,
yra daug pavyzdžių, kai nepilnamečiais prekiauta
seksualinio ir darbo išnaudojimo tikslais. Grupuotės
bendradarbiauja su kitais, visų pirma tarpininkais
pagrindiniuose šaltinių regionuose, kad užtikrintų
nuolatinę aukų pasiūlą, ir nuolat perkelia nepilnamečius tarp įvairių grupuočių, kad sumažintų riziką
būti susektais teisėsaugos pareigūnų.

Europolo kova su cigarečių kontrabanda
Europolas padeda teisėsaugos institucijoms užkirsti kelią organizuoto nusikalstamumo grupuočių,
besiverčiančių neteisėta cigarečių ir tabako gaminių gamyba ir kontrabanda, veiklai ir su ja kovoti. Dėl
neteisėtos tabako prekybos ES kasmet praranda maždaug 10 mlrd. EUR įplaukų.
Klastoti ir kontrabandiniai tabako gaminiai parduodami turguose ir pirkėjai dažnai nežino, kad perka
nelegalius produktus. Pinigai, kuriuos jie moka, tiesiogiai atitenka nusikaltėlių grupuotėms, kurios
ﬁnansuoja veiklą kitose sunkaus organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo srityse.
Siekiant didinti pelną, nelegalus tabakas gaminamas naudojant pigias medžiagas ir kreipiant mažai
dėmesio sveikatos ir kokybės kontrolei. Rūkaliams šios cigaretės parduodamos vietoj tikrų produktų,
kurie turi atitikti tam tikrus standartus. Konﬁskuotose klastotose cigaretėse buvę rasta erkių, vabzdžių
kiaušinėlių, grybų ir net žmogaus išmatų.
© Fotolia

Operacija „Degalinė“
Žvalgybos duomenys parodė, kad organizuoto nusikalstamumo grupuotė naudojo teisėtai transporto įmonei dirbančius vairuotojus
kontrabanda vežti neteisėtus tabako gaminius į Jungtinę Karalystę.
Pakeliui į Jungtinę Karalystę vairuotojai sustodavo Liuksemburge ir
į jų transporto priemones buvo pakraunamas sukamas tabakas. Jie
prisidengdavo savo įmonės transporto priemonėmis ir dažnomis
kelionėmis į Jungtinę Karalystę įvežimui palengvinti.
Europolas išanalizavo pagrindinius pateiktus žvalgybos duomenis,
pagal kuriuos tiksliai nustatytas nusikaltėlių modus operandi ir kurie
padėjo nustatyti tabako tiekimo šaltinį, susijusius asmenis ir transporto priemones.
Ši operacija buvo užbaigta Jungtinės Karalystės institucijoms suėmus du asmenis ir konﬁskavus beveik dvi tonas sukamo tabako. Taip
išvengta maždaug 277 000 EUR nuostolių dėl nesumokėtų muitų ir
mokesčių.

EuVID
Europos transporto priemonių identiﬁkavimo duomenų bazė (angl.
EuVID) – tai teisėsaugos operatyvinė priemonė, padedanti identiﬁkuoti
transporto priemones ir transporto priemonių dokumentus. EuVID projekte dalyvauja Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Švedija ir Europolas.
Europos transporto priemonių identiﬁkavimo duomenų bazėje šiuo
metu saugoma informacija apie 83 įvairias transporto priemonių
markes ir rūšis, 55 šalių informacija apie tikrus transporto priemonių
dokumentus, transporto priemonių raktų katalogas ir su variklinėmis transporto priemonėmis susijusių nusikaltimų tyrimo metodika.
Europos transporto priemonių identiﬁkavimo duomenų baze galima
naudotis atliekant bendras operacijas ir ja grindžiamas transporto
priemonių identiﬁkavimo mokymas.

© Fotolia
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2.5.3. Analizės specialistų mokymai
Europolas parengė naują dviejų savaičių analizės
specialistų mokymo kursą pavadinimu „Operatyvinės
integruotos analizės specialistų mokymas“. Siekdama
patenkinti valstybių narių prašymus, kurių vis daugėja, analizės specialistų mokymo grupė parengė dvi
atskiras mokymo versijas – viena skirta Europole dirbantiems analitikams ir specialistams, o kita parengta
remiantis instruktorių mokymo idėja. Pastaroji versija
specialiai skirta galimiems instruktoriams valstybėse
narėse ir joje siekta apžvelgti pagrindinius žvalgybos
ciklo elementus ir ypatingą dėmesį skirti analizei.

© Fotolia

Europolas jau surengė penkis kursus iš viso 58 stažuotojams iš 28 įvairių Europos šalių, taip pat stažuotojams iš Australijos ir Jungtinių Valstijų. Daugelis
valstybių narių Europolo mokymo medžiagą, metodus ir pratimus panaudojo savo operatyvinės analizės
kursams parengti. 2010 m. Europolo operatyviniams
darbuotojams iš naujo parengti ir ﬁnansinės analizės,
ir strateginės analizės mokymo kursai. 2011 m. šie
dviejų savaičių kursai bus rengiami taip pat ir valstybių narių analitikams.
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2.6. ES teisėsaugos
ekspertinių žinių
centras
Siekdamas sustiprinti savo, kaip specializuotų sričių
platformos, pozicijas ir palengvinti keitimąsi žiniomis
ir bendravimą su įvairiomis ekspertų bendruomenėmis, Europolas sukūrė Europolo ekspertų platformą
(angl. EPE). Pagal EPE viziją tai turi būti įvairių teisėsaugos sričių specialistams skirta saugi aplinka,
kurioje jie galėtų savo atitinkamose bendruomenėse
dalytis žiniomis, gerąja praktika ir ne asmens duomenimis apie nusikalstamumą. Europolo ekspertų
platforma internetu prieinama nuo 2010 m. lapkričio
mėn. Platforma sukurta ne tik dokumentams skelbti;
ji taip pat skirta įgaliotiesiems vartotojams skatinti
bendradarbiauti internetu naudojant įvairias bendradarbiavimo priemones.
2010 m. Europolas atliko parengiamuosius darbus,
siekdamas sukurti keletą ekspertų platformų 2011 m.,
daugiausia dėl:
• seksualinio vaikų išnaudojimo,
• tarpvalstybinio sekimo ir kontroliuojamojo
gabenimo,
• elektroninių nusikaltimų (I-FOREX),
• žmogžudysčių tyrimo,
• žmonių grobimo, įkaitų ėmimo ir turto
prievartavimo,
• pinigų klastojimo ir sukčiavimo naudojantis mokėjimo kortelėmis (PaySafe),
• liudytojų apsaugos.
Taip pat rengiamasi į Europos ekspertų platformą
perkelti ATLAS ryšio platformą, skirtą specialiųjų operacijų ir kovos su terorizmu padaliniams.

2.6.1. Europos patariamųjų grupių tinklas
Europos patariamųjų grupių tinklą (angl. EuNAT)
sudaro teisėsaugos agentūrų patariamosios grupės
ir krizių valdymo padaliniai, teikiantys strategines ir
(arba) taktines rekomendacijas dėl žmonių grobimo,

įkaitų ėmimo ir turto prievartavimo tyrimų, koordinuojantys tuos tyrimus ir padedantys juos atlikti.
Siekiant padėti skubiai užmegzti tarptautinį bendradarbiavimą reaguojant į pavojų gyvybei keliančią
riziką, Europos patariamųjų grupių tinklu užtikrinamas pastovus patariamųjų grupių ryšys su Europolu.
Tinklas dalijasi gerąja praktika ir šioje konkrečioje srityje kuria standartus visoje ES.

2.6.2. Informatorių naudojimas
Informatoriai yra itin svarbus policijos veiklos aspektas. Informatoriaus dalyvavimas ankstyvajame kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo etape
greičiausiai užtikrins sėkmingą tyrimo rezultatą.
Surinktų žvalgybos duomenų kokybė tiesiogiai proporcinga informatoriaus kokybei.
Sunkių organizuotų nusikaltimų valstybių sienos neriboja, taigi informatoriai, siekdami padėti teisėsaugai,
žvalgybos duomenis gali teikti ne vienoje šalyje.
Kalbant apie informatorių naudojimą, dabartinė teisinė padėtis ES nėra vienoda, nors bendradarbiavimas su informatoriais yra įprasta ir plačiai paplitusi
praktika.

2.6.3. Tarpvalstybinis sekimas ir
kontroliuojamasis gabenimas
Slaptas sekimas yra viena iš pagrindinių šiuolaikinių
tyrimo priemonių aiškiai informacijai apie nusikaltėlių struktūras gauti. Tačiau šiuolaikinės organizuoto

nusikalstamumo grupuotės veikia tarptautiniu mastu,
todėl teisėsaugos institucijos vis dažniau susiduria su
tarpvalstybinio stebėjimo ir sekimo atvejais, kuriais
kyla ir teisinio, ir operatyvinio pobūdžio klausimų.
Europolas yra Tarpvalstybinio sekimo darbo grupės,
kurios tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą
ir sudaryti sąlygas kurti saugius ir veiksmingus teisėsaugos sekimo metodus, narys.
Kita pagrindinė tyrimo priemonė – slapto sekimo
metodų taikymas ir sistemingas operatyvinis jų
naudojimas kartu su kontroliuojamuoju gabenimu.
Parengtas pastoviosios atminties kompaktiniame
diske įrašytas kontroliuojamąjį gabenimą reglamentuojančių įvairių valstybių narių teisės aktų rinkinys,
kuriame ekspertai informuojami apie problemas,
kurių gali kilti bendradarbiaujant tarpvalstybiniu
mastu.

2.6.4. Liudytojų apsauga
Liudytojų apsauga yra vienas iš kertinių kovos su
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu akmenų
ir Europolo liudytojų apsaugos tinklas yra vienas
didžiausių pasaulyje. Europolo liudytojų apsaugos
paslaugos, be kita ko, apima:

• įvairių nacionalinių programų derinimą,
• naujų liudytojų apsaugos padalinių ir programų
•
•

kūrimą,
procesų, kaip antai liudytojų gyvenamosios vietos
keitimo, standartizavimą ir
liudytojų apsaugos pareigūnų švietimą.

Liudytojų apsaugos aukštojo mokslo įstaigose
rengiamas kursas
Pagal šį Jungtinės Karalystės ir Europolo projektą pirmą kartą parengta standartizuota švietimo programa dėl liudytojų apsaugos Europos lygmeniu. Dviejų savaičių kursas prasidės 2011 m.
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2.6.5. Europolo žmogžudysčių tyrimo
darbo grupė

informacija ir gerąja praktika bei ekspertų bendravimo tinklai.

2009 m. Jungtinė Karalystė pasiūlė Europole įkurti
pagrindinį žmogžudysčių tyrimo reikalų centrą.
2010 m. šį pasiūlymą parėmė Europolo nacionalinių
padalinių vadovai. Darbo grupė bus strateginių su
žmogžudystėmis susijusių klausimų ekspertų institucija, kurios veikla bus pagrįsta aktyviu specialistų
dalyvavimu naudojant susietą Europos žmogžudysčių tyrėjų tinklą.

2.7. Duomenų apsauga

© Fotolia

Kitoje svarbioje pasiūlymo dalyje siūlyta sukurti centrinę žinių apibrėžtomis su žmogžudystėmis susijusiomis temomis saugyklą. Dėmesys bus daugiausia
skiriamas:
• serijiniams žudikams,
• žmogžudystėms, susijusioms su organizuotu
nusikalstamumu,
• konkretiems modi operandi tokiose bylose, kaip
nužudymai dėl garbės sumetimų ar nužudymai
mokykloje, ir
• naujoms tendencijoms šioje srityje ir naujiems
tyrimo metodams.
Šie tikslai bus įgyvendinti sukūrus techninį sprendimą, kuriuo būtų paremti internetiniai keitimosi
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Europolo taikoma duomenų apsaugos tvarka yra
viena patikimiausių teisėsaugos srityje. Atitiktį teisės
aktams duomenų apsaugos sistemoje, įskaitant tuos
atvejus, kai tvarkomi su Europolo darbuotojais susiję
duomenys, užtikrina Europolo duomenų apsaugos
pareigūnas (angl. DPO). Pagrindinė šio padalinio
užduotis – sukurti specialiai pritaikytą politikos sistemą, kuri tenkintų operatyvinių padalinių poreikius
ir kartu užtikrintų duomenų subjektų pagrindinių
teisių apsaugą visose duomenų apsaugos srityse.
Audito veiklos sistema dabar apibrėžta Europolo
duomenų apsaugos audito politikoje. Be to, šiuo
požiūriu Duomenų apsaugos pareigūnas parengė
„Duomenų paieškos kontrolės politiką“, kurioje
išsamiai nustatomi kontrolės mechanizmai asmens
duomenų paieškos Europolo sistemoje teisėtumui
tikrinti. Kaip raginama Tarybos sprendimo dėl Europolo (angl. ECD) 18 straipsnyje ir valdybos sprendime,
kuriuo įgyvendinamas minėtas Tarybos sprendimas,
politikoje apibrėžiami tikslūs su duomenų apsauga
susijusiems registracijos patikrinimo įrašams ir audito
sekoms keliami reikalavimai.
Europolui tvarkant asmens duomenis, taikomi duomenų saugumo reikalavimai, kurie įtraukti į sistemą
pagal naujas konﬁdencialumo taisykles.
Dėl duomenų, susijusių su darbuotojais, duomenų
apsaugos pareigūnas sutelkia dėmesį į tvarkymo operacijas personalo ir saugumo klausimais. Jis padeda
Europolo padaliniams rengti duomenų apsaugos
pranešimus.
Tvarkymo operacijas, dėl kurių gali kilti konkreti rizika
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, turi iš anksto
patikrinti jungtinė priežiūros institucija (angl. JSB).
2010 m. duomenų apsaugos pareigūnas pateikė
jungtinei priežiūros institucijai kelis pranešimus ir

paprašė pareikšti savo nuomonę. Metų pabaigoje
jungtinė priežiūros institucija paskelbė nuomones
dėl šių iš anksto tikrintinų pranešimų:
• dėl personalo tobulėjimo ir vertinimo proceso ir
• dėl įdarbinimo ir atrankos proceso.

Kaip numatyta Tarybos sprendime dėl Europolo, duomenų apsaugos pareigūnas pateiks išsamią 2010 m.
veiklos ataskaitą.

© Fotolia
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3. Operatyvinė Europolo
veikla
Vienas iš pagrindinių Europolo tikslų – ištisą parą,
septynias dienas per savaitę teikti ES teisėsaugos
institucijoms operatyvinę pagalbą. Pagalba teikiama
įgaliojimų srityse, taip pat horizontaliosiose bylose,
kurios apima kelias baudžiamosios teisės sritis.
Operatyvinė pagalba valstybėms narėms taip pat
gali būti teikiama komandiruojant Europolo mobilųjį biurą, tarp kurio darbuotojų yra specializuotų
analitikų ir ekspertų ir kuris valstybėse narėse teikia
pagalbą vietoje.

Mobilusis biuras: tiesioginis ryšys su Europolo
centralizuotomis duomenų bazėmis ir ekspertų platformomis
Europolas sukūrė veiksmingą mobiliojo biuro sprendimą, kuris suteikia Europolo pareigūnams galimybę iš bet kurios vietos naudotis visomis informacijos paieškos ir analizės priemonėmis vadovaujantis
griežčiausiais saugumo standartais. 2010 m. Europolas gerokai patobulino savo mobiliojo biuro veiklą,
užtikrindamas gerokai didesnį lankstumą ir įkūrimo spartą.
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Nusikaltimo rūššis

Šaltinis: 2010 m. Europolo klientų apklausa.
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2010 m. Europolas ﬁnansinei operatyvinių pasitarimų
paramai skyrė 200 000 EUR. Naudojant šią naują priemonę buvo padengtos su beveik 70 operacijų susiju-

sios ES valstybių narių ir atitinkamais atvejais trečiųjų
šalių delegacijų kelionės išlaidos.

OPERATYVINĖ EUROPOLO PAGALBA
Operatyvinės pagalbos rūšis

Bylų skaičius

Kriminalistinė (techninė) pagalba (2)

125

Operatyvinė analizė

78

Finansinė operatyvinių pasitarimų parama

60 (3)

Finansinė (eurų klastojimo) tyrimų parama

35 (4)

Būstinėje surengti operatyviniai pasitarimai

33

Mobilusis biuras (analizė vietoje)

31

Koordinavimas

23

Šaltinis: 2010 m. Europolo klientų apklausa.

Europos teisėsaugos ekspertų ir tyrimus atliekančių
pareigūnų pastabos
„Negaliu prikibti prie jokio darbo, kurį per šį
tyrimą mūsų vardu atliko Europolas, aspekto.
Ataskaitos buvo gerai apipavidalintos, gerai
pritaikytos ir jų turinys buvo puikus, mes netgi
galvojome kai kurią medžiagą panaudoti kaip
įrodymus.“
(Tyrėjas, Jungtinė Karalystė)

„Tai buvo sudėtingas tyrimas su sąsajomis
daugelyje įvairių šalių ir daugybe įtariamųjų.
SUSTRANS analizei skirtos darbo bylos analitikai šiai tikslinei grupei skyrė daug laiko ir energijos ir buvo gautas labai sėkmingas rezultatas.
Už pagalbą, kurią jie šioje byloje suteikė valstybėms narėms, jie verti didžiulės pagarbos.“
(Ekspertas, Airija)

„Atliekant šiuos tyrimus Europolas įrodė galintis tapti puikiu informacijos šaltiniu įvairioms
šalims. Ryšys buvo labai veiksmingas. Atlikta
analizė labai daug ką paaiškino.“
(Tyrėjas, Austrija)

„Greitas tarptautinis keitimasis informacija
ir rodomos sąsajos tarp kelių tarptautinių
tyrimų.“
(Tyrėjas, Belgija)

„<…> Europolas yra ideali platforma keistis
žvalgybos informacija tarp 27 valstybių narių.“
(Ekspertas, Belgija)
234

„Analizei skirtos darbo bylos tvarkymas buvo
labai svarbus ir padidino tyrimo vertę.“
(Tyrėjas, Prancūzija)

(2) Pavyzdžiui, techniniai klastojimui naudojamų spausdinimo mašinų tyrimai (71 prašymas).
(3) Bendra suma, išmokėta iki 2010 m. gruodžio mėn. pabaigos, sudarė 106 349 EUR. Buvo skirta dar 102 650 EUR suma, taigi turimas biudžetas (209 000 EUR) buvo
įgyvendintas 100 proc.
(4) 157 414 EUR.
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Operacija „Atėnė II“
Du Europolo pareigūnai ir mobilusis biuras padėjo Ispanijos generaliniam muitinės direktoratui 2010 m.
balandžio mėn. įvykdyti operaciją „Atėnė II“.
Operacija „Atėnė II“ buvo bendra muitinės operacija, nukreipta į tarpvalstybinį grynųjų pinigų ir piniginių
priemonių, kurias nusikaltėlių organizacijos naudoja savo nusikalstamai veiklai ﬁnansuoti ir lėšoms iš
nusikalstamos veikos plauti, judėjimą.
Dalyvavo 19 ES ir ne ES šalių (būtent Alžyro, Maroko, Norvegijos, Tuniso ir JAV) muitinės administracijos,
taip pat tarptautinės organizacijos, kaip antai Europolas, Interpolas ir Pasaulio muitinių organizacija.
Vykdant šią operaciją buvo:
• pateikti įspėjamieji pranešimai (ataskaitos apie asmenis, kurie keliaudami deklaravo turintys daugiau
kaip 10 000 EUR, taip pat perspėjimai apie įtartinus grynųjų pinigų judėjimus);
• pateikti konﬁskavimo pranešimai (naudojami pranešant apie aptiktus ir konﬁskuotus grynuosius
pinigus ar kitas pinigines priemones, kurių vertė viršija 10 000 EUR);
• konﬁskuota grynųjų pinigų, kurių bendra suma sudarė 5,5 mln. EUR, ir įspėta apie grynuosius pinigus,
kurių bendra suma sudarė 26,5 mln. EUR;
• Europolas išnagrinėjo 110 įspėjamųjų pranešimų ir 128 konﬁskavimo pranešimus, atliko paiešką
Europolo sistemose ir nustatė įvairias sąsajas;
• Europolas nustatė keturias sąsajas, kurios parodė, kad tarp dviejų ES šalių perkeliama stulbinama
grynųjų pinigų suma.

3.1. Terorizmas
Praėjus beveik dešimtmečiui nuo 2001 m. rugsėjo
11 d. išpuolių Niujorke, terorizmas ir toliau kelia
ES valstybėms narėms rimtą grėsmę. Ekstremistų
ir teroristų grupuotės, kaip antai Al-Qaida ir kitos,
veikia Europos Sąjungoje ir daro poveikį jos piliečių
gyvenimams. Taigi kova su ekstremizmu ir terorizmu
tebėra vienas iš pagrindinių ES ir Europolo prioritetų.
Europolas padeda valstybėms narėms atlikti sėkmingus tyrimus šioje srityje teikdamas šiuos produktus
ir paslaugas:

• analizę ir analitinius produktus, kaip antai ataskaitas, grėsmės įvertinimus ir informaciją apie trūkstamas grandis, skirtus vykdomiems tarptautiniams
tyrimams;

• keitimąsi informacija ir galimybę naudotis Europolo
duomenų bazėmis, informacijos keitimosi sistemomis ir kitomis ekspertų platformomis;

• ekspertines žinias per Europolo mobilųjį biurą, kuris
suteikia galimybę suteikti pagalbą vietoje;

• kitus pritaikytus produktus ir paslaugas, kaip antai
modus operandi stebėsenos sistema, Pirmojo reagavimo tinklas, Europos sprogmenų neutralizavimo
tinklas, ES bombų duomenų sistema ir t. t.;

• Europolo rengiamą metinę ataskaitą dėl terorizmo
padėties ir tendencijų Europos Sąjungoje (angl.
TE-SAT), kurioje siekiama nustatyti pagrindinius
faktus ir skaičius, susijusius su teroristų išpuoliais
ir suėmimais Europos Sąjungoje, įskaitant naujas
tendencijas.

3.1.1. Modus Operandi stebėsenos sistema
Modus Operandi stebėsenos sistema – tai priemonė,
kurią taikant galima sukurti bendrą veiklos modelį,
pagal kurį nuolat vertinami su terorizmu susiję įvykiai
ir (arba) tyrimai, darantys poveikį saugumo padėčiai
ES, sutelkiant dėmesį į konkrečius teroristų modus
operandi elementus.
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Papildomą naudą teikia tai, kad rezultatas susiejamas
su kitais Europolo žvalgybos produktais ir atitinkamoms valstybių narių institucijoms siekiama realiuoju
laiku teikti ekspertines žinias ir žvalgybos duomenis.

3.1.2. Pirmojo reagavimo tinklas

© Jean-François Guiot

Pirmojo reagavimo tinklas – tai Europolo sukurta
priemonė, suteikianti teisėsaugos institucijoms galimybę laiku reaguoti į teroristų išpuolius Europoje.
Gali būti nedelsiant mobilizuota Europolo ir valstybių
narių kovos su terorizmu ekspertų grupė, padedanti
nukentėjusioms valstybėms narėms visais operatyviniais ir techniniais klausimais. Tokiais atvejais
ši grupė naudosis Europolo operatyviniu centru,
kad užtikrintų veiksmingą keitimąsi informacija su
visomis susijusiomis šalimis. Be paramos kritinėje
situacijoje, Pirmojo reagavimo tinklas taip pat siekia
teikti aukšto lygio terorizmo klausimų ekspertams
strategines rekomendacijas, pritaikytas prie kintančio
išpuolių modus operandi.

Jungtinės Karalystės Didžiojo Mančesterio
policijos operacija
2010 m. Europolas padėjo Didžiojo Mančesterio policijos kovos su terorizmu padaliniui įvykdyti kovos
su terorizmu operaciją Jungtinėje Karalystėje. Pagrindinis įtariamasis, pripažintas kaltu pagal du kaltinimus pagal Kovos su terorizmu akto 58 skirsnį dėl medžiagų laikymo teroristiniams tikslams, buvo
nuteistas dvejus metus kalėti.
Europolas ištyrė maždaug 6 000 elektroninių dokumentų, kuriuos pateikė Didžiojo Mančesterio policija, daugiausia arabų kalba, siekdamas nustatyti tuos, kurie galėtų kelti grėsmę Jungtinės Karalystės
saugumui. Po pirminio turinio įvertinimo, kurį atliko interneto naudojimo teroristiniais tikslais (angl.
„Check the Web“) grupė, buvo atlikta tikslingesnė konkrečių dokumentų rinkinių analizė, kaip prašė
Didžiojo Mančesterio policija. Taikant skaitmeninei terpei kompiuterines kriminalistines priemones,
pavyko išskirti svarbias rinkmenas. Sutikrinus elektronines rinkmenas su Europolo sistemomis, taip pat
nustatyta, kad yra teroristinių medžiagų – tokių, kokios anksčiau buvo naudotos kaip įrodymas teisme.
Europolo atliktas darbas padėjo nustatyti ekstremisto pamokslininko, kuriuo buvo susidomėta ir kituose
ES vykdomuose tyrimuose, tapatybę. „Check the Web“ grupė panaudojo Didžiojo Mančesterio policijos
pateiktą medžiagą, kad išanalizuotų ir įvertintų šio įtariamojo propaguojamą ideologiją. Ataskaitoje,
kurią paskui parengė Europolo „Check the Web“ grupė, ir šio asmens bei jo Europoje esančius sekėjų
grėsmės įvertinime pateikta papildomų sąsajų su valstybėse narėse vykdomais tyrimais.
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3.1.3. Europos sprogmenų neutralizavimo
tinklas
Europos sprogmenų neutralizavimo tinklas skirtas
ekspertams dalytis žiniomis apie sprogiųjų medžiagų
neutralizavimą. Tinklas padeda nustatyti gerąją praktiką ir organizuoja mokymą dalyvaujant ES valstybėms narėms ir trečiosioms šalims. Jis taip pat nuolat
informuoja sprogmenų utilizavimo padalinius apie
naujausius svarbius pokyčius. Tinklas atviras visiems
policijos, vyriausybės ir kariuomenės padaliniams,
kurie susiję su sprogmenimis. Tinklas rengia mokymo
kursus, taip pat vykdo tam tikrą kitą veiklą.

3.1.4. ES bombų duomenų sistema
ES bombų duomenų sistema (angl. EBDS) sudaro
galimybę laiku dalytis svarbia informacija ir žvalgybos duomenimis apie sprogmenis, padegamuosius
ir sprogiuosius įrenginius, taip pat chemines, biologines, radiologines ir branduolines medžiagas (ChBRB).
Į ES bombų duomenų sistemą taip pat įtrauktos su
sprogmenimis ir ChBRB susijusių incidentų duomenų
bazės, taip pat bibliotekos ir ekspertų forumai.
ES bombų duomenų sistema buvo sėkmingai pradėta
naudoti 2010 m. spalio mėn. užbaigus dvejus metus
trukusį intensyviai vykdytą projektą, kuriuo buvo
siekta suderinti ES valstybių narių bombų duomenų
centrų keitimąsi informacija ir jį centralizuoti. Projektą
ﬁnansavo Europos Komisija.

3.1.5. Piratavimas jūroje
Nuo 2010 m. pradžios su piratavimu jūroje susiję
klausimai buvo įtraukti į Europolo kovos su terorizmu
dienotvarkę. Piratavimas tapo aktualia problema,
taigi laivybos pramonės išlaidos dėl didesnių drau-

dimo tarifų, saugumo išlaidų ir padidėjusių veiklos
sąnaudų, kurias lemia ilgesni alternatyvūs maršrutai,
tampa nebekontroliuojamos. Iš žvalgybos informacijos matyti, kad piratavimas galėtų sietis su kitais nusikalstamumo reiškiniais, kaip antai neteisėtu žmonių,
ginklų ir narkotikų gabenimu. Europolas, glaudžiai
bendradarbiaudamas su Interpolu ir palaikomas
10 ES valstybių narių ir Eurojusto, keičiasi informacija apie nusikalstamą veiklą, susijusią su piratavimu
jūroje. Europolui dalyvaujant šioje veikloje, siekiama
nustatyti pagrindinius nusikaltimo vykdytojus, logistinį turtą ir ﬁnansinius srautus, susijusius su šia nusikalstama veikla.
2010 m. lapkričio mėn. Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos vienbalsiai patvirtintoje rezoliucijoje visos
192 jos valstybės narės paragintos bendradarbiauti
su Europolu ir Interpolu kovojant su nusikaltėlių tinklais, susijusiais su piratavimu jūroje prie Somalio
krantų. Tai buvo svarbus žingsnis į priekį, nes tarptautinės teisėsaugos institucijos užtikrina svarbią sąsają
tarp sulaikymų per karines intervencijas ir tyrimų bei
jūrų piratų ir susijusių nusikaltėlių tinklų baudžiamojo
persekiojimo.

3.1.6. Terorizmo duomenų bazė
Europolas rengiasi sukurti bendrą terorizmo duomenų bazę, siekdamas užtikrinti modernias ES
kovos su terorizmu priemones. Tai bus atlikta tiksliau formuluojant ES terorizmo apibrėžtį, užtikrinant
didesnį lankstumą ir tinkamą atsaką į valstybių narių
ir trečiųjų šalių partnerių poreikius ir tikslingai apibrėžiant bendrų interesų sritis. Apskritai vadovaujantis
šia strategija gerėja kasdienis valdymas; ji prisideda
ir prie naujausių mokslininkų laimėjimų, kaip antai
teismo ekspertizė, pirštų atspaudai ir DNR.
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Terorizmo ﬁnansavimo sekimo programa
Pagal ES ir JAV susitarimą dėl terorizmo ﬁnansavimo sekimo programos (TFTP), kuris įsigaliojo 2010 m.
rugpjūčio 1 d. (5), viena iš pagrindinių Europolo funkcijų yra tikrinti iš JAV gautus prašymus paskirtiesiems ﬁnansinių mokėjimų pranešimų paslaugų teikėjams Europos Sąjungoje. Be šios tikrinimo
funkcijos, Europolas sukūrė vieną bendrą informacinį punktą savo analizei skirtoms darbo byloms ir ES
valstybėms narėms, kad koordinuotų visą su šiuo susitarimu susijusį keitimąsi informacija su JAV; tai,
be kita ko, apima savaiminį informacijos teikimą ir prašymus JAV atlikti TFTP paiešką. Šio naujo JAV ir
ES bendradarbiavimo tikslas – nustatyti teroristų ﬁnansus, juos sekti ir persekioti.

3.2. Narkotikai
Narkotikų reiškinys dėl savo poveikio ir kolektyvinei,
ir asmeninei sveikatai bei saugai kelia Europos piliečiams didelį rūpestį. Kova su nusikaltimais, susijusiais
su narkotikais, nuo pat pradžios yra vienas iš Europolo
prioritetų.

3.2.1. Sintetiniai narkotikai
Europos Sąjungoje neteisėtai gaminama daug sintetinių narkotikų, visų pirma amfetamino ir ekstazio. Kasmet nustatoma ir sunaikinama po maždaug
60–90 stambių gamybos centrų. Valstybėse narėse
atliekant tyrimus, dažnai aptinkama galimų pavo-

jingų cheminių pirmtakų, kurie naudojami narkotikų
gamybos procese, saugyklų.

Europolo teikiama operatyvinė pagalba, be kita ko,
apima baudžiamųjų veikų tyrimų koordinavimą ir inicijavimą, taip pat pagalbą ES teisėsaugos institucijoms vietoje naikinant neteisėtas sintetinių narkotikų
gamybos laboratorijas. Europolo ekspertai padeda
teisėsaugos institucijoms saugiai sunaikinti šiuos narkotikų gamybos centrus ir surinkti įrodymus. Jie taip
pat atlieka techninius narkotikų gamybos centruose
ir saugyklose konﬁskuotos savos gamybos ir pramoninės įrangos tyrimus.

Operacija TEX. COSPOL iniciatyva
Nuo 2005 m. Europolas remia COSPOL (Policijos visapusiško operatyvinio strateginio planavimo) iniciatyvos sintetinių narkotikų tyrimų darbo grupę. 2010 m. vasario mėn., remdamasi Europolo analize
ir keliose valstybėse narėse tęsiamais tyrimais, COSPOL pasirinko vieną konkretų ypatingos svarbos
taikinį (angl. HVT) bendram tyrimui atlikti. Kartu su Belgija, Vokietija ir Nyderlandais Europolas pradėjo
bendrą operaciją, kurioje dėmesys buvo skirtas pasirinkto ypatingos svarbos taikinio vadovaujamai
organizuotai nusikalstamai grupuotei, dalyvavusiai sintetinių narkotikų gamyboje stambiu mastu.
2010 m. gegužės mėn. tapo aišku, kad įtariamieji pasirengę Belgijoje pradėti sintetinių narkotikų gamybos procesą. Belgijos Haselto federalinė policija paprašė Europolo operatyvinės ir techninės pagalbos
neteisėtam gamybos centrui potencialiai sunaikinti.
5

Europolas nusiuntė pareigūnus, kurie teiktų pagalbą vietoje, ir parūpino išsamų techninį tyrimą ir ekspertizę. Taigi Haselto federalinė policija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europolu, sunaikino didelę neteisėtą

(5) 2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 2010/412/ES dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ﬁnansinių mokėjimų pranešimų
duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo ﬁnansavimo sekimo programos tikslais sudarymo.
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narkotikų laboratoriją, kurioje naudota sudėtinga įranga
ir kuri buvo pajėgi pagaminti šimtus kilogramų sintetinių
narkotikų. Apytikriai apskaičiuota, kad tokios produkcijos
kaina parduodant narkotikus Europos gatvėse siektų kelis
milijonus eurų.
Belgijoje suimti šeši pagrindiniai įtariamieji ir konﬁskuoti
dideli cheminių medžiagų kiekiai. Tuo pat metu Nyderlandų teisminės institucijos atliko kratas namuose ir konﬁskavo daugiau sintetinių narkotikų, kokaino, dideles pinigų
sumas ir didelius cheminių medžiagų kiekius. Ryšiai su kitomis neteisėtomis sintetinių narkotikų gamybos vietomis
(pvz., Vokietijoje ir Nyderlanduose) jau buvo nustatyti per
Europos neteisėtų laboratorijų palyginimo sistemą.
Europolas šioje sėkmingoje operacijoje dalyvavo nuo pat
pradžios 2010 m. vasario mėn., konkrečiai inicijuodamas
bendrus į ypatingos svarbos taikinį nukreiptus veiksmus.
Operacijos metu Europolas pateikė tyrimą atliekantiems
pareigūnams 13 analitinių ataskaitų ir vieną specializuotą ataskaitą. Taip pat buvo surengti du operatyviniai
vidaus pasitarimai ir teikiama techninė pagalba vietoje. Dėl šių bendrų veiksmų pagrindiniai įtariamieji
buvo nuteisti kalėti šešerius metus.

Narkotikų laboratorijų naikinimas
Europolo neteisėtų laboratorijų palyginimo sistemoje (angl. EILCS) saugoma išsami fotograﬁnė ir techninė informacija apie sintetinių narkotikų gamybos vietas, saugyklas ir sąvartynus. Tai suteikia galimybę
nustatyti konﬁskuotos įrangos, medžiagų ir cheminių medžiagų atitikmenis. Be to, Europolo sintetinių
narkotikų sistemoje (angl. ESDS), be kita ko, pateikiama informacija apie modus operandi ir svarbius
konﬁskavimo atvejus. Tai suteikia galimybę nustatyti konﬁskuotų medžiagų ir įrangos atitikmenis ir
padeda apibūdinti nusikalstamas grupuotes bei nukreipti veiksmus kovai su šiomis grupuotėmis.

3.2.2. Kokainas
Kokainas šiuo metu yra antra dažniausiai vartojama
neteisėta medžiaga Europoje po kanapių.

neteisėtos prekybos srautus ir kokaino vartojimo
paplitimą Europoje. Europos Sąjunga tebėra antra
pagal dydį kokaino vartotoja pasaulyje, nusileisdama
tik Jungtinėms Valstijoms.

Pranešama, kad per praėjusius metus kokaino yra
vartoję trys milijonai, arba 2,2 proc. jaunų europiečių (15–34 metų amžiaus). Kokaino nors kartą gyvenime yra vartoję apytikriai 13 milijonų suaugusiųjų
(15–64 metų amžiaus). Tai rodo sparčiai augančius

Europole organizuoto nusikalstamumo tinklus, susijusius su kokainu, apima tikslinis projektas, kuriam
paruošta ir analizei skirta darbo byla (angl. AWF).
Įgyvendinant šį projektą, be kita ko, vykdoma šio
pobūdžio veikla:
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• teikiamos centralizuotos paslaugos siekiant greitai
ir veiksmingai apdoroti ir išanalizuoti duomenis,
susijusius su kokainu neteisėtai prekiaujančiais
nusikaltėlių tinklais;

• platinamos analitinės ataskaitos siekiant padėti
valstybėms narėms atlikti tyrimus;

• skatinama pradėti lygiagrečius tyrimus ir vykdyti
bendras operacijas;

• nustatomos galimybės suburti jungtines tyrimų
grupes;

Gamyba
Tranzito šalys
Paskirties šalys

• teikiama taktinė ir strateginė informacija apie
pagrindinius įtariamuosius ir bendrininkus;

• sekami pinigų srautai, susiję su neteisėta prekyba

Kokaino gamyba, tranzito ir paskirties šalys

kokainu, ir valstybėms narėms padedama įšaldyti
šias neteisėtas pajamas bei jas konﬁskuoti;

• inicijuojamas ir plečiamas operatyvinis ir strateginis
bendradarbiavimas, taip pat rūpinamasi keitimusi
informacija tarp ES ir ne ES šalių, sutelkiant dėmesį
į nusikaltėlių tinklų ardymą.

Pagal šį tikslinį projektą Europolas tvarko Europolo
kokaino logotipų sistemą, kurią sudaro kokaino logotipų, ženklų ant kokaino ir jo pakuočių bei specialių
slėpimo būdų duomenų bazės.

Operatyvinė ir techninė pagalba Estijai
2010 m. rugsėjo 22 d. į Estiją iš Venesuelos per Vokietiją oro transportu atgabenta krovinių siunta,
kurioje buvo 217,3 kilogramo kavos miltelių. Vokietijos muitinė jau nustatė, kad siuntos tyrimo dėl
kokaino rezultatai buvo teigiami, ir, bendradarbiaujant su Estijos mokesčių ir muitų valdybos tyrimų
departamentu, buvo organizuotas kontroliuojamasis gabenimas.
Europolas skubiai pateikė dvi labai išsamias ataskaitas apie kokaino perdirbimo laboratorijas, kokaino
išgavimo ir perdirbimo procedūras, naudojamas chemines medžiagas ir įrangą, taip pat išsamią informaciją apie riziką, kuri gali pasireikšti kokaino išgavimo ir perdirbimo procese. Be kasdien palaikomų
ryšių, taip pat buvo pateikta papildomos informacijos apie kitose ES šalyse aptiktas laboratorijas, kuriose
buvo apdorojamos panašios siuntos.
Remdamiesi šiomis ataskaitomis ir susijusiais patarimais, tyrimą atliekantys pareigūnai per vėliau atliktas
kratas namuose aptiko kokaino perdirbimui ir gryninimui naudojamų cheminių medžiagų ir nustatė
jų sąrašą.
Iš viso konﬁskuota 48 kilogramai kokaino, o du Estijos piliečiai ir dar du asmenys įtariami su narkotikais
susijusiais nusikaltimais. Dar trys įtariamieji prokuroro prašymu suimti.

3.2.3. Heroinas
Europos Sąjunga yra svarbi pasaulio opiatų vartotojų
rinka. Nors opiatų, būtent heroino, paklausa ir pasiūla
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yra ganėtinai maža, palyginti su sintetiniais narkotikais ir kanapėmis, su jų vartojimu siejamos didelės socialinės, ekonominės ir sveikatos problemos ir

heroinas tebekelia rimtą grėsmę Europos visuomenės saugumui ir sveikatai. Jungtinių Tautų kovos su
narkotikais ir nusikalstamumu biuro duomenimis,
ES heroino rinkai aprūpinti kasmet reikia apytikriai
100 tonų heroino, o ES teisėsaugos institucijos kasmet konﬁskuoja apytiksliai 8–15 tonų.
Europolo heroino projektu siekiama ardyti nusikalstamas grupuotes, besiverčiančias heroino gamyba ir
neteisėta prekyba, ir padedama valstybėms narėms
atliekant tyrimus, kuriais siekiama šio tikslo. Įgyvendinus keletą sėkmingų projekto dalių valstybėms
narėms suteikta ženkli pagalba kovojant su šiuo
reiškiniu.
2010 m. Europolas parėmė tyrimus ir iniciatyvas dėl
kovos su Vakarų Afrikos organizuoto nusikalstamumo
grupuotėmis, veikiančiomis keliuose ES regionuose,
ir grupuotėmis, kontrabanda įvežančiomis heroiną
Balkanų maršrutu. Europolas surengė keletą operatyvinių pasitarimų ir savo Hagos būstinėje, ir valstybėse
narėse. 2010 m., be kita ko, parengti šie dokumentai:
• 44 atitikmenų ataskaitos;
• 4 analitinės ataskaitos;
• 2 žvalgybos pranešimai.

3.2.4. Kanapės
Kalbant apie gamybą, neteisėtą prekybą ir vartojimą,
kanapės yra labiausiai paplitęs narkotikas pasaulyje.
Kanapės gali būti įvairių formų, kaip antai džiovintos

kanapės (marihuana), kanapių derva (hašišas) ir kanapių aliejus. Europos Sąjunga yra pagrindinė kanapių
vartotojų rinka.
Europolo projektas „Kanapės“ buvo inicijuotas
2010 m. kovo mėn. kelioms valstybėms narėms
paprašius. Projektu siekiama inicijuoti tyrimus, juos
remti ir koordinuoti jų žvalgybos aspektus kartu
plečiant keitimąsi informacija apie kanapes, žinias
ir patirtį. Projektas „Kanapės“ padalytas į dvi dalis,
kuriose dėmesys sutelkiamas į didmeninę neteisėtą
prekybą kanapėmis ir jų auginimą bei gamybą.
Projektas „Kanapės“ apima Europos kanapių auginimo vietų palyginimo sistemą (angl. ECCCS) ir Europos kanapių logotipų sistemą (angl. ELSC). Juo taip
pat remiama Europos kanapių ekspertų grupės (angl.
EEGC) veikla, kuri savo ruožtu prisideda prie projekto
vykdymo. Nors tai naujas projektas, jį įgyvendinant
jau suteikta pagalba keliose operatyvinėse bylose.

3.3. Prekyba žmonėmis
Prekyba žmonėmis (angl. THB) yra sunkus nusikaltimas, darantis poveikį visoms ES valstybėms narėms.
Vyrus, moteris ir vaikus visoje ES kasdien išnaudoja
ir pavieniai nusikaltėliai, ir organizuoto nusikalstamumo grupuotės. Nors tikslaus prekybos žmonėms
ES ir visame pasaulyje masto šiuo metu nustatyti neįmanoma, nes nėra suderintos duomenų rinkimo sistemos, apytikriai apskaičiuota, kad vien Europoje yra
šimtai tūkstančių aukų. Iš 2010 m. Europolui pateiktos informacijos matyti, kaip šis sunkus nusikaltimas
daro poveikį beveik kiekvienai ES šaliai – kaip šaltiniui,
tranzito ar paskirties šaliai.

© Guardia Civil

2010 m., Europolo sistemose įrašytais duomenimis,
nustatytos prekybos žmonėmis aukos daugiausia
buvo kilusios iš:
• Pietryčių Europos nusikalstamumo centro,
• Šiaurės-rytų Europos nusikalstamumo centro,
• Vakarų Afrikos ir
• Azijos.
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Apie seksualinį išnaudojimą, kaip vieną iš prekybos
žmonėmis formų, pranešama dažniausiai, tačiau taip
pat plačiai paplitęs ir darbo išnaudojimas, kuris, stokojant bendro informuotumo šiuo klausimu, dažnai
neatskleidžiamas. 2010 m. nustatyta nauja tendencija – prekybos žmonėmis aukos specialiai naudojamos siekiant apgaulės būdu gauti socialines ir vaiko
išmokas. Šio nusikaltimo aukos dažnai ničnieko
nežino apie tai, kad išmokas, į kurias jie turi teisę, iš
tikrųjų gauna prekeiviai žmonėmis.
Nors daugelis prekybos žmonėmis aukų parduoti ir
toliau vežami – teisėtai arba kitaip – į užsienį, padidėjo vidaus prekybos žmonėmis lygis – taip pat ir
ES piliečiais, kurie parduodami Europos Sąjungos
teritorijoje.
Europolas nuolat teikia ataskaitas apie šį nusikalstamumo reiškinį, kad padėtų valstybėms narėms nusta-

tyti grėsmes, kurių kelia prekybos žmonėmis tinklai.
Europolas taip pat rengia operatyvinius pasitarimus,
kad tyrimus atliekantys pareigūnai galėtų reguliariai
susitikti ir keistis operatyvine informacija apie tiriamas bylas.
2010 m. Europolas veiksmų vietoje padėjo atlikti
kelias operacijas prieš prekybą žmonėmis ir:

• suteikė operatyvinę pagalbą vietoje du kartus

•
•

įkūręs savo mobilųjį biurą, leisdamas tyrimus
atliekantiems pareigūnams tiesiogiai iš operacijų
vietos naudotis duomenų bazėmis ir analitinėmis
priemonėmis;
aktyviai padėjo atlikti 14 aukšto lygio prekybos
žmonėmis tyrimų;
suteikė pagalbą daugeliui pavienių tyrimų, po kurių
potencialiai galėtų būti nustatyti didesni prekybos
žmonėmis tinklai.

Jungtinės tyrimų grupės (angl. JIT)
Jungtinės tyrimų grupės gali būti formuojamos siekiant dar labiau pagerinti policijos bendradarbiavimą. Grupes sudaro teisminės ir policijos institucijos iš bent dviejų valstybių narių. Jos atsakingos už
baudžiamųjų veikų tyrimų konkrečiais klausimais atlikimą ribotą laiko tarpą. Europolas ir Eurojustas
gali dalyvauti jungtinių tyrimų grupių darbe ir jį koordinuoti.
2010 m. Europolas dalyvavo septynių jungtinių tyrimų grupių veikloje, taigi pasirašė jungtinių tyrimų
grupių susitarimus su septyniomis ES valstybėmis narėmis. Be to, Europolas aktyviai dalyvavo dar kelių
jungtinių tyrimų grupių darbe ir teikė joms pagalbą nepasirašęs oﬁcialaus susitarimo.

Operacija prieš prekybą žmonėmis
2010 m. lapkričio mėn. Europolas padėjo Austrijos ir Vengrijos policijai išgelbėti nelegalios prekybos
sekso paslaugomis aukas ir suimti prekybos žmonėmis tinklo vadeivas.
Penkios jaunos moterys iš Vengrijos ir Rumunijos buvo laikomos kaip sekso vergės viename name Pietų
Vengrijoje ir bauginamos naudojant seksualinę, ﬁzinę ir psichologinę prievartą. Paskui moterys buvo
pervežtos į Austriją, kur buvo priverstos verstis prostitucija ir vėl buvo uždarytos, nesuteikiant jokios
galimybės susisiekti su draugais ir šeima. Jos buvo verčiamos turėti lytinių santykių su 15–20 klientų
per dieną ir buvo nuolat prievartaujamos savo pagrobėjų. Šios moterys buvo kilusios iš skurdžių šeimų
ir buvo „užverbuotos“ melagingais pažadais apie namų ruošos darbą.
Įvykdžius šią operaciją, Vengrijos policija suėmė pagrindinį įtariamąjį – 54 metų amžiaus vengrą ir jo
36 metų amžiaus bendrininkę vengrę. Per kratas namuose policija konﬁskavo ginklų, didelę grynųjų
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pinigų sumą, juvelyrinių dirbinių ir kito turto, kurio vertė
siekė kelis tūkstančius eurų. Be to, buvo konﬁskuota IT ir
ryšių įranga, taip pat daug įrodymų, susijusių su nusikalstama veikla per paskutinius 10 metų.
© Hungarian Police

Europolas nusiuntė savo ekspertą į veiksmų vietą, kad
jis koordinuotų tuo pat metu vykdomas operacijas ir kilmės, ir paskirties šalyse. Be to, Europolas pateikė tikslinę
operatyvinę analizę, kuri padėjo išaiškinti tarptautinius
ryšius sutikrinus aukų duomenis ir Europolo duomenų
bazėse jau turimus duomenis, taip pat nustatyti sąsajas
su kitomis bylomis, apie kurias pranešta. Europolas taip
pat išanalizavo detalių sąskaitų ir ﬁnansinių sandorių duomenis, surinktus aktyvių veiksmų dieną, ir
remiantis šia analize įtariamiesiems pareiškiama daugiau kaltinimų.

Operacija „Golfas“
Įvykdžius stambią bendrą operaciją, kuriai vadovavo Jungtinės Karalystės sostinės policija ir Europolas,
išgelbėti dvidešimt aštuoni vaikai. Ši 2010 m. spalio mėn. užbaigta operacija buvo įtraukta į platesnį
tyrimą, pavadintą operacija „Golfas“, kurį vykdė Londono policijos ir Rumunijos nacionalinės policijos
jungtinė tyrimų grupė. Jungtinės tyrimų grupės tikslas buvo išardyti konkretų rumunų organizuoto
nusikalstamumo tinklą, kuris vertėsi romų bendruomenės vaikų prekyba ir išnaudojimu.

© Fotolia

Atliekant tyrimą, iki šiol suimti 126 asmenys. Nusikalstamos veikos apima prekybą žmonėms (įskaitant vidaus
prekybą Jungtinėje Karalystėje), pinigų plovimą, sukčiavimą, susijusį su išmokomis, nesirūpinimą vaikais, trukdymą vykdyti teisingumą, vagystę ir prekybą vogtomis
prekėmis. Bylos tebenagrinėjamos teisme.
Pagrindinis operacijos tikslas buvo apsaugoti galimas
aukas vaikus ir ją vykdant Ilforde, Esekso grafystėje,
šešiolikoje gyvenamųjų vietų buvo atliktos kratos.

Surasti vaikai buvo nuvežti į specialųjį centrą, kuriame dirbo policijos, vietos valdžios institucijos ir vietos
sveikatos organizacijos vaikų apsaugos ekspertai, ir buvo atliktas atskiras kiekvieno vaiko įvertinimas. Atliekant vertinimą, nagrinėta vaikų gerovė ir siekta nustatyti, ar jie buvę išnaudojami ir (arba) jais nesirūpinta.
Europolas aktyviai dalyvavo jungtinės tyrimų grupės veikloje ir suteikė kompetentingoms institucijoms
tokią pagalbą:
• pateikė ekspertų rekomendacijas dėl jungtinės tyrimų grupės sudarymo ir strateginės bei operatyvinės veiklos planavimo;
• teikė analitinę pagalbą visą tyrimo laikotarpį. Vienas iš pagrindinių šios analizės rezultatų – buvo
nustatyti ir pagal svarbą išdėstyti pagrindiniai organizuoto nusikalstamumo grupuotės taikiniai ir
Rumunijoje, ir Jungtinėje Karalystėje;
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• suteikė pagalbą vietoje keturis kartus įkūręs savo mobilųjį biurą Jungtinėje Karalystėje ir Rumuni-

•
•

joje; kiekvieną kartą siekiant padėti atlikti žvalgybos informacijos rinkimo operacijas ir prievartinius
Didžiosios Britanijos ir Rumunijos policijos veiksmus (kratas ir suėmimus) duomenų bazėje buvo
realiuoju laiku atliekamos patikros;
parengė ir išplatino 67 analitines ataskaitas;
nustatė esmines sąsajas su kitomis ES šalimis, ypač Belgija ir Ispanija.

Europolo pateiktos analizės kokybė ir apimtis bylos pažangai turėjo esminę reikšmę. Europolas artimiausioje ateityje turėtų suteikti papildomą pagalbą.
Šiuo metu pripažįstama, kad prekeiviai žmonėmis vaikus naudoja ne tik kaip priemonę užsidirbti, bet ir
siekdami trukdyti policijos tyrimams įveliant į juos vaikus kaip įtariamuosius ir liudytojus. Būtina imtis
papildomų priemonių, kad būtų galima spręsti su šiais ypač pažeidžiamais asmenimis susijusius klausimus.
Daugeliu atvejų vaikai buvo išmokyti nebendradarbiauti su institucijomis.

3.4. Seksualinis vaikų
išnaudojimas
Neteisėtos medžiagos, vaizduojančios seksualinį
vaikų išnaudojimą, gamybą ir platinimą daugiausia
palengvina internetas. Dėl anonimiškumo, kurį sukuria ši ryšio priemonė, yra sunku sėkmingai nustatyti
nusikaltėlių tapatybę ir jų buvimo vietą. Rasti neteisėtą medžiagą yra tik dalis šios rūšies nusikaltimų

tyrimo, galbūt jo pradžia. Atsekti aukomis tapusius
vaikus ir nustatyti jų tapatybę yra teisėsaugos prioritetas ir papildomas iššūkis.
Žiniatinklis taip pat sudaro sąlygas kitiems nusikaltimams prieš vaikus, kaip antai vaikų viliojimas internete (6). Vaikų išnaudojimo medžiagai kartą patekus
į internetą, joje pavaizduotas vaikas yra nuolat pakartotinai paverčiamas auka.

Dabartinės tendencijos
• Seksualiniai vaikų išnaudotojai vis dažniau naudojasi sudėtinga programine įranga savo anonimiš•
•
•

kumui apsaugoti. Jie naudojasi internetinėmis duomenų saugyklomis ir taiko pažangius šifravimo
metodus, kad apsisaugotų nuo policijos vykdomos skaitmeninės ekspertizės.
Panašu, kad nusikaltėliai sutelkia dėmesį į slaptus kanalus, kuriuose privati prieiga suteikiama tik
tiems, kurie buvo „išrinkti“. Ši „atranka“ priklauso nuo seksualinės prievartos vaizdų, kuriais jie dalijasi,
kiekio ir pobūdžio.
Pranešta, kad per pastaruosius metus sumažėjo pasaulinių nusikaltėlių tinklų, siūlančių naudotis
seksualinės prievartos prieš vaikus tinklalapiais su mokama prieiga.
Atsirado kitokių reiškinių, kaip antai sekso turizmas elektroninėje erdvėje, kai vaikas prievartaujamas
prieš internetinę kamerą gavus užmokestį.

(6) Viliojimas internetu yra suaugusiojo pasiūlymas susitikti su vaiku, kuris pagal nacionalinę teisę dar nesulaukė lytinės pilnametystės amžiaus, siekiant lytiškai
santykiauti su vaiku.
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• Seksualiniai vaikų išnaudotojai keliauja ar migruoja į konkrečias šalis, kuriose vaikus išnaudojimui ir
prievartos prieš vaikus medžiagos gamybai siūlo jų šeimos ar tarpininkai.

• Prievartos prieš vaikus medžiagą gali savarankiškai gaminti paaugliai ar vaikai, neįvertinantys rizikos,
kurią kelia jų vaizdų ar ﬁlmuotos medžiagos rinkmenų platinimas. Kai kuriais atvejais pagaminti tokią
medžiagą juos įtikina ar priverčia seksualiniai vaikų išnaudotojai, pasitelkiantys viliojimą internetu.

• Taip pat žinomos viliojimo internetu ir seksualinio pobūdžio pranešimų siuntimo jauniems žmonėms
naudojant mobiliuosius telefonus ir multimedijos įtaisus (angl. sexting) tendencijos.

2001 m., siekiant užkirsti kelią nusikaltėlių tinklų, besiverčiančių seksualinio vaikų išnaudojimo medžiagos
gamyba, pardavimu ar platinimu ir susijusiais nusikaltimais, veiklai ir kovoti su tokia veikla, buvo užvesta
tikslinė analizei skirta darbo byla. Iki šiol Europolas
teisėsaugos institucijoms pateikė tūkstančius žval-

gybos duomenų paketų ir analitinių ataskaitų – tai
leido nustatyti daugiau kaip 2 000 vaikų seksualinių
išnaudotojų tapatybes ir atitinkamą aukų skaičių.
Europolas taip pat padėjo valstybėms narėms atliekant kriminalistinę policijos tarnybų konﬁskuotos
skaitmeninės medžiagos kopijų ekspertizę.

Operacija „Paguoda“
2010 m. pradžioje Nyderlandų nacionalinė policija iš vienos Nyderlandų žiniatinklio svetainių prieglobos
paslaugų įmonės gavo informaciją ir duomenų apie tai, kad į vieną iš jos klientų serverių buvo įsilaužta.
Įsilaužėliai užpultame žiniatinklio serveryje patalpino paveikslėlių puslapį, kuriame buvo prievartos prieš
vaikus medžiagos. Įmonė išsaugojo konkretaus serverio įeičių rinkmenas, įskaitant aptiktą prievartos
prieš vaikus medžiagą, ir nusiuntė Nyderlandų nacionalinei policijai.
Nyderlandai pateikė nusikaltimo duomenis į Europolo duomenų bazes. Europolas išanalizavo duomenis
ir pateikė analitines ataskaitas visoms nukentėjusioms šalims. Atliekant analizę, nustatytas 3 931 potencialus objektas Europos Sąjungoje ir 6 041 už ES ribų.

Operacija „Venecijos karnavalas“
Operacija „Venecijos karnavalas“ vykdyta 2009–2010 m. Italijos pašto ir susisiekimo policija ir Europolas
susekė nusikaltėlių grupuotę, kuri įdiegdavo kenkimo programinę įrangą neapsaugotuose įmonių žiniatinklio serveriuose, kad internetu platintų sukrečiančią seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą.
Italijos policija apie šią nusikalstamą veiklą pirmą kartą buvo įspėta, kai močiutė, nekaltai naršiusi internete ir pirkusi dovanas savo anūkams, spustelėjo nuorodą elektroninėje parduotuvėje ir buvo nukreipta į
prievartos prieš vaikus interneto svetainę. Ji nedelsdama pranešė apie tai policijai, kuri 2009 m. pradžioje
pradėjo nuolat stebėti neteisėtų tinklalapių, kurie, atrodo, buvo laikomi Italijos žiniatinklio serveryje,
veiklą.
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Atlikus tolesnę analizę nustatyta, kad susijusiame tinklalapių serveryje, taip pat nemažai kitų serverių
visame pasaulyje buvo tyčia įdiegta kenkimo programinė įranga. Nusikaltėlių grupuotė šią kenkimo
programinę įrangą naudojo siekdama užgrobti žiniatinklio serverius ir automatiškai nukreipti nekaltus
interneto naudotojus į neteisėtus tinklalapius, kuriuose buvo laikoma prievartos prieš vaikus medžiaga.
Italijos policija pateikė žvalgybos informaciją apie nustatytus užkrėstus tinklalapius, o Europolas pateikė
šią informaciją visoms ES teisėsaugos institucijoms, taip pat šalims ir agentūroms, su kuriomis Europolas
bendradarbiauja. Tolesnis tyrimas parodė, kad teisėti pažeistų žiniatinklio serverių savininkai nežinojo
apie šią problemą ir nusikalstamoje veikloje aktyviai nedalyvavo. Tyrimai patvirtino, kad kenkimo programinė įranga jų serveriuose buvo įdiegta dėl interneto saugumo stokos.
Nusikaltėlių grupuotė, atsakinga už kenkimo programinę įrangą, buvo kilusi iš Rytų Europos ir turėjo
bendrininkų visame pasaulyje. Manoma, kad ji parengė savo prievartos prieš vaikus medžiagą, kuri po
to buvo mokamai platinama per saugius ir anonimiškus tinklalapius. Italijos pašto ir susisiekimo policija, bendradarbiaudama su Europolu, parengė pinigų kelio sekimo strategijas ir išaiškino neteisėtos
medžiagos užsakovus ir galutinius vartotojus.
Įvykdžius šią operaciją, daugiau kaip 1 000 žiniatinklio serverių pasaulyje, dalyvaujant jų savininkams, buvo
„išvalyti“, taigi galimybė ES piliečiams aptikti tokios neteisėtos medžiagos internete gerokai sumažėjo.
Sudėtingas tyrimas, kuriame siekiama nustatyti gamintojų ir susijusių nusikaltėlių tapatybes, tebetęsiamas.

Projektas HAVEN. Sustabdyti europiečių prievartą prieš
aukas kiekvienoje valstybėje (angl. Halting Europeans
abusing victims in every nation)
Projektu HAVEN koordinuojamos bendros ES pastangos spręsti klausimus, susijusius su seksualinės
prievartos prieš vaikus nusikaltimais, kuriuos europiečiai padaro ne savo kilmės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalyje. Tai apims tarptautinių operacijų, kurias vykdo Europos teisėsaugos institucijos,
koordinavimą. Ilgainiui turėtų būti įgyvendintos prevencinės priemonės, kaip antai nuolatinių pranešimų teikimo ar įspėjimo sistema, kad būtų įmanoma susekti vaikų seksualinius išnaudotojus, apriboti
jų neteisėtą veiklą ir apsaugoti vaikus.

Su internetu susijusios prievartos prieš vaikus
medžiagos projektas
COSPOL su internetu susijusios prievartos prieš vaikus medžiagos projektu (CIRCAMP) ES valstybėse
narėse skatinama naudoti ﬁltravimo technologiją, kuri blokuoja naudotojų prieigą prie komercinių
prievartos prieš vaikus tinklalapių. Projektas sėkmingai sukūrė ﬁltrą prieš seksualinės prievartos prieš
vaikus medžiagos platinimą ir plačiai jį paskleidė. Filtras šiuo metu įdiegtas Danijoje, Suomijoje, Italijoje, Maltoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Duomenys, susiję su valstybių narių ﬁltrų
blokavimo veikla, siunčiami Europolui analizuoti.
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Projektas „Voratinklis“
Įgyvendinant projektą pavadinimu „Voratinklis“ (angl. Funnel Web), nagrinėjami prašymai, kuriuos
teikia tinklalapių, kurie taikant CIRCAMP ﬁltrą minėtose valstybėse narėse buvo klaidingai įtraukti į
juodąjį sąrašą, registruotojai. Europolas, bendradarbiaudamas su CIRCAMP, sukūrė blokuotų domenų
savininkų pranešimų teikimo mechanizmą. Šia sistema siekiama centralizuoti skundus ir prašymus
peržiūrėti domeno statusą ir garantuoti, kad prašymus būtų galima nagrinėti visose šalyse, kuriose tas
domenas įtrauktas į juodąjį sąrašą.
Europolas suteikia domenų savininkams ir kompetentingoms teisėsaugos institucijoms galimybę lengviau užmegzti ir palaikyti ryšius. Tačiau sprendimą dėl galimų teisminių pasekmių, susijusių su peržiūros
prašymais, savo nuožiūra priima valstybės narės.

Europos ﬁnansų koalicija
Europos ﬁnansų koalicijos (EFK) tikslas – užkirsti kelią ﬁnansiškai pasipelnyti iš seksualinės prievartos
prieš vaikus vaizdų pardavimo. Įgyvendinant šią iniciatyvą, didelės ﬁnansų, interneto ir technologijų
įmonės suvienijo jėgas su Europolu, Europos policijos agentūromis, Europos Komisija ir specializuotomis
vaikų apsaugos nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdamos susekti komercinį pelną, kurį gavo asmenys, pasipelnantys iš nepadorių vaizdų platinimo, sugriauti galimybes tokį pelną gauti ir jį konﬁskuoti.
Nuo 2011 m. pradžios Europolas koordinuos koalicijos iniciatyvinės grupės veiklą ir jai pirmininkaus.

3.5. Pagalba nelegaliai
imigracijai

Europolas teikia ES valstybėms narėms analitinę
pagalbą, kad padėtų kovoje su pagalba nelegaliai

© Claudia Conrad

Organizuoto nusikalstamumo grupuotės, padedančios nelegaliai imigracijai, paprastai sudaro plačius
mažesnių grupuočių tinklus ir dauguma jų turi etninių ar kitų kultūrinių ryšių su nelegaliais imigrantais,
kuriems padeda. Šia veikla besiverčiančios organizuoto nusikalstamumo grupuotės pasižymi dideliu
lankstumu ir gebėjimu bendradarbiauti tarptautiniu
mastu neatsižvelgiant į etninius skirtumus – net regionuose, kuriuose įsisenėjęs etninis konﬂiktas. Tarpininkai greitai suseka įvairius pokyčius visuomenėje,
kaip antai teisėsaugos taktikos ir teisės aktų ar nuostatų pakeitimus, taip pat naujų ar pigesnių vežimo
maršrutų ar naujų sienos perėjimo punktų atidarymą,
ir jais pasinaudoja.

imigracijai. Nusikaltėlių tinklai, padedantys nelegaliai imigracijai, kartais taip pat veikia kitose nusikalstamumo srityse, kaip antai kelionės dokumentų
klastojimo, neteisėtos prekybos narkotikais, pinigų
plovimo, prekybos žmonėmis ir t. t.
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Europolas padalijo šį analitinį projektą į kelias dalis,
kuriose dėmesys sutelkiamas į konkrečias organizuoto nusikalstamumo grupuotes, tautybes, modi
operandi ar geograﬁnes vietoves. 2010 m. buvo aktyviai įgyvendinamos septynios projekto dalys, kuriose
dėmesys buvo sutelktas į pagalbą nelegaliai imigracijai iš Vietnamo, Irako, Afganistano, Irano, Pietų Azijos, Šiaurės Afrikos ir į klastotų dokumentų gamybą
ir platinimą. Nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. Europolas
taip pat dalyvauja pagal šį analitinį projektą suburtos
ﬁktyvių santuokų jungtinės tyrimų grupės veikloje.
Per pastaruosius metus Europolas padėjo atlikti šešias
stambaus masto Europos operacijas, kuriose taiky-

tasi į nelegaliai imigracijai padedančius nusikaltėlių
tinklus ir kurias įvykdžius buvo suimta daugiau kaip
80 tarpininkų. Operatyvinė veikla buvo koordinuota
pasitarimuose, kuriuos organizavo ir vedė Europolas. Vykdant operacijas, analizei skirtos darbo bylos
grupė dirbo operatyviniuose koordinavimo centruose ir teikė pagalbą dalydamasi techninėmis ekspertinėmis žiniomis ir įkūrusi mobilųjį biurą. Tyrimo
etapuose Europolo pareigūnai vykdė operatyvines
analizes ir daugeliu atvejų buvo nustatytos sąsajos su
kitais ES tyrimais. Analizės rezultatai pateikti beveik
150 ataskaitų.

Sąvoka „pagalba nelegaliai imigracijai“ apima nemažai įvairių sunkių nusikaltimų, kuriais visais siekiama
dėl ﬁnansinės naudos padėti atvykti į šalį ar joje apsigyventi pažeidžiant tos šalies įstatymus. Taigi pagalba
nelegaliai imigracijai apima klastotų kelionės dokumentų ar apgaulės būdu gautų leidimų gamybą ir parūpinimą bei nelegalaus vežimo ar kitos pagalbos parūpinimą siekiant neteisėtai atvykti į šalį ar joje pasilikti
ir dažnai yra susijęs su tam tikra kitų rūšių nusikalstama veikla.

Operacija „Svajonių sala“
Šis visą Europą aprėpęs tyrimas truko 14 mėnesių. Jo metu siekta sulaikyti įtariamuosius, kurie nelegaliai įveždavo į ES nelegalius imigrantus, daugiausia iš Vietnamo. Imigrantams buvo suteikiama visiška
atvykimo „garantija“.
Visos garantuotos kelionės kaina siekdavo iki 40 000 EUR ir ji galėjo trukti nuo kelių dienų iki daugelio
savaičių. Imigrantų šeimos dažnai parduodavo savo namus ir turtą kelionei ﬁnansuoti, taigi gerokai
įsiskolindavo.
Pagal vieną iš šio tinklo naudotų modi operandi migrantams buvo suteikiami kelionės dokumentai ir
galiojančios vizos, kurios buvo išduodamos melagingais pagrindais padedant korumpuotų konsulato
darbuotojų. Imigrantams atvykus į Europą, kelionės dokumentai buvo grąžinami nusikaltėlių tinklui.
Bendrai padedami Europolo ir Eurojusto, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Vengrijos policijos pareigūnai 2010 m. birželio mėn. suėmė 31 įtariamą neteisėto imigrantų įvežimo tarpininką. Vykdant
operaciją kratos buvo atliktos keturiasdešimt dvejose patalpose. Atliekant šias kratas namuose buvo
aptikti iš viso 66 migrantai iš Vietnamo.
Europolo ekspertai dirbo koordinavimo centre ir dalijosi techninėmis ekspertinėmis žiniomis bei teikė
operatyvinės analizės pagalbą. Tyrimo etape Europolas parengė žvalgybos ataskaitas ir palengvino
keitimąsi informacija. Glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais ekspertais, Europolas aptiko
naujų nusikaltėlių ryšių.
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Operacija „Alkazaras“
2010 m. birželio mėn. Europolas padėjo Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos policijos pareigūnams
suimti 18 asmenų, įtariamų pagalba nelegaliai imigracijai į ES. Tyrimą atliekantys pareigūnai apieškojo
15 patalpų ir suėmė asmenis, daugiausia kilusius iš Indijos subkontinento, taip pat vieną Maroko pilietį.
Atliekant kratas namuose, buvo rastos ir konﬁskuotos pasų kopijos, taip pat septyni ginklai.
Nelegalūs imigrantai į ES atvykdavo su specialiai šiam tikslui parengtais tikrais kelionės dokumentais,
išduotais kitiems asmenims, įskaitant 90 dienų galiojančią darbo vizą. Imigrantams atvykus į Europą,
kelionės dokumentai buvo grąžinami tarpininkams, kad būtų pakartotinai panaudoti.
Susiję pinigai (išlaidos ir ﬁnansinė nauda) Prancūzijoje, kaip parodė šioje šalyje atliekamas tyrimas, viršijo
1 mln. EUR. Už visą kelionę imigrantai mokėdavo po
13 000–15 000 EUR už suaugusįjį ir po maždaug 8 000–
10 500 EUR už vaiką.
Europolo ekspertai per visą tyrimo laikotarpį dalijosi
techninėmis ekspertinėmis žiniomis ir teikė operatyvinę analizę, taip pat parengė žvalgybos ataskaitas ir palengvino keitimąsi kriminaline žvalgybos
informacija.

3.6. Eurų klastojimas
Europolas įgaliotas užkirsti kelią pinigų, visų pirma
eurų, klastojimui ir su juo kovoti ir buvo paskirtas centriniu Europos Sąjungos biuru kovoje su eurų klastojimu. Turėdamas šį teisinį statusą, Europolas turi teisę
veikti kaip pasaulinė ryšių palaikymo institucija kovai
su eurų klastojimu.

Operacija „Jūros dumbliai“
2010 m. birželio mėn. už 125 kilometrų nuo Dublino esančio Osorio Boriso priemiestyje Airijos policijos
(Garda) sukčiavimo tyrimų biuras šalia kaimo kelio aptiko buvusią betono gamyklą, kurioje buvo didelis
sandėlis, silosinė ir keletas 40 pėdų priekabų. Vieną lauko saugyklą išsinuomojo įtariamasis, pasistatęs
surenkamąjį namelį, kuriame įsirengė biurą. Po juo buvo specialiai suprojektuotas ir pastatytas bunkeris,
sudarytas iš dviejų sujungtų konteinerių, kurie buvo visiškai įrengti naudoti kaip klastočių spaustuvė.
Patekti į šį bunkerį buvo galima per slaptą praėjimą po biuro kilimu. Bunkeryje buvo įrengta itin specializuota spausdinimo įranga.
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Europolo pareigūnai prisijungė prie Airijos policijos kriminalistų grupės ir suteikė techninę pagalbą.
Reidai buvo surengti siekiant išaiškinti kruopščiai parengtą valiutos klastojimo nusikalstamą veiką –
pirmąjį Airijoje nustatytą tokio pobūdžio ir masto projektą. Europolas šioje operacijoje dalyvavo vietoje įkūręs mobilųjį biurą ir suteikęs kriminalistinės įrangos (ultravioletinės šviesos, mobiliųjų telefonų
skenerių ir kitos įrangos), ir taip pat buvo panaudotas kaip platforma Airijos valdžios institucijų ir kitų
valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimuisi informacija. Per šią operaciją buvo suimti keturi vyrai.
Ši nusikaltėlių grupuotė, jei policija jos nesusektų, būtų buvusi pajėgi užtvindyti rinką milijonais klastotų banknotų (eurų, svarų sterlingų, JAV dolerių ir kt.). Europolas dalyvavo dviejuose operatyviniuose
pasitarimuose ir suteikė pagalbą vietoje įkūręs mobilųjį biurą ir pateikęs kriminalistinių priemonių
komplektą (angl. UFED).

Operacija „Salonikai“
2010 m. vasario mėn. Salonikų policijos saugumo padalinys suėmė keturis organizuoto nusikalstamumo
grupuotės, atsakingos už klastotų euro banknotų platinimą ir kontrabandą Graikijoje stambiu mastu,
vadeivas.
Grupę sudarė Graikijos piliečiai, palaikę ryšius su organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis Rusijos
Federacijoje, Bulgarijoje ir kitose šalyse. Įtariamieji taip pat padėjo nelegaliai imigracijai į Europos
Sąjungą. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas, kurį koordinavo Europolas, buvo užmegztas 2007 m.
viduryje, kai nedideliame Šachtų mieste Pietų Rusijoje buvo konﬁskuota klastotų 100 EUR ir 200 EUR
nominalo banknotų už maždaug 70 000 EUR sumą. Rusijos institucijos pranešė ES teisėsaugos institucijoms apie šį eurų klastočių platinimo kanalą ir padėjo atlikti Graikijos tyrimą.
Tyrimas policijos pareigūnus nuvedė į Graikijos Salonikų miestą, kuriame nusikaltėliai veikė kaip klastotojų iš Bulgarijos Plovdivo miesto tarpininkai. Spaustuvę – pagrindinį klastočių šaltinį – sunaikino
Bulgarijos ir Ispanijos teisėsaugos pareigūnų jungtinė tyrimų grupė, kurią parėmė Eurojustas ir kurios
veiklą koordinavo Europolas.

Europolas glaudžiai bendradarbiauja su Europos
Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Centriniu
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Banku, Europos Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Interpolu ir kitais partneriais.

Siekdamas vykdyti šią centrinio biuro funkciją,
Europolas siūlo ES valstybėms narėms ir kitiems
partneriams daugybę įvairių produktų ir paslaugų.
Europolas aktyviai remia teisėsaugos institucijas ren-

kant, analizuojant ir skleidžiant kriminalinę žvalgybos
informaciją, palengvina keitimąsi šia informacija ir
taip pat dalijasi kita patirtimi ir teikia kitas žinias, kad
padėtų atlikti tyrimus.

Operacija „Tiltas“
2010 m. balandžio mėn. Liublino mieste buvo suimta 14 žmonių. Įtariamieji priklausė stambiam Lenkijos
tinklui, Europos Sąjungoje platinusiam klastotus 50 EUR ir 100 EUR banknotus. Reidas, kuriame dalyvavo
daugiau kaip 120 policijos pareigūnų, vainikavo trejus metus trukusius tyrimus Italijoje, Lenkijoje ir
Ispanijoje, kuriuos koordinavo ir kuriuos padėjo atlikti Europolas. Du Europolo pareigūnai, pasinaudoję
Europolo mobiliuoju biuru, suteikė pagalbą vietoje. Europolas pateikė Lenkijai kelias operatyvinės
pagalbos ataskaitas, įskaitant svarbią ir išsamią socialinių tinklų analizės ataskaitą.
Visas operacijos „Tiltas“ tyrimas buvo susijęs su keliomis Lenkijos organizuoto nusikalstamumo grupuotės, kuri veikė įvairiose ES šalyse, atšakomis. Iš viso vykdant operaciją „Tiltas“ buvo suimta daugiau
kaip 80 nusikaltėlių.
Europolas šiame tyrime dalyvavo nuo 2008 m. birželio mėn. ir suteikė jam analitinę, logistinę bei ﬁnansinę
pagalbą. Europolas taip pat koordinavo tarptautinį
Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Ispanijos bendradarbiavimą, pateikė rekomendacijas ir parūpino mokymą.
Atliekant šį tyrimą, Europole ir ES valstybėse narėse
buvo surengti keli operatyviniai pasitarimai. Operatyvinė
pagalba atliekant tyrimus buvo suteikta du kartus, taip
pat buvo įkurtas mobilusis biuras. Operacija laikyta itin
sėkminga, nes ją įgyvendinus buvo sunaikinta pavojinga
didelė nusikaltėlių grupuotė, įsivėlusi į masinį klastotų
euro banknotų platinimą.

Taip pat dalyvauta jungtinių tyrimų grupių veikloje
ir, paprašius, buvo suteikta finansinė parama bei
pagalba vietoje. Be to, Europolas suteikė teisėsaugos institucijoms kriminalistinę pagalbą. Kriminalistai
nustato medžiagų ir įtaisų, kurie naudojami gaminant
klastotes, kilmę. Papildomai Europolas teikia techninę
pagalbą ir mokymą taktiniais ir techniniais klausimais,
susijusiais su euro apsauga nuo klastojimo.

Europolas dalyvauja visuose stambiuose eurų klastojimo tyrimuose Europos Sąjungoje. 2010 m. Europolas iš esmės suteikė pagalbą 838 eurų klastojimo ir
sukčiavimo naudojantis mokėjimo kortelėmis bylose,
kurias vainikavo penkių didelių spaustuvių sunaikinimas. Užbaigus eurų klastojimo tyrimus, kuriuos
ﬁnansiškai parėmė Europolas, konﬁskuota klastočių
už daugiau kaip 6 mln. EUR ir suimta 70 asmenų.
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Klastočių spaustuvės sunaikinimas Bulgarijoje
2010 m. spalio mėn. per specialiąją policijos operaciją, kurią įvykdė Bulgarijos institucijos, buvo suimti
trys įtariamieji ir sunaikinta neteisėta spaustuvė. Neteisėtame spausdinimo įrenginyje buvo įrengti šie
padirbtų pinigų gamybos įrankiai:
• ofsetinės spaudos mašina Heidelberg ir spausdinimo karštuoju būdu mašina (holograminiams fragmentams gaminti),
• pramoninė popieriaus pjaustomoji mašina popieriui pjaustyti,
• banknotų skaičiavimo technika,
• ultravioletinės lempos, kita pagrindinė įranga ir žaliavos.

Šiai operacijai atlikti Europolas, pasitelkęs savo mobilųjį biurą, vietoje suteikė operatyvinę analizę ir
techninę pagalbą. Europolo ekspertai atliko konﬁskuotų įrenginių techninę analizę ir ant ofsetinės spaudos mašinos guminės juostos rado ir įžiūrimų, ir ﬂuoresceninėje šviesoje matomų 100 EUR nominalo
banknotų atvaizdų. Šie nustatyti faktai labai aiškiai parodė, kad įrenginys buvo naudotas klastotiems
eurų banknotams gaminti.

Sukčiavimo naudojantis mokėjimo kortelėmis problema pasaulyje vis didėja, dėl šio sukčiavimo Europos
Sąjungoje patiriami milžiniški ﬁnansiniai nuostoliai.
Kartu šie nuostoliai yra organizuotų nusikalstamų grupuočių turtas ir jų neteisėtos pajamos investuojamos į
kitų nusikalstamos veiklos formų kūrimą.
Kaip centrinis keitimosi žvalgybos informacija apie
šios rūšies sukčiavimą punktas, Europolas remia tiriamąją veiklą ES rinkai ir jos vartotojams apsaugoti – ne
tik ES, bet ir visame pasaulyje.
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3.7. Sukčiavimas naudojantis
mokėjimo kortelėmis

Europolas rengia analitines ataskaitas ir grėsmės
įvertinimus dėl sukčiavimo naudojantis mokėjimo kortelėmis ir dėl
organizuoto nusikalstamumo grupuočių veiklos
šioje srityje. Sukčiavimas
naudojantis mokėjimo
kortelėmis yra tarptautinis reiškinys, todėl
siekiant palengvinti bendradarbiavimą ES lygmeniu taip pat taikomos
jungtinės tyrimų grupės.

EUROPOLO PAKLAUSIAUSI PRODUKTAI
Finansinių nusikaltimų informacijos centro tinklavietė
Naujausia informacija apie padirbtą valiutą
Europolo ekstazio logotipų katalogas
Padėties ataskaita apie padirbtus euro banknotus
Žvalgybos pranešimai apie sukčiavimo atvejus atsiskaitant negrynaisiais pinigais
Bendra EMCDDA ir Europolo ataskaita apie naujas psichotropines medžiagas
Šaltinis: Europolo klientų apklausa
Skelbdamas žinias apie sukčiavimą naudojantis
mokėjimo kortelėmis, Europolas perduoda valstybių narių ir bendradarbiaujančių šalių tyrimus

vykdantiems pareigūnams informaciją apie naujas
tendencijas, nusikaltėlių veiklos metodus ir modi
operandi.

Sukčiavimo naudojantis mokėjimo kortelėmis Europos
Sąjungoje grėsmės įvertinimas
2010 m. Europolas parengė Sukčiavimo naudojantis mokėjimo kortelėmis Europos Sąjungoje grėsmės
įvertinimą, kuris bus paskelbtas 2011 m. Ataskaitoje apžvelgiama dabartinė padėtis ir pateikiamos
būsimos nusikalstamumo mokėjimo kortelių ir kortelių operacijų srityje tendencijos.
Toks įvertinimas parengtas pirmą kartą. Skaičiai ir konkretūs modi operandi iki šiol nebuvo skelbiami,
taigi teisėsaugos institucijos ir sprendimus priimantys asmenys nebuvo susidarę išsamaus vaizdo.
Atitinkamos įmonės pripažindamos, kad kortelių problema didėja, nusprendė suvienyti pastangas ir
pateikė neskelbtinus duomenis Europolui išanalizuoti; atlikus šią analizę parengtas grėsmės įvertinimas.
Grėsmės įvertinimu siekiama pateikti rekomendacijų dėl atsakomųjų priemonių ir konkrečių veiksmų,
kurių turėtų būti imtasi nacionaliniu ir ES lygmenimis sukčiavimo lygiui sumažinti. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir neteisėtas nusikaltėlių pajamas, kurios viršija 1 500 000 000 EUR, būtina skubiai imtis
bendrų veiksmų.
2010 m. Europolas sukūrė kriminalistų tinklą, kuris atsakingas už neteisėto mokėjimo kortelių duomenų
nuskaitymo įtaisų tyrimą. Tinklas tarptautinį bendradarbiavimą kovoje su sukčiavimu naudojantis mokėjimo
kortelėmis palengvina techniniu atžvilgiu.
Mobilusis biuras ir kilnojamasis kriminalistinių priemonių komplektas (įskaitant kortelių skaitytuvą,
universalų kriminalistinių duomenų išgavimo įtaisą
(angl. UFED) ir kortelių tikrinimo duomenų bazę) labai
pravartus vietoje ir padeda atlikti tyrimą. Naudojant
kortelių skaitytuvą, galima gauti tikros ar suklastotos mokėjimo kortelės magnetinės juostelės ir lusto
duomenis. 2010 m. valstybės narės siuntė Europolui
konﬁskuotas korteles, kad būtų išgauti jų duomenys.

Arba kortelių skaitytuvą tuo pačiu tikslu galima tiesiogiai panaudoti policijos reido metu. Duomenis iš
mobiliojo telefono galima išgauti naudojant UFED ir
nuo 2010 m. rugsėjo mėn., kai šį įtaisą buvo pradėta
naudoti, šiuo būdu buvo padėta atlikti dvi sėkmingas operacijas. Kortelių tikrinimo duomenų bazėje
pateikiama išsami informacija apie kortelę išdavusią
instituciją ir ji Europole naudojama kasdien.
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Bendradarbiaujant Europolui ir atitinkamoms privačioms įmonėms Europole buvo sukurta kortelių
tikrinimo duomenų bazė, kurioje saugoma informacija apie viso pasaulio mokėjimo korteles išduodančias institucijas (AMEX, VISA, MasterCard ir degalų
mokėjimo kortelių).
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2010 m. Europolas padėjo atlikti daug ES teisėsaugos tyrimų, kuriais siekta susidoroti su tarptautiniais
sukčiautojais, lobstančiais iš neteisėto naudojimosi
mokėjimo kortelėmis. Europolas sutelkė dėmesį
į pavojingiausias organizuoto nusikalstamumo
grupuotes, gaminančias ir naudojančias neteisėtą
įrangą, kad kopijuotų mokėjimo korteles, jas klastotų
ir netinkamai naudotų. Plėtojant veiksmingą tarptautinį bendradarbiavimą, sunaikintos kelios neteisėto mokėjimo kortelių duomenų nuskaitymo įtaisų

gamyklos ir pasauliniai įrangos, kortelių duomenų ir
pinigų kontrabandos tinklai.

Neteisėtas mokėjimo kortelių duomenų nuskaitymas (angl. skimming): mokėjimo kortelės magnetinė
juostelė paprastai nukopijuojama – kortelės turėtojui nežinant ir nesutinkant – kortelės turėtojui naudojant
mokėjimo kortelę tikrame bankomate ar kompiuteriniame prekybos vietos terminale. Po to duomenys įrašomi
(klonuojami) ant naujų kortelių, kurios naudojamos pinigams iš mokėjimo sąskaitos neteisėtai išimti – tai
paprastai daroma už kortelės turėtojo gyvenamosios šalies ribų.

Operacija „Krikštatėvis“
Šioje operacijoje Europolas padėjo Belgijos, Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Rumunijos ir Švedijos teisėsaugos institucijoms bendradarbiauti – įvykdžius operaciją buvo sunaikintos neteisėtos mokėjimo kortelių
duomenų nuskaitymo įtaisų gamyklos Rumunijoje ir suimti nusikaltėlių gaujos nariai. Nusikaltėlių tinklas
vogdavo mokėjimo kortelių duomenis ir neteisėtai išsiimdavo grynuosius pinigus. Konﬁskuoti neteisėto
mokėjimo kortelių duomenų nuskaitymo įtaisai buvo pritaikyti daugeliui įvairių rūšių bankomatų, naudojamų visame pasaulyje. Galutinis reidas, per kurį atlikta 31 krata namuose, buvo surengtas Bukarešte
2010 m. sausio mėn. Taip pat buvo konﬁskuoti šimtai suklastotų mokėjimo kortelių, neapdoroti kortelių
duomenys, neteisėto mokėjimo kortelių duomenų nuskaitymo įtaisai, elektroninė įranga (mikrokameros,
mokėjimo kortelių duomenų nuskaitymo ir PIN kodo įvedimo įtaisai) ir įrankiai, naudojami suklastotoms
kredito kortelėms gaminti. Europolas pateikė Rumunijai kelias analitines ataskaitas ir neteisėto mokėjimo
kortelių nuskaitymo programinės įrangos analizę. Per kelis mėnesius nuo reido Bukarešte dienos išpuoliai,
per kuriuos buvo neteisėtai nuskaitomi mokėjimo kortelių duomenys, liovėsi.

Operacija „Loterija“
Organizuoto nusikalstamumo grupuotė, veikusi Prancūzijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Ispanijoje, nusikalstamai naudojo mokėjimo kortelių duomenis, kurie buvo pavogti per internetą. Per trumpą laiko tarpą
nusikaltėliai padarė 400 000 EUR nuostolių. Europolas tarptautinei operacijai talkino daugiau kaip metus,
iš pradžių parengęs kelias analitines ataskaitas, kuriose atkreipė dėmesį į tarptautinį šios bylos matmenį.
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Paskui 2010 m. spalio mėn. operatyviniame centre Rumunijoje, kuris buvo įkurtas siekiant palengvinti
galutinį reidą, buvo įrengtas Europolo mobilusis biuras, duomenų bazės ir techninė įranga. Be to, siekiant išgauti duomenis ir nedelsiant sutikrinti juos su Europolo duomenų bazėmis, buvo panaudotas
kilnojamasis kriminalistinių priemonių komplektas. Teisėsaugos pareigūnai atliko 17 kratų namuose
ir 22 įtariamųjų apklausas, Prancūzijoje ir Rumunijoje įvykdyta 16 areštų pagal orderį. Šia operacija ES
rinka buvo apsaugota nuo tolesnių šios grupuotės išpuolių.

Europolas pataria imtis paprastų priemonių ir apsisaugoti
nuo neteisėto mokėjimo kortelių duomenų nuskaitymo
Saugokite savo PIN kodą. Visada uždenkite klaviatūrą ranka ir užstokite ją kūnu, kad niekas nepamatytų, kaip jūs įvedate savo PIN kodą. Niekam nesakykite savo PIN kodo (net jei tas asmuo prisistato
esąs policijos pareigūnas ar banko atstovas).
Stebėkite aplinkinius. Jei kas nors elgiasi įtartinai ar jums kelia nerimą, pasirinkite kitą bankomatą.
Stovėkite arti bankomato.
Jeigu pastebite bankomate ką nors neįprasto, nesinaudokite juo ir nedelsdami praneškite apie tai
bankui ar policijai.
Nepraraskite budrumo. Jei kas nors būriuojasi aplink ar jus stebi, atšaukite operaciją ir pereikite prie
kito bankomato.

3.8. Nusikalstamumas
pažangiųjų
technologijų srityje
Europolo aukštųjų technologijų nusikaltimų tyrimo
centras padeda valstybėms narėms bendrai kovoti
su elektroniniais nusikaltimais. Centras kuria Europos platformą, kuri tenkintų valstybių narių poreikius
šioje svarbioje naujoje nusikalstamos veiklos srityje.

3.8.1. Elektroniniai nusikaltimai

© Fotolia

Žalingos veiklos internete mastas 2010 m. toliau
didėjo. Tęsiantis išpuoliams prieš interneto paslaugas,
pavyzdžiui, naudojant kenkimo programinę įrangą,
tikimybė galutiniams vartotojams nukentėti nuo įsilaužėlių vis didėja. O šešėlinė ekonomika, kurioje elektroniniai nusikaltėliai prekiauja savo neteisėtai gauta
informacija, įgūdžiais ir priemonėmis, klesti toliau.
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Šiuo metu yra susiformavusi sudėtinga ir savarankiška
skaitmeninė šešėlinė ekonomika, kurioje duomenys
yra neteisėta prekė. Pavogti asmens ir finansiniai
duomenys turi realią piniginę vertę. Tai skatina naują
įvairių rūšių nusikalstamą veiklą, kaip antai duomenų
vagystę, neteisėtą nukreipimą į tam tikras interneto
svetaines, kenkimo programinės įrangos platinimą
ir įsilaužimą į verslo duomenų bazes, kurią palaiko
visavertė kenksmingų kodų kūrėjų, specializuotų
žiniatinklio svetainių prieglobos paslaugų teikėjų
ir asmenų, galinčių išnuomoti daugelio tūkstančių
užkrėstų kompiuterių tinklus automatiniams išpuoliams surengti, infrastruktūra.
Rengdamas tikslinę analizei skirtą darbo bylą, Europolas dalyvavo tarptautinėse operacijose, susijusiose
su išpuoliais prieš ﬁnansų įstaigas naudojant kenkimo
programinę įrangą. Šiuo metu tiriama nemažai bylų
ir Europolas teikia šiems tyrimams pagalbą. Tikimasi,
kad plėtojant šią veiklą ateinančiais metais bus imtasi
bendrų veiksmų.
Europos Sąjungoje vis didėjant elektroninių nusikaltimų grėsmei, elektroniniai nusikaltimai jau tapo
vienu iš ES vidaus saugumo strategijos, taigi ir vienu
iš Europolo prioritetų.
2010 m. Europole buvo įkurti skaitmeninės kriminalistikos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centrai ir tikimasi, kad ateinančiais metais, atsirandant
naujų techninių išteklių, jie bus išplėtoti.
Europolas neseniai parengė tris naujus elektroninių
nusikaltimų tyrimų mokymo kursus ir surengė juos ES
ir narystės siekiančių šalių specializuotiems policijos
pareigūnams.
2010 m. Europole įsteigta Europos kovos su elektroniniais nusikaltimais darbo grupė (angl. EUCTF), kurią
suformavo ES kovos su elektroniniais nusikaltimais
padalinių vadovai, Europos Komisija ir Eurojustas,
siekdami sukurti elektroninių nusikaltimų tyrimams
ir baudžiamajam persekiojimui vadovaujantiems
pareigūnams skirtą platformą. EUCTF padės kurti ir
remti suderintą ES kovos su elektroniniais nusikaltimais požiūrį ir spręsti problemas, atsirandančias dėl
elektroninių technologijų naudojimo nusikaltimams.
Europolas taip pat toliau gerina santykius ir bendradarbiavimą su privačiomis įmonėmis ir akademiniais
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institutais, nes jie atlieka svarbų vaidmenį elektroninių
nusikaltimų ir mokslinių tyrimų srityje; bus nustatytos
naujos strategijos šiam bendradarbiavimui skatinti.
Įgyvendinant Stokholmo programą, kurios tikslas –
500 mln. Europos Sąjungos piliečių sukurti bendrą teisingumo ir saugumo erdvę, Europolas buvo paragintas
padidinti strateginės elektroninių nusikaltimų analizės
mastą. Susitarta dėl kelių išvadų ir iniciatyvų siekiant
apibrėžti bendrą veiksmingos kovos su elektroniniais
nusikaltimais strategiją. Tam bus pasirinktas tinkamas
būdas, kuriuo būtų atsižvelgta į daugybę naudojant
šias priemones padaromų nusikaltimų: seksualinė
prievarta ir seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdai,
teroristinė veikla, išpuoliai prieš elektroninius tinklus,
sukčiavimas, tapatybės vagystė ir t. t.
Siekdamas prisidėti prie Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro strateginio planavimo,
Europolas parengė Organizuoto nusikalstamumo
pasitelkus internetą grėsmės įvertinimą (angl. iOCTA),
jis bus paskelbtas 2011 m.

3.8.2. Europolo kovos su elektroniniu
nusikalstamumu platforma
Kovos su elektroniniu nusikalstamumu platforma,
kuri šiuo metu įgyvendinama Europole, paremta trimis ramsčiais:
• Pranešimo apie internetinius nusikaltimus internetinė sistema (angl. I-CROS): tai valstybėse narėse ir
trečiosiose šalyse veikiančių nacionalinių internetinių Europolo informavimo centrų tinklo Europos
centras, kuriam galima pranešti apie visus internete
pastebėtus nusikaltimus ir prireikus paskelbti apie
juos Europos lygmeniu.
• Tikslinė Europolo analizei skirta darbo byla, skirta
organizuotam nusikalstamumui, kuriam naudojamas internetas ir informacinės bei ryšių technologijos ir kuriuo siekiama ﬁnansinės naudos: dėmesys
sutelkiamas į pastangas nustatyti elektroninio
nusikalstamumo srityje veikiančias grupuotes ir
galiausiai jas sunaikinti. Apskritai elektroninė nusikalstama veikla orientuota į išpuolius prieš kompiuterines sistemas ar tinklus. Kalbant konkrečiau,
padaromi nusikaltimai apima kenkimo programinės įrangos kūrimą, įsilaužimą, tapatybės vagystę ir

sudėtingus duomenų vagystės išpuolius bei išpuolius prieš elektroninę prekybą. Analizei skirta darbo
byla yra vienas iš atsakymų į ES valstybių narių prašymą padėti kovoti su elektroniniais nusikaltimais
tarptautiniu lygmeniu.

• Internetinė kriminalistinių ekspertinių žinių sistema (angl. I-FOREX): tai portale sukurta sistema,
kuri apima visą su asmens (operatyviniais) duomenimis nesusijusią informaciją, kuri iš esmės yra
įtraukta į du minėtus ramsčius. I-FOREX saugoma
informacija daugiausia susijusi su policijos gerąja
praktika ir mokymu ir padeda tyrimus atliekantiems
pareigūnams nuolat atnaujinti savo atitinkamus
techninius įgūdžius.

3.9. Intelektinės nuosavybės
nusikaltimai
Intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimas reiškia dviejų pagrindinių kategorijų pripažintų ir saugomų teisių pažeidimą. Pirmoji kategorija susijusi su
pramonine nuosavybe, kuri apima įvairias sritis, kaip
antai skiriamieji žymenys (prekių ženklai), patentai,
dizainas ir modeliai (klastojimas). Antroji susijusi su
literatūros ir meno kūrinių, kaip antai ﬁlmų, muzikos
kūrinių ir programinės įrangos programų, autorių
teisėmis (piratavimas). Klastojimas – tai nusikaltimas, susijęs su pramoninės nuosavybės pažeidimu,
o piratavimas yra nusikaltimas, susijęs su autoriaus
teisių pažeidimu.

Piratų gauja

© Jos Balcaen

Belgijos federalinės kriminalinės policijos Briuselio
kompiuterinių nusikaltimų padalinys vadovavo tarptautiniam tyrimui dėl ﬁlmų piratavimo tinklo. 2010 m.
rugsėjo mėn. Europolas ir Eurojustas bendradarbiavo
imantis koordinuotų veiksmų, kuriuos įgyvendinus
12 ES šalių ir vienoje ne ES šalyje buvo suimta 15 žmonių ir konﬁskuoti 49 serveriai. Apytikriai apskaičiuota,
kad nuostoliai, kuriuos patyrė susijusi pramonės šaka
dėl šios nusikaltėlių grupuotės piratavimo, sudarė
maždaug 30 mln. EUR per metus.
Europos aukštųjų technologijų nusikaltimų tyrimo
centras ir analitinė grupė Europole organizavo operatyvinius pasitarimus, kad nustatytų geriausią
strategiją. Šioje labai techninėje srityje buvo itin svarbu apsaugoti skaitmeninius įrodymus, kurie buvo
saugomi serveriuose ir standžiuosiuose diskuose, todėl lemiamas šios sėkmingos operacijos veiksnys
buvo veikimas vienu metu. Aktyvių veiksmų dieną 13 dalyvaujančių šalių ryšių palaikymo pareigūnai
pasinaudojo Europolo operatyviniu punktu, kad tiesiogiai keistųsi informacija reido metu.

Naujausiais duomenimis, 2009 m. muitinė prie ES sienų 43 500 atvejų sulaikė 118 mln. suklastotų ir piratinių
gaminių (7). Į šiuos skaičius neįtrauktos Europos Sąjungoje konﬁskuotos prekės ar tyrimai, kuriuos atliko kitos
teisėsaugos institucijos, kaip antai policija ir muitinės tarnybos. Be to, į juos neįtraukti Europos Sąjungoje
pagaminti ir aptikti klastoti produktai. Siekiant gerinti apie klastojimą ir piratavimą ES vidaus rinkoje turimos
informacijos ir statistinių duomenų kokybę, sukurtas Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos
centras (8).

(7) Šiuos skaičius paskelbė Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas, 2009 m. liepos 7 d.
(8) http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
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Klastojimas neapsiriboja vien prabangos prekėmis.
Dabar tai pasaulinio masto problema, nuo kurios
nukenčia visų rūšių prekės, įskaitant daugybę įvairių
vartojimo reikmenų – nuo cigarečių iki drabužių ir
aksesuarų, ir taip pat produktus, kurie gali kenkti sveikatai ir saugai, kaip antai elektroninė įranga, gėrimai,
maisto produktai ir vaistai.
Klastojimas ir piratavimas gali sukelti didelę žalą
visuomenei, ekonomikai ir vartotojams. Nuo jo
nukenčia teisėtas verslas, nes mažėja pardavimas ir
pajamos, taigi nukenčia ir inovacijos, investicijos bei

ištekliai, skiriami moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Šiuo reiškiniu skatinama nesąžininga
konkurencija, nes klastotojų nevaržo įstatymai, nuostatai, taisyklės, mokesčiai ir muitai, kurių teisėtos įmonės turi paisyti. Todėl nuo jo nukenčia užimtumas, o
nacionaliniai biudžetai negauna įplaukų iš mokesčių
ir akcizų. Galbūt rimčiau yra tai, kad klastojimas gali
kelti didelę riziką vartotojų sveikatai ir saugai, ypač
atsižvelgiant į tai, kad klastojami visi produktai, kaip
antai elektroninė įranga, gėrimai, maisto produktai,
vaistai ir žaislai.

Falsiﬁkuoti pesticidai
Viena 2010 m. byla buvo susijusi su neteisėta falsiﬁkuotų ir potencialiai pavojingų cheminių medžiagų,
kurios buvo skirtos maisto produktams ir dirvožemiui apdoroti bei naudoti kitoms žemės ūkio reikmėms,
gamyba, platinimu ir tiekimu. Atlikus šį tyrimą, Vokietijos institucijos konﬁskavo 28 tonas falsiﬁkuotų
pesticidų, kurie galėjo padaryti didžiulį poveikį visuomenės sveikatai. Medžiagos buvo konﬁskuotos
gavus Europolo įspėjamąjį pranešimą, kuris buvo pagrįstas žvalgybos duomenimis, surinktais iš ankstesnių bylų kitose valstybėse narėse ir iš nukentėjusių cheminių medžiagų gamybos licencijų turėtojų.
Europolas pateikė analitines ataskaitas ir surengė operatyvinį pasitarimą su susijusiomis šalimis.
Europolo pateiktame įspėjamajame pranešime teisėsaugos institucijoms taip pat buvo pranešta apie
riziką, kuri gali kilti tvarkant šios rūšies produktą, nes klastotų cheminių medžiagų pliūpsnio temperatūra buvo tik 24˚ C.

Iš Europolo surinktos žvalgybinės informacijos ir
įrodymų matyti, kad organizuoto nusikalstamumo
grupuotės iš tikrųjų dalyvauja neteisėtoje prekyboje
klastotomis prekėmis ir, mažesniu mastu, piratavime. Milžiniškos iš savo neteisėtos veiklos gaunamos pinigų sumos ir žemas bausmių ar veiksmingo

baudžiamojo persekiojimo šioje srityje lygis suteikė
nusikaltėlių organizacijoms galimybę gauti didelį
pelną, kuriuo savo ruožtu remiama kita nusikalstama
veikla. Tai, be kita ko, yra sąsajos su nelegalia imigracija, pinigų plovimas, kontrabanda, neteisėta prekyba
narkotikais ir korupcija.

Falsiﬁkuoti elektriniai įrankiai
Šioje operacijoje siekta išardyti Italijos organizuoto nusikalstamumo tinklus, kurie neteisėtai prekiavo
nesaugiomis falsiﬁkuotomis prekėmis, kaip antai elektriniais įrankiais ir generatoriais.
2010 m. gegužės mėn. septynių ES valstybių narių teisėsaugos institucijos kartu su Europolu ir Eurojustu
ėmėsi plataus masto veiksmų prieš nusikaltėlių tinklą.
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Įvykdžius operaciją, kurią koordinavo Neapolio kovos su maﬁja prokuratūra, Finansų gvardija suėmė
devynis asmenis ir buvo konﬁskuota medžiagų ir turto, kurių vertė viršijo 16 mln. EUR. Ši operacija buvo
paskutinis iš daugelio veiksmų, kurių imtasi milžiniškame dvejus metus trukusiame tyrime. Atliekant
ankstesnius veiksmus, buvo suimta 60 asmenų ir per kratas 143 sandėliuose Belgijoje, Prancūzijoje ir
Vokietijoje konﬁskuota 800 tonų falsiﬁkuotų prekių, kurių vertė siekė 12 mln. EUR. Iš viso šiame tyrime,
kuris subūrė daug institucijų, dalyvavo 20 ES šalių ir trys ES nepriklausančios šalys.

3.10. ES PVM sukčiavimas
Bendrijos dingusio PVM mokėtojo sukčiavimas (angl.
MTIC) yra gerai organizuotas ir sudėtingas mokestinis sukčiavimas, kurį vykdo nusikaltėliai, rengiantys
išpuolius prieš ES valstybių narių pridėtinės vertės
mokesčio (PVM) sistemas. Pagrindiniame tarptautinio
Bendrijos PVM sukčiavimo modelyje dalyvauja bent
dvi valstybės narės.
Bendrijos dingusio PVM mokėtojo sukčiavimu verčiasi
organizuoti nusikaltėliai, sukuriantys susijusių įmonių
ir asmenų struktūrą ir kartu išnaudojantys įvairius nacionalinių mokesčių sistemų ypatumus, kad nuslėptų
tikruosius ryšius tarp dalyvių. PVM sukčiavimo schemų
dalyviai, kurie yra pirmiausia atsakingi už mokestinę
žalą – vadinamieji dingę prekiautojai – veikia tik
trumpą laiką, kartais tik kelias savaites, o po to dingsta.
Europos Komisijos skaičiavimais, PVM sukčiavimas valstybėms narėms kasmet atsieina maždaug
60 mlrd. EUR. Tačiau tarpvalstybinis arba tarptautinis PVM sukčiavimas kenkia ne tik ekonominiams
ir ﬁnansiniams Europos Sąjungos interesams – tai
taip pat daro poveikį teisėtam verslui, o tai savo
ruožtu gali daryti neigiamą įtaką užimtumo lygiui.
Be to, pelnas iš PVM sukčiavimo gali būti naudojamas
kitų rūšių nusikalstamai veiklai, pavyzdžiui, cigarečių kontrabandai ar neteisėtai prekybai narkotikais,
ﬁnansuoti. Schemos pagrįstos virtualiais arba realiais
„karuseliniais“ sandoriais, kuriuos įgyvendinant tos
pačios „prekės“ parduodamos ir perparduodamos
kelis kartus. Tai paprastai vadinama PVM karuseliniu
sukčiavimu.

Tradicinis su prekėmis – tokiomis kaip mobilieji telefonai, kompiuteriniai lustai ar brangieji metalai – susijęs Bendrijos dingusio PVM mokėtojo sukčiavimas
nebėra vienintelis rūpestį keliantis klausimas. Matyti
aiškus perėjimas prie Bendrijos dingusio PVM mokėtojo sukčiavimo paslaugų srityje, nes sukčiautojai
parodė susidomėjimą nematerialiuoju turtu ir išplėtė
savo nusikalstamą veiklą, aprėpdami aplinkos apsaugos ir energijos rinkas.
Stambaus masto PVM sukčiavimo atvejų nustatyta
apyvartinių taršos leidimų arba Europos Sąjungos
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos
leidimų (angl. EUA) prekybos srityje. Apytikriais Europolo skaičiavimais, nuostoliai dėl prekybos anglies
dioksido kreditais nuo 2008 m. birželio mėn. iki
2009 m. gruodžio mėn. sudarė apytiksliai 5 mlrd. EUR.
Todėl Europole sukurtas tikslinis projektas, kuriuo
siekiama koordinuoti valstybių narių baudžiamosios
veikos tyrimus ir užtikrinti skubų keitimąsi žvalgybos
informacija šioje prekybos srityje.
Europolo Bendrijos dingusio PVM mokėtojo sukčiavimo analizės projektas yra vienintelė ES lygmens
duomenų bazė, kurioje saugoma su Bendrijos dingusio PVM mokėtojo sukčiavimu susijusi kriminalinė
informacija. Štai kodėl ji tapo pagrindiniu duomenų
šaltiniu vykdant teisėsaugos operacijas. Europole saugomos žinios ir duomenys suteikia galimybę susidaryti tikrą šios nusikalstamumo srities vaizdą ir nustatyti
svarbiausius nusikalstamo pasaulio subjektus. Kovos
su tarpvalstybiniu Bendrijos dingusio PVM mokėtojo
sukčiavimu ir susijusiais nusikaltimais srityje Europolas
tapo tikruoju kompetencijos centru.
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Operacija „Žydras dangus“

© Guardia Civil

2010 m. kovo mėn. Ispanijos civilinės
gvardijos pareigūnai įvykdė suėmimo
operacijas ir atliko kratas penkių akivaizdžiai nepriklausomų nusikaltėlių
grupuočių, kurios stambiu mastu sukčiavo prekiaudamos anglies dioksido
kreditais, patalpose. 2009 m. balandžio–
lapkričio mėn. šios gaujos iš šio sukčiavimo Ispanijoje susižėrė 50 mln. EUR.
Madride, Marbeljoje, Barselonoje ir
Valjadolide suimti devyni asmenys ir
apieškotos 14 įmonių patalpos, kuriose
konﬁskuota grynųjų pinigų, kompiuterinės įrangos ir dokumentų.

Netrukus po to, kai Europolui buvo pranešta apie šią bylą, buvo parengta analitinė ataskaita, kurioje
nustatyta Ispanijos „dingusio prekiautojo“ tapatybė. Ši įmonė priklausė tarptautinei grupei, susijusiai
su keliais Bendrijos dingusio PVM mokėjimo sukčiavimo tinklais, kurių veikla pagal baudžiamąją teisę
buvo tiriama kitose ES valstybėse narėse. Europolo analitinėse ataskaitose taip pat buvo pateikta išsami
informacija apie visas susijusias valstybių narių registrų Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų
apyvartinių taršos leidimų prekybos sąskaitas ir visi susiję įsigijimo ir tiekimo sandorių duomenys apie
pačius Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus. Tai suteikė
Ispanijos tyrimą atliekantiems pareigūnams būtiną informaciją, į kurias patalpas sutelkti dėmesį ir jas
apieškoti operacijos vykdymo dieną.
Operatyviniame veiklos etape Europolas taip pat įkūrė tyrimą atliekančių pareigūnų patalpose mobilųjį
biurą. Tai suteikė tyrimą atliekantiems pareigūnams galimybę realiuoju laiku tikrinti Europolo duomenų
bazes ieškant informacijos apie įmones ir asmenis, kurie, kaip manyta, buvo įsivėlę į sukčiavimą.

Europolas remia Europos Komisijos tvarkomą techninės pagalbos ir informacijos mainų programą (angl.
TAIEX) rengdamas seminarus, kuriais siekiama gerinti
ES valstybių narių ir kaimyninių šalių teisėsaugos
pareigūnų ir prokurorų patirtį ir gerą praktiką. Kovojant su PVM sukčiavimu būtina bendradarbiauti su
ES nepriklausančiomis šalimis, nes sukčiautojai savo
neteisėtai gautus pinigus dažnai plauna ne Europos
Sąjungoje.
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3.11. Pinigų plovimas
Europolas padeda valstybėms narėms užkirsti kelią
nusikalstamai pinigų plovimo veiklai ir su ja kovoti,
visų pirma analizuodamas žvalgybos informaciją apie
įtartinus sandorius ir visus kitus ﬁnansinius duomenis.
Europolo nusikalstamu būdu įgyto turto tarnyba
(angl. ECAB) padeda valstybių narių ﬁnansinius tyrimus atliekantiems pareigūnams atsekti nusikalstamu
būdu įgytas pajamas, kai turtas buvo paslėptas už
tyrimus atliekančių pareigūnų jurisdikcijos ribų, bet
Europos Sąjungos teritorijoje.

Operacija „Kastuvas“
Operacijoje „Kastuvas“ dėmesys buvo sutelktas į itin žiaurios Airijoje įsikūrusios organizuoto nusikalstamumo grupuotės, kuri buvo įsivėlusi į neteisėtą prekybą narkotikais ir ginklais visoje Europoje, veiklą.
Europolas padėjo Airijai, Jungtinei Karalystei, Ispanijai ir Belgijai susekti nusikalstamu būdu gautas pajamas, susijusias su grupės nusikalstama veikla, ir padėti nukentėjusioms valstybėms narėms sunaikinti
pinigų plovimo tinklą savo šalyje.
Europolo pateikta analizė taip pat padėjo nustatyti naujų asmenų, susijusių su organizuoto nusikalstamumo grupuote, tapatybes. 2010 m. buvo surinkta naujų įrodymų ir, nors pagrindinė grupės komercinė
ir verslo veikla, atrodo, buvo perkelta į Ispaniją, įtakingi grupuotės nariai ir toliau vertėsi nusikalstama
veikla kitose ES šalyse.
2010 m. kovo mėn. Europolo būstinėje buvo surengtas operatyvinis pasitarimas siekiant suplanuoti
didelio masto operacijos Airijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje pradžią. Po šio pasitarimo buvo
surengtas koordinacinis pasitarimas, kuris balandžio mėn. įvyko Eurojuste ir kuriame dalyvavo atsakingų
teisminių institucijų atstovai. Operacija buvo įvykdyta 2010 m. gegužės mėn. Be kelių Europolo parengtų
analitinių ataskaitų, kuriose dėmesys sutelktas į įvairias nusikalstamos grupuotės narių funkcijas ir taip
pat į grupuotės ES, JAV ir Azijoje disponuojamą turtą, Europolas suteikė veiksmingą pagalbą operacijos
vykdymo dieną tuo pat metu įkūręs tris mobiliuosius biurus Airijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Mobilieji biurai buvo naudojami kaip virtualūs operatyviniai punktai, kad tyrimą vykdantys pareigūnai
galėtų realiuoju laiku saugiai keistis žvalgybos informacija.
Europolo kanalais apsikeista daugiau kaip 600 informacijos paketų. Biuruose buvo ir dalyvaujančių
šalių atstovų. Operacijoje dalyvavo daugiau kaip 700 tyrimą atliekančių pareigūnų ir trijose šalyse buvo
suimti 38 asmenys, taip pat atlikta daug kratų namuose. Šiuo metu atliekama kriminalistinė kompiuterių, nešiojamų kompiuterių, delninių kompiuterių ir kitų elektroninių įtaisų analizė, o valstybių narių
tyrimo grupės įvertino konﬁskuotą medžiagą.

Europole įsikūręs nuolatinis Camden turto susigrąžinimo tarpagentūrinio tinklo (angl. CARIN) – neoﬁcialaus turto susigrąžinimo teisminių ir teisėsaugos ekspertų tinklo – sekretoriatas. CARIN šiuo metu turi
55 registruotas nares, įskaitant visas 27 ES valstybes nares ir devynias tarptautines organizacijas. Siekiant
paremti tarptautinį bendradarbiavimą susekant nusikalstamu būdu įgytą turtą, jį įšaldant, areštuojant ir
konﬁskuojant, iš kiekvienos jurisdikcijos paskirtas vienas teisėsaugos ir vienas teisminis kontaktinis punktas.
Šie kontaktiniai punktai padeda spręsti su turto susigrąžinimu jų jurisdikcijoje susijusius bendro pobūdžio
klausimus ir taip pat teikia operatyvinę pagalbą esamais teisiniais kanalais.
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Operacija „Drakula“
Šioje operacijoje taikytasi į Rumunijos organizuoto nusikalstamumo grupuotes, kurios veikė keliose ES
šalyse – Austrijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Švedijoje – ir taip pat Naujojoje
Zelandijoje, Šveicarijoje ir JAV. Rumunijos organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo tyrimų direktorato
(rum. DIICOT) teigimu, ši nusikaltėlių gauja veikė nuo 2006 m. ir internetu sudarinėdavo apgaulingus
sandorius. Nusikaltėlių tinklai vertėsi įvairia nusikalstama veikla – apgaulingu neegzistuojančių prekių
pardavimu klientams per suklastotas interneto svetaines, teisėtas eBay ar kitas interneto aukcionų svetaines, duomenų vagyste, suklastotų ID dokumentų naudojimu banko sąskaitoms užsienyje atidaryti,
suklastotų kredito kortelių naudojimu internetiniuose pokerio žaidimuose. Lėšoms iš aukų gauti buvo
naudojamos Western Union ir MoneyGram pinigų pervedimo paslaugos ir nusikaltėliai papildomai patys
atidarydavo banko sąskaitas. Nustatyta daugiau kaip 800 nukentėjusiųjų ir apytikriai apskaičiuota, kad
šia nusikalstama veika padaryti nuostoliai sudarė beveik 1 mln. EUR.
Tai buvo bendra Čekijos, Prancūzijos, Rumunijos ir JAV policijos pajėgų operacija; pagrindiniai reidai
ir areštai įvykdyti Rumunijoje. Europolo mobilusis biuras ir vienas Europolo ekspertas buvo nusiųsti
į Čekiją. Siekiant padėti atlikti šią operaciją, pirmą kartą panaudotas Europolo palydovinis mobilusis
biuras. Reiduose Čekijoje dalyvavo daugiau kaip 150 policininkų, atliktos dešimtys kratų namuose ir iš
viso sulaikytas 31 įtariamasis.
Europolui teikiant operatyvinę pagalbą vietoje ir ieškant informacijos ir Europolo informacijos sistemoje,
ir indeksų sistemoje nustatyti aštuoni tikslūs atitikmenys. Čekijos policijai pateikta specializuota žvalgybos ataskaita, kuri panaudota kaip papildomas įrodymas prašant teismo skirti vienam iš įtariamųjų
kardomąjį kalinimą.
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4. Europolo veiklos mastas

4.1. ES valstybių narių
teisėsaugos institucijos
Europolas ištisą parą, septynias dienas per savaitę
palaiko tiesioginį ryšį su 27 ES valstybėse narėse esančiais Europolo nacionaliniais padaliniais. Šį nuolatinį
keitimąsi pranešimais ir nusikalstamumo duomenimis užtikrina Europolo būstinėje įsikūrę ryšių palaikymo biurai. Tai itin svarbus ir veiksmingas būdas

palaikyti ryšį ir padėti maždaug 2 mln. ES teisėsaugos
pareigūnų ir svarbiausia visiems suinteresuotiesiems
tyrimus atliekantiems pareigūnams, kurių operacijoms gali būti naudinga Europolo pagalba.
Danijai laipsniškai uždarius visas savo dvišales ES
ryšių palaikymo tarnybas, 2010 m. buvo nuspręsta
šalies bendradarbiavimą teisėsaugos srityje plėtoti
per Danijos Europolo ryšių palaikymo biurą.
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Europolo nacionaliniai padaliniai ir ES valstybių narių kompetentingų institucijų teisėsaugos pareigūnų
skaičius
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4.2. Europolo išorės
bendradarbiavimas
Europolas bendradarbiauja su daugeliu ES partnerių, taip pat su trečiosiomis šalimis ir organizacijomis.
Informacija su šiais partneriais keičiamasi remiantis
bendradarbiavimo susitarimais. Bendradarbiavimo
su trečiosiomis šalimis pobūdį lemia dviejų rūšių susitarimai. Esant strateginiams susitarimams, dvi susijusios šalys gali keistis visa informacija, išskyrus asmens
duomenis, o esant operatyviniams susitarimams taip
pat leidžiama keistis ir asmens duomenimis.
Europolo bendradarbiavimas su ES ir ne ES teisėsaugos institucijomis ir kitomis ES agentūromis ir įstaigomis partnerėmis yra nepaprastai svarbus.
Europolas šiuo metu bendradarbiauja su 17 ES
nepriklausančių šalių, devyniomis ES įstaigomis ir
agentūromis bei trimis kitomis tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant Interpolą, ir tai atsispindi daugelyje Europolo operatyvinio darbo aspektų.
Kaip ir ankstesniais metais, Europolas toliau glaudžiai bendradarbiavo su kitomis ES agentūromis,
veikiančiomis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.
2010 m. Europolas vadovavo TVR agentūrų bendradarbiavimui (šios pareigos skiriamos rotacijos tvarka).
Atlikdamas šias pareigas, 2010 m. lapkričio 26 d. Europolo direktorius Europole surengė metinį TVR agentūrų vadovų susitikimą, kuriame dalyvavo CEPOL,
EMCDDA, Eurojustas, FRA, Frontex, SITCEN ir Europos Komisijos, Europos Vadovų Tarybos sekretoriato
ir pirmininkaujančių Belgijos bei Vengrijos atstovai.
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Agentūrų vadovai sutelkė dėmesį į agentūrų bendradarbiavimo gerinimą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
ir aptarė įvairius klausimus, kaip antai demokratinės
kontrolės ir biudžeto reikalus.
2010 m. pirmininkaujančios Švedijos prašymu agentūrų bendradarbiavimas dar sustiprėjo. Paprašyta,
kad CEPOL, Eurojustas, Europolas ir Frontex kartu
parengtų savo tęsiamo bendradarbiavimo įvertinimą
ir pasiūlytų konkrečius veiksmus, kaip bendradarbiavimą būtų galima dar pagerinti. Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatiniam
komitetui (COSI) buvo pateiktos dvi ataskaitos, kurios,
jas priėmus, šiuo metu įgyvendinamos. Tai tikimasi
užbaigti iki 2011 m. pabaigos. Pasiūlymai susiję su
dvišaliu ir daugiašaliu bendradarbiavimu ir apima
bendrų interesų klausimus, kaip antai bendradarbiavimą operatyviniais reikalais, valdymą ir išorės
santykius, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą,
mokymą ir informuotumą.
Įsteigus COSI, taip pat sustiprėjo ES TVR agentūrų
ryšiai ir jų operatyvinis koordinavimas. COSI parengė
bendrą dokumentą „Vidaus saugumo padėtis ES“,
kuris buvo pagrįstas trimis strateginiais dokumentais: Europolo organizuoto nusikalstamumo grėsmės
įvertinimu (angl. OCTA) ir ataskaita dėl terorizmo
padėties ir tendencijų Europos Sąjungoje (angl.
TE-SAT) bei Frontex metine rizikos analize (angl. ARA).
Manoma, kad toks bendras grėsmių įvertinimas yra
ypač svarbus siekiant užtikrinti patikimesnį susijusių
agentūrų veiklos koordinavimą.

© Fotolia
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5. Tolesni veiksmai

5.1. Strategija ir tikslai
Europolas pasiekė pagrindinį savo organizacinės raidos tašką ir yra pasirengęs vykdyti savo, kaip svarbiausios institucijos ES teisėsaugos srityje, funkcijas.
Artimiausioje ateityje Europolas sieks nubrėžti savo
kasdienės veiklos gaires, kad užtikrintų geriausią
paramą ES teisėsaugos bendradarbiavimui.

•

Vadovaudamasis savo ambicinga strategija, Europolas spręs svarbiausius ateities uždavinius ir taip pat
išnaudos visas galimybes siekti tolesnės pažangos ir
užtikrinti apčiuopiamą naudą. Europolas vadovaujasi strategija imdamasis planuotų priemonių savo
pagrindiniams tikslams įgyvendinti ir siekia užtikrinti
ES unikalų operatyvinių paslaugų kompleksą trijose
pagrindinėse srityse:
• Siekia tapti pagrindiniu ES teisėsaugos operacijų paramos centru.
Bus imtasi tolesnių priemonių siekiant kuo labiau
padidinti Europolo turimos informacijos operatyvinę vertę ir optimizuoti analizės bei kitų operatyvinių paslaugų teikimą. Europolas imasi vadovaujamo
vaidmens, siekdamas užtikrinti veiksmingesnį
agentūrų ir teisėsaugos partnerių, įskaitant Eurojustą ir Interpolą, bendradarbiavimą.
• Siekia tapti Europos Sąjungos kriminalinės
informacijos centru.
Valstybių narių koordinavimas nustatant bendras
informacijos spragas ir prioritetus tiriant svarbiausių nusikalstamo pasaulio subjektų veiklą,

yra būtinas ir bus stiprinamas. Unikalūs Europolo
pajėgumai suteikia jam galimybę Europos Sąjungoje tapti pagrindiniu informacijos centru, spręsti
šiuos klausimus ir kurti informacijos platformą, kuri
galėtų padėti užtikrinti veiksmingesnį operatyvinį
atsaką į pagrindines saugumo grėsmes. Toliau
plėtodamas saugaus keitimosi informacija tinklo
programą, Europolas dar labiau sustiprins lyderio
pozicijas teisėsaugos srityje.
Siekia tobulinti ir plėsti savo kaip ES teisėsaugos
ekspertinių žinių centro veiklą.
Europolas inicijuoja naujus inovacijomis ir gerąja
praktika pagrįstus metodus, taip pat teikia geros
kokybės mokymą specializuotose srityse, kaip antai
eurų klastojimo, terorizmo ir narkotikų laboratorijų
naikinimo.
Kursime ir skleisime gerąją praktiką ir padėsime valstybėms narėms, pasitelkdami pagalbos priemones,
rekomendacijas ir mokslinius tyrimus, mokymo,
techninės pagalbos, nusikaltimų prevencijos, techninių ir kriminalistinių metodų ir analizės bei tyrimo
procedūrų srityse, kad išspręstume klausimus, susijusius su visomis žinių ir kompetencijos spragomis.

5.2. Žvilgsnis į ateitį
Europolo pozicijos ES arenoje sustiprėjo ir tai iš dalies
lėmė Lisabonos sutartis, naujas teisinis jo statusas
(Tarybos sprendimas dėl Europolo) ir nauja institucijos strategija bei patobulinti pajėgumai. Visi šie
pokyčiai paverčia Europolą unikaliu ES teisėsaugos
institucijų bendradarbiavimo partneriu ir svarbiu ES
sprendimų priėmimo proceso dalyviu.
Kitas Europolui ypač svarbus klausimas susijęs su
demokratijos priežiūra. 2011 m. šioje srityje gali būti
padaryta tolesnė pažanga, kurios būtų siekiama
remiantis 2010 m. Europos Komisijos komunikatu (9).
Viena iš pagrindinių jame nustatytų idėjų siūloma

(9) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento kartu su nacionaliniais parlamentais atliekamos Europolo veiklos
priežiūros procedūrų (COM(2010) 776 galutinis).
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įsteigti nuolatinį bendrą arba tarpparlamentinį forumą,
kurį sudarytų ir nacionalinių parlamentų, ir Europos
Parlamento komitetai, atsakingi už policijos reikalus.
Komisija taip pat siekia didinti Europolo veiklos skaidrumą gerindama ryšius su Europos Parlamentu (EP)
ir nacionaliniais parlamentais ir užtikrindama, kad jie
reguliariai gautų atitinkamus Europolo produktus.
Kitas šio naujo požiūrio elementas galėtų būti diskusija
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete
(angl. LIBE) dėl Europolo daugiametės strategijos ir
jo metinės darbo programos. Kaip praktinį Europolo
demokratinės atskaitomybės ir skaidrumo didinimo
pavyzdį jau galima paminėti Piliečių laisvių, teisingumo
ir vidaus reikalų komiteto pažintinį apsilankymą Europolo būstinėje 2010 m. birželio mėn. Tokio pobūdžio
pažintiniai vizitai laikomi svarbia priemone siekiant
paaiškinti Europolo veiklos galimybes ir jas stiprinti,
didžiausią dėmesį skiriant institucijos operatyvinėms
priemonėms, žvalgybos duomenų analizei ir patikimai
duomenų apsaugos tvarkai.
Kaip pirmaujanti ES teisėsaugos institucija, Europolas
siekia pažvelgti dar toliau į ateitį ir ieškoti daugiau
galimybių optimizuoti kovą su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Tokios naujos galimybės jau
nustatytos; kad būtų galima jas įgyvendinti reikia:
• parengti ES teisės aktus, kuriais būtų reglamentuojama kova su elektroniniais nusikaltimais, kad
būtų įmanoma vykdyti veiksmingesnius tyrimus,
kuriems atlikti būtų naudojamasi centralizuotomis
ES ekspertinėmis žiniomis ir ištekliais – tokiais, kokių
turi Europolas;
• pagerinti terorizmo ﬁnansavimo analizę parengiant
ES programą, kuri suteiktų teisėsaugai papildomą
naudą ir kartu būtų užtikrintas ES duomenų apsaugos standartų laikymasis;
• išnagrinėti galimybes gerinti bendradarbiavimą su
privačiuoju sektoriumi, kad būtų galima daugiau
naudotis ekspertinėmis žiniomis tokiais klausimais
kaip elektroniniai nusikaltimai, pinigų plovimas ir
intelektinės nuosavybės nusikaltimai;
• mobilizuoti teisėsaugą visoje ES bendroms problemoms nuosekliai spręsti.
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Be šių naujų strateginių galimybių, Europolo pagrindinis tikslas tebėra padėti ES teisėsaugos bendruomenei visų pirma sustabdyti sunkius nusikaltimus
darančias organizuoto nusikalstamumo ir teroristų
grupuotes ir tas grupuotes sunaikinti. Šis prioritetas
nepasikeitė ir nesikeis, tačiau visai teisėsaugos bendruomenei reikia toliau kurti naujoviškas politikos
kryptis, priemones ir taktiką, kad ji neatsiliktų nuo
pasaulyje vykstančių pokyčių ir iš anksto užkirstų
kelią nusikalstamai veiklai.

Nusikalstama veikla tampa vis įmantresnė, tad bet
kokios vietos ar net nacionalinės pastangos savarankiškai kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir
tarptautiniu terorizmu būtų pasmerktos žlugti. Todėl
siekdamas apsaugoti ES vidaus saugumą, Europolas
kartu su ES valstybėmis narėmis ir organizacijomis
partnerėmis atliks vis svarbesnį vaidmenį. Stipresnis
Europolas užtikrina aukštesnį tyrimų sėkmės lygį ir
geresnę ES piliečių apsaugą nuo sunkių tarptautinių
nusikaltimų ir terorizmo grėsmių.
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