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Pripažinimai

Šį trečiąjį ES vadovą sukūrė sekretoriatas, bendradarbiaudamas su 
nacionaliniais kontaktiniais centrais. 

Sekretoriatas norėtų padėkoti pirmininkaujančiai Rumunijai 
ir Europos Sąjungos Tarybos teisėsaugos darbo grupei už 
administracinio požiūrio iniciatyvų prašymo išsiuntimą. 

Dėkojame ir ENAA nacionaliniams kontaktiniams centrams, ir 
pavaduotojams, kurie prisidėjo prie šio vadovo kūrimo. 

Sekretoriatas norėtų padėkoti ekspertams, kurie dalyvavo dviejuose 
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Santrauka

Organizuoto nusikalstamumo grupuotės 
(ONG) veikia visame pasaulyje, jų veikla yra 
viena didžiausių grėsmių Europos piliečių 

saugumui. Jų nesulaiko sienos ir jos daro destruktyvų 
poveikį visos ES ekonomikai ir bendruomenėms. 
Organizuotas nusikalstamumas žlugdo visuomenę, 
nes kenkia teisinei infrastruktūrai. Remiantis 
naujausiais Europolo duomenimis, šiuo metu ES 
tiriama daugiau kaip 5000 ONG.  Daugelio rūšių 
ONG modus operandi reikia teisinių priemonių. 
Vyriausybės yra suinteresuotos užkirsti kelią 
šioms organizuotoms grupėms naudotis teisine 
infrastruktūra. 
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Siekdamos kovoti su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu, viešojo administravimo 
institucijos pasikliauja ne vien represine 
teisėsaugos veikla. Vien baudžiamoji 
teisė ne visada daro įtaką profesionaliam 
nusikaltėliui. Todėl administracinės 
priemonės gali būti veiksmingos. 
Administraciniu požiūriu siekiama 
papildyti tradicines baudžiamosios 
teisės priemones ir būti potencialiai 
galinga sunkių ir organizuotų nusikaltimų 
prevencijos ir kovos su jais priemone. Šis 
naujas požiūris naudoja administracinius 
ir reguliavimo mechanizmus bei apima 
kelių disciplinų požiūrį įtraukiant įvairius 
dalyvius. Administraciniu požiūriu viešojo 
administravimo institucijos, ypač vietos 
lygiu, imasi veiksmų, naudodamosi tam 
tikrais savo įgaliojimais ir atsakomybėmis, 
kurios trukdo organizuotam 
nusikalstamumui ar jį varžo.

2010 m. buvo sukurtas neoficialus 
kontaktinių punktų tinklas administraciniu 
požiūriu išvengti ir nutraukti organizuotą 
nusikalstamumą. Tinklą sudaro 
nacionaliniai kontaktiniai punktai (NKP). Jie 
veikia kaip vartai teisėsaugos institucijoms, 
vyriausybės departamentams, 
administracinėms įstaigoms ir akademinei 
bendruomenei savo šalyse. Visų pirma, 
dėmesys skiriamas toms komandoms, 
padaliniams ir departamentams, kurie 
reguliariai naudojasi administracinėmis 
galiomis ar netradiciniais praktinio darbo 
būdais, kaip kelių disciplinų požiūrio į 
organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir 
sutrikdymą dalimi. 2018 m. Buvo nuspręsta 
įforminti tinklą ir pakeisti pavadinimą į 
Europos administracinio požiūrio į sunkų 
ir organizuotą nusikalstamumą (ENAA) 
tinklą. ENAA misija yra pagerinti supratimą, 
supratimą ir administracinio požiūrio 
taikymą kovojant su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu visoje ES.

Administracinio požiūrio terminologija 
apima daugybę skirtingų apibrėžimų, 
metodų ir praktikos visoje ES. Pirmasis 
(ir vienintelis) administracinio požiūrio 
apibrėžimas, dėl kurio susitarė visos 
valstybės narės (VN), pateiktas 2016 
m. Birželio 6 d. Tarybos išvadose. 

Administracinis požiūris apima visus šiuos 
elementus, visiškai laikantis valstybių narių 
administracinės ir teisinės sistemos:

1.  Užkirsti kelią nusikalstamoje veikloje 
dalyvaujantiems asmenims naudoti 
teisėtą administracinę infrastruktūrą 
nusikalstamais tikslais, įskaitant, kai 
taikoma, leidimų, pasiūlymų ir subsidijų 
gavimo procedūras;

2.  Taikyti visų tipų administracinius 
reglamentus, siekdami užkirsti kelią 
neteisėtai veiklai ir kovoti su ja, jei 
įmanoma, pagal nacionalinius įstatymus, 
įskaitant prevencinį pareiškėjų (fizinių 
ir juridinių asmenų) patikrinimą ir 
stebėjimą, siekiant gauti leidimų, 
konkursų ir subsidijų, taip pat uždarant 
ar nusavinant patalpas, kai viešosios 
tvarkos pažeidimas įvyksta tose 
patalpose arba aplink jas dėl kriminalinių 
veiklų sumenkinimo.

3.  Koordinuoti intervencijas, naudojant 
administracines priemones, kad veiksmai 
būtų papildyti pagal baudžiamąją 
teisę, siekiant užkirsti kelią sunkiam ir 
organizuotam nusikalstamumui, kovoti 
su juo, sutrikdyti ir slopinti jį.

2019 m. lapkričio 8 d. ENAA susitarė dėl 
trumpesnio, aiškaus ir lengvai išverčiamo 
administracinio požiūrio apibrėžimo, 
pagrįsto 2016 m. Tarybos išvadoje pateiktu 
apibrėžimu: 

„Administracinis požiūris į sunkų ir organizuotą 
nusikalstamumą yra papildomas būdas užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui teisėta infrastruktūra ir kovoti su 
ja, bendradarbiaujant kelioms agentūroms, dalijantis 
informacija ir imantis veiksmų kliūtims nustatyti.“

Iš apibrėžimo buvo atskirti penki ramsčiai 
siekiant praktikams paaiškinti, kas tiksliai 
yra administracinio požiūrio iniciatyvos. 
Nebūtina, kad konkrečioje iniciatyvoje būtų 
visi penki ramsčiai, tačiau tai yra geras 
sėkmingo administracinio požiūrio taikymo 
rodiklis.
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1.  Užkirsti kelią netinkamam 
teisinės infrastruktūros 
naudojimui sunkiam 
ir organizuotam 
nusikalstamumui ir kovoti 
su juo

Tiek nacionalinės, tiek vietinės administracijos 
turi būti aprūpintos priemonėmis, skirtomis 
kovoti su sunkiaisiais ir organizuotomis 
vietinėmis organizacijomis, nes jos abi vaidina 
svarbų vaidmenį. Taigi valdžios institucijos yra 
ypač suinteresuotos užkirsti kelią nusikaltėliams 
naudoti ekonominę ir teisinę infrastruktūrą 
teisėtoms pajamoms gauti arba piktnaudžiauti 
verslu siekiant palengvinti nusikaltimus ir 
nukreipti savo nusikalstamas pajamas šiuo 
tikslu. Taip pat yra administracinių priemonių, 
nukreiptų į viešosios tvarkos pažeidimus, tačiau 
ENAA sistemoje mes naudojame administracinį 
požiūrį kovojant su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu.

2. Papildoma informacija

Administracinis požiūris apima naudojimąsi 
administraciniais ir reguliavimo mechanizmais 
bei kelių disciplinų požiūrį įtraukiant įvairius 
subjektus, kurie tradicines baudžiamojo 
teisingumo priemones papildytų siekdami 
kovoti su organizuotu nusikalstamumu. 
Administracinis požiūris, taikomas derinant 
su tradicinėmis baudžiamosios teisės 
priemonėmis, yra galingesnė priemonė, 
kai jis įgyvendinamas tik kaip priedas. Dar 
daugiau, vien tik administracinės priemonės 
nepajėgs išspręsti ONG. Todėl administracinis 
požiūris turi būti laikomas papildančiu 
tradicinius metodus, susijusius su organizuotu 
nusikalstamumu. 

3.  Kelių agentūrų 
bendradarbiavimas

Be teisinių kliūčių, daugelis valstybių narių, 
deja, susiduria su problemomis, susijusiomis 
su organizacinėmis struktūromis. Dažnai 
agentūros turi savo buveinę, kurioje 
pagrindinis dėmesys skiriamas jų pačių 
interesų apsaugai, grindžiamai viena kitai 
nesuderinamomis atsakomybės, kontrolės ir 

politinės atskaitomybės sritimis. Tai gali sukelti 
veiksmingo administracinio požiūrio problemų. 
Administracinis požiūris dažnai vadinamas 
„atskiru darbu kartu“, reiškiančiu, kad skirtingos 
valdžios institucijos ir administracijos kovoja su 
sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu pagal 
savo nuopelnus. Todėl administracinio požiūrio 
sėkmė priklauso nuo bendradarbiavimo su 
kitais partneriais saugumo srityje, tokiais kaip 
policija, prokuratūra ir mokesčių inspekcija. 

4. Dalijimasis informacija

„Atskiro darbo kartu“ esmė yra keitimasis 
informacija tarp vienos valstybės ar regiono 
administracinių, mokesčių ir teisėsaugos 
agentūrų. Vietos valdžios institucijoms prieiga 
prie informacijos ir atvirų šaltinių yra būtina 
priimant pagrįstus sprendimus. Todėl šiai 
prieigai ir keitimuisi informacija tarp atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių reikia teisinių pagrindų. 
Teisminiai duomenys turi būti prieinami 
vietos valdžios institucijoms, kad būtų galima 
patvirtinti įtariamus ryšius tarp ONG, verslininkų, 
įmonių ir piliečių. Vietos administracija labai 
priklauso nuo prokuroro ir policijos informacijos. 
Deja, daugelyje valstybių narių dalijimasis 
informacija šiuo metu apsiriboja viena kryptimi 
iš vietos valdžios institucijų kitiems partneriams, 
o ne kitu būdu. Tai yra problematiška ir 
problemas daugiausia sukelia įstatymų kliūtys.

5.  Imkitės kliūčių nustatymo 
priemonių 

Viešojo administravimo institucijos, ypač 
vietos lygmeniu, pagal savo atsakomybę turi 
galią imtis veiksmų, kad sujauktų ir trukdytų 
ONG. Administracinio požiūrio idėja yra 
aprūpinti vietines administracijas reikiamomis 
priemonėmis (pvz., panaikinti licencijas 
dėl sveikatos priežasčių), kad nusikaltėliai 
nenaudotų teisinės infrastruktūros. Jie gali 
rasti kovos su nusikalstamais reiškiniais 
ir vietinėmis ONG priemonių. Valdžia gali 
nustatyti sritis, kuriose pogrindis „liečia“ teisėtą 
visuomenę. Tada jie gali koordinuoti intervenciją 
šiose srityse su skirtingais partneriais arba 
administracines priemones, papildančias 
veiksmus pagal baudžiamąją teisę kovojant su 
sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. 
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Pratarmė

Tinklas su malonumu pristato šią ES administravimo metodo ES vadovo trečiąją versiją. 
Šis ES vadovas yra skirtas politikos formuotojams, valstybės tarnautojams, teisėsaugos 
pareigūnams ir kitoms pagrindinėms ES valstybių narių suinteresuotosioms šalims, kurios 
užsiima sunkių ir organizuotų nusikaltimų prevencija ir kova su jais. 

Šiame vadove pateikiama trumpa tinklo raidos istorija, o vėliau pagrindinis dėmesys skiriamas 
administracinio požiūrio apibrėžimui ir penkiems ramsčiams, kaip pavyzdžius naudojant 
administracinio požiūrio iniciatyvas. Pabaigoje pateikiama apžvalga apie tai, kas jau padaryta 
ES. 

Šis vadovas papildo pirmąją (2011 m.) ir antrąją (2014 m.) ES vadovo versiją, kurioje 
apžvelgiamos valstybėse narėse taikomos administracinio požiūrio iniciatyvos, ir padedama 
didinti informuotumą. Trečioji versija bus išversta į visas ES kalbas. Vadovas bus viešai 
prieinamas tinklalapyje www.administrativeapproach.eu. Administracinio požiūrio iniciatyvas 
bus galima rasti tik Europolo platformos ekspertų administracinio požiūrio grupėje ir ENAA 
tinklalapio „Tik nariai“ puslapyje. Jei norite gauti prieigą prie šios informacijos, visada galite 
susisiekti su savo nacionaliniu kontaktiniu punktu. 

Tikimės, kad vadovas ir toliau bus vertingas informacinis vadovas praktikams ir politikos 
formuotojams, didinantis supratimą apie netradicinio metodo naudą kovojant su sunkiu ir 
organizuotu nusikalstamumu ir skatinantis glaudesnį bendradarbiavimą bei dalijimąsi patirtimi 
ir žiniomis visoje ES. 

Galiausiai tikimės, kad šis trečiasis ES vadovo leidinys bus plačiai išplatintas pagrindinėms 
suinteresuotoms šalims atitinkamose valstybių narių nacionalinėse administracinėse 
institucijose. Bet kokie atsiliepimai ir nauji atsiliepimai apie būsimus leidimus būtų labai 
laukiami ir juos būtų galima kreiptis į tinklą per paskirtus nacionalinius kontaktinius centrus.
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A. Vietos valdžių sumenkinimas

Organizuotas nusikalstamumas 
žlugdo visuomenę, nes kenkia teisinei 
infrastruktūrai. Kalbėdami apie organizuotą 
nusikalstamumą, daugiausia turime 
omenyje sistemingus nusikaltimus. Tai 
gali būti smurtiniai veiksmai, padaryti, 
pavyzdžiui, veikiant neteisėtoms 
narkotikų rinkoms kaip narkotikų tiekimo, 
platinimo ir vartojimo verslo dalis3.  Šie 
nusikaltimai sukuria nelegalų turtą ir 
nulemia ekonomiškai dominuojančią 
padėtį su korupcija ir rinkos sutrikimais, 
taip pat pogrindžio ir teisėtos visuomenės 
tarpusavio priklausomybę. Šio tipo 
nusikaltimas dažnai nepastebimas, bet gali 
pasireikšti ir viešojoje erdvėje bauginant ir 
smurtaujant4. ONG naudoja smurtą kaip 
kontrolės strategiją keliose situacijose, 
įskaitant teritorinius ginčus, bausmes už 
sukčiavimą, skolų išieškojimą ir susidūrimus 
su policija.

Nors nusikaltėliai dažnai veikia viršregioniniu ar 
tarptautiniu mastu, kenkimas nusikalstamumui 
pasireiškia įvairiomis formomis ir turi daug ryšių 
su vietos lygiu.5 

Viena pagrindinių kenkimo ypatybių yra tai, 
kad nusikaltėliai bando pakeisti valstybės galią 
įgyvendindami savo taisykles. 

Pavyzdžiui: „Nusikaltėliai važinėja prabrangiais 
automobiliais neturtingose apylinkėse. Aišku, 
kad kažkas ne taip. Jie nori tik parodyti, kad 
jiems priklauso gatvės.“ Nekyla abejonių, kad 
sumenkinimas yra nusikalstamos pramonės 
dalis, visiems, kurie nenori bendradarbiauti, 
yra grasinama arba jie yra pašalinami 
naudojant prievartą ar korupciją. Nepaisant to, 
sumenkinimas yra daugiau; tai yra autonomijos 
troškimo ir pilietinės visuomenės tobulėjimo 
nekentimo išraiška. Tai taip pat yra opozicija 
nusistovėjusiai tvarkai ir valstybei, kaip jai 
atstovaujančiai6.

Organizuotas nusikalstamumas yra dinamiškas ir nuolat besikeičiantis reiškinys, turintis 
visuotinę reikšmę. Tai daro žalingą poveikį visos ES ekonomikai ir bendruomenėms. 
Remiantis naujausiais Europolo duomenimis, ES tiriama daugiau kaip 5000 organizuoto 
nusikalstamumo grupių (ONG)1. Tarptautiniu mastu veikiančių ONG skaičius rodo didelę 
sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo apimtį ir galimą poveikį ES. Šie ONG yra labai 
universalūs ir yra lanksčiai keičiami, kai jie keičia savo modus operandi.  Jie taip pat yra labai 
atsparūs ir įgudę vengti įstatymų. Neapsiribojant geografinėmis ribomis, ONG išnaudoja 
laisvą Šengeno zonos sukurtą žmonių judėjimą ir kuria naujus maršrutus, skirtus palengvinti 
prekybą žmonėmis, pinigų plovimą, narkotikus, ginklus ir kitas neteisėtas prekes. Ši 
nusikalstama veikla tampa vis sudėtingesnė ir tam, kad ji būtų vykdoma, reikia įvairių įgūdžių 
ir techninių žinių. Labiausiai grėsmingos ONG yra tos, kurios sugeba investuoti savo pelną į 
teisėtą ekonomiką, kenkdamos teisinei infrastruktūrai2.

Administraciniu požiūriu siekiama papildyti tradicines baudžiamojo teisingumo priemones 
naikinant ir užkertant kelią organizuotam nusikalstamumui. Šis naujas požiūris naudoja 
administracinius ir reguliavimo mechanizmus bei apima kelių disciplinų požiūrį įtraukiant 
įvairius dalyvius. „Administracinio požiūrio“ terminologija apima daugybę skirtingų apibrėžimų, 
metodų ir praktikų visoje ES. Tai kartais sukelia painiavą dėl to, kas iš tikrųjų yra šis 
požiūris. Vienas iš šio vadovo tikslų yra panaikinti šią painiavą ir aiškiai apibūdinti, kas yra 
administracinis požiūris ir ko reikia norint efektyviai naudoti administracinį metodą. 
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B.  Kodėl organizuotas ir sunkus 
nusikalstamumas turėtų būti 
sprendžiamas administraciniu požiūriu

Siekdamos kovoti su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu, viešojo administravimo 
institucijos pasikliauja ne vien represine 
teisėsaugos veikla. Vien baudžiamoji 
teisė ne visada daro įtaką profesionaliam 
nusikaltėliui. Paprastai kalėjimo bausmė 
yra nusikaltėlių verslo rizikos dalis. Kadangi 
administracinės priemonės gali sustabdyti 
visą nusikalstamą verslą ir jo baudžiamąjį 
procesą, todėl gali būti veiksmingesnės7. 

Nusikaltėliai, įsitraukę į sunkų ir organizuotą 
nusikalstamumą, dažnai neapsiriboja 
vien tik nelegaliais nusikaltimais, tokiais 
kaip prekyba narkotikais, sukčiavimas 
ar nusikaltimai nuosavybei. Jie taip pat 
investuoja pinigus į teisėtą veiklą ir verslą, 
pavyzdžiui, siekdami išnaudoti savo 
nusikaltimų pajamas arba gauti legalias 
pajamas. Nusikaltėliai gali įsteigti ar 
perimti statybų bendrovę ir tada dalyvauti 
viešųjų pirkimų konkursuose. Daugelio 
rūšių organizuoto nusikalstamumo 
„verslo procesams“ taip pat reikia teisinių 
priemonių. Taigi valdžios institucijos 
yra ypač suinteresuotos užkirsti kelią 
nusikaltėliams naudoti ekonominę 
infrastruktūrą teisėtoms pajamoms 
gauti arba piktnaudžiauti verslu siekiant 
palengvinti nusikaltimus ir nukreipti savo 
nusikalstamas pajamas šiuo tikslu. 

Taikomas arba derinamas su tradicinėmis baudžiamosios 
teisės priemonėmis administracinis požiūris yra potencialiai 
galinga priemonė sunkių ir organizuotų nusikaltimų 
prevencijai ir kovai su jais. 

Pavyzdžiui: kai kuriose šalyse vietos 
valdžios institucijos arba atitinkamos 
inspekcijos, laikydamosi galiojančios 
administracinės teisės, gali nuspręsti 
tam tikram laikotarpiui uždaryti kanapių 
auginimo namų pastatą. Mokesčių 
administracija ir socialinės tarnybos 
gali taikyti papildomus reikalavimus ir 
baudas. Augininimui skirto namo savininkų 
persekiojimas priklauso baudžiamosios 
teisės sričiai.

Administracinis požiūris taip pat gali 
apimti administracines priemones, tokias 
kaip įmonių, kurios vykdo konkursus dėl 
viešųjų pirkimų, tikrinimas ar atranka ir 
(arba) verslo, turinčio ryšį su organizuotu 
nusikalstamumu, leidimų atsisakymas ar 
panaikinimas. Laikydamiesi administracinio 
požiūrio, viešojo administravimo institucijos, 
ypač vietos lygiu, imasi veiksmų, 
naudodamosi tam tikrais savo įgaliojimais 
ir atsakomybe, kurie trukdo organizuotam 
nusikalstamumui ar jį varžo. Idėja yra 
aprūpinti administraciją reikalingomis 
priemonėmis, kad būtų išvengta 
teisinės infrastruktūros panaudojimo 
nusikalstamiems tikslams pasiekti ir 
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kovoti su nusikalstamais reiškiniais 
bei nusikalstamų grupuočių veiklos 
priemonėmis. 

Pagrindinis šio požiūrio principas yra tas, 
kad nacionalinės ir vietos administracinės 
institucijos (t. y. savivaldybės ir vidaus 
reikalų, finansų, užimtumo ir socialinių 
reikalų ministerijos) vaidina svarbų 
vaidmenį užkertant kelią organizuotai 
nusikalstamumui ir kovojant su ja. 

Ne tik nacionalinės ir vietos administracinės 
institucijos gali gauti naudos iš „atskiro 
darbo kartu“. Tai gali būti naudinga ir 
tarptautiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, dėl 
padidėjusių represinių veiksmų, nukreiptų 
prieš neteisėtas motociklininkų gaujas 
(NMNG) Vokietijoje ir Nyderlanduose, 
Belgijos Euregiono Meuso-Reino dalyje 
kyla rizika susidurti su padidėjusia NMNG 
veikla. Pvz., Belgijos Limburge buvo vis 
dažniau steigiami klubo namai, buvo 
tvirtinama teritorija ir pažymėta, o abipusis 
susipriešinimas lėmė žmogžudystes8. 
Todėl vyriausybės turi atsižvelgti į poslinkio 
efektą. Organizuotos grupuotės sieks 
mažiausio pasipriešinimo kelio ir todėl 
perkels savo veiklą į miestus (regionus), 
kur jie bus mažiau nusivylę. Tai taip pat 
vadinama poslinkio arba vandens lovos9 
efektu. 3.D.1 skyriuje rasite pirmuosius 
ES barjerų modelius. Šie barjerų modeliai 
yra svarbūs kovojant su nusikalstamumu 
Europos lygiu, siekiant užkirsti kelią kitimui 
kitose valstybėse narėse.

Todėl administracinio požiūrio sėkmė priklauso nuo 
bendradarbiavimo su kitais partneriais saugumo srityje, 
tokiais kaip policija, prokuratūra ir mokesčių inspekcija. 

Šiame kontekste keitimasis informacija 
tarp įvairių organizacijų, ne tik nacionaliniu 
lygmeniu, yra viena iš svarbiausių sąlygų. 
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Lisabonos sutartyje10 buvo teigiama, kad 
Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos 
Taryba (toliau – „Taryba“), spręsdami 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, gali 
nustatyti priemones, skirtas skatinti ir remti 
valstybių narių veiksmus nusikalstamumo 
prevencijos srityje, išskyrus bet kokį 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 
derinimą. 

2009 m. Stokholmo programoje11 pirmą 
kartą buvo teigiama, kad daugiadalykis 
požiūris gali būti naudojamas kaip 
veiksminga priemonė mažinant 
nusikalstamumą. Administracinės 
priemonės gali būti naudojamos 
kaip bendros kovos su organizuotu 
nusikalstamumu dalis. Administracinės 
įstaigos (t. y. savivaldybės ir vidaus reikalų, 
finansų, užimtumo ir socialinių reikalų 
ministerijos) dažnai yra atsakingos už 
atitikties ir reguliavimo (pvz., leidimų ir 
licencijavimo sistemų) klausimų, susijusių 
su konkrečiais verslo sektoriais, kuriuos 
naudoja nusikaltėliai ES valstybėse narėse, 
priežiūrą.

Reaguodama į tai, pirmininkaujant 
Belgijai (2010 m.) 2010 m. lapkričio 
5 d. Tarybos išvadoje buvo sukurtas 
neoficialus kontaktinių punktų, 
susijusių su administraciniu metodu 
siekiant užkirsti kelią organizuotam 
nusikalstamumui ir jį nutraukti, tinklas 
(toliau – „Neoficialus tinklas“).12. Nuspręsta, 
kad ją turėtų sudaryti nacionaliniai 
kontaktiniai centrai (NKP), kurie veiktų kaip 
vartai teisėsaugos agentūroms, vyriausybės 
departamentams, administracinėms 
įstaigoms ir akademinei bendruomenei 
savo šalyse. Visų pirma, dėmesys 
skiriamas toms komandoms, padaliniams ir 
departamentams, kurie reguliariai naudojasi 
administracinėmis galiomis ar netradiciniais 
praktinio darbo būdais, kaip kelių disciplinų 
požiūrio į organizuoto nusikalstamumo 
prevenciją ir sutrikdymą dalimi.

Nuspręsta, kad neformaliojo tinklo tikslai yra skatinti 
ir palengvinti kontaktinių punktų, kompetentingų 
administracinių priemonių, skirtų kovoti su 
ONG reiškiniu ir, prireikus, kitomis susijusiomis 
nusikalstamumo sritimis, tinklą, atsižvelgiant į 
nacionalinius poreikius ir ypatumus. 

Pirmininkaujant Vengrijai (2011 m.), buvo 
išleistas pirmasis ES vadovas. ES vadovas 
buvo pavadintas „Papildomi požiūriai ir 
veiksmai organizuoto nusikalstamumo 
prevencijai ir kovai su juo“13, jame buvo 
pateiktas gerosios praktikos pavyzdžių iš 
ES valstybių narių rinkinys. 

Pirmininkaujant Lenkijai (2011 m.), buvo 
sutarta, kad neoficialus tinklas turėtų 
sutelkti dėmesį į visas organizuoto 
nusikalstamumo sritis, nes buvo pripažinta, 
kad administracinės priemonės gali 
būti naudingos kovojant su įvairiomis 
nusikalstamomis grėsmėmis, ne tik prieš 
mobiliąsias nusikalstamas grupuotes. Be 
to, neoficialiam tinklui buvo pasiūlyta:

 › skatinti administracinių priemonių 
koncepciją;

 › įvertinti galimybes sustiprinti keitimąsi 
informacija tarp administracinių įstaigų ir 
tradicinių teisėsaugos organizacijų; 

 › skatinti dalijimąsi geriausia praktika;
 › siūlyti naujas iniciatyvas rengiant 

administracines priemones;
 › per Tarybos pirmininkaujančią valstybę 

narę pranešti kompetentingai Tarybos 
darbo grupei apie susitikimo išvadas; ir

 › susitikti bent kas 6 mėnesius.
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Stokholmo programa

 
Belgijos pirmininkavimas 

Lapkričio 5 d. Tarybos 
išvada (dok. 15875/10), 
kurioje buvo sukurtas 

neofi cialus tinklas

 
Vengrijos 

pirmininkavimas 

Pirmasis ES 
vadovas

2010

2011

Kitų pirmininkavimo metu Europos 
Sąjungos Tarybai pagrindinė valstybių 
narių ir ES institucijų grupė padėjo 
įgyvendinti šiuos pasiūlymus ir išplėtoti 
bei sustiprinti neoficialiojo tinklo vaidmenį. 
Kitų pirmininkavimo metu Europos 
Sąjungos Tarybai pagrindinė valstybių 
narių ir ES institucijų grupė padėjo 
įgyvendinti šiuos pasiūlymus ir išplėtoti 
bei sustiprinti neoficialiojo tinklo vaidmenį. 
Antrasis vadovas buvo išleistas Lietuvos 
pirmininkavimo metu 2013 m.14

Pirmininkaujant Nyderlandams (2016 m.), 
buvo padaryta išvada, kad būtina plėtoti 
ir toliau tobulinti administracinį požiūrį, 
siekiant užkirsti kelią nusikaltimams, ypač 
sunkiems ir organizuotiems nusikaltimams, 
ir su jais kovoti. Šiuo tikslu ir pirmą 
kartą visos valstybės narės susitarė dėl 
administracinio požiūrio apibrėžimo 2016 
m. birželio 6 d. Tarybos išvadose15.

Administracinis požiūris apima visus šiuos 
elementus, visiškai laikantis valstybių narių 
administracinės ir teisinės sistemos:

1.  Užkirsti kelią nusikalstamoje veikloje 
dalyvaujantiems asmenims naudoti 
teisėtą administracinę infrastruktūrą 
nusikalstamais tikslais, įskaitant, kai 
taikoma, leidimų, pasiūlymų ir subsidijų 
gavimo procedūras;

2.  Taikyti visų tipų administracinius 
reglamentus, siekiant užkirsti kelią 
neteisėtai veiklai ir kovoti su ja, jei 
įmanoma, pagal nacionalinius įstatymus, 
įskaitant prevencinį pareiškėjų (fizinių 
ir juridinių asmenų) patikrinimą ir 
stebėjimą, siekiant gauti leidimus, 
konkursus ir subsidijas, taip pat uždarant 
ar nusavinant patalpas, kai tose 
patalpose arba aplink jas sudaromas 
viešas nepatogumas, nes kenkiama 
nusikalstamai veiklai;

ENAA ISTORIJOS LAIKOTARPIS 

16



 
Lenkijos 

pirmininkavimas 

Platesnis 
dėmesys

 
Lietuvos 

pirmininkavimas 

Antrasis ES 
vadovas

 
Nyderlandų 

pirmininkavimas

Pirmasis ES 
administracinio 

požiūrio 
apibrėžimas

 
Įkurtas sekretoriatas

Pavadinimo 
pakeitimas į ENAA

Trečioji darbo 
programa 

2018–2020 m

 
Kroatijos 

pirmininkavimas

Trečiasis ES 
administracinio 

požiūrio Europos 
Sąjungoje 
vadovas

 
Italijos pirmininkavimas

Antroji darbo programa 
2015–2017 m

 
Estijos 

pirmininkavimas

Įkurtas 
sekretoriatas

 
Suomijos pirmininkavimas

Pirmieji ES kliūčių 
modeliai organizuoto 
nusikalstamumo dėl 

nuosavybės ir sintetinių 
narkotikų srityse

 
Kipro pirmininkavimas

COSI ir pirmosios 
2012–2014 m. Darbo 
programos nustatyti 

tikslai 

2011

2014
2012

2016
2013

2017 2018 2019
2020

3.  Koordinuoti intervencijas, naudodamas 
administracines priemones, kad 
papildytų veiksmus pagal baudžiamąją 
teisę, siekdamas užkirsti kelią sunkiam 
ir organizuotam nusikalstamumui, kovoti 
su juo, sutrikdyti ir slopinti jį.

2017 m. rugpjūčio mėn. Europos 
nusikalstamumo prevencijos tinklo 
(EUCPN) sekretoriate buvo įsteigtas ENAA 
sekretoriatas. Priežastis buvo panaikinti 
NKP naštą ir turėti visiškai veikiantį 
sekretoriatą, kuris rūpintųsi ir valdytų 
kasdienį tinklo darbą. 

2018 m. vasario 1 d. Vykusiame viso 
tinklo susitikime valstybės narės priėmė 
trečiąją daugiametę 2018–2020 m. Darbo 
programą. Ja siekiama remtis pagal 
ankstesnę programą pasiektais rezultatais. 
2018 m. kovo mėn. Teisėsaugos darbo 

grupėje (LEWP) buvo pristatyta baigiamoji 
2015–2017 m. Darbo programos ataskaita. 
Šiame susitikime taip pat buvo pasiūlyta 
neoficialų tinklą sujungti su LEWP ir 
pakeisti pavadinimą iš neoficialiojo tinklo į 
Europos administracinio požiūrio į sunkų ir 
organizuotą nusikalstamumą (ENAA) tinklą.  
2018 m. spalio 30 d. buvo parengtos 
naujos darbo tvarkos taisyklės, kad tinklas 
būtų oficialesnis. 
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A. Apibrėžimų labirintas 

„Administracinio požiūrio“ terminologija 
apima daugybę skirtingų apibrėžimų, 
metodų ir praktikos visoje ES. Kartais tai 
gali sukelti painiavą, ką iš tikrųjų sudaro 
šis požiūris. Be visų skirtingų nacionalinių 
aiškinimų ir apibrėžimų, šiuo metu yra trys 
apibrėžtys, turinčios europinę dimensiją. 

Pirma, šis apibrėžimas pirmiausia 
susijęs su nusikalstamumo prevencija. 
Šis apibrėžimas naudojamas knygoje, 
kurią 2015 m. išleido Tilburgo ir Leuveno 
universitetas. Tyrimo metu paaiškėjo, 
kad administracinis požiūris yra toks pat 
svarbus kovojant su nusikalstamumu ir jį 
nutraukiant, ir tai paskatino juos pakeisti 
apibrėžimą taip: 

„Administracinis požiūris (į sunkų ir 
organizuotą) nusikalstamumą apima 
neteisėtos veiklos palengvinimo 
prevenciją, uždraudžiant 
nusikaltėliams naudoti teisėtą 
administracinę infrastruktūrą, taip pat 
koordinuotą intervenciją („atskiras 
darbas kartu“) siekiant sutrikdyti ir 
slopinti (sunkius ir organizuotus) 
nusikaltimus ir viešosios tvarkos 
problemas16.“

Antra, ir, svarbiausia, yra apibrėžimas, dėl 
kurio susitarta pirmininkaujant Olandijai 
2016 m. Tai yra pirmasis (ir vienintelis) 
administracinio požiūrio apibrėžimas, dėl 
kurio susitarė visos valstybės narės (VN), 
pateiktas 2016 m. birželio 6 d. Tarybos 
išvadose17.

Administracinis požiūris apima visus šiuos 
elementus, visiškai laikantis valstybių narių 
administracinės ir teisinės sistemos:

1.  Užkirsti kelią nusikalstamoje veikloje 
dalyvaujantiems asmenims naudoti teisėtą 
administracinę infrastruktūrą nusikalstamais 
tikslais, įskaitant, kai taikoma, leidimų, pasiūlymų 
ir subsidijų gavimo procedūras;

2.  Taikyti visų tipų administracinius reglamentus, 
siekiant užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir kovoti su 
ja, jei įmanoma, pagal nacionalinius įstatymus, 
įskaitant prevencinį pareiškėjų (fizinių ir juridinių 
asmenų) patikrinimą ir stebėjimą, siekiant gauti 
leidimus, konkursus ir subsidijas, taip pat uždarant 
ar nusavinant patalpas, kai tose patalpose arba 
aplink jas sudaromas viešas nepatogumas, nes 
kenkiama nusikalstamai veiklai;

3.  Koordinuoti intervencijas, naudodamas 
administracines priemones, kad papildytų 
veiksmus pagal baudžiamąją teisę, siekdamas 
užkirsti kelią sunkiam ir organizuotam 
nusikalstamumui, kovoti su juo, sutrikdyti ir 
slopinti jį.
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ES, daugiausia Nyderlanduose ir Belgijoje, 
imamasi daugiau administracinio požiūrio, 
nei buvo įvertinta anksčiau. Todėl projekto 
CONFINE pradžioje (žr. 3.D.3 skyrių) jie 
paskyrė aiškų bendrą apibrėžimą, kad 
pabrėžtų, jog ši sąvoka gali reikšti daug 
daugiau, nei iš pradžių buvo tikėtasi: 

„Administracinis požiūris į organizuotą 
ir (arba) žlugdantį nusikalstamumą 
reiškia, kad administracines galias 
turinčios organizacijos užkerta kelią 
neteisėtai veiklai ir (arba) kovoja su ja, 
siekdamos užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
teisėtomis administracinėmis struktūromis 
nusikalstamai veiklai18.“

Dviejų ekspertų susitikimų, kurie buvo 
organizuojami rengiant šį trečiąjį ES 
vadovą, metu keli ekspertai, politikos 
formuotojai ir akademikai sutarė, kad 
pirmiau pateiktos apibrėžtys buvo 

surašytos sudėtingai. Šiuo metu 
apibrėžimas, dėl kurio susitarta 2016 
m. Tarybos išvadoje, yra vienintelis 
apibrėžimas, kuriam pritarė visos ES 
valstybės narės, taigi vienintelis oficialus 
administracinio požiūrio apibrėžimas. 
Tarybos išvadoje apibrėžtas veiklos 
apibrėžimas ir apimtis buvo gana 
sudėtinga. Buvo aišku, kad reikia paprasto 
ir praktiško administracinio požiūrio idėjos 
pristatymo. Dėl ekspertų susitikimų, už 
kuriuos balsavo visas tinklas, buvo susitarta 
dėl nesudėtingo ir lengvai išverčiamo 
administracinio požiūrio apibrėžimo, kuris 
grindžiamas 2016 m. Tarybos išvadoje 
pateiktu apibrėžimu: 

2019 m. lapkričio 8 d. ENAA susitarė dėl 
trumpesnio, aiškaus ir lengvai išverčiamo 
administracinio požiūrio apibrėžimo, 
pagrįsto 2016 m. Tarybos išvadoje pateiktu 
apibrėžimu: 

„Administracinis požiūris į sunkų ir organizuotą 
nusikalstamumą yra papildomas būdas užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui teisėta infrastruktūra ir kovoti su 
ja, bendradarbiaujant kelioms agentūroms, dalijantis 
informacija ir imantis veiksmų kliūtims nustatyti.“
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B.  Dabartinė administracinio požiūrio 
padėtis ES
PASTABA:  Vienas iš šio vadovo tikslų yra pasidalyti administracinio požiūrio 

iniciatyvomis. Šias administracinio požiūrio iniciatyvas galima rasti priede, 
kuris yra paskelbtas Europolo ekspertų platformoje (EPE)19 Administracinio 
požiūrio, nukreipto prieš OC grupę, sąraše. Nacionaliniai kontaktiniai 
centrai nusprendė viešai neskelbti administracinio požiūrio iniciatyvų. 
Dėl šios priežasties reikia saugoti informaciją nuo blogus ketinimus 
turinčių asmenų. Priedas taip pat bus paskelbtas narių puslapyje ENAA 
svetainėje. Norėdami gauti daugiau informacijos, visada galite susisiekti 
su ENAA nacionaliniu kontaktiniu punktu, kurį galite rasti tinklalapyje 
www.administrativeapproach.eu 

Administracinio požiūrio iniciatyvos buvo 
surinktos pateikus prašymą, kurį atsiuntė 
Europos Sąjungos Tarybos teisėsaugos 
darbo grupė (LEWP) ir ENAA. Vėliau 
ši geriausia praktika buvo išanalizuota 
ekspertų susitikimo metu. Iš viso ENAA 
sulaukė 61 iniciatyvos iš 16 valstybių 
narių20. 5 valstybės narės21 atsakė, kad 
šiuo metu neturi vykdomų administracinio 
požiūrio iniciatyvų, o 7 valstybės narės22 
neatsakė į prašymą. 

Iš 61 pateikto administracinio požiūrio 
iniciatyvos 29 sutiko ekspertai, laikomi 
administracinio požiūrio iniciatyvomis. 
Pagrindinė priežastis, kodėl 32 iniciatyvos 
nebuvo nutrauktos, yra ta, kad daugeliu 
atvejų trūko dalijimosi informacija 
tarp skirtingų agentūrų. Vis dėlto šis 
aspektas yra labai svarbus veiksmingam 
administraciniam požiūriui. 
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Iš valstybių narių gautos iniciatyvos

Austrijoje

Belgija

Bulgarija

Kroatija
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∞  No response

∞  AA initiatives

∞  Initiative but no AA

∞  No initiatives
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Austria 1. EMPACT EnviCrime OA 2.7 W W W W W AA

Belgium 1. Written scenario to tackle domicile fraud W W W W W AA

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions W W W W W AA

3. Written scenario: admin. approach of OMG W W W W W AA

4. Protocols
W a X X a

Not AA, but guideline/
toolbox material. 

5. Roadshows
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

6. SPOC’s
W X X W X

Not AA, but guideline/
toolbox material.

Bulgaria 1.  National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds 
aff ecting the EU fi nancial interests W W W W W AA

2.  Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/ 
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk W W W W W AA

3. National Council on Crime Prevention W X X X X Not AA

4.  Spasi dete (Save a Child) W X X X a Not AA

5.  Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate 
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of 
Banks in Bulgaria

W X X X X Not AA

6.  Control of the Narcotic Substances  and the Precursors/Countering the 
traffi  cking and the trade with narcotics W X a X a Not AA

7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors W W W W W AA

8.  Mechanism for the identifi cation of victims of telephone fraud and 
prevention W X X X X Not AA

9.  Programme proposed by the General Directorate National Police to the local 
authorities for triggering an informative preventive campaign against the 
phone frauds

W X X X X Not AA

10.  Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organ-
ized Crime Related to Tax Off enses W W W a W AA

11.  Collaboration between the General Directorate Combating Organized 
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic 
of Bulgaria

W W W W a AA

12. National Referral Mechanism for Support of Traffi  cked Persons W X X X X Not AA

Czech 
Republic

1. Tax Cobra
W W W W W AA

Denmark 1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK. W X X X X Not AA

Finland 1. Administrative approach to tackling organised crime W a a a a Start-up of an AA

Germany 1. Curafair W W W W W AA

Italy 1.  The fi ght against criminal organizations’ illegal assets. The system of 
prevention measures. W a W a W AA

Latvia 1. Combatting and prevention of Money Laundering W X X X X Not AA

2.  Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive 
substances W a W a W AA

Initiatives received from MSIš valstybių narių gautos iniciatyvos
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Lithuania 1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices W W W W W AA

2.  A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert 
Facebook“ X X X X a Not AA

3.  Municipality Coordination Committees for the Fight against Traffi  cking in 
Human Beings. W W W W W AA

4.  Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed 
(managed) by individuals in the Lithuanian Police X X X X X Not AA

5.  Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the 
use of digital systems of the association W X X X X Not AA

6. Risk Analysis Centre W a a a a Start-up of an AA

7. The group of Santa Marta W X a X X Not AA

8. A Joint Operation Centre W W W W W AA

The 
Netherlands

1.  The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to 
the public order W W W W W AA

2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter W W W W W AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks W W W W W AA

Poland 1. National Safety Threat Map W W W W W AA

Portugal 1.  Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight 
against Violence in Sport (APCVD) W X a X X Not AA

2. New Generation of Local Security Contracts W X X X X Not AA

3. Project Safer Night X X X X X Not AA

4. Salvage vehicles W a a a a Start-up of an AA

5. Cash machines– ATM W X X X X Not AA

6. Investigations into the fate of missing persons / unidentifi ed dead bodies X X X X X Not AA

7. SOS AZULEJO X X X X X Not AA

8. Safe Church-Open Church X X X X X Not AA

9. Transactions W X X X X Not AA

Romania 1.  Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal 
off ences in the fi eld of real estate and construction developers W W W a W AA

Spain 1.  Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat 
the illicit traffi  cking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull 
Infl atable Boat) and RIBS (Rigid Infl ated Boat) used for this purpose.

W a a a a Not AA

United 
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)  W W W W W AA

2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC) W W W W W AA

3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) W W W W W AA

4. Proactive Asset Denial Strategy  W W a W W AA

5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) W X X X X Not AA

6. National Economic Crime Centre (NECC) W W W a W AA

7. Declaration of Non-involvement in Human Traffi  cking / Modern Slavery W X X X X Not AA

8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC) W X X X X Not AA

9. Local Authority SOC Readiness checklist W W W a W AA

10. Positive Lifestyles Programme W X X X X Not AA

11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector W X X X X Not AA

12. Third Sector – SOC checklist W a a a a Start-up of an AA
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W present

a moderately present

X not applicable
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01 02 03 04 05

Užkirsti kelią 
netinkamam 

teisinės 
infrastruktūros 

naudojimui sunkiais 
ir organizuotu 

nusikalstamumu ir 
kovoti su juo

Papildomas Kelių agentūrų 
bendradarbiavi

mas

Dalijimasis 
informacija

Imkitės 
kliūčių 

nustatymo 
priemonių 

Paaiškėjo, kad be aiškaus administracinio požiūrio aprašymo (žr. 
aukščiau), taip pat reikėjo „ramsčių“, kad valstybėms narėms būtų 
suteikta geresnė sistema, leidžianti jiems pranešti apie tai, kas tiksliai 
yra administracinis požiūris. Be to, šie ramsčiai buvo naudinga tinklo 
priemonė analizuoti iniciatyvas.

Kitame skyriuje rasite penkis ramsčius, paaiškintus trumpomis kai 
kurių administracinio požiūrio iniciatyvų, kuriomis siekiama paaiškinti 
šias ramsčius, santraukomis.
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C.  Penki sėkmingo administracinio 
požiūrio ramsčiai

01 Užkirsti kelią netinkamam teisinės infrastruktūros 
naudojimui sunkiais ir organizuotu 
nusikalstamumu ir kovoti su juo

Tiek nacionalinės, tiek vietinės administracijos turi būti aprūpintos priemonėmis, 
skirtomis kovoti su sunkiaisiais ir organizuotomis vietinėmis organizacijomis, 
nes jos abi vaidina svarbų vaidmenį. Taigi valdžios institucijos yra ypač 
suinteresuotos užkirsti kelią nusikaltėliams naudoti ekonominę ir teisinę 
infrastruktūrą teisėtoms pajamoms gauti arba piktnaudžiauti verslu siekiant 
palengvinti nusikaltimus ir nukreipti savo nusikalstamas pajamas šiuo tikslu. Taip 
pat yra administracinių priemonių, nukreiptų į visuomenės nepatogumus, tačiau 
ENAA sistemoje mes naudojame administracinį požiūrį kovojant su sunkiu ir 
organizuotu nusikalstamumu.

PAVYZDYS:

 Administrative approach to 
tackling organised crime (FI)

�   Projektu siekiama nustatyti esamą 
administracinių priemonių, skirtų kovai 
su organizuotu nusikalstamumu, būklę. 
Suomija nori sukurti nacionalinį požiūrį, 
kaip sutrikdyti sunkaus ir organizuoto 
nusikalstamumo veikimo aplinką, 
naudodamasi administraciniu metodu. 
Tikslas yra pateikti rekomendacijas ir, jei 
reikia, patobulinti įstatymus. Jis ne tik 
stiprins bendradarbiavimą, bet ir nustatys 
geriausią tarptautinę patirtį, kurią galima 
panaudoti taikant nacionalinį požiūrį. 

Žvalgybos vadovaujami operatyviniai 
veiksmai bus vykdomi siekiant sutrikdyti 
sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo 
operacinę aplinką, o įgyta patirtis bus 
panaudota kuriant nacionalinį administracinį 
požiūrį.

Šiuo metu tai dar nėra įgyvendintas 
administracinis požiūris. Suomijos 
pavyzdys rodo, kad prieš pradedant nuo 
administracinio požiūrio, reikia pažvelgti 
į jau turimas priemones ir patikrinti, ar 
reikia įstatymų pakeitimų, kad būtų galima 
pradėti naudoti administracinį požiūrį į 
sunkų ir organizuotą nusikalstamumą.

Iš apibrėžimo buvo atskirti penki ramsčiai, kad būtų aišku praktikams, kas tiksliai yra 
administracinio požiūrio iniciatyvos. Nebūtina, kad konkrečioje iniciatyvoje būtų visi penki 
ramsčiai, tačiau tai yra geras sėkmingo administracinio požiūrio taikymo rodiklis.
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PAVYZDYS

administracinis draudimas 
organizacijoms, keliančioms 
grėsmę viešajai tvarkai (NL)

�  Šis draudimas yra grindžiamas 
administraciniais draudimais už įstatymo 
ribų veikiančioms motociklininkų gaujoms 
(angl. „Outlaw Motorcycle Gangs“, OMG) 
Vokietijoje. Nyderlandų saugumo ir 
teisingumo ministerija gali visoje valstybėje 
uždrausti nusikalstamas organizacijas 
(pvz., daugiausia OMG), kurios kelia 
grėsmę viešajai tvarkai. Šis draudimas 
yra kraštutinė priemonė arba „didžiausias 
gynimo būdas“ ir reikalauja sunkios 
įrodinėjimo pareigos dėl jo padarinių, 
susijusių su konstitucine laisvo susirinkimo 
teise. Administracinis draudimas įsigalios 
iš karto po išdavimo ir teismo procesai bei 
apeliacijos negali jo atidėti.

Ši administracinė priemonė turi tiesioginį 
ir tiesioginį poveikį nusikalstamoms 
organizacijoms. Tai iškart nupjauna kojas iš 
po ONG. 

PAVYZDYS

Savivaldybių administracinės 
sankcijos (BE)

�   Savivaldybių administracinės 
sankcijos (GAS) yra baudos, kurias 
savivaldybės gali skirti, jei pažeidžia 
savivaldybių teisės aktus. Pasinaudodama 
šiomis GAS baudomis, savivaldybė gali 
nubausti už viešosios tvarkos pažeidimus, 
tokius kaip neteisėtas šiukšlinimas, 
šlapinimasis viešoje vietoje, grafiti ir kt.23 

Prieš tai, kai nebuvo sankcijų, už nedidelius 
įvykius dažnai nebuvo skiriamos sankcijos. 
Nuo įstatymo priėmimo savivaldybės ėmėsi 
veiksmų prieš tai. Vykdytos sankcijos 
neperduodamos prokurorui, o vykdomas 
valstybės tarnautojo. Jie gali tarpininkauti, 
skirti baudas arba išduoti viešųjų paslaugų 
įsakymus. GAS bauda gali būti skiriama 
jauniems asmenims nuo 14 metų. 
Kiekviena savivaldybė pasirenka, nuo kokio 
amžiaus ji skiria GAS baudas ir už kokią 
viešosios tvarkos pažeidimo formą. 

Akivaizdu, kad tai yra administracinė 
priemonė, skirta susidoroti su viešosios 
tvarkos pažeidimais. Reikia pažymėti, 
kad kai kuriais atvejais gali būti, kad ONG 
taikoma ši administracinė priemonė, kai ji 
susijusi su leidimo panaikinimu ar įmonės 
uždarymu. Daugeliu atvejų GAS baudomis 
siekiama kovoti su viešosios tvarkos 
pažeidimais, o ne su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu. 

In contrast to the administrative approach 
as understood in this Handbook, this 
project focuses on nuisance and not on 
serious and organised crime.
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Papildoma informacija

Administracinis požiūris apima naudojimąsi administraciniais ir 
reguliavimo mechanizmais bei daugiadalykį požiūrį įtraukiant įvairius 
subjektus, kurie tradicines baudžiamojo teisingumo priemones 
papildytų siekdami kovoti su organizuotu nusikalstamumu. 
Administracinis požiūris, taikomas derinant su tradicinėmis 
baudžiamosios teisės priemonėmis, yra galingesnė priemonė, kai jis 
įgyvendinamas tik kaip priedas.  Dar daugiau, vien tik administracinės 
priemonės nepajėgs susidoroti su ONG. Todėl administracinis požiūris 
turi būti laikomas papildančiu tradicinius metodus, susijusius su 
organizuotu nusikalstamumu. 

02

PAVYZDYS

specializuotas tarpžinybinis 
skyrius, skirtas organizuoto 

nusikalstamumo, susijusio su 
mokesčių pažeidimais, tyrimui 

remti (BG)

�   Skyrius įsteigtas Bulgarijos 
Respublikos prokuratūros ir Vidaus 
reikalų ministerijos, Nacionalinio saugumo 
valstybinės agentūros, Nacionalinės 
muitinės agentūros ir Nacionalinės pajamų 
agentūros susitarimu. Vienas iš šio skyriaus 
tikslų yra pagerinti prokuratūros ir kitų 
valstybės institucijų, dalyvaujančių kovojant 
su mokestiniais pažeidimais, sąveiką. 
Skyriaus operatyvinį valdymą, koordinavimą 
ir kontrolę vykdo Aukščiausiosios kasacinės 
prokuratūros prokurorai, veikiantys kartu 
su Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinio 
saugumo agentūros, Nacionalinės muitinės 
agentūros ir Nacionalinių pajamų agentūrų 
atitinkamų struktūrų direktoriais. Vidaus 
reikalų ministerijos sudėtyje Kovos su 
organizuotu nusikalstamumu generalinis 
direktoratas veikia pagal Vidaus reikalų 
ministerijos įstatymą, skirtą kovoti su 
organizuota nusikalstama veikla.

Skyrius buvo sukurtas kaip tradicinių 
agentūrų, jau kovojančių su mokesčių 
pažeidimais, papildomas vienetas. Vienas 
iš tikslų yra pagerinti sąveiką, o tai lems 
geresnį keitimąsi informacija. 

PAVYZDYS

Europolo EMPACT operatyvinis 
aplinkos nusikaltimų veiksmų 

planas (AT)

�   Remdamasi Europolo Europos 
daugiadalykine kovos su kriminaline 
grėsme platforma (EMPACT) veiksmų 
planu, Austrija kartu su kitomis ES 
valstybėmis narėmis Dunojaus regione 
kovoja su neteisėta atliekų vežimo veikla. 
Tai atliekama nustatant visas susijusias 
nacionalines suinteresuotąsias šalis ir 
atsakingas institucijas (pvz., policiją, 
muitinę, aplinkos apsaugos institucijas ir 
kt.), esančias ant Dunojaus upės krantų ir 
šalia jos, atliekų tvarkymo ir vežimo srityje. 
Ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis 
ir keitimasis informacija tarp jų siekiant 
surasti galimas operacinio etapo temas ir 
tikslus. 

Europolo EMPACT operatyvinių veiksmų 
planai daugeliu atvejų gali būti laikomi 
papildančiais. Šiuo atveju akivaizdu, kad 
šis požiūris papildo nacionalinius metodus. 
Visos atsakingos nacionalinės valdžios 
institucijos jau pačios sprendžia kovos su 
neteisėta veikla atliekas srityje. Taip pat 
nacionaliniu lygmeniu tai yra papildomas 
požiūris, nes policija ir muitinės dirba 
kartu su nacionalinėmis administracijomis, 
atsakingomis už aplinką ir atliekas. 
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Kelių agentūrų bendradarbiavimas

Be teisinių kliūčių, daugelis valstybių narių, deja, susiduria su 
problemomis, susijusiomis su organizacinėmis struktūromis. Dažnai 
agentūros turi savo buveinę, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas 
jų pačių interesų apsaugai, grindžiamai viena kitai nesuderinamomis 
atsakomybės, kontrolės ir politinės atskaitomybės sritimis.24 Tai gali sukelti 
veiksmingo administracinio požiūrio problemų. Administracinis požiūris 
dažnai vadinamas „atskiru darbu kartu“, reiškiančiu, kad skirtingos 
valdžios institucijos ir administracijos kovoja su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu pagal savo nuopelnus. Todėl administracinio požiūrio 
sėkmė priklauso nuo bendradarbiavimo su kitais partneriais saugumo 
srityje, tokiais kaip policija, prokuratūra ir mokesčių inspekcija25. 

03

PAVYZDYS

„Tax Cobra“ (CZ)

�   Pagrindiniai „Tax Cobra“ tikslai yra 
užtikrinti tinkamą mokesčių surinkimą, 
susigrąžinti neteisėtai įgytas finansines 
lėšas, užkirsti kelią nuostoliams valstybės 
biudžetui ir patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn pažeidėjus. „Tax Cobra“ 
yra jungtinė komanda, kurią sudaro 
Čekijos policijos Nacionalinė organizuoto 
nusikalstamumo agentūra, Generalinis 
finansų direktoratas ir Generalinis 
muitinės direktoratas. Jos nariai dirba 
kartu siekdami kovoti su mokesčių 
slėpimu ir mokesčių nusikaltimais, ypač 
pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų 
srityse. „Tax Cobra“ atstovai greitai 
keičiasi operatyvine informacija, leidžiančia 
nustatyti mokestinius sukčiavimus ir 
koordinuoti atskiras procedūras prieš dar 
labiau padarant žalą. Bendradarbiavimas 
grindžiamas susitarimo memorandumu, 
kurį pasirašė aukščiausi visų agentūrų 
atstovai. „Tax Cobra“ nėra darbuotojų, 
kaip institucijos, tik paskirti dalyvaujančių 
agentūrų nariai

Kaip minėta pirmiau, šie pavyzdžiai rodo, 
kad visos agentūros „dirba kartu“. Tai 
reiškia, kad kiekviena agentūra dirba pagal 
savo nuopelnus kovojant su mokesčių 
nusikaltimais. 
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Dalijimasis informacija

„Dirbant atskirai“ esmė yra keitimasis informacija tarp vienos valstybės ar 
regiono administracinių, mokesčių ir teisėsaugos agentūrų26. Vietos valdžios 
institucijoms prieiga prie informacijos ir atvirų šaltinių yra būtina priimant 
pagrįstus sprendimus. Todėl šiai prieigai ir keitimuisi informacija tarp atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių reikia teisinių pagrindų. Teisminiai duomenys turi būti 
prieinami vietos valdžios institucijoms, kad būtų galima patvirtinti įtariamus 
ryšius tarp organizuotų organizuotų organizacijų, verslininkų, įmonių ir piliečių. 
Vietos administracija labai priklauso nuo prokuroro ir policijos informacijos. 
Deja, daugelyje valstybių narių dalijimasis informacija šiuo metu apsiriboja 
viena kryptimi iš vietos valdžios institucijų kitiems partneriams, o ne kita. Tai yra 
problematiška ir daugiausia sukelia įstatymų kliūtys27.
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PAVYZDYS

viešojo administravimo tikimybė 
priimant sprendimus  

(„Bibob-law“) (NL)

�   Dabartinėje Nyderlandų sistemoje 
Nyderlandų savivaldybė gali ištirti įmonės 
ar asmens duomenis, jei kreipiatės dėl 
licencijos ar subsidijos arba jei siūlytumėte 
sudaryti vyriausybės sutartį. Tai darydama 
vyriausybė vengia padėti nusikaltėliams 
ar nusikalstamoms organizacijoms. Jei 
yra teistumas, vyriausybinės institucijos 
gali atsisakyti licencijos ar subsidijos 
arba atmesti pasiūlymą sudaryti sutartį. 
Jei savivaldybei kyla abejonių dėl 
sąžiningumo, ji gali paprašyti patarimo 
„Bibob“ biure, kad galėtų atlikti išsamų 
tyrimą. „Bibob“ biuras, priklausantis 
Teisingumo ir saugumo ministerijai, ne 
tik tikrina pareiškėjo antecedentus, bet ir 
tikrina jo artimiausią aplinką, pavyzdžiui, 
kitus asmenis, užimančius vadovaujančias 
pareigas atitinkamose organizacijose ir 
verslo santykiuose. Dėl to gali būti pateikta 
rekomendacija dėl rizikos laipsnio, kurį 
vykdo administracinė valdžia, netyčia 
padėdama nusikaltėliams, jei ketinama 
suteikti paslaugą.

Tai yra situacijos, kai buvo sukurtas 
specialus įstatymas, suteikiantis galimybę 
pateikti informaciją iš skirtingų agentūrų, 
pavyzdys.

PAVYZDYS

„Curafair“ (DE)

�   Projektu buvo siekiama aptikti 
struktūras ir modus operandi, kuriuos 
naudoja rusakalbės slaugos tarnybos, 
norėdamos sukčiauti apskaitos srityje 
sveikatos priežiūros sektoriuje. Šiame 
kontekste svarbiausi informacijos šaltiniai 
buvo tyrimo proceso duomenys ir atvirojo 
kodo duomenys. Norint veiksmingai 
išsiaiškinti ir kovoti su šiuo nusikalstamumo 
reiškiniu holistiniu požiūriu, reikėjo ne tik 
keistis informacija su policijos įstaigomis, 
bet ir įsigyti naujų bendradarbiavimo 
partnerių. Atitinkamai buvo užmegztas 
glaudus bendradarbiavimas su įstatymais 
numatytos sveikatos ir ilgalaikės priežiūros 
draudimo bendrovių (korporacijos pagal 
viešąją teisę) ir socialinės rūpybos institucijų 
(administracinių agentūrų) atstovais.

Šiuo atveju norint išspręsti šį reiškinį labai 
svarbu keistis informacija tarp policijos ir 
naujų partnerių. 
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PAVYZDYS

Nacionalinio saugumo grėsmės 
žemėlapis (PL)

	   Lenkijos nacionalinio saugumo 
grėsmės žemėlapis (KMZB) yra programa, 
kurią sukūrė Nacionalinės policijos 
generalinio štabo prevencijos tarnyba, 
remiama Vidaus reikalų ministerijos ir 
administracijos. Vartotojas turi galimybę 
susipažinti su grėsmėmis, kylančiomis 
dominančioje srityje (tiek remiantis 
statistiniais duomenimis, tiek su kitų 
vartotojų pateiktomis grėsmėmis ir 
patvirtintomis policijos) ir gali pats nustatyti 
grėsmę ir jos vietą, pasidalydamas 
savo įžvalgos apie jo gyvenamosios 
vietos saugumo lygį. Reikia pabrėžti, 
kad nepatvirtintos patikrintos grėsmės, 
nepaisant pašalintų iš visuomenei 
prieinamų grėsmių žemėlapio, vis 
dar matomos iš policijos pusės. 

Tokia informacija vis dar naudojama 
dislokuojant policijos patrulius. Grėsmės 
žemėlapio taikymo procesas yra 
anoniminis ir neturėtų trukti ilgiau nei 
kelias sekundes.  Pasirinkęs vieną iš 
27 katalogo galimų grėsmių, vartotojas 
nurodo vietą, kurioje jis pasirodo, ir, 
naudodamas mygtuką „APPLICATION“, 
žemėlapyje pažymi grėsmę.

Ši programa yra pavyzdys, kaip lengvai 
ir tiesiogiai dalijamasi informacija. Piliečiai 
gali pranešti apie viešų nemalonumų, 
duobių gatvėje įtarimus dėl organizuotų 
nusikaltimų. Tuomet šiuos signalus 
naudoja policija ar viešoji administracija. 
Programos informacija taip pat dalijasi 
administracijos ir policija. 
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Imkitės kliūčių nustatymo priemonių 

Viešojo administravimo institucijos, ypač vietos lygmeniu, pagal savo 
atsakomybę turi galią imtis veiksmų, kad sukliudytų ir trukdytų ONG. 
Administracinio požiūrio idėja yra aprūpinti vietines administracijas 
reikiamomis priemonėmis (pvz., panaikinti licencijas dėl sveikatos 
priežasčių), kad nusikaltėliai nenaudotų teisinės infrastruktūros. Jie gali 
rasti kovos su nusikalstamais reiškiniais ir vietinėmis organizuotomis 
priemonėmis priemonių. Valdžia gali nustatyti sritis, kuriose pogrindis 
yra susijęs su teisėta visuomene. Tada jie gali koordinuoti intervenciją 
šiose srityse su skirtingais partneriais arba administracines priemones, 
papildančias veiksmus pagal baudžiamąją teisę kovojant su sunkiu ir 
organizuotu nusikalstamumu. 

05

PAVYZDYS

IMEI ir SIM blokavimas 
mobiliuosiuose įrenginiuose (LT)


   Lietuvos policija ir Vidaus reikalų 
ministerija pakeitė Elektroninių ryšių 
įstatymą, suteikiantį galimybę policijai 
ikiteisminio tyrimo metu užblokuoti 
mobiliųjų prietaisų IMEI ir SIM korteles. 
Policija gali reikalauti to iš viešųjų ryšių 
tinklų, jei yra informacijos, rodančios, kad 
nusikalstama veika buvo naudojamas 
mobilusis prietaisas.

Šis veiksmas yra labai specifinis ir 
neatidėliotinas barjeras, kuris gali būti labai 
naudingas. Tai iškart atima ryšio kanalus iš 
ONG. 

PAVYZDYS

lankstūs veiksmai (BE)

�   Lankstieji veiksmai yra suderinti 
veiksmai, kuriuos vykdo įvairios vietos, 
regioninės ir nacionalinės administracijos 
tarnybos. Šiuo metodu siekiama kovoti 
su nusikalstamais tinklais ne tik taikant 
baudžiamąją teisę, bet ir naudojant 
administracines priemones. Vietos valdžios 
institucijos gali veikti ribojamai ir atgrasomai 
naudodamos administracines priemones 
ir taip užkirsti kelią ONG įsitvirtinimui 
teisiniame aukščiausiame pasaulyje. 

Tiksliau sakant, vykdant lankstų veiksmą, 
skirtą rankinių automobilių plovyklų 
problemai spręsti Genko mieste, 
tarpdisciplininė komanda, kurią sudarė 
vietos teritorijų planavimo tarnyba, būsto 
inspekcija, socialinė inspekcija, nacionalinė 
užimtumo tarnyba, mokesčių tarnyba, 
imigracijos tarnyba ir policija, tikrino, 
kaip įtariama, apgaulingai veikiančias 
rankines automobilių plovyklas. Tada 
kiekviena tarnyba imsis veiksmų pagal 
savo galimybes. Rezultatas buvo tas, kad 
kai kurios plovyklos buvo užplombuotos 
socialinės inspekcijos tarnybų. Asmenis, 
kurie buvo laikomi organizacijos vadovu, 
baudžiamasis teismas nuteisė laisvės 
atėmimui dvejiems metams. Puikus 
papildomų rezultatų pavyzdys, skirtingos 
agentūros susiduria su reiškiniais, 
dirbdamos atskirai.
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D. Naujausi pokyčiai ES

1. Europos barjerinis modelis

Bendrai parašė Joeri Vig ir Lienke Hutten, Nyderlandų nusikalstamumo prevencijos ir saugos 
centras (het CCV)

Kliūties modelis naudojamas siekiant 
skaidriai apibrėžti sudėtingą nusikaltimo 
formą. Tai nustato veiksmus, kuriuos 
nusikaltėliai turi atlikti, kad galėtų įvykdyti 
nusikaltimą. Modelis taip pat pabrėžia, 
kurios partijos ir galimybės daro nusikaltimą 
įmanomą. Tai leidžia nustatyti, kokias 
kliūtis gali kelti viešieji ir privatūs partneriai, 
kad būtų veiksmingai sutrikdytas 
nusikaltėlių darbas. Kliūčių modelį taip 
pat galima pritaikyti planuojant galimus 
piktnaudžiavimus verslo procese.

Kliūčių modelis yra būdas nustatyti, kokias 
kliūtis organizacijos partnerės gali sudaryti 
prieš nusikalstamą veiklą. Kiekvienai 
gamybos, transporto, pardavimo ir pan. 
daliai yra peržiūrima, kuris partneris 
turi geriausias galimybes užkirsti kelią 
nusikalstamoms organizacijoms ar 
asmenims piktnaudžiauti teisinėmis 
struktūromis. Skirtingos kliūtys reiškia kelis 
signalus, kai vyriausybinės agentūros, 
įmonės, asmenys susiduria su tam tikrais 
nusikaltimo reiškiniais ir gali pranešti 
valdžios institucijoms.

Kliūčių modelis suteikia galimybę 
sutelkti dėmesį į tyrimo procedūrą ir 
padeda pažvelgti į nusikalstamą veiklą iš 
administracinės ir finansinės perspektyvos. 
Taikydami barjerinį modelį, daugelis 
vyriausybės departamentų suprato, kad turi 
atlikti tam tikrą vaidmenį kovojant su sunkiu 
ir organizuotu nusikalstamumu. 

Europos daugiadalykė kovos su 
nusikalstamomis grėsmėmis platforma 
(EMPACT)

Kiekvienais metais visų ES politikos ciklo 
prioritetų daugiametiai strategijos planai yra 
perkeliami į operatyvinių veiksmų planus 
(OVP), siekiant kovoti su nusikaltimais ir jų 
išvengti. Todėl kiekvienas prioritetas turi 
EMPACT projektą, kuris vykdo numatytus 
veiksmus. Siekdamos įgyvendinti kiekvieną 
AVP, valstybės narės ir ES organizacijos 
dirba koordinuotai. Kiekvienam iš šių 
EMPACT projektų vadovauja vairuotojas ir 
šturmanas (valstybės narės juos pasirenka 
iš savo), o visos kitos valstybės narės gali 
aktyviai dalyvauti skirtinguose EMPACT 
projektuose, jei nori28.
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a. Europos sintetinių narkotikų barjerų modelis 

NUSIKALSTAMASIS PROCESAS 

Žaliavų  
įsigijimas

Techninės 
įrangos  

įsigijimas

Vietos  
įgijimas

Vietos  
nustatymas

Gamyba 

Šalinti  
atliekas

Pelnas

NUSIKALSTAMASIS PROCESAS 

Žaliavų  
įsigijimas

Techninės 
įrangos  

įsigijimas

Vietos  
įgijimas

Vietos  
nustatymas

Gamyba 

Šalinti  
atliekas

Pelnas

Europos sintetinių narkotikų barjerinis 
modelis yra Europolo sintetinių narkotikų 
operatyvinio veiksmų plano EMPACT dalis. 
Belgija, Nyderlandai ir Lenkija kartu su 
ENAA siekia kovoti su prekyba sintetiniais 
narkotikais ir jų gamyba. Tam naudojamas 
barjerinis modelis. 

ENAA paprašė Nyderlandų 
nusikalstamumo prevencijos ir saugos 
centro (CCV)29 paremti šį procesą. Pirmoji 
tam skirta sesija įvyko Briuselyje 2019 
m. birželio 26 d. Kartu su ENAA ir trimis 
valstybėmis narėmis CCV davė pradinį 
impulsą Europos sintetinių narkotikų barjero 
modeliui. Europos sintetinių narkotikų 
barjero modelio tikslas yra Europos mastu 
susieti nusikalstamų veikų, susijusių su 
sintetiniais narkotikais, procesą. 

Stebint procesus, pagalbininkus, galimybes 
ir panašius dalykus įvairių ES valstybių 
narių akimis, turėtų būti sudarytas bendras 
barjerų, kurie gali būti sukurti siekiant 
nutraukti sintetinių narkotikų gamybą ir 
prekybą, sąrašas. 

Pagrindinis šio ES kliūčių sąrašo tikslas 
yra sugebėti visapusiškai ir kartu su 
įvairiomis valstybėmis narėmis pastatyti 
kliūtis. Kreipiantis į tai Europos lygiu, gali 
atsirasti didesnis potencialas kovoti su šia 
nusikalstamumo forma. Be to, valstybių 
narių bendradarbiavimas užtikrins geresnį 
požiūrio koordinavimą, kliūtys gali sustiprinti 
viena kitą, o valstybės narės gali papildyti 
viena kitą.

Pirmasis procedūros žingsnis buvo 
nustatyti baudžiamąjį procesą dėl sintetinių 
narkotikų. Jau yra sintetinių narkotikų 
barjerinio modelio versija olandų kalba, 
kurioje aprašyta procedūra. Dalyvaujančių 
šalių buvo klausiama, ar baudžiamasis 
procesas, kuris buvo užfiksuotas 2015 m., 
vis dar yra aktualus ir taikytinas ir kitoms 

ES valstybėms narėms. Paaiškėjo, kad taip 
ir buvo, todėl buvo baigtas šis procesas:

Tuomet valstybės narės atskirai pasirinko 
nusikalstamo proceso veiksmus, kurie yra 
tinkamiausi jų šaliai. Tada trys atskiri barjerų 
modeliai buvo sujungti į vieną Europos 
modelį. Valstybės narės nustatė, kurioms 
kliūtims turėtų būti teikiama pirmenybė ir 
kaip jos turėtų būti parengtos.

VN pasirinko šiuos veiksmus: 
 › Lenkija: žaliavų įsigijimas ir vietos 

nustatymas
 › Nyderlandai: Žaliavų įsigijimas
 › Belgija: Žaliavų įsigijimas ir vietos 

nustatymas 

Pasirinkti proceso etapai yra pažymėti 
raudonai: 

Pasirinkus proceso etapus, šios proceso 
stadijos buvo atskirai parengtos valstybių 
narių ir sujungtos į vieną ES sintetinių 
narkotikų barjero modelį.
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Model: European Model - Synthetic drugs

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Facilitators

Car rental companies Owner of location facilities Family in country sides

Transport sector Real estate offices

Drivers Internet and websites (location)

Chemical producers Production of hardware

Chemical retailers (+hardware)

Customs

Packaging industries

Shipbrokers (cargo)

Branche shops

Storage shops

Authority for funding company abroad

Trading companies

China

India

Harbours

Harbour staff

Airports

Internet (Dark Web)

Pharmacist

Lobby of pharmacist companies

Postal delivery services

Family transport business

Opportunities

Airports, harbours ands trains in EU 
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’ 
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China Exploiting poor people

Mislabelling resource Low education

Legal chemical industry Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals

Registration strangers risk company

Chemical professionals (recruitment in 
universities)

Lack of cooperation
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Open borders

No customs

Chemical substance only for illegal 
products

Lack of knowledge of chemical material

Learning on social media

Learning in prison

Signals

Strange or mislabelling Sudden security measures High level of water and electricity

Source country route into Europe Changed abnormal behaviour Fulltime activity

Persons related to companies Smell

Fake companies New people, new activities

New precursors (warning system) 24h process, light during night

Chemical substances only for illegal 
products

Payment in cash

Partners

Customs services EU Local police Water and electricity companies

Tax authorities Inhabitants (suspect behaviour) Private housing market

FIOD Local communities and mayor Isolation retailers

Security companies Fire department Community

Harbour authorities Electricity, water and gas companies

Chemical industries

Local police

Couriers (internet)

Harbour profile analyst risk

Chamber of Commerce

Prosecution office

Toll companies

Europol (analysis)

EU legislation

MAOC

JMCB – EMCDDA

Pharmacist

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Opportunities
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Forensic lab

Postal delivery services

Transport services

Barriers

Act on preparing No cash transactions (rental) Health scanners

EU P.O.I. chemicals Administrative law: in order to enter 
facilities

Contract for rent

Screening companies (import) Stop conversations with facilitators 
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry 
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local 
police)

Training for professionals: knowledge

HARK team: multidisciplinary teams

Bilateral teams: police, justice, customs

Awareness chemical universities

Making common law in EU

List of chemicals

Training in chemical for LE

Monitoring prisoners and follow-up

Easier international cooperation

1 
Acquiring raw materials

2 
Acquiring location

3 
Setting op location

Galiausiai po abipusių konsultacijų buvo 
priimtas bendras sprendimas apibrėžti 
vieną pasirinktą barjerą. Tai yra tokia: 

„Sustabdyti pirmtakų ir pagrindinių 
chemikalų, naudojamų sintetiniams 
narkotikams gaminti, importą 
Europos jūrų uostuose ir oro 
uostuose“.

Šiuo metu jokių kitų žingsnių nebuvo imtasi, 
tačiau buvo nuspręsta, kad valstybės 
narės kartu imtųsi veiksmų, kad sujauktų 
ONG gaminant ir prekiaujant. Valstybės 
narės kartu sukūrė požiūrį, pagrįstą barjero 
modeliu. Tai apima priemones, skirtas 
kovoti su pasirinktais nusikaltėlių veiklos 
metodo etapais. Tai apima visus tikslus, 
kuriuos galima pasirinkti iš pasirinktų 
nusikaltėlių veiklos metodo etapo. 

Partners
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b. Europos kliūčių dėl organizuoto turto nusikalstamumo modelis 

Europos organizuoto turto nusikalstamumo 
(OTN) berjero modelis yra veiksmas, kuris 
yra Europolo operatyvinio organizuoto turto 
nusikalstamumo veiksmų plano EMPACT 
dalis. Belgija, Kipras, Vokietija, Ispanija, 
Prancūzija, Latvija, Nyderlandai, Lenkija, 
Rumunija, Švedija ir Jungtinė Karalystė 
kartu su ENAA siekia kovoti su OTN. 

ENAA paprašė CCV paremti šį procesą. 
Pirmoji tam skirta sesija įvyko Briuselyje 
2019 m. birželio 24 d. Kartu su ENAA 
ir trimis valstybėmis narėmis CCV davė 
pradinį impulsą Europos sintetinių 
narkotikų barjero modeliui. Europos 
sintetinių narkotikų barjero modelio tikslas 
yra Europos mastu susieti nusikalstamų 
veikų, susijusių su sintetiniais narkotikais, 
procesą. 

Seminaro metu dalyviai papildė esamą 
Olandijos modelį pagalbininkais, signalais, 
paslaugų teikėjais, partneriais ir kliūtimis, 
kurių, pasak jų, vis dar trūko pirmojoje 
modelio versijoje. Baigę modelį, jie suteikė 
pirmenybę OTN barjero modelio proceso 
etapams. Šiuo atžvilgiu buvo atskirtas 
tarptautinis ir nacionalinis proceso etapai. 

Dalyviai nusprendė tęsti tarptautinius 
proceso etapus, kurie pasirenkami mėlyna 
spalva: įvažiavimas, infrastruktūros 
naudojimas, transportas ir prekyba bei 
pelno panaudojimas. Tarptautinio proceso 
žingsnių pasirinkimo priežastis yra ta, kad 
šios sesijos dalyviai gali dirbti kartu ES 
lygiu, o nacionaliniai proceso žingsniai gali 
būti sprendžiami nacionaliniu lygiu.

Pasirinkti proceso etapai yra pažymėti 
raudonai:  

proceso  
veiksmas  

02

proceso  
veiksmas  

03

proceso  
veiksmas  

04

proceso  
veiksmas  

05

proceso  
veiksmas  

06

proceso  
veiksmas  

07

proceso  
veiksmas  

01

Įėjimas

Tarptautinis

Būstas Infrastruktūros 
naudojimas

Nusikaltimo 
įvykdymas

Sandėliavimas Transportavi-
mas ir prekyba

Pelno  
naudojimas

Nacionalinis Tarptautinis Nacionalinis Nacionalinis Tarptautinis Tarptautinis

Antrasis sprendimas, suteikęs prioritetą proceso veiksmams, buvo vieno barjero pasirinkimas 
kiekvienam proceso etapui.  Valstybės narės pasirinko tas kliūtis, į kurias labiausiai reikia 
atsižvelgti. Išimtis yra trečias proceso etapas (infrastruktūros naudojimas), kuriam buvo 
pasirinktos dvi kliūtys. Prioritetui buvo suteiktos šios kliūtys:

01. Įėjimas Tikslinis centras – keleivių sąrašai

02. Infrastruktūros naudojimas ANPR

03. Infrastruktūros naudojimas Automobilių nuomos įmonės

04. Transportas ir prekyba Priežiūra naudotose svetainėse

05. Pelno naudojimas Gilesnis turto/pelno tyrimas

Valstybės narės šias kliūtis pateikė konkrečiai su veiksmų planu. Be to, kai kurios kliūtys buvo 
užpildytos laiko juosta. 
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1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Facilitators Facilitators

Travel agencies Types of paid night stays Railway Internet Hardware stores Commercial storage facilities Rental car Bank

Bus companies Rented houses Highway Accomplice Hotel room Black market Concealer

Airport House of multiple occupancy Airport Criminal share adresses Dealers for used cars Money mule

Rental car compagnies Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport Garage boxes Scrap dealer Cryptocurrency

Immigrants (vulnerable to 
trafficking)

Buses (Euroliners) Family houses Pawn shop Dark web

Crime unregistered Car rental Scrapyard Cheap bus travel compagnies Used products second hand 
website/shop

Location near hotspots UK cars Own housing facilities Port Social media (Facebook)

Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

Model: Organised Property Crime
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Travellers sites Camping Containers of storage facilities

Hiding in family groups like 
groups in hotels

Motel Cheap transport (FlixBus)

Car front men Anchor persons

Opportunities Opportunities

Cheap tickets Cheap rooms Not checking IDs in buses, trains 
and boats

Inattentiveness Anonymous storage facilities No check of ownership when 
travelling

Not checking where the money 
comes from

Good infrastructure Lack of surveillance Privacy boundaries Small expensive products Unlimited places to store No registration of stolen goods Money laundering constructions

Monitoring and registration Schengen area Places that look legal Dark web Open EU market with 28 legal 
systems

Documents (papers) removed by 
traffickers

Document fraud Open EU market with 27 
different legal systems

Video available with tutorials

Hides criminals as well as victims Cash payments for rent a place 
like a box

Alternative platform for 
transporting and transitioning 
money

Anonymity - not registered 
INHMO

Very fast information exchange

Lack of control in Schengen area

A lack of number identification

Indication of a population in 
direct contact with mobile crime 
groups

3-asis ES vadovas   I  41

A
išk

in
am

as ad
m

in
istracin

is p
o

žiū
ris ap

p
ro

ach
 exp

lain
ed

 



Indicators Indicators

Small amount of luggage and a 
long stay

False documents Small groups travelling in small 
vans

Use of mobile phones in 
suspicious countries

Strange behaviour of small 
groups of men

A lot of traffic around a storage 
box

Price far too low for a ‘new’ 
product

Strange pattern of spending

False documents Too many people in one house Sudden stops at parking spots Crime scene as destination in 
navigation system

Messages on social media Products hidden in containers Use of stolen tools

- Seasonal activities 
- Asian festivals 
- Metal price 
-  Burglary increase in winter 

(darker months)

Patterns / frequencies in traffic 
movement

Too much protection for a box 
or house

Documents Big spenders without justified 
income

Incomes that can not be justified Owners of different types of 
legal business

Too much storage room for 
what they claim

Too high amount of rent for a 
storage box

Use of jammers

Number of employees

Partners Partners

Customs Municipality Highway patrol - Phone companies 
- Internet providers 
-  Social media companies like 

Facebook

Hardware stores Police Gas stations Financial Intelligence Unit

Airlines Hotels Railways Bystanders Commercial storage facilities Freight companies Real estate agents

Ferry lines - Public services 
- Rubbish/refuse 
- Container  
- Housing authorities 
- Free service 
- Environment agencies

Border controls at
Railway 
Seaport 
Airport 
Higway 

Clubs Cotenants of storage facilities Pawn shop Financial

Airports Camping providers Owner of goods (for example 
boats)

Municipalities Car rental compagnies Postal services

Coastguard Car rental sector Media Port services

Municipalities Local and national government

Barriers Barriers

Automatic licence plate
recognition

Night registration book Increase highway patrols Internet logs / legislative 
obligation

Sentencing in own country Surveillance cameras Registration of concealed goods 
or transported

International cooperation 
taxation authorities

Information exchange with 
Europol and between countries

Awareness chalet Predictive profiling Accessing communication data 
legally and quickly

Burglary prevention and other 
prevention programs

Rental check Surveillance of black markets Check on money laundering

Targeting centre passenger list Paying by plastic card instead 
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident) 
boats, buses

Exploiting telematics in domestic 
cars and lorries (tachograph)

More cameras/security 
measures in public places

Unusual use of electricity Software tools to trace stolen 
goods

Reporting mechanism for 
facilitators/partners

Reaction on entry To oblige all the companies to 
have check out for receipts

Automatic licence plate 
recognition (ANPR)

Information exchange between 
partners/police agencies/
international

Registry for autorities Online surveillance or to mark 
websites

The law on money laundering

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings
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Change of the law Stop/deny licenses ID checks Cooperation between 
governmental authorities and 
compagnies

Registry for rent information Apps Online auction sites Ebay

Face recognition Control air B&B cities Surveillance (CCTV) cameras Awareness of patterns and 
trends

GPS tracking device Increased control on the roads Suspicious income regulations

Profiling Information sharing to ‘locate’ 
vulnerable

Hotel registrar Cooperation and proper 
legislation of the arriving date 
compagnies

Cooperation with storage Developing ANPR systems One legal common EU 
approach

Change identity Housing checks on hygiene, fire, 
safety, construction, homeless

Social control Running internet apps for 
communication

Jammer detection Registration of prepaid sim cards Deeper investigation - asset 
recovering

Identity Numbers consistency 
(checks)

Using housing legislation Big data: assessing and layering 
multiple data

ANPR Chop Chop Scrap metals Lack of legal tools in legislation No cash regulation in all of the 
EU

Communication Physical patrol checks Environment agency registration Legislation/check of travellers 
who travel with bus or train

Society information regarding 
modus used by mobil crime 
groups in new storage area

Property marking/identification 
mark

International registration scheme

Barcode or QR-products

Developing common database 
for institution and administration 
bodies

Protocol / agreement between 
LEA administration bodies

1 
Entry

2 
Housing

3 
Use of infrastructure

4 
Use of infrastructure 

(communication)

5 
Commit crime

6 
Storage

7 
Transport and trade

8 
Use gainings

Barriers Barriers
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informacijos mainų tarp ES valstybių narių 
potencialas palaikant administracinį požiūrį 
į nusikalstamumą. Galiausiai išvados ir 
tolesni veiksmai buvo pateikti šio tyrimo V 
dalyje (15 ir 16 skyriai)30 31. 

3. „Confine“

CONFINE stands for: “Towards operational 
cooperation on local administrative financial 
investigations in the fight against human 
trafficking”. Įgyvendinant šį projektą, Genko 
ir Antverpeno miestai, Zelandijos, Vakarų 
Brabanto ir Rytų Brabanto regioninis 
informacijos ir žinių centras (RIEC) bei KU 
Leuven suvienijo jėgas, kad geriau suprastų 
prekybos žmonėmis reiškinį, konkrečiau 
- administracinę ir finansinius rodiklius, 
keitimosi informacija galimybes ir kaip su 
šiuo reiškiniu galima kovoti vietoje.

Dėl didesnio šio reiškinio suvokimo 
vietos valdžios institucijos vis dažniau 
susiduria su prekybos žmonėmis ženklais 
jų teritorijoje. Poslinkio efektas yra 
susijęs su tuo. Pavyzdžiui, nusikalstamos 
grupuotės juda iš Nyderlandų į Belgiją, nes 
Nyderlandai keletą metų deda pastangas 
administraciniu lygmeniu. Kriminalinės 
organizacijos lanksčiai naudojasi 
vyriausybės apribojimais, randa mažiausio 
pasipriešinimo kelią ir susitaiko ten, kur 
vykdymas yra silpniausias.

Piliečių, miesto ir (arba) policijos tarnybų 
pranešimai dažnai yra susiję su konkrečiais 
sektoriais, kurie jautrūs prekybai žmonėmis, 
pavyzdžiui, viešbučių ir maitinimo 
įstaigose, masažo salonuose, automobilių 
plovyklose, naktinėse parduotuvėse, vaisių 
rinkime, transporte ir statybose. Prekeiviai 
žmonėmis, naudodamiesi įstatymais, 
turi aprūpinti būstą prekybos žmonėmis 
aukoms arba išplauti pajamas, gautas iš 

2. SEC tyrimas – 
Administraciniai požiūriai 
į nusikalstamumą. 
Administracinės 
priemonės, pagrįstos 
norminiais teisės aktais 
(sunkių ir organizuotų) 
nusikaltimų prevencijai 
ir kovai su jais. Teisinės 
galimybės ir praktinis 
pritaikymas 10 ES valstybių 
narių

2010 m., Pirmininkaudama Belgijai, 
Taryba priėmė išvadas, kuriose neoficialus 
tinklas buvo paprašytas įvertinti galimybes 
sustiprinti keitimąsi informacija tarp 
administracinių įstaigų ir tradicinių 
teisėsaugos organizacijų. Šiuo tikslu 
Nyderlandų saugumo ir teisingumo 
ministerija (koordinatorė) kartu su Tilburgo 
universitetu (Nyderlandai) ir KU Leuven 
universitetu (Belgija), remiama Belgijos 
vidaus reikalų ministerijos, pateikė 
paraiškas dėl paramos prevencijai ir kovai 
su parama. Europos Komisijos kovos 
su nusikalstamumu programa (ISEC). 
2011 m. Europos Komisija skyrė šią ISEC 
stipendiją atlikti „administracinių organų 
ir tradicinių teisėsaugos organizacijų 
keitimosi informacija galimybių tyrimą 
siekiant paremti administracinių priemonių 
naudojimą ES valstybėse narėse ir ES 
lygiu“. Pagrindinė ataskaita yra šios ISEC 
dotacijos rezultatas.

Tyrimu siekiama prisidėti prie turimų 
žinių apie administracinį požiūrį į 
nusikalstamumą Europos Sąjungoje 
tokiu būdu. Pirmiausia buvo išnagrinėtos 
teisinės galimybės, kuriomis gali naudotis 
pasirinktų valstybių narių nacionalinės 
administracinės institucijos. Parinktys, 
neleidžiančios nusikaltėliams piktnaudžiauti 
teisėta infrastruktūra, pavyzdžiui, 
licencijavimo ar konkursų procedūros. 
Dėl to buvo parengta dešimt atskirų šalių 
ataskaitų (2–11 skyriai) ir palygintos dešimt 
teisinių variantų dešimtyje valstybių narių 
(12 skyrius). Antra, jis apsvarstė praktinį 
pasirinktų valstybių narių teisinių galimybių 
taikymą. Šio empirinio tyrimo rezultatai 
apžvelgti 13 skyriuje. 14 skyriuje nagrinėtas 
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išnaudojimo. Galimybė yra tose vietose, kur 
pogrindis palaiko ryšį su teisėta visuomene, 
vietos valdžia gali pasiimti šiuos signalus 
ir imtis veiksmų kovojant su sunkiu ir 
organizuotu nusikalstamumu.

Kai kuriems iš paminėtų sektorių privaloma 
licencija turi būti išduota vietos valdžios 
institucijų, įskaitant išankstinius tyrimus, 
tokius kaip patalpų priešgaisrinė sauga, 
operatoriaus moralė ir finansai. Tačiau 
finansinis tyrimas dažnai apsiriboja pačių 
vietos valdžios institucijų visų pretenzijų 
peržiūra, o tai ne visada lemia nusikalstamą 
veiklą ir galimą atsisakymą eksploatuoti. 
Dėl nemalonių pastatų atliekamas 
kadastrinis tyrimas ir būsto kokybės 
tyrimas. Finansinis tyrimas vėlgi apsiriboja 
kito savininko turto patikrinimu pagal vietoje 
turimus kadastro duomenis.

Dėl šių trūkumų nelegaliai prekybai 
žmonėmis prekiaujantys žmonės gali 
panaudoti teisėtą ekonomiką, kartais net 
gaudami vyriausybės paramą subsidijų ar 
socialinės paramos forma.

Tiek suteikiant leidimą, tiek vykdant minėtą 
veiklą, atlikus išsamų administracinių 
duomenų patikrinimą, įskaitant juridinių 
įmonių struktūrų tyrimus ir turto bei banko 
sąskaitos grynųjų pinigų srautus, paaiškėja 
prekybos žmonėmis požymiai. Galų gale, 
pranešimai apie nepatogumus ir stelažų 
nuoma ne visada yra tiesiogiai susiję 
su prekyba žmonėmis, tačiau gali būti 
išsamesnio tyrimo pradžia.

Tikslas yra sugebėti išnagrinėti išvardytus 
sektorius remiantis administraciniais ir 
finansiniais kriterijais, kurie rodo prekybą 
žmonėmis, kad prekiautojams žmonėmis 
nebūtų suteikta galimybė plėtoti nelegalią 
praktiką arba kad prekyba žmonėmis 
galėtų būti aptinkama ir (arba) sustabdyta 
ankstyvoje stadijoje. Taip yra todėl, 
kad vietos valdžia turi galimybę nusivilti 
nusikaltėliais naudodama administracines 
priemones, sudarydama ar pakeisdama 
sąlygas, kad būtų mažiau galimybių arba 
tokia veikla taptų mažiau patraukli. Tai 
galima padaryti atsisakius leidimo vykdyti 
veiklą ar subsidijos ir uždarant verslo 

įmones, nepakenkiant 
teisminiam tyrimui. 
Administracinis požiūris 
papildo baudžiamosios 
teisės metodą. Ne 
visos vietos valdžios 
institucijos įsitikinusios, 
kad jos gali būti 
naudingos kovojant su 
prekyba žmonėmis. 
CONFINE tikslas taip 
pat yra vietos valdžios 
institucijose pažymėti 
kovos su prekyba žmonėmis svarbą ir 
pasiūlyti šioms savivaldybėms veiksmų 
planą.32 33.

4. Informacijos ekspertizės 
centras

a. RIEC/LIEC

Kova su organizuotu nusikalstamumu 
reikalinga suderinta, integruota strategija, 
apimanti baudžiamąjį teisingumą, 
administracinę teisę ir mokesčių įstatymų 
priemones. Regioniniai informacijos ir 
kompetencijos centrai (RIEC) ir Nacionalinis 
informacijos ir ekspertizės centras (LIEC) 
sustiprina administracinį požiūrį ir remia 
bendrą integruotą strategiją. 

Nyderlanduose 10 RIEC ir LIEC remia 
kovą su organizuotu, kenkiančiu 
nusikalstamumui, siekdami paskatinti 
bendradarbiavimą ir padaryti vyriausybę ir 
visuomenę atsparesnę kovai su kenkimu. 
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RIEC ir LIEC tai daro:

 › didinti vyriausybės ir privačių partijų 
informuotumą ir atsparumą kenksmingo 
nusikalstamumo problemai;

 › remti ir stiprinti bendradarbiavimą 
vyriausybėje ir su viešojo bei privačiojo 
sektoriaus partneriais ir

 › dalijimasis žiniomis ir patirtimi 
administracinio ir integruoto požiūrio į 
nusikalstamumo kenkimą srityje.

Regioniniai centrai veikia „lauke“, 
arti ir paprastai savivaldybių, kurios 
tiesiogiai užsiima nusikalstama veikla ir 
jos padariniais, prašymu. Pastaraisiais 
metais savivaldybėms buvo suteikta 
daugiau galimybių kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu ir veiksmingai įgyvendinti 
administracines priemones. Kadangi 
regioniniai centrai dirba su savo partneriais 
pagal principą „integruotas, nebent“, 
ši strategija koordinuojama regioniniu 
lygmeniu. Nacionalinis centras palengvina 
ir sujungia regioninių centrų pastangas, 
veikdamas kaip bendras paslaugų centras 
ir žinių centras regioniniams centrams ir jų 
partneriams, t. y. viešojo administravimo 
įstaigoms, mokesčių ir muitinės tarnyboms, 
policijai ir baudžiamojo teisingumo 
institucijoms. Regioninių centrų (arba 
jų partnerių), Teisingumo ir saugumo 
ministerijos, merų ir (arba) nacionalinių 
partnerių prašymu Nacionalinis centras 
taip pat vykdo įvairias nacionalines, 
viršregionines užduotis. Nacionalinis 
centras taip pat yra nacionalinis 
administracinių ir tarpvalstybinių reikalų 
skyrius34

b. ARIEC/PAALCO

Bendrai parašė Priscilia Daxhelet, Annemie 
De Boye, Clara Vanquekelberghe

2017 m. Belgijoje prasidėjo rajono 
regioniniai informacijos ir kompetencijos 
centrai (ARIEC / PAALCO). Tai yra trijų 
asmenų grupės, kurias sudaro kriminologų 
koordinatorius, teisininkas ir informacijos 
tarpininkas. Yra centrai Antverpene, 
Limburge ir Namūre. Vis dar reikia įvertinti 
centrų darbą.

Šie centrai informuoja vietos valdžios 
institucijas apie kovą su organizuotu 
nusikalstamumu jų administracijoje ir 
remia vietos valdžios institucijas teikdami 
teisinę patirtį ir pasisekusius metodus. 
Jie taip pat dalijasi žiniomis apie gerą 
administracinio požiūrio iniciatyvų praktiką 
ir užtikrina, kad būtų atsižvelgiama į 
keliose savivaldybėse išplitusius vietinius 
reiškinius. Administracinis požiūris gali 
būti naudojamas prevenciškai, pavyzdžiui, 
taikant policijos nuostatus.

ARIEC / PAALCO užduotis sudaro: 

 › didinti informuotumą apie 
administracinius metodus įgyvendinant 
įvairias iniciatyvas

 › vietos valdžios ir policijos rėmimas 
 › keitimasis informacija ir žiniomis tarp 

skirtingų partnerių
 › plėtoti kompetenciją
 › partnerystės ir tinklų plėtra
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c. EURIEC

Sunkus ir organizuotas nusikalstamumas 
nesibaigia sienomis. Todėl, norint su 
ja kovoti, buvo įsteigtas tarpvalstybinis 
administracinio požiūrio bandomasis 
projektas, kurį finansavo Europos Komisija: 
Euregioninis informacijos ir kompetencijos 
centras (EURIEC), skirtas administraciniam 
požiūriui į organizuotą nusikalstamumą. 
Centras turi užtikrinti geresnį 
bendradarbiavimą ir greitesnį informacijos 
mainus, daugiausia administraciniu 
lygmeniu tarp Belgijos, Šiaurės Reino-
Vestfalijos ir Nyderlandų. Tai papildo esamą 
policijos ir prokuratūros bendradarbiavimą 
per sienas.

Pagrindinis tikslas yra suteikti Euregio 
Meuse-Reino pasienio regiono 
administracinėms institucijoms greitesnes 
galimybes kartu kovoti su nusikaltėliais, 
keičiantis žiniomis ir informacija. Be to, 
centras gali padėti užkirsti kelią kitos šalies 
nusikaltėliams netrukdomai tęsti savo 
nusikalstamą veiklą.

EURIEC įkūrimas yra tiesioginė Beniliukso 
šalių bendradarbiavimo administracinio 
požiūrio srityje pasekmė. 2018 m. 
Nyderlandų teisingumo ir saugumo 
ministras Ferdinandas Grapperhausas 
pareiškė: „Esame skolingi Beniliukso 
administracinio požiūrio darbo grupei, 
kuri pasiūlė šį pilotą savo pranešime 
apie kovą su nusikalstamumu. Šioje 
ataskaitoje daugiausia nagrinėtas 
klausimas, kaip Beniliuksas ir Vokietija 
gali kuo geriau bendradarbiauti kovojant 
su vadinamosiomis „nelegalių motociklų 
gaujomis“. Europos Vadovų Taryba ir 
Europos Komisija patvirtino bandymo idėją. 
(...) partneriai iš Beneliukso ir Vokietijos, 
kuriems kyla klausimų dėl nusikaltėlių, 
veikiančių per sienas, gali atvykti į šį centrą 
išspręsti savo problemų.“ 

Europos Sąjunga šiam projektui skyrė 1 
milijoną eurų. Projektą moksliškai prižiūri 
Leveno, Mastrichto ir Kelno universitetai. 
Iš pradžių jis buvo skirtas 2 metams, 
pradedant 2019 m. rugsėjo mėn. Idealiu 
atveju įstatymų pakeitimų pagrindas tada 
turėtų būti klojamas visose trijose šalyse.
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Gavus ir išanalizavus visas administracinio požiūrio iniciatyvas, tapo aišku, kad 
administracinis požiūris visoje ES vystosi skirtingais tempais. Pastaraisiais metais vis 
daugiau valstybių narių taiko administracinį metodą, o veiksmingumas ir sėkmė darosi vis 
akivaizdesni. Kai kurios valstybės narės vis dar neturi teisinės infrastruktūros, kad galėtų 
keistis svarbia informacija su valdžios institucijomis, o kitos pradeda bendradarbiauti 
tarptautiniu mastu. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl buvo sukurtas tinklas ir kodėl šis 
vadovas buvo parašytas, yra skatinti ir palaikyti šias pastangas. Todėl mes rekomenduotume 
naudoti naują apibrėžimą, kuris atsirado iš 2016 m. Tarybos išvados apibrėžimo, kad būtų 
aiškiai ir suprantamai paaiškinta, kas suprantama administraciniu požiūriu, kuriuo siekiama 
kovoti su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Papildomos kolonos yra geri rodikliai, ko 
būtent reikia veiksmingo administracinio požiūrio iniciatyvai įgyvendinti. 

Kai iniciatyvos nebuvo įtrauktos iš vadovo, taip buvo todėl, kad jos nesinaudojo 
administravimo metodu. Jie tik įgyvendino baudžiamąjį įstatymą ar teisėsaugos priemones. 
Tai nereiškia, kad šios iniciatyvos nebuvo veiksmingos kovojant su sunkiu ir organizuotu 
nusikalstamumu. Tapo aišku, kad daugumoje iniciatyvų trūko keitimosi informacija 
ir multidisciplininio požiūrio. Daugeliu atvejų to priežastis yra ta, kad valstybės narės 
neturi galimybių keistis informacija su kitomis agentūromis. Todėl, įtarus organizuoto 
nusikalstamumo reiškinius, vietos valdžios institucijos ieško kūrybiškų sprendimų keistis 
informacija. Tačiau šie kūrybingi sprendimai yra susiję su daugybe pavojų, tokių kaip skirtingų 
procedūrų vystymas ir netinkamas administracinių priemonių naudojimas. Todėl labai svarbi 
nacionalinė sistema. Tai galima padaryti pritaikant įstatymus ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, 
įsteigiant centrinį organą, pavyzdžiui, Informacijos ekspertizės centrus, kuriuose vietos 
administracijos galėtų paprašyti patarimo. Tarptautiniu lygmeniu labai svarbu tęsti keitimąsi 
informacija tarp valstybių narių. Jei vis daugiau ir daugiau valstybių narių keistųsi informacija 
tarpvalstybiniu ar Europos lygiu, tai sujauktų perkėlimo efektą ir apsunkintų nusikalstamų 
grupių klestėjimą savo veikloje. 
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