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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

14.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(61/2013)

Относно: Мотивирано становище на германския Бундесрат относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР на Съвета
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Бундестага на Федерална 
република Германия относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Решение

на Бундесрата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 
2005/681/ПВР на Съвета

COM(2013) 173 окончателен; Документ на Съвета 8229/13

На своето 910-то заседание от 7 юни 2013 г. Бундесратът прие съгласно член 12, буква 
б) от ДЕС следното становище:

1. Възражението относно субсидиарността съгласно член 12, буква б) от ДЕС 
обхваща и въпроса за компетентността на ЕС – вж. становищата на Бундесрата от 9 
ноември 2007 г., точка 5 от документ на Бундесрата 390/07 (Решение), от 26 март 2010 
г., точка 2 от документ на Бундесрата 43/10 (Решение), както и от 16 декември 2011 г., 
документ на Бундесрата 646/11 (Решение). Принципът на субсидиарност е принцип за 
упражняване на компетентност. Принципът на субсидиарност се нарушава и в 
случаите, когато не е налице компетентност на Съюза, респ. когато компетентността на 
Съюза е надхвърлена. Поради това в рамките на принципа на субсидиарност трябва 
първо да се проучи въпросът за правното основание.

2. Предложението за регламент, доколкото то се отнася до задачи, свързани с 
обучението на служители на правоприлагащите органи, не е обхванато от правното 
основание, предоставено от член 87, параграф 2, буква б) от ДФЕС. Съгласно 
предвиденото в член 87, параграф 2, буква б) от ДФЕС Съюзът развива полицейско 
сътрудничество, което обединява всички компетентни органи на държавите членки, и 
може в съответствие с обикновената законодателна процедура да установява мерки 
относно подкрепата за обучението на служители, както и за сътрудничество в обмена 
на служители, в областта на оборудването и в научните изследвания в сферата на 
криминалистиката. Проекти обаче, които надвишават определен размер на подкрепата 
за обучение, не са обхванати от регулаторните правомощия.

3. Следователно трябва да се съблюдават принципите на предоставената 
компетентност, на субсидиарност и на пропорционалност съгласно член 5 от ДЕС. 
Съгласно установения в член 5, параграф 2 от ДЕС принцип на предоставената 
компетентност ЕС може да действа единствено в границите на компетентност, която 
държавите членки са му предоставили с Договорите, с оглед постигане на заложените в 
тези Договори цели. Предложението за регламент противоречи също така и на 
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принципа на субсидиарност, установен в член 5, параграф 3 от ДЕС, в по-тесен смисъл, 
тъй като предложението съдържа разпоредби за обучение изцяло на национално 
равнище. В това отношение не може да се установи добавена стойност на предвидените 
разпоредби, насочени към хармонизация на европейско равнище. Напротив, държавите 
членки могат в достатъчна степен самостоятелно да регулират обучението изцяло на 
национално равнище, а и в германското законодателство този въпрос е уреден 
достатъчно. С превишаването на компетентността по отношение на разпоредбите за 
обучение предложението за регламент надхвърля по своето съдържание и форма 
необходимото за постигане на целите на Договорите съгласно член 5, параграф 4 на 
ДЕС.

4. Предложението за регламент предвижда сливането на досегашния Европейски 
полицейски колеж (CEPOL) с досегашната агенция на ЕС Европол. Чрез това 
предложение обаче досегашните правомощия на CEPOL се прехвърлят и разширяват. 
Обосновката във връзка с разширяването на правомощията също не отговаря на 
разпоредбите на член 5 от Протокол № 2 към Договора от Лисабон, с които Комисията 
трябва да се съобразява и за което е задължена съгласно член 51 от ДЕС.


