
CM\940189CS.doc PE514.566v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

14. 6. 2013
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Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady týkající se návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci 
a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Rozhodnutí

Spolkové rady

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie 
pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

COM(2013) 173 final; Dokument Rady 8229/13

Na svém 910. zasedání dne 7. června 2013 přijala Spolková rada podle čl. 12 písm. b) 
Smlouvy o EU (SEU) následující stanovisko.

1. Výtka ohledně subsidiarity podle čl. 12 písm. b) SEU se vztahuje i na otázku 
pravomocí EU – viz stanovisko Spolkové rady ze dne 9. listopadu 2007, bod 5 SR-tisk 390/07 
(rozhodnutí) ze dne 26. března 2010, bod 2 SR-tisk 43/10 (rozhodnutí), a rovněž ze dne 
16. prosince 2011, SR-tisk 646/11 (rozhodnutí). Zásada subsidiarity je zásada výkonu 
pravomocí. Zásada subsidiarity je porušena i v případě, není-li pravomoc Unie stanovena 
nebo je-li překročena. Proto je v rámci přezkumu subsidiarity nutno nejprve přezkoumat 
otázku právního základu.

2. Návrh nařízení není, pokud jde o úkoly v souvislosti se vzděláváním a výcvikem 
pracovníků donucovacích orgánů, krytý uvedeným právním základem čl. 87 odst. 2 písm. b) 
SFEU. Čl. 87 odst. 2 písm. b) SFEU předpokládá, že Unie rozvine policejní spolupráci mezi 
všemi příslušnými úřady členských států a v řádném zákonodárném procesu vydá opatření 
k podpoře při vzdělávání a výcviku personálu, jakož i ke spolupráci týkající se výměny 
personálu, výzbroje a kriminalistického výzkumu. Do pravomoci nařízení však nejsou 
zahrnuty záměry překračující „podporu“ při vzdělávání a výcviku.

3. Proto by mělo být přihlédnuto k zásadám omezených svěřených pravomocí, 
subsidiarity, jakož i proporcionality podle článku 5 SEU. Podle zásady omezených svěřených 
pravomocí, jež je stanovena v čl. 5 odst. 2 SEU, jedná Unie pouze v mezích pravomocí 
jí svěřených členskými státy ve Smlouvách pro dosažení cílů stanovených tamtéž. Návrh 
nařízení porušuje také zásadu subsidiarity v užším smyslu zakotvenou v čl. 5 odst. 3 SEU, 
neboť návrh obsahuje předpisy týkající se ryze vnitrostátního vzdělávání a výcviku. V této 
souvislosti není patrná přidaná hodnota plánovaného nařízení jednotného pro celou Evropu. 
Členské státy mohou naopak samy dostatečně regulovat čistě vnitrostátní vzdělávání a výcvik, 
resp. toto je německým právem dostatečně upraveno. Pokud jde o předpisy týkající 
se vzdělávání a výcviku, přesahuje návrh nařízení překročením pravomoci podle čl. 5 odst. 4 
SEU obsahově i formálně míru nutnou k dosažení cílů Smluv.
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4. Na základě návrhu nařízení má dojít ke sloučení Evropské policejní akademie 
(CEPOL) s dosavadní evropskou agenturou Europol. Tímto návrhem však budou dosavadní 
oprávnění CEPOLu převedena a dále rozšířena. Odůvodnění uvedená v souvislosti 
s rozšířením pravomoci nesplňují cíle stanovené článkem 5 Protokolu č. 2 k Lisabonské 
smlouvě, které musí Komise respektovat a jimiž je Komise podle článku 51 SEU vázána.


