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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

14.6.2013

TEATIS LIIKMETELE
(61/2013)

Teema: Saksamaa Liidunõukogu põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu 
õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Saksamaa Liidunõukogu põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Liidunõukogu 

otsus

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa 
Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK

COM(2013) 173 final; nõukogu dokument 8229/13

Saksamaa Liidunõukogu võttis 7. juunil 2013. aastal toimunud 910. istungil vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artikli 12 punktile b vastu järgmise arvamuse:

1. Euroopa Liidu lepingu artikli 12 punktis b sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega 
seotud vaie hõlmab ka ELi pädevuse küsimust – vt Saksamaa Liidunõukogu 9. novembri 
2007. aasta arvamust (liidunõukogu dokument 390/07 (otsus), punkt 5), 26. märtsi 2010. aasta 
arvamust (liidunõukogu dokument 43/10 (otsus), punkt 2) ja 16. detsembri 2011. aasta 
arvamust (liidunõukogu dokument 646/11 (otsus)). Subsidiaarsuse põhimõte on pädevuse 
teostamise põhimõte. Subsidiaarsuse põhimõtet rikutakse ka siis, kui liidul puudub pädevus 
või kui liidu pädevust ületatakse. Seetõttu tuleb subsidiaarsuse kontrollimise raames 
kontrollida esmalt õigusliku aluse küsimust.

2. Õiguskaitseametnike koolitamisega seotud ülesannete osas ei vasta määruse ettepanek 
esitatud õiguslikule alusele, st Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktile b. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktis b on sätestatud, et liit seab kõikide 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel sisse politseikoostöö ja võib seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt kehtestada meetmeid seoses personali koolitamise toetamisega ning 
personali vahetamise, seadmete kasutamise ja kriminalistikauuringute alase koostööga. 
Reguleerimispädevus ei hõlma aga meetmeid, mis ulatuvad koolitamise toetamisest 
kaugemale.

3. Seetõttu tuleb Euroopa Liidu lepingu artikli 5 kohaselt arvesse võtta pädevuse andmise 
põhimõtet ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet. Kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artikli 5 lõikes 2 sätestatud pädevuse andmise põhimõttega võib liit tegutseda 
aluslepingutes seatud eesmärkide saavutamiseks talle liikmesriikide poolt aluslepingutega 
antud pädevuse piires. Määruse ettepanek rikub samuti Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 
3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtet selle kitsamas tähenduses, kuivõrd sisaldab sätteid 
puhtalt riigisisese koolituse kohta. See ei anna lisandväärtus, mida kavandatud 
üleeuroopalised eeskirjad peaksid pakkuma. Liikmesriigid on võimelised puhtalt riigisisest 
koolitust piisaval määral ise reguleerima ja see on Saksa õiguses piisavalt reguleeritud. 
Koolituse reguleerimist puudutava pädevuse ületamise tõttu läheb määruse ettepanek Euroopa 
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Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 kohaselt sisuliselt ja vormiliselt aluslepingute eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust määrast kaugemale.

4. Määruse ettepaneku kohaselt tuleks praegune Euroopa Politseikolledž (CEPOL) 
ühendada praeguse ELi asutusega Europoliga. Ettepanekuga võetakse aga CEPOLi praegused 
volitused üle ja neid laiendatakse. Seoses volituste laiendamisega esitatud põhjendused ei
vasta nõuetele, mida komisjon peab järgima Lissaboni lepingu protokolli nr 2 artikli 5 alusel 
ja millega komisjon on seotud Euroopa Liidu lepingu artikli 51 kohaselt.


