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Tárgy: A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye a Bűnüldözési Együttműködés 
és Képzés Európai Ügynökségéről (EUROPOL), valamint a 2009/371/IB és 
2005/681/IB tanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a német Bundesratnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Bundesrat

határozata

A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (EUROPOL), 
valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB tanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2013)0173; 8229/13. sz. tanácsi dokumentum

A Bundesrat 2013. június 7-i 910. ülésén az EUSZ 12. cikkének b) pontjával összhangban az 
alábbi véleményt fogadta el:

1. Az EUSZ 12. cikkének b) pontja szerinti, szubszidiaritással kapcsolatos kifogások az 
EU illetékességének kérdésére is kiterjednek – lásd a Bundesrat 2007. november 9-i 
véleményének (309/07. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 5. pontját, 2010. március 26-i 
véleményének (43/10. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)) 2. pontját, valamint 2011. 
december 16-i véleményét (646/11. sz. Bundesrat-dokumentum (határozat)). A szubszidiaritás 
elve a hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos elv. A szubszidiaritás elvét sérti az is, ha az Unió 
olyan ügyben jár el, amelyben nincs hatásköre vagy ha túllépi a hatáskörét. Ezért a 
szubszidiaritás ellenőrzése keretében először a jogalap kérdését kell megvizsgálni.

2. A rendeletre irányuló javaslatra – amennyiben az a bűnüldözési szervek tagjainak 
szak- és továbbképzésével kapcsolatos feladatokra vonatkozik – nem terjed ki a hivatkozott 
jogalap, vagyis az EUMSZ 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja. Az EUMSZ 87. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja arról rendelkezik, hogy az Uniónak rendőrségi együttműködést kell 
kialakítania a tagállamok valamennyi illetékes hatóságával, és rendes jogalkotási eljárás 
keretében intézkedéseket fogadhat el az állomány szak- és továbbképzésének támogatásáról, 
valamint az állomány egymás közötti cseréjét, a felszerelések használatát és a kriminalisztikai 
kutatásokat érintő együttműködésről. A szabályozási hatáskörrel való felruházás azonban nem 
terjed ki a szak- és továbbképzésen kívüli segítségnyújtásra.

3. Megfelelően figyelembe kell venni az EUSZ 5. cikkében a hatáskör-átruházással, a 
szubszidiaritással és az arányossággal kapcsolatban meghatározott elveket. Az EUSZ 5. 
cikkének (2) bekezdésében előírt hatáskör-átruházás elvének megfelelően az Unió kizárólag a 
tagállamok által – a Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében – a 
Szerződésekben ráruházott hatáskörök határain belül jár el. A rendeletre irányuló javaslat 
szűkebb értelemben sérti a szubszidiaritás EUSZ 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített elvét 
is, amennyiben a javaslat a tisztán szak- és továbbképzésre vonatkozó szabályokat is 
tartalmaz. E tekintetben a tervezett, Európa-szerte egységes szabályozás többletértéke nem 
ismerhető fel. Éppen ellenkezőleg, a tagállamok saját maguk is kielégítő módon tudják 
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szabályozni a tisztán nemzeti szak- és továbbképzést, illetve a német jogban e terület már 
kielégítő módon szabályozva is van. A rendeletre irányuló javaslat – azáltal, hogy a szak- és 
továbbképzés területére vonatkozó rendelkezések megállapítása tekintetében átlépi hatáskörét 
– tartalmilag és formailag meghaladja a Szerződés célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges mértéket, így sérti az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdését.

4. A rendeletre irányuló javaslat értelmében az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) 
összeolvad az Europol uniós ügynökséggel. A javaslattal azonban csak átvezetik és kibővítik 
a CEPOL meglévő hatásköreit. A hatáskör kibővítésére vonatkozó indokolások nem felelnek 
meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a Lisszaboni Szerződéshez – amely az EUSZ 
51. cikke szerint a Bizottságra nézve kötelező erejű – csatolt 2. jegyzőkönyv 5. cikke szerint a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie.


