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Tema: Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir 
mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR 
panaikinimo
(COM(2013) 0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.



PE514.566v01-00 2/3 CM\940189LT.doc

LT

PRIEDAS

Sprendimas

Vokietijos Bundesratas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir Tarybos sprendimų 
2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo. 

COM (2013) 173 galutinis; Tarybos dokumentas Nr. 8229/13

Vokietijos Bundesratas 910-ajame posėdyje, vykusiame 2013 m. birželio 7 d., remdamasis ES 
sutarties 12 straipsnio b dalimi, priėmė toliau išdėstytą nuomonę:

1. Tikrinimas, ar laikomasi subsidiarumo principo, kaip apibrėžiama ES sutarties 
12 straipsnio b dalyje, apima ir ES kompetencijos klausimą – žr. 2007 m. lapkričio 9 d. 
Bundesrato nuomonę (Bundesrato dokumento (BR-Drucksache) Nr. 5/390 (sprendimas) 
07 punktas), 2010 m. kovo 26 d. Bundesrato nuomonę (Bundesrato dokumento Nr. 2/43 
(sprendimas) 10 punktas) ir 2011 m. gruodžio 16 d. Bundesrato nuomonę (Bundesrato 
dokumentas Nr. 646/11 (sprendimas). Subsidiarumo principas yra naudojimosi kompetencija 
principas. Subsidiarumo principas pažeidžiamas ir tada, kai neturima Sąjungos kompetencijos 
arba ši kompetencija yra viršijama. Todėl svarstant, ar laikomasi subsidiarumo principo, 
pirmiausia reikia apsvarstyti teisinio pagrindo klausimą.

2. Pasiūlymu dėl reglamento, kai tai susiję su teisėsaugos pareigūnų mokymo klausimais, 
nėra taikomas SESV 87  straipsnio 2 dalies b punkto teisinis pagrindas. SESV 87 straipsnio 2 
dalies b punktu numatoma, kad Sąjunga vysto policijos bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja 
visos susijusios  valstybių narių institucijos ir pagal  įprastą teisėkūros procedūrą gali tvirtinti 
priemones, skirtas remti darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą bei bendradarbiavimą 
vykdant darbuotojų mainus, įrangos mainus ir nusikaltimų tyrimo metodų mainus. Tačiau 
taisyklėmis nėra reglamentuojami veiksmai, viršijantys paramos ketinimus mokymų bei 
kvalifikacijos kėlimo srityse.

3. Visada būtina laikytis ES sutarties 5 straipsnyje paminėtų kompetencijos  ribų, 
subsidiarumo bei proporcingumo principų. Pagal ES sutarties 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą 
kompetencijos suteikimo principą ES gali veikti tik neviršydama kompetencijos, kurią, 
siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, jai šiose Sutartyse suteikė valstybės narės, ribų. Pasiūlymu 
dėl direktyvos ES sutarties 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas subsidiarumo principas 
pažeidžiamas ir siauresne prasme, jei pasiūlyme bus numatytos nuostatos dėl grynai 
nacionalinio masto mokymų bei kvalifikacijos kėlimo rengimų. Todėl visoje Europoje 
numatyto vienodo reglamentavimo nauda neaiški. Tuo tarpu grynai nacionalinio masto 
mokymus bei kvalifikacijos kėlimą valstybės narės gali reglamentuoti pačios, nes pvz. 
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Vokietijos įstatymais tai yra pakankami gerai apibrėžiama. Peržengus kompetencijos ribas 
mokymų ir kvalifikacijos kėlimo reglamentavimo srityje pagal ES sutarties 5 straipsnio 4 dalį, 
pasiūlymo dėl reglamento turiniu ir forma yra viršijama tai, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. 

4. Pasiūlymu dėl reglamento Europos policijos koledžas (CEPOL) sujungiamas su ES 
agentūra Europolu. Tačiau šiuo pasiūlymu ligšioliniai CEPOL įgaliojimai yra perkeliami ir 
papildomai sustiprinami. Su įgaliojimų sustiprinimu susiję argumentai netenkina Komisijos 
reikalavimų, kuriuos ji privalo tenkinti pagal Lisabonos sutarties 2 protokolo 5 straipsnį ir 
kuris yra privalomas pagal ES sutarties 51 straipsnį.


