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Temats: Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai 
un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Padomes Lēmumu 2009/371/TI un 
Lēmumu 2005/681/TI
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas 
dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam pamatotu 
atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.

Pielikumā zināšanai pievienots Vācijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Bundesrāta

lēmums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības 
Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ 
Padomes Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI

COM(2013) 173 galīgais; Padomes dokuments Nr. 8229/13

Bundesrāts tā 910. sēdē 2013. gada 7. jūnijā saskaņā ar ES līguma 12. panta b) punktu ir 
pieņēmis šādu atzinumu.

1. Iebildums pret subsidiaritātes principa neievērošanu saskaņā ar ES līguma 12. panta 
b) punktu attiecas arī uz ES kompetences jautājumu — sk. Bundesrāta 2007. gada 
9. novembra atzinuma, Bundesrāta dokuments Nr. 390/07 (lēmums), 5. punktu, 2010. gada 
26. marta atzinuma, Bundesrāta dokuments Nr. 43/10, 2. punktu, kā arī 2011. gada 
16. decembra atzinumu, Bundesrāta dokuments Nr. 646/11 (lēmums). Subsidiaritātes 
pamatprincips ir kompetences īstenošanas princips. Subsidiaritātes princips tiek pārkāpts arī 
tad, ja Savienības kompetence nav paredzēta, respektīvi, Savienības kompetence tiek 
pārsniegta. Tālab, veicot subsidiaritātes pārbaudi, vispirms ir jāpārbauda juridiskā pamata 
jautājums.

2. Uz regulas priekšlikumu, ciktāl tas skar uzdevumus saistībā ar kriminālvajāšanas 
iestāžu darbinieku pamatapmācību un turpmāko apmācību, pilnībā neattiecas norādītais 
juridiskais pamats, kas ietverts LESD 87. panta 2. punkta b) apakšpunktā. LESD 87. panta 
2. punkta b) apakšpunktā ir paredzēts, ka Savienība attīsta policijas sadarbību, iesaistot visas 
dalībvalstu kompetentās iestādes un saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var noteikt 
pasākumus par atbalstu personāla mācībām un sadarbībai personāla apmaiņas, iekārtu un 
noziegumu atklāšanas izpētes jomā. Tomēr nav paredzētas regulējuma pilnvaras attiecībā uz 
pasākumiem, kas pārsniedz atbalstu personāla pamatapmācībai un turpmākai apmācībai.

3. Turklāt saskaņā ar LES 5. pantu ir jāņem vērā princips, saskaņā ar kuru kompetence 
konkrētā gadījumā tiek piešķirta noteiktās robežās, kā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes 
princips. Saskaņā ar ES līguma 5. panta 2. punktā paredzēto kompetences piešķiršanas 
principu Savienība drīkst darboties tikai to kompetenču robežās, ko tai Līgumos piešķīrušas 
dalībvalstis, lai sasniegtu tajos paredzētos mērķus. Regulas priekšlikums ir arī pretrunā ar 
LES 5. panta 3. punktā nostiprināto subsidiaritātes principu šaurā nozīmē, jo priekšlikumā 
iekļautās normas skar arī tikai iekšzemes vajadzībām paredzētu pamatapmācību un turpmāko 
apmācību. Tādējādi visai Eiropai paredzētais vienotais regulējums nerada papildvērtību. Gluži 
pretēji, dalībvalstis var pietiekami labi pašas regulēt iekšzemes vajadzībām paredzētu 
pamatapmācību un turpmāku apmācību, proti, Vācijas tiesību aktos šāda apmācība jau ir 
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pietiekami regulēta. Pārkāpjot kompetences robežas attiecībā uz pamatapmācības un 
turpmākās apmācības regulējumu, regulas priekšlikums saskaņā ar LES 5. panta 4. punktu gan 
saturiski, gan formāli pārsniedz līguma mērķu sasniegšanai nepieciešamo.

4. Atbilstoši regulas priekšlikumam līdzšinējā Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) ir 
jāapvieno ar līdzšinējo ES Eiropola aģentūru. Tomēr ar minēto priekšlikumu līdzšinējās 
CEPOL pilnvaras tiek pārnestas un paplašinātas. Attiecībā uz pilnvaru paplašināšanu norādītie 
pamatojumi neatbilst Lisabonas līguma 2. protokola 5. pantā paredzētajiem noteikumiem, kas 
Komisijai jāievēro un kuri tai ir saistoši saskaņā ar LES 51. pantu.


