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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(61/2013)

Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią niemieckiego Bundesratu 
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Decyzja

Bundesratu

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania 
Prawa (Europol) i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW

COM(2013) 173 final; dokument Rady nr 8229/13

Na 910. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2013 r. Bundesrat przyjął w oparciu o art. 12 lit. b) 
TUE następujące stanowisko:

1. Zagadnienie zgodności z zasadą pomocniczości w oparciu o art. 12 lit. b) TUE 
obejmuje również kwestię kompetencji UE – zob. opinie Bundesratu z dnia 9 listopada 
2007 r., druk Bundesratu 390/07 (decyzja), pkt 5, z dnia 26 marca 2010 r., druk Bundesratu 
43/10 (decyzja), pkt 2, jak również z dnia 16 grudnia 2011 r., druk BR 646/11 (decyzja). 
Zasada pomocniczości jest zasadą regulującą wykonywanie kompetencji. Zasada 
pomocniczości zostaje naruszona także wówczas, gdy brak jest kompetencji Unii lub gdy 
przekracza się kompetencje Unii. Zatem przy badaniu zgodności z zasadą pomocniczości 
należy najpierw rozpatrzyć kwestię podstawy prawnej.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia w zakresie zadań związanych ze szkoleniem 
funkcjonariuszy organów ścigania nie jest objęty podaną podstawą prawną z art. 87 ust. 2 lit. 
b) TFUE. Artykuł 87 ust. 2 lit. b) TFUE przewiduje, że Unia rozwija współpracę policyjną 
obejmującą wszystkie właściwe organy państw członkowskich i stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, może ustanawiać środki dotyczące wspierania szkolenia 
pracowników, jak również współpracy w zakresie wymiany pracowników, wyposażenia i 
badań w dziedzinie kryminalistyki. W zakresie uregulowań nie ujęto jednak środków, które 
wykraczają poza „wspieranie” szkoleń.

3. Zatem należy uwzględnić zasady kompetencji powierzonych, pomocniczości i 
proporcjonalności z art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą przyznania, uregulowaną w art. 5 ust. 2 
TUE, UE działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa 
członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Projekt rozporządzenia 
narusza również zasadę pomocniczości przewidzianą w art. 5 ust. 3 TFUE w węższym 
rozumieniu, ponieważ zawiera przepisy regulujące czysto krajowe szkolenia. W tym 
względzie nie da się stwierdzić wartości dodanej, jaką miałyby wnieść planowane, jednolite 
dla całej Europy przepisy. Przeciwnie, państwa członkowskie mogą w wystarczający sposób 
uregulować czysto krajową kwestię szkoleń, zresztą w prawie niemieckim jest ona 
dostatecznie uregulowana. Wykraczając poza kompetencje przyznane w odniesieniu do 
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uregulowania kwestii szkoleń wniosek dotyczący rozporządzenia w świetle art. 5 ust. 4 TUE 
wykracza treściowo i firmalnie poza ramy konieczne do osiągnięcia celów traktatów.

4. Dzięki wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia dotychczasowe Europejskie 
Kolegium Policyjne (CEPOL) ma zostać połączone z agencją UE Europolem. Jednakże 
poprzez przedmiotowy wniosek dotychczasowe kompetencje CEPOLu zostaną przejęte i 
rozbudowane. Uzasadnienie tego poszerzenia kompetencji nie spełnia warunków z art. 5 
protokołu nr 2 załączonego do traktatu lizbońskiego, którymi związana jest Komisja na mocy 
art. 51 TUE.


