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Ref.: Aviz motivat al Bundesratului german referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru 
cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a 
Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI ale Consiliului
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundesratului Republicii Federale 
Germania referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Decizia

 Bundesratului

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția 
Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și 
de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI ale Consiliului

COM(2013) 173 final; doc. 8229/13 al Consiliului

În cadrul celei de-a 910-a ședințe, care a avut loc la 7 iunie 2013, Bundesratul a adoptat 
următorul aviz, în conformitate cu articolul 12 litera (b) din TUE.

1. În conformitate cu articolul 12 litera (b) din TUE, formularea unei obiecțiuni privind 
nerespectarea principiului subsidiarității include, de asemenea, și chestiunea competenței UE 
– a se vedea avizele Bundesratului din 9 noiembrie 2007, doc. 390/07 al Bundesratului 
(Decizie), punctul (5), din 26 martie 2010, doc. 43/10 al Bundesratului (Decizie), punctul (2), 
precum și cel din 16 decembrie 2011, doc. 646/11 al Bundesratului (Decizie). Principiul 
subsidiarității este un principiu care privește exercitarea unor competențe. Principiul 
subsidiarității este încălcat atât în cazul în care Uniunea nu are competențe într-un domeniu, 
cât și în cazul în care competențele Uniunii sunt depășite. Prin urmare, în cadrul examinării 
privind subsidiaritatea, trebuie verificat în primul rând temeiul juridic.

2. În ceea ce privește obiectivele referitoare la pregătirea și formarea profesională a 
personalului responsabil cu aplicarea legii, propunerea de regulament nu se încadrează în 
temeiul juridic de la articolul 87 alineatul (2) litera (b) din TFUE. Articolul 87 alineatul (2) 
litera (b) din TFUE prevede că Uniunea instituie o cooperare polițienească care implică toate 
autoritățile competente din statele membre și poate stabili, în cadrul procedurii legislative 
ordinare, măsuri pentru sprijinirea formării profesionale a personalului, precum și pentru 
cooperarea privind schimburile de personal, echipamentele și cercetarea criminalistică. 
Propunerile care depășesc însă acest obiectiv de sprijinire a formării profesionale nu se 
încadrează în competența de reglementare.

3. Prin urmare, conform articolului 5 din TUE, principiile atribuirii, subsidiarității, 
precum și al proporționalității, trebuie respectate. În temeiul principiului atribuirii, prevăzut la 
articolul 5 alineatul (2) din TUE, UE poate acționa numai în limitele competențelor care i-au 
fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste 
tratate. În sens restrâns, propunerea de regulament încalcă și principiul subsidiarității, 
consacrat în TUE la articolul 5 alineatul (3), întrucât prevede norme privind formarea 
profesională la nivel strict național. În aceste condiții, nu se poate constata valoarea adăugată 
a normelor propuse de armonizare la nivel european. În schimb, la nivel național, statele 
membre dispun de competențe care le permit o reglementare adecvată a formării profesionale, 



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

RO

acest domeniu fiind suficient reglementat în legislația germană. Prin depășirea competențelor 
în ceea ce privește reglementările referitoare la formarea profesională, propunerea de 
regulament depășește, în conținut și formă, conform articolului 5 alineatul (4) din TUE, ceea 
ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.

4. Propunerea de regulament urmărește fuzionarea actualului Colegiu European de 
Poliție (CEPOL) și a Europol într-o singură agenție. Prin această propunere însă, 
competențele de până acum ale CEPOL vor fi transferate și extinse. Motivele invocate 
referitoare la extinderea sferei competențelor nu îndeplinesc obiectivele pe care Comisia 
Europeană trebuie să le urmărească, conform articolului 5 din Protocolul nr. 2 al Tratatului de 
la Lisabona, și de care, conform articolului 51 din TUE, Comisie este obligată să țină cont.


