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OZNÁMENIE POSLANCOM
(61/2013)

Vec: Odôvodnené stanovisko Nemeckej spolkovej rady k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Nemeckej spolkovej rady k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Rozhodnutie

Spolkovej rady

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre 
spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa 
zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

COM(2013)0173 final; dokument Rady 8229/13

Spolková rada na svojom 910. zasadnutí 7. júna 2013 prijala podľa článku 12 písm. b) ZEÚ 
toto stanovisko:

1. Výhrady týkajúce sa subsidiarity v zmysle článku 12 písm. b) ZEÚ sa vzťahujú aj 
na otázku právomoci EÚ – pozri stanoviská Spolkovej rady z 9. novembra 2007, BR-
dokument 390/07 (rozhodnutie), bod 5, z 26. marca 2010, BR-dokument 43/10 (rozhodnutie), 
bod 2, ako aj zo 16. decembra 2011, BR-dokument 646/11 (rozhodnutie). Zásada subsidiarity 
je zásada výkonu právomocí. K porušeniu zásady subsidiarity dochádza aj vtedy, keď Únia 
nemá vo veci žiadne právomoci, príp. prekračuje svoje právomoci. Preto treba v rámci 
preskúmania subsidiarity najprv preskúmať otázku právneho základu.

2. Uvedený právny základ, článok 87 ods. 2 písm. b) ZFEÚ, sa nevzťahuje na návrh
nariadenia, pokiaľ ide o úlohy súvisiace s odbornou prípravou príslušníkov orgánov 
presadzovania práva. V článku 87 ods. 2 písm. b) ZFEÚ sa stanovuje, že Únia rozvíja 
policajnú spoluprácu, do ktorej sú zapojené všetky príslušné orgány členských štátov, 
a v súlade s riadnym legislatívnym postupom môže ustanoviť opatrenia, ktoré sa týkajú 
podpory odborného vzdelávania personálu, ako aj spolupráce v oblasti výmeny personálu, 
v oblasti zariadenia a výskumu v kriminalistike. Do regulačných právomocí ale nie sú 
zahrnuté žiadne opatrenia prekračujúce poskytovanie podpory pri odbornej príprave.

3. Preto treba zohľadniť zásady prenesenia právomocí, subsidiarity, ako aj 
proporcionality podľa článku 5 ZEÚ. Podľa zásady prenesenia právomocí, ktorá je stanovená 
v článku 5 ods. 2 ZEÚ, Únia koná len v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské 
štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Návrh nariadenia je v rozpore 
tiež so zásadou subsidiarity v užšom zmysle stanovenou v článku 5 ods. 3 ZEÚ, keďže návrh 
obsahuje predpisy pre výlučne vnútroštátnu odbornú prípravu. Zatiaľ nemožno rozpoznať 
pridanú hodnotu pripravovaného celoeurópskeho jednotného predpisu. Naopak členské štáty 
môžu v dostatočnej miere samé riadiť výlučne vnútroštátnu odbornú prípravu, resp. 
v nemeckom práve je takáto odborná príprava dostatočne upravená. Prekročením právomocí 
s ohľadom na riadenie odbornej prípravy ide návrh nariadenia podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ 
z obsahového a formálneho hľadiska nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmluvy.
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4. Na základe návrhu nariadenia by sa mala zlúčiť doterajšia Európska policajná 
akadémia (CEPOL) s doterajšou európskou agentúrou Europol. Doterajšie právomoci 
akadémie CEPOL sa však podľa návrhu prenesú a ďalej rozšíria. Poskytnuté odôvodnenie 
rozšírenia právomocí je v rozpore s ustanoveniami článku 5 protokolu č. 2 k Lisabonskej 
zmluve, ktorými je Komisia viazaná podľa článku 51 ZEÚ a ktoré musí dodržiavať.


