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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

14.6.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(61/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje nemškega zveznega sveta o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju 
kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi 
sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal nemški zvezni 
svet.



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

SL

PRILOGA

Sklep

zveznega sveta

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za 
sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi 
sklepov Sveta 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ

COM(2013) 173; dokument Sveta 8229/13

Zvezni svet je na svoji 910. seji 7. junija 2013 v skladu s členom 12(b) Pogodbe o Evropski 
uniji sprejel naslednje mnenje:

1. Ugovor zoper kršitev načela subsidiarnosti v skladu s členom 12(b) PEU vključuje 
tudi vprašanje pristojnosti EU – glej stališča zveznega sveta z dne 9. novembra 2007, 
dokument 390/07 (sklep), točka 5, z dne 26. marca 2010, dokument 43/10 (sklep), točka 2, in 
z dne 16. decembra 2011 dokument 646/11 (sklep). Načelo subsidiarnosti je načelo 
izvrševanja pristojnosti. Krši se tudi, kadar Unija nima pristojnosti oziroma kadar se prekorači 
pristojnost Unije. Zato je treba v okviru preverjanja subsidiarnosti najprej preveriti vprašanje 
pravne podlage.

2. Kadar se predlog uredbe nanaša na zadolžitve v zvezi z izobraževanjem in 
usposabljanjem uradnikov organov pregona, zanj ne velja navedena pravna podlaga člena 
87(2)(b) PDEU. Člen 87(2)(b) PDEU predvideva, da lahko Unija vzpostavi policijsko 
sodelovanje med vsemi pristojnimi organi držav članic ter z rednim zakonodajnim postopkom 
sprejme ukrepe za podporo pri izobraževanju in usposabljanju osebja, pa tudi pri sodelovanju 
na področju izmenjave osebja, opreme in kriminalističnih tehničnih preiskav. Regulativna 
pooblastila pa ne zajemajo dejanj, ki bi presegale podporne dejavnosti pri izobraževanju in 
usposabljanju.

3. Zaradi navedenega je treba upoštevati načela omejenega prenosa pristojnosti, 
subsidiarnosti ter sorazmernosti v skladu s členom 5 PEU. Po načelu prenosa pristojnosti,  
določenega v členu 5(2) PEU, lahko EU deluje le v mejah pristojnosti, ki so jih s Pogodbama 
nanjo prenesle države članice za uresničevanje ciljev, določenih v Pogodbah. Predlog uredbe 
je tudi v nasprotju z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) PEU v ožjem smislu, kadar ureja 
izključno izobraževanje in usposabljanje znotraj države. Dodane vrednosti predvidene 
vseevropske enotne ureditve ni mogoče zaznati. Države članice lahko po drugi strani 
izobraževanje in usposabljanje, ki poteka izključno znotraj države, v zadostni meri urejajo 
same oz. je ta v nemškem pravu ustrezno urejena. S prekoračitvijo pristojnosti v zvezi z 
ureditvijo izobraževanja in usposabljanja predlog uredbe v skladu s členom 5(4) PEU 
vsebinsko in oblikovno presega mero, potrebno za uresničevanje ciljev pogodbe.



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

SL

4. S predlogom uredbe bi dosedanjo Evropsko policijsko komisijo (CEPOL) spojili z 
dosedanjo agencijo Europol. Predlog bi prav tako spremenil in razširil sedanja pooblastila 
Evropske policijske komisije. Obrazložitev, podana v zvezi z razširitvijo pooblastil, ne 
izpolnjuje zahtev iz člena 5 protokola 2 k Lizbonski pogodbi, ki bi jih morala upoštevati 
Komisija v skladu s členom 51 PEU. 


