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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

25.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(66/2013)

Относно: Мотивирано становище на Конгреса на депутатите и Сената на Испания 
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решения № 
2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР на Съвета
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Конгреса на депутатите на 
Кралство Испания относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 4/2013 НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯ ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ 18 ЮНИ 2013 Г. ОТНОСНО 

НАРУШАВАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ ОТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО 
(ЕВРОПОЛ) И ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ № 2009/371/ПВР И 2005/681/ПВР НА 

СЪВЕТА [COM(2013) 173 ОКОНЧАТЕЛЕН] [2013/0091(COD)] {SWD(2013) 98 
ОКОНЧАТЕЛЕН} {SWD(2013) 99 ОКОНЧАТЕЛЕН} 

{SWD(2013) 100 ОКОНЧАТЕЛЕН}

КОНТЕКСТ

А. Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност към Договора от Лисабон от 2007 г., в сила от 1 декември 2009 г., 
установява процедура за контрол от страна на националните парламенти върху 
спазването на принципа на субсидиарност от европейските законодателни инициативи. 
Този протокол е въведен в Испания от Закон № 24/2009 от 22 декември за изменение на 
Закон № 8/1994 от 19 май. По-специално, новите членове 3 й), 5 и 6 от Закон № 8/1994 
представляват правното основание за настоящото мотивирано становище.

Б. Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на 
правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР 
беше прието от Европейската комисия и предадено на националните парламенти, които 
разполагат със срок от осем седмици, за да проверят дали инициативата е съобразена с 
принципа на субсидиарност, като този срок изтича на 25 юни 2013 г.

В. На 7 май 2013 г. бюрото и говорителите на Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз постигнаха споразумение да пристъпят към разглеждането на 
гореспоменатата европейска законодателна инициатива, като назначиха за докладчик 
члена на Сената г-н Хуан Рамон Репреса Фернандес и изискаха от правителството да 
представи доклада, предвиден в член 3, буква й) от Закон № 8/1994.

Г. Беше получен доклад от правителството. В него се посочва, че в настоящия си 
вид Регламентът не спазва напълно принципа на субсидиарност, тъй като предвижда 
поглъщането на агенцията CEPOL от Европол. По-конкретно, твърди се, че това 
поглъщане може да доведе до наличието на европейско законодателство относно 
определени аспекти на обучението на полицейски служители в държавите членки, 
чиято целесъобразност далеч не е доказана. Във връзка с принципа на 
пропорционалност се посочва, че от първото четене на предложението на Комисията 
може да се счита, че със своето предложение Комисията надхвърля това, което е строго 
необходимо за гарантирането на функцията на Европол като подкрепа, засилване и 
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инструмент за сътрудничество за полицейските служби на държавите членки. Получен 
е също доклад от баския парламент, в който се твърди, че инициативата спазва 
принципа на субсидиарност.

Д. На своето заседание от 18 юни 2013 г. Смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз прие настоящото

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

1. Член 5, параграф 1 от Договора за Европейския съюз постановява, че 
„принципите на субсидиарност и на пропорционалност определят упражняването на 
тази компетентност [на Съюза]“. Член 5, параграф 3 от същия Договор гласи, че „по 
силата на принципа на субсидиарност [...] Съюзът действа само в случай и доколкото 
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза“.

2. Разглежданото законодателно предложение се основава на членове 88 и 87, 
параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

„Член 88

1. Мисията на Европол е да подкрепя и засилва дейността на полицейските 
органи и на другите правоприлагащи служби на държавите членки, както и 
взаимното им сътрудничество, в предотвратяването на тежката престъпност, 
засягаща две или повече държави членки, на тероризма и на формите на престъпност, 
засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза, както и борбата 
срещу тях.

2. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, определят структурата, 
функционирането, областта на действие и задачите на Европол. Тези задачи могат 
да включват:

a) събирането, съхранението, обработката, анализа и обмена на информация, 
предадена по-конкретно от органите на държавите членки или от трети страни 
или организации;

б) координирането, организирането и провеждането на следствени и оперативни 
действия съвместно с компетентните органи на държавите членки или в 
рамките на съвместни следствени екипи, при необходимост в сътрудничество с 
Евроюст.

Тези регламенти определят освен това реда и условията за контрол на действията на 
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Европол от страна на Европейския парламент, като в този контрол участват и 
националните парламенти.

3. Всяко оперативно действие на Европол трябва да бъде извършвано във връзка със и 
със съгласието на органите на държавата(ите) членка(и), чиято територия е 
засегната. Прилагането на принудителни мерки е от изключителната 
компетентност на съответните национални органи.“

„Член 87

2.б) подкрепа за обучението на служители, както и сътрудничество в обмена на 
служители, в областта на оборудването и в научните изследвания в сферата на 
криминалистиката;“

3. Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
агенцията Европол цели да осигури правната рамка за сливането на Европейската 
полицейска служба (Европол) и Европейския полицейски колеж (CEPOL) в една-
единствена агенция на Европейския съюз, която ще запази наименованието на Европол 
като полицейска агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането.

Предложението за регламент отменя Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 
2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол), както и Решение 
2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски 
полицейски колеж (CEPOL).

Целта на разглежданото предложение е:

а) да се приведе Европол в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон чрез 
създаване на законодателна рамка за Европол в регламента и чрез въвеждане на 
механизъм за контрол на неговите дейности от страна на Европейския парламент 
заедно с националните парламенти;

б) да се изпълнят целите на Стокхолмската програма чрез превръщане на Европол в 
,,център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите 
членки“ и създаване на европейски схеми за обучение и програми за обмен, 
насочени към всички специалисти в съответните области на правоприлагането на 
национално равнище и на равнище Европейски съюз;

в) да се възложат нови отговорности на Европол, за да може да оказва още по-
всестранна подкрепа на правоприлагащите органи в държавите членки. Това 
включва поемането от страна на Европол на сегашните задачи на CEPOL в 
областта на обучението на служители на правоприлагащите органи и 
разработването на европейска схема за обучение в областта на правоприлагането;

г)     да се осигури строг режим на защита на личните данни, приложим за Европол;
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д) да се подобри управлението на Европол чрез стремеж към по-голяма ефективност 
и привеждане на Европол в съответствие с принципите, заложени в общия подход 
по въпросите на децентрализираните агенции на Европейския съюз.

4. Европейската полицейска служба (Европол) е агенцията на Европейския съюз в 
областта на главно полицейското сътрудничество, която беше създадена с Решение 
2009/371/ПВР на Съвета и чиято роля е да подкрепя дейността на националните 
правоприлагащи служби и взаимното им сътрудничество за предотвратяване на 
тежката престъпност и тероризма и борба с тях.

Член 88 от ДФЕС гласи, че Европол трябва да се урежда с регламент, който се приема 
чрез обикновената законодателна процедура и който включва процедури, които 
позволяват надзора върху действията на агенцията от страна на Европейския парламент 
и националните парламенти.

По същия начин, Европейският полицейски колеж (CEPOL) беше създаден през 2005 г. 
като агенция на Европейския съюз с Решение 2005/681/ПВР на Съвета и отговаря за 
дейностите, свързани със сътрудничеството при обучението на полицейски служители. 
Неговата цел е да засили взаимодействието между органите на държавите членки чрез 
организиране на дейности за обучение на полицията с европейско измерение.

В Стокхолмската програма се предвижда Европол да се превърне в център на обмен на 
полицейска информация между агенциите за изпълнение на Закона за Европейския 
съюз и платформа на правоприлагащите служби, като се посочва необходимостта от 
стартиране на европейски проекти за обучение на полицията и обмен на програми за 
обучение за специалистите в областта на сигурността, както на национално равнище, 
така и на равнище Европейски съюз, като на CEPOL е отредена основна роля във 
всичко.

Както вече беше посочено, Комисията предлага обединяването на Европол и CEPOL в 
нова агенция (Европол, със седалище в настоящата централа на тази агенция в Хага), с 
което очаква разходите да продължат да намаляват и да се създадат значителни 
взаимодействия между оперативната и обучителната дейност.

Съгласно посоченото в обяснителния меморандум към предложението за регламент по 
този въпрос, предложението е в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон, 
очакванията, заложени в Стокхолмската програма, приоритетите, определени в 
Стратегията за вътрешна сигурност в действие, както и с общия подход по въпросите 
на децентрализираните агенции на ЕС.

5. ЕС установи, че през последното десетилетие имаше не само нарастване на 
тежката и организираната престъпност, но и по-голямо многообразие на формите на 
престъпността.

В „Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета“ от ноември 
2010 г. относно стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие, в което се 
определят пет стъпки към една по-сигурна Европа, се твърди, че като цяло е видно, че 
животът на всеки гражданин на Европейския съюз протича в рамките на нормалността 
и относителната безопасност, но че също така е вярно, че обществото е изправено пред 
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сериозни заплахи за сигурността с все по-голям мащаб и сложност. Много от големите 
предизвикателства за сигурността пресичат границите и засягат много различни 
сектори на обществото. Гражданите се опасяват, че дадена държава членка сама по себе 
си не може да реагира на тези заплахи и затова би било препоръчително Европейският 
съюз да предприеме повече действия срещу организираната престъпност и тероризма. 
В „Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета“ се предлага как 
да работим заедно, така че да бъдат по-резултатни борбата ни с тежката и 
организираната престъпност, тероризма и киберпрестъпността и предотвратяването им, 
укрепването на управлението на външните ни граници и изграждането на устойчивост 
на природните и предизвиканите от човека бедствия.

Според Европол „тежките престъпления и организираната престъпност представляват 
все по-динамично и комплексно явление, което продължава да бъде значителна заплаха 
за сигурността и просперитета на ЕС“. В изготвеното от Европол проучване се 
отбелязва, че последствията от глобализацията в обществото и бизнеса също са 
спомогнали за появата на значителни нови проявления на престъпна дейност, при които 
престъпните мрежи се възползват от „вратичките“ в законодателството, от интернет и 
от свързаните с икономическата криза условия, за да реализират незаконни печалби с 
нисък риск. Тежките престъпления причиняват значителни вреди на жертвите, нанасят 
икономически щети в големи размери и подкопават чувството на сигурност, без което 
хората не могат да се възползват от свободата си и не могат да упражняват ефективно 
индивидуалните си права. Престъпленията като трафик на хора, наркотици и 
огнестрелни оръжия, финансовите престъпления като корупция, измами и изпиране на 
пари, незаконното депониране на отпадъци в Европа и извън нея, както и 
киберпрестъпленията не само представляват заплаха за личната и икономическата 
безопасност на хората, живеещи в Европа, но и благодарение на тях се реализират 
огромни печалби от престъпна дейност, вследствие на което се засилва мощта на 
престъпните мрежи, а държавните органи се лишават от така необходимите приходи. 
Тероризмът продължава да бъде основна заплаха за сигурността на ЕС, тъй като 
обществата в Европа все още са уязвими от терористични нападения. Престъпността е 
един от петте основни проблема, които тревожат гражданите на ЕС, и оттук произтича 
необходимостта от агенции на ЕС, които резултатно и ефективно да подпомагат 
сътрудничеството, обмена на информация и обучението в областта на 
правоприлагането.

6.  Що се отнася до нашата страна и като се вземе предвид докладът, представен от 
правителството на Испания, в общи линии предложението трябва да получи
положителна оценка и да бъде приветствано, тъй като отговаря на мандата на Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европол трябва да се урежда 
с регламент и освен това неговите дейности и отговорности трябва да подлежат на 
парламентарен контрол, както е предвидено в горепосочения член 88 от ДФЕС.

Въпреки това трябва да се даде нов тласък за пълното развитие на текущите 
правомощия на Европол, което все още не се осъществява по задоволителен начин, и 
преди да се увеличат капацитетът или правомощията му би трябвало да се подобри 
изпълнението на тези, с които разполага понастоящем. Макар че се признава 
необходимостта от увеличаване и подобряване на сътрудничеството на държавите 
членки с Европол, което ще осигури по-голямо количество и по-добро качество на 
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съответната информация от гледна точка на полицията, не е необходимо да се засилват 
задълженията на държавите членки чрез механизми за санкциониране или подобни 
механизми, а по-скоро да се направи опит за насърчаване на необходимото 
подобряване и да се гарантира водещата роля на държавите членки в управлението на 
агенцията.

Що се отнася до сливането на Европол и CEPOL, което по принцип е замислено като 
поглъщане на втората структура от първата, за правителството на Испания, както и за 
повечето държави членки не са ясни ползите, които то може да донесе, и освен това 
може да се каже, че дейностите за обучение на полицейски служители ще бъдат 
засегнати от очакваното пренасочване на ресурси от обучителната към оперативната 
дейност.

7.  Както беше посочено в предходната точка, беше получен доклад от 
правителството на Испания, според който разглежданото понастоящем предложение за 
регламент не спазва напълно принципа на субсидиарност, главно тъй като планира 
поглъщането на агенцията CEPOL от Европол. По-конкретно, това поглъщане може да 
доведе до наличието на европейско законодателство относно определени аспекти на 
обучението на полицейски служители в държавите членки, чиято целесъобразност 
далеч не е доказана.

Що се отнася до принципа на пропорционалност, трябва да се отбележи, че, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 88 от ДФЕС, посочени в точка 2 от настоящото 
мотивирано становище, в което се определят функциите на Европол, може да се счита, 
че предложението на Комисията надхвърля това, което е строго необходимо за 
гарантирането на функцията на Европол като подкрепа, засилване и инструмент за 
сътрудничество за полицейските служби на държавите членки.

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани, са различни:

а) предвиденото поглъщане на CEPOL от Европол, което представлява аспект, който 
не е посочен в член 88 от ДФЕС;

б) установяването на по-строги задължения за държавите членки по отношение на 
обмена на информация с агенцията или на необходимостта за започване на 
разследвания по предложение на Европол, което може да застраши същността на 
отношенията между полицейските органи на държавите членки и Европол, което 
представлява спечеленото с много години работа взаимно доверие, и да наводни 
самата агенция с информация с малка стойност, което ще увеличи обема на работа 
и ще застраши настоящата ѝ ефективност;

в) загубата на специфично влияние на държавите членки в органите и механизмите на 
управление на новата агенция;

г) обмена на информация между органите и с трети страни, които ще се отрази също 
на съществуващото понастоящем доверие между полицейските органи на 
държавите членки и Европол.

Накрая следва да се отбележи, че някои държави членки са обезпокоени от факта, че 
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това прекомерно ниво на амбиция на Комисията в законодателното ѝ предложение 
върви в посока към създаване на европейска агенция, Европол, като истински 
оперативен участник и като допълнителен нов участник в европейската сигурност, след 
като единствените оперативни участници са, и трябва да продължат да бъдат и в 
бъдеще, полицейските служби на държавите членки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради гореизложените мотиви Смесената комисия по въпросите на Европейския 
съюз счита, че предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в 
областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на Решения № 2009/371/ПВР 
и 2005/681/ПВР на Съвета не е в съответствие с принципа на субсидиарност, 
предвиден в действащия Договор за Европейския съюз.

Настоящото мотивирано становище ще бъде предадено на Европейския 
парламент, Съвета и Европейската комисия в рамките на политическия диалог 
между националните парламенти и институциите на Европейския съюз.


