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SDĚLENÍ ČLENŮM
(66/2013)

Věc: Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Španělského království k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení 
rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

V souladu s článkem 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může 
každý vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního 
aktu zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko 
uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny 
Španělského království týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 4/2013 SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO EVROPSKOU 
UNII ZE DNE 18. ČERVNA 2013 K PORUŠENÍ ZÁSADY SUBSIDIARITY 

V NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O ZŘÍZENÍ 
AGENTURY EVROPSKÉ UNIE PRO SPOLUPRÁCI A VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK 
V OBLASTI PROSAZOVÁNÍ PRÁVA (EUROPOL) A O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ 

2009/371/SVV A 2005/681/SVV (COM(2013)0173 FINAL) (2013/0091(COD)) 
{SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL}

VÝCHODISKA

A. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je přílohou Lisabonské 
smlouvy z roku 2007 a který vstoupil v platnost dne 1. prosince 2009, stanovil postup, jímž 
mají vnitrostátní parlamenty kontrolovat, zda je v evropských legislativních iniciativách 
dodržována zásada subsidiarity. Uvedený protokol byl ve Španělsku proveden zákonem 
č. 24/2009 ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění zákon č. 8/1994 ze dne 19. května 1994. 
Právním základem tohoto odůvodněného stanoviska jsou zejména nově zavedený čl. 3 
písm. j) a nové články 5 a 6 zákona č. 8/1994.

B. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 
2009/371/SVV a 2005/681/SVV byl schválen Evropskou komisí a předložen vnitrostátním 
parlamentům, které mají osm týdnů na to, aby ověřily, zda je tato iniciativa v souladu se 
zásadou subsidiarity, přičemž tato lhůta končí dne 25. června 2013.

C. Předsednictvo a mluvčí Smíšeného výboru pro Evropskou unii přijali dne 7. května 2013 
dohodu, podle níž má být provedena analýza uvedené evropské legislativní iniciativy, přičemž 
zpravodajem byl jmenován senátor Juan Ramón Represa Fernández, a požádali vládu 
o vypracování zprávy uvedené v čl. 3 písm. j) zákona č. 8/1994.

D. Výbor obdržel zprávu vlády. V této zprávě se uvádí, že současné znění nařízení 
nedodržuje v plném rozsahu zásadu subsidiarity, a sice proto, že počítá se sloučením Europolu 
s akademií CEPOL. Konkrétně uvádí, že díky tomuto sloučení bude možné zavést evropskou 
právní úpravu týkající se některých aspektů vzdělávání a výcviku v policejní oblasti 
v členských státech, zdaleka však nebylo prokázáno, že by takováto právní úprava byla 
vhodná. Co se týče zásady proporcionality, uvádí, že od prvního přečtení návrhu Komise se 
lze domnívat, že překračuje meze toho, co je nezbytně nutné k zajištění poslání Europolu, 
které spočívá v podpoře a posilování policejních složek členských států a zprostředkování 
jejich vzájemné spolupráce. Svou zprávu předložil rovněž baskický parlament, který je toho 
názoru, že tato iniciativa je v souladu se zásadou subsidiarity.

E. Smíšený výbor pro Evropskou unii na své schůzi konané dne 18. června 2013 schválil 
následující
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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

1. V článku 5 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii se uvádí, že „výkon těchto pravomocí 
[Unie] se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality“. Na základě čl. 5 odst. 3 Smlouvy 
„podle zásady subsidiarity jedná Unie [...] pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené 
činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či 
místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni 
Unie“.

2. Legislativní návrh, který je předmětem přezkumu, se opírá o článek 88 a čl. 87 odst. 2 
písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

„Článek 88

1. Posláním Europolu je podporovat a posilovat činnost policejních orgánů a jiných 
donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při předcházení 
závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám 
trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie, 
a při boji proti takové trestné činnosti.

2. Evropský parlament a Rada vymezí řádným legislativním postupem formou nařízení 
strukturu, fungování, oblast činnosti a úkoly Europolu. Tyto úkoly mohou zahrnovat:

a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzu a výměnu informací předávaných 
zejména orgány členských států nebo třetích zemí či subjektů;

b) koordinaci, organizaci a provádění vyšetřování a operativních akcí, vedených společně 
s příslušnými orgány členských států nebo v rámci společných vyšetřovacích týmů, 
případně ve spojení s Eurojustem.

Tato nařízení rovněž stanoví způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, 
do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.

3. Jakákoli operativní akce Europolu musí být vedena ve spojení a po dohodě s orgány 
členských států, jejichž území se týká. Používání donucovacích opatření spadá výlučně do 
pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů.“

„Článek 87

2 b) podpory vzdělávání zaměstnanců, jakož i spolupráce týkající se výměny zaměstnanců, 
prostředků a forenzního výzkumu;“

3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Europol si klade za cíl 
zavést právní rámec pro sloučení Evropského policejního úřadu (Europol) a Evropské 
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policejní akademie (CEPOL) do jediné agentury Evropské unie, jíž bude nadále ponechán 
název Europol, tedy Policejní agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik 
v oblasti prosazování práva.

Tímto návrhem nařízení se zrušuje rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 
o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) a rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 
20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA).

Návrh, který je předmětem tohoto přezkumu, se zaměřuje na následující cíle:

a) Přizpůsobit Europol požadavkům Lisabonské smlouvy, tj. vytvořit tímto nařízením 
právní rámec Europolu a zavést mechanismus pro kontrolu jeho činnosti Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty.

b) Dosáhnout cílů Stockholmského programu, tj. aby se Europol stal „centrem pro výměnu 
informací mezi donucovacími orgány členských států, poskytovatele služeb a platformou 
pro služby v oblasti vymáhání práva“, vytvořit evropské systémy vzdělávání a výcviku a 
výměnné programy pro všechny dotčené pracovníky donucovacích orgánů na vnitrostátní 
i unijní úrovni.

c) V zájmu komplexnější podpory donucovacích orgánů členských států svěřit Europolu 
nové povinnosti. Europol by mimo jiné převzal současné úkoly akademie CEPOL 
v oblasti vzdělávání a výcviku pracovníků v oblasti prosazování práva a vytvořil by 
systém vzdělávání a výcviku těchto osob.

d) Vytvořit spolehlivý režim ochrany údajů v rámci Europolu.

e) Zlepšit řízení Europolu: zvýšit jeho efektivitu a zajistit dodržování zásad stanovených 
společným přístupem k decentralizovaným agenturám Evropské unie.

4. Evropský policejní úřad (Europol) je agentura Evropské unie působící zejména v oblasti 
policejní spolupráce, která byla zřízena rozhodnutím Rady 2009/371/SVV. Jejím úkolem je 
podporovat činnost příslušných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich 
vzájemnou spolupráci při předcházení závažné trestné činnosti a terorismu a boje proti nim. 

V článku 88 SFEU se stanoví, že fungování Europolu má být vymezeno nařízením přijatým 
řádným legislativním postupem, které rovněž stanoví způsoby kontroly činností této agentury 
Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. 

Obdobně Evropská policejní akademie (CEPOL) byla zřízena jakožto agentura Evropské unie 
v roce 2005 nařízením Rady 2005/681/SVV a zabývá se činnostmi v oblasti spolupráce při 
vzdělávání a výcviku zaměstnanců policie. Jejím cílem je usnadnit spolupráci mezi 
policejními složkami členských států pořádáním vzdělávacích akcí týkajících se evropského 
rozměru policejní práce.

Podle Stockholmského programu se Europol má stát jak centrem pro výměnu informací 
v policejní oblasti mezi agenturami působícími v oblasti vymáhání unijního práva, tak 
i platformou služeb pro policejní složky, přičemž je nezbytné, aby akademie CEPOL hrála 
zásadní úlohu při provádění projektů zaměřených na odbornou přípravu členů evropských 
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policejních složek a na výměnné vzdělávací programy pro odborníky na bezpečnost na 
vnitrostátní i unijní úrovni.

Jak již bylo uvedeno výše, Komise navrhuje, aby se Europol a CEPOL sloučily do nové 
agentury (nazvané Europol a se stejným sídlem jako současné hlavní velitelství této agentury 
v Haagu), čímž chce dosáhnout snížení nákladů a vytvoření významné synergie mezi 
operativními a vzdělávacími činnostmi.

Podle důvodové zprávy návrhu nařízení upravujícího tuto oblast, je návrh v souladu 
s požadavky Lisabonské smlouvy, s předpoklady vymezenými ve Stockholmském programu, 
prioritami stanovenými ve Strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie a se společným 
přístupem k decentralizovaným agenturám EU.

5. Evropská unie konstatovala, že v minulém desetiletí došlo k nárůstu organizované 
a závažné trestné činnosti, jejíž formy jsou navíc stále rozmanitějšími.

„Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě“ z listopadu 2010, nazvané „Strategie 
vnitřní bezpečnosti Evropské unie“, stanoví pět opatření pro dosažení větší bezpečnosti 
v Evropě. Uvádí, že je zřejmé, že celkově vzato žije jakýkoli občan Evropské unie svůj život 
v běžných podmínkách a v relativním bezpečí, ale současně je však zjevné, že společnost čelí 
vážným bezpečnostním hrozbám, které jsou stále četnější a důraznější. Mnohé ze závažných 
bezpečnostních problémů přesahují hranice a ohrožují nejrůznější části společnosti. Občané 
jsou zneklidněni tím, že členské státy nemohou na tyto hrozby reagovat samy, a z tohoto 
důvodu by bylo žádoucí, aby Evropská unie posílila své iniciativy zaměřené na boj 
s organizovanou trestnou činností a terorismem. „Sdělení Komise Evropskému parlamentu 
a Radě“ navrhuje způsob, jak společně postupovat, abychom docílili větších úspěchů v boji 
proti závažným formám trestných činů a organizované trestné činnosti, terorismu 
a kyberkriminalitě a předcházení těmto jevům, lepšího řízení našich vnějších hranic a větší 
odolnosti proti přírodním pohromám i pohromám způsobeným člověkem.

Podle Europolu „se závažná a organizovaná trestná činnost stává stále dynamičtějším 
a složitějším jevem, který nadále významně ohrožuje bezpečnost a prosperitu EU“. Studie 
vypracovaná Europolem poukazuje na skutečnost, že „vliv globalizace na společnost a 
podnikatelskou sféru přispívá k tomu, že se vynořily významné nové formy trestné činnosti, 
kdy zločinecké sítě využívají mezer v legislativě, internetu a hospodářské krize k tomu, aby 
s malým rizikem vytvářely nezákonný zisk“. Závažná trestná činnost proto obětem působí 
stále větší škodu, způsobuje hospodářské škody velkého rozsahu a oslabuje pocit bezpečí, bez 
něhož lidé nemohou účinně požívat svých práv a svobod. Trestné činy jako obchodování 
s lidmi, obchod s drogami a se střelnými zbraněmi, finanční trestné činy jako korupce, podvod 
a praní špinavých peněz, nedovolená přeprava a ukládání odpadů v Evropě i mimo ni a 
kyberkriminalita jsou hrozbou pro osobní i ekonomickou bezpečnost obyvatel Evropy a navíc 
vytvářejí ohromný nezákonný zisk, který zvyšuje moc zločineckých sítí a připravuje veřejné 
orgány o velmi potřebné příjmy. Terorismus je stále závažnou hrozbou pro bezpečnost EU, 
protože přetrvává ohrožení evropské společnosti teroristickými útoky. Trestná činnost je 
jedním z pěti témat, která občany EU nejvíce znepokojují, a proto je zapotřebí, aby EU měla 
agentury, které účinně a účelně podpoří spolupráci, sdílení informací a vzdělávání v oblasti 
prosazování práva.

6.  Z pohledu naší země a s přihlédnutím ke zprávě, kterou předložila španělská vláda, lze 



PE514.701v01-00 6/7 CM\941224CS.doc

CS

návrh v zásadě hodnotit kladně a vstřícně jej přijmout, neboť odpovídá výše uvedenému 
článku 88 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož má být fungování Europolu 
vymezeno nařízením a zároveň má být zaručena parlamentní kontrola činností a úkolů této 
agentury.

Bylo by však vhodnější dát nové podněty k plnému rozvoji současných pravomocí Europolu, 
který zatím nedosáhl uspokojivého stupně, a namísto dalšího navyšování kapacit či pravomocí 
tohoto úřadu by se mělo zlepšit jeho fungování v nynější podobě. Uznáváme, že je nutné 
rozšířit a zlepšit spolupráci mezi členskými státy a Europolem, díky níž se zvýší počet 
i kvalita informací významných z policejního hlediska, není však zapotřebí upevňovat 
povinnosti členských států prostřednictvím sankčních mechanismů a jiných nástrojů. Naopak 
je třeba prosazovat potřebná zlepšení a také zaručit, že členské státy budou mít na řízení 
Agentury prvořadý vliv.

Pokud jde o sloučení Europolu s akademií CEPOL, španělská vláda i většina členských států 
chápou toto opatření spíše jako začlenění akademie CEPOL do struktury Europolu; není 
zřejmé, jaké výhody by toto sloučení mohlo přinést, a navíc lze předpokládat, že vzdělávání 
a výcvik v policejní oblasti by byly ovlivněny pravděpodobným přesunem zdrojů ze 
vzdělávací složky do složky operativní.

7. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, španělská vláda se ve své zprávě vyjádřila v tom 
smyslu, že návrh nařízení, který je předmětem našeho přezkumu, nedodržuje v plném rozsahu 
zásadu subsidiarity, a sice proto, že počítá se sloučením Europolu s akademií CEPOL. Díky 
tomuto sloučení by bylo konkrétně možné zavést evropskou právní úpravu týkající se 
některých aspektů vzdělávání a výcviku v policejní oblasti v členských státech, zdaleka však 
nebylo prokázáno, že by takováto právní úprava byla vhodná.

Co se týče zásady proporcionality, je třeba uvést, že s ohledem na článek 88 SFEU, který je 
citován v bodě 2 tohoto odůvodněného stanoviska a který stanoví úkoly Europolu, by bylo 
možné tvrdit, že Komise v tomto návrhu překročila meze toho, co je nezbytně nutné 
k zajištění poslání Europolu, které spočívá v podpoře a posilování policejních složek 
členských států a zprostředkování jejich vzájemné spolupráce.

Sporných otázek je několik:

a) Navrhované sloučení akademie CEPOL s Europolem, které nepatří mezi záležitosti, jimiž 
se článek 88 SFEU zabývá.

b) Zavedení dalších povinností členských států v souvislosti s výměnou informací 
s Agenturou nebo s povinným zahájením šetření na návrh Europolu, což by mohlo 
ohrozit vztahy mezi policejními složkami členských států a Europolem, jež jsou 
vystavěny na vzájemné důvěře, která je výsledkem dlouholeté spolupráce, a zaplavit 
Agenturu bezcennými informacemi, což by zvýšilo její pracovní zátěž a ohrozilo její 
nynější efektivnost.

c) Ztráta konkrétního vlivu členských států v řídících orgánech a mechanismech nové 
Agentury.

d) Výměna informací mezi agenturami a třetími osobami, která by mohla narušit současný 
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stav vzájemné důvěry mezi policejními agenturami členských států a Europolem.

Na posledním místě by se mělo být zmínit, že některé členské státy se obávají toho, aby 
přílišné ambice, které Komise vložila do svého legislativního návrhu, nevedly k tomu, že 
evropská agentura Europol bude fungovat jako čistě operativní subjekt, další z nových 
subjektů v oblasti evropské bezpečnosti, ačkoli jedinými operativními složkami jsou – a měly 
by jimi zůstat i nadále – policejní složky členských států.

ZÁVĚR

Z výše uvedených důvodů se Smíšený výbor pro Evropskou unii domnívá, že návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro 
spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení 
rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV je v rozporu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v platné Smlouvě o Evropské unii.

Toto odůvodněné stanovisko bude v rámci politického dialogu mezi vnitrostátními 
parlamenty a orgány Evropské unie předáno Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropské komisi.


