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A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Spanyol Királyság képviselőháznak a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKKEL FOGLALKÓ VEGYES BIZOTTSÁG 2013. 
JÚNIUS 18-I, 2/2013. SZÁMÚ, INDOKLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A 
SZUBSZIDIARITÁS ELVÉNEK A BŰNÜLDÖZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS 

KÉPZÉS EURÓPAI ÜGYNÖKSÉGÉRŐL (EUROPOL), VALAMINT A 2009/371/IB 
ÉS 2005/681/IB TANÁCSI HATÁROZATOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

SZÓLÓ EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE IRÁNYULÓ 
JAVASLAT ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉRŐL [COM(2013)0173] [2013/0091(COD)] 

{SWD(2013) 98 VÉGLEGES} {SWD(2013) 99 VÉGLEGES} {SWD(2013) 100 
VÉGLEGES} 

HÁTTÉR

A. A 2007-ben elfogadott és 2009. december 1-je óta hatályban lévő Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv értelmében a nemzeti parlamentek ellenőrzési eljárás keretében vizsgálhatják, 
hogy az európai jogalkotási kezdeményezések megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. A 
fenti jegyzőkönyvet Spanyolországban a 8/1994. május 19-i törvényt módosító, 24/2009. 
december 22-i törvény tárgyalja. Ezen indokolással ellátott vélemény jogalapját konkrétan a 
8/1994. számú törvény új 3. cikkének j) pontja, illetve új 5. és 6. cikke képezi.

B. Az Európai Bizottság elfogadta a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai 
Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB tanácsi határozatok 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, 
és továbbította azt a nemzeti parlamenteknek, amelyeknek nyolc hét áll rendelkezésükre 
annak ellenőrzésére, hogy a kezdeményezés tiszteletben tartja-e a szubszidiaritás elvét. E 
határidő 2013. június 25-én járt le.

C. Az Európai Uniós Ügyekkel Foglalkozó Vegyes Bizottság elnöksége és szóvivői 
2013. május 7-én megállapodtak arról, hogy megvizsgálják a fent nevezett európai jogalkotási 
kezdeményezést, Juan Ramón Represa Fernández szenátort jelölve ki előadónak, és felkérték 
a kormányt, hogy készítse el a 8/1994. számú törvény 3. cikkének j) pontjában előírt jelentést.

D. A kormány benyújtotta a jelentést. A jelentés szerint a rendelet jelenlegi formájában 
nem tartja maradéktalanul tiszteletben a szubszidiaritási elvet, mivel előírja a CEPOL 
EUROPOL-ba történő beolvasztását. A jelentés konkrétan kimondja, hogy ez az összevonás a 
tagállami rendőrképzés adott aspektusainak európai szabályozását vonhatná maga után, 
amelynek haszna távolról sem bizonyított. Az arányosság elvét illetően megjegyzendő, hogy 
első olvasatra úgy tűnhet, a Bizottság javaslata többet tartalmaz annál, mint ami az Europol a 
tagállamok rendőri szolgálatai tekintetében támogató, megerősítő és együttműködési 
eszközként betöltött funkcióinak biztosításához feltétlenül szükséges. A baszk parlament is 
jelentést készített, amely megállapítja, hogy a kezdeményezés megfelel a szubszidiaritás 
elvének.
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E. Az Európai Uniós Ügyekkel Foglalkozó Vegyes Bizottság 2013. június 18-i ülésén 
elfogadta az alábbiakat:

INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNY

1. Az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „az 
uniós hatáskörök gyakorlására a szubszidiaritás és az arányosság elve az irányadó”. 
Ugyanezen Szerződés 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a „szubszidiaritás elvének 
megfelelően az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a tervezett 
intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják 
kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 
Unió szintjén jobban megvalósíthatók”.

2. A szóban forgó jogalkotási javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 88. 
cikkén és 87. cikke (2) bekezdésének b) pontján alapul.

„88. cikk

(1) Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak 
és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös 
együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint 
az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák 
megelőzése és üldözése terén.

(2) Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács 
határozza meg. E feladatok a következőket foglalhatják magukban:

a) az információk, így különösen a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai, illetve az 
Unión kívüli szervezetek által szolgáltatott információk összegyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, elemzése és cseréje,

b) a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival közösen vagy közös nyomozócsoportok 
keretében végzett nyomozati és operatív tevékenységek összehangolása, megszervezése és 
végrehajtása, adott esetben az Eurojusttal kapcsolatot tartva.

E rendeletek határozzák meg azokat az eljárásokat, amelyek szerint az Európai Parlament – a 
nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét.

(3)  Az Europol által végzett operatív cselekményeket annak a tagállamnak a hatóságaival 
kapcsolatot tartva és velük egyetértésben kell végrehajtani, amelynek területét ezek a 
cselekmények érintették. Kényszerítő intézkedések alkalmazására kizárólag a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok jogosultak.”
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„87. cikk

2.b) az állomány képzésének támogatása, valamint együttműködés az állomány egymás 
közötti cseréje, a felszerelések használata és a kriminalisztikai kutatások terén;”

3. Az Europolról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat célja 
egy olyan jogi keret létrehozása, amely lehetővé tenné az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol) és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) egyetlen uniós ügynökséggé való 
összevonását, amely a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Uniós 
Ügynökségeként megtartaná az Europol nevet.

E rendeletjavaslat hatályon kívül helyezi az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol) létrehozó 
2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatot és az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) 
létrehozó 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatot.

A szóban forgó javaslat az alábbi célokat követi:

a) Az Europol hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződés előírásaihoz azáltal, hogy a 
rendeletben létrehozza az Europol jogi keretét, valamint mechanizmust vezet be az 
Europol tevékenységeinek az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekkel együtt 
végzett ellenőrzésére.

b) A Stockholmi Program céljainak teljesítése azáltal, hogy az Europolt „tagállamok 
bűnüldöző hatóságai közötti információcsere csomópontjává” teszi, valamint európai 
képzési és csereprogramokat hoz létre a nemzeti és uniós szintű összes kapcsolódó 
bűnüldözési szerv tagjai számára.

c) Az Europol új felelősségi körökkel való felruházása ahhoz, hogy átfogóbb támogatást 
nyújthasson a tagállamok bűnüldöző hatóságainak. Ez magában foglalja azt is, hogy az 
Europol átveszi a CEPOL jelenlegi feladatait a bűnüldözési szervek tagjainak képzése és 
egy európai bűnüldözési képzési rendszer kidolgozása területén.

d) A személyes adatok védelmére szolgáló megbízható adatvédelmi rendszer biztosítása az 
Europol számára.

e) Az Europol irányításának javítása az Ügynökség hatékonyabbá tétele, valamint az EU 
decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésében meghatározott 
elveknek való fokozott megfeleltetése révén.

4. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) az Európai Unió ügynöksége az alapvetően 
rendőrségi együttműködés terén, melyet a Tanács 2009/371/IB határozata hozott létre, és 
amelynek az a feladata, hogy támogassa a nemzeti bűnüldöző szervek tevékenységeit, 
valamint ezek egymás közti, a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megelőzésére és 
üldözésére irányuló kölcsönös együttműködését.

Az EUMSZ 88. cikke értelmében az Europolt rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendelet szabályozza, s ennek olyan eljárásokat kell magában foglalnia, amelyek lehetővé 
teszik az Ügynökség tevékenységeinek az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek általi 
ellenőrzését.
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Hasonlókképpen, az Európai Rendőrakadémiát (CEPOL) 2005-ben, a Tanács 2005/681/IB 
határozata hozta létre, mint az Európai Unió ügynökségét, amely a rendőri tisztviselők 
képzése terén megvalósított együttműködéssel kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik. 
Célja, hogy európai dimenziójú képzések szervezésével megerősítse a tagállami rendőrségi 
erők közötti együttműködést.

A Stockholmi Program célja, hogy az Europolt az európai uniós bűnüldöző szervek közti 
rendőrségi információcsere központjává, valamint a bűnüldözési szolgálatok számára nyújtott 
szolgáltatások fórumává alakítsa, rámutatva, hogy európai rendőrségi képzési projektekre, 
illetve képzési csereprogramokra van szükség a bűnüldözésben érintett szakemberek számára 
nemzeti és uniós szinten, amelyben a CEPOL kulcsfontosságú szerepet kapna.

A Vegyes Bizottság, amint az már korábban elhangzott, az Europol és a CEPOL egyetlen, új 
ügynökséggé való összevonását javasolja (Europol néven, a jelenlegi hágai székhellyel) a 
költségek csökkentése és a műveleti és képzési tevékenységek közti jelentős szinergiák
létrehozása érdekében.

A rendeletre irányuló javaslat indokolása szerint a javaslat összhangban van a Lisszaboni 
Szerződés előírásaival, a Stockholmi Program elvárásaival, a belső biztonsági stratégiában 
meghatározott prioritásokkal, valamint a decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéssel.

5. Az elmúlt évtizedben nemcsak, hogy nőtt az EU-ban a súlyos és szervezett bűnözés 
mértéke, de megjelenési formája is fokozottan diverzifikálódott.

A Bizottság 2010. novemberi, az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósításáról szóló, 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményben, mely öt intézkedést állapít 
meg Európa biztonságosabbá tétele érdekében, nyilvánvalónak tartja, hogy az Európai Unió 
bármely polgárának élete általában normális keretek közt, relatív biztonságban zajlik, 
ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a társadalom a biztonságot érő súlyos fenyegetésekkel néz 
szembe, amelyek száma egyre nő, végrehajtási módja pedig egyre változatosabbá válik. A 
biztonságot érintő jelentős kihívások sok esetben átlépnek az országhatárokon és a társadalom 
egymástól igen különböző szegmenseit érintik. A polgárokat aggasztja, hogy a tagállamok 
egyedül nem képesek választ adni ezekre a fenyegetésekre, ezért tanácsos volna, ha az 
Európai Unió fokozná a szervezett és súlyos bűnözés elleni fellépést.  A Bizottság Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleménye közös fellépést javasol a bűnözés súlyos 
formái, a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a számítástechnikai bűnözés megelőzése és az 
ezek ellen való küzdelem hatékonyságának növelése, külső határaink jobb igazgatása és a 
természeti vagy ember által okozott katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség fokozása 
érdekében.

Az Europol szerint „a súlyos és szervezett bűnözés egyre dinamikusabb és összetettebb 
jelenség, és továbbra is jelentős veszélyt jelent az EU biztonságára és jólétére”. Az Europol 
által készített tanulmány kiemeli, hogy a globalizáció társadalomra és üzleti életre gyakorolt 
hatása ugyancsak elősegítette a bűncselekmények új és jelentős változatainak megjelenését: a 
bűnszervezetek kihasználják a joghézagokat, az internetet, valamint a gazdasági válsággal 
kapcsolatos körülményeket, hogy alacsony kockázatú illegális nyereségre tegyenek szert. A 
súlyos bűncselekmények az áldozatok jelentős sérelmével járnak, nagyléptékű gazdasági 
károkat okoznak, és aláássák a biztonságérzetet, amelynek hiányában az emberek nem tudják 
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hatékonyan gyakorolni szabadságjogaikat és egyéni jogaikat. Az olyan bűncselekmények, 
mint az emberkereskedelem, az illegális kábítószer-kereskedelem és fegyverkereskedelem, a 
pénzügyi bűncselekmények – például a korrupció, a csalás és a pénzmosás – , a hulladékok 
jogellenes lerakása Európában és Európán kívül és a számítástechnikai bűncselekmények nem 
csak hogy fenyegetik az Európában élők személyes és gazdasági biztonságát, hanem e 
bűncselekmények jelentős illegális nyereséget is generálnak, ami a bűnszövetkezetek hatalmát 
erősíti, a hatóságokat pedig létfontosságú bevételektől fosztja meg. A terrorizmus továbbra is 
az Unió biztonságának egyik legfenyegetőbb veszélye, mivel az európai társadalmak továbbra 
is ki vannak szolgáltatva a terrortámadásoknak. A bűnözés az uniós polgárokat leginkább 
foglalkoztató öt probléma egyike. Ezért van szükség arra, hogy az uniós ügynökségek 
hatékonyan és eredményesen támogassák a bűnüldözési együttműködést, az információcserét 
és képzést.

6.  Ami Spanyolországot illeti, valamint figyelembe véve a spanyol kormány által 
benyújtott jelentést, általában üdvözlendőnek tartjuk a javaslatot, mivel megfelel az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben foglaltaknak, miszerint az Europolt rendeletnek kell 
szabályoznia és emellett biztosítani kell az Ügynökség tevékenységeinek és feladatainak 
parlamenti ellenőrzését, összhangban az EUSZM korábban említett 88. cikkével.

Mindazonáltal új lendületet kellene adni az Europol jelenlegi, nem teljes mértékben kihasznált 
hatáskörei teljes kifejlődésének, és kapacitásai vagy hatáskörei bővítése előtt inkább a már 
meglévő kapacitások és hatáskörök eredményességét kellene javítani. Elismerve, hogy 
fokozni és javítani kell a tagállamok Europollal való együttműködését, amelyeknek rendőri 
szempontból nagyobb mennyiségű és jobb minőségű információt kell nyújtaniuk, nem tartjuk 
szükségesnek a tagállamok kötelezettségeinek szankciókat vagy ahhoz hasonló intézkedéseket 
alkalmazó mechanizmusok révén történő megerősítését, épp ellenkezőleg, inkább a javulás 
ösztönzése és a tagállamok az Ügynökség irányításában játszott kiemelt szerepének 
biztosítása volna célravezető.

Ami az Europol és a CEPOL fúzióját illeti, amely a spanyol kormány és a tagállamok 
többségének eredeti terve szerint az utóbbinak az előbbibe való beolvasztását jelenti, nem 
látszanak ennek előnyei, ezenfelül kijelenthető, hogy a rendőri képzési tevékenységeket 
hátrányosan érintené a képzési tevékenységre szánt forrásoknak a műveleti tevékenységek 
céljaira való, előrelátható átcsoportosítása.

7.  Az előbbi pontban említettek szerint a spanyol kormány arról tájékoztatott, hogy a 
szóban forgó, rendeletre irányuló javaslat nem tartja maradéktalanul tiszteletben a 
szubszidiaritás elvét, mivel előírja a CEPOL Ügynökség Europolba történő beolvasztását. 
Konkrétan ez az összevonás a tagállami rendőrképzés adott aspektusainak európai 
szabályozását vonhatná maga után, amelynek haszna távolról sem bizonyított.

Az arányosság elvét illetően megjegyzendő, hogy, figyelembe véve az EUSZM 88., ezen 
indoklással ellátott vélemény 2. pontjában idézett, az Europol feladatait megállapító cikkét, 
úgy tűnhet, hogy a Bizottság javaslata többet tartalmaz annál, mint ami az Europol a 
tagállamok rendőri szolgálatai tekintetében támogató, megerősítő és együttműködési 
eszközként betöltött funkcióinak biztosításához feltétlenül szükséges.

Több megfontolandó kérdés is van:
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a) A Cepol Europolba való tervezett beolvasztása, amelyet nem tartalmaz az EUSZM 88. 
cikke.

b) A tagállamok az Ügynökséggel való információcserére vonatkozó megerősített 
kötelezettségeinek megállapítása vagy az Europol által javasolt vizsgálatok elindításának 
előírása, amely veszélyeztetheti a tagállami rendőri ügynökségek és az Europol közti 
kapcsolatokat – melyeknek lényege éppen az évek munkája során kialakult kölcsönös 
bizalom – , és oda vezethet, hogy az Ügynökséget csekély értékű információkkal 
árasztják el, amely növeli a munkaterhet és veszélybe sodorja jelenlegi hatékonyságát.

c) A tagállamok súlyának elveszítése az új Ügynökség irányító testületeiben és 
mechanizmusaiban.

d) Az ügynökségek közti és a harmadik felekkel való információcsere, amely hatással volna 
a tagállami rendőri ügynökségek és az Europol közti jelenlegi bizalmi kapcsolatra.

Végül fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy számos tagállam aggodalommal szemléli, hogy a 
Bizottságnak e jogalkotási javaslatban tetten érhető túlzott ambíciója mögött egy valódi 
operatív ügynökként eljáró, az európai biztonságügy új szereplőjeként megjelenő európai 
ügynökség (Europol) létrehozásának szándéka áll, holott az egyedüli operatív szereplők a 
tagállami bűnüldöző hatóságok, és ezen a jövőben sem kívánunk változtatni.

ÖSSZEGZÉS

A fenti okok alapján az Európai Uniós Ügyekkel Foglalkozó Vegyes Bizottság úgy véli, 
hogy a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), 
valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB tanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat nem felel meg az 
Európai Unióról szóló, hatályban lévő szerződésben meghatározott szubszidiaritás 
elvének.

A jelen indokolással ellátott véleményt a nemzeti parlamentek és az Európai Unió 
intézményei között folytatott politikai párbeszéd keretein belül továbbítjuk az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak.


