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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(66/2013)

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Hiszpanii w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) i uchylające decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią Senatu Hiszpanii w sprawie 
wyżej wymienionego projektu.
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ZAŁĄCZNIK

UZASADNIONA OPINIA WSPÓLNEJ KOMISJI DS. UNII EUROPEJSKIEJ 4/2013 Z 
DNIA 18 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE NARUSZENIA ZASADY 

POMOCNICZOŚCI PRZEZ WNIOSEK W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEJ I RADY W SPRAWIE AGENCJI UNII 

EUROPEJSKIEJ DS. WSPÓŁPRACY I SZKOLENIA W DZIEDZINIE 
EGZEKWOWANIA PRAWA (EUROPOL) I UCHYLAJĄCEGO DECYZJE  

2009/371/WSiSW I 2005/681/WSiSW [COM(2013)0173 FINAL] [2013/0091(COD)] 
{SWD(2013) 98 FINAL} {SWD(2013) 99 FINAL} {SWD(2013) 100 FINAL}

KONTEKST

A. W protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności 
stanowiącym załącznik do Traktatu z Lizbony z 2007 r., który wszedł w życie dnia 1 grudnia
2009 r., ustanowiono mechanizm kontroli parlamentów narodowych nad zgodnością 
europejskich inicjatyw ustawodawczych z zasadą pomocniczości. Protokół ten został 
wdrożony w Hiszpanii za pośrednictwem ustawy 24/2009 z dnia 22 grudnia zmieniającej 
ustawę 8/1994 z dnia 19 maja. Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią w szczególności 
nowy art. 3 lit. j), nowy art. 5 i nowy art. 6 ustawy 8/1994.

B. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) i uchylające decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW został przyjęty przez 
Komisję Europejską i przekazany parlamentom narodowym, które mają osiem tygodni na 
sprawdzenie, czy inicjatywa ta jest zgodna z zasadą pomocniczości. Termin ten upływa dnia 
25 czerwca 2013 r.

C. W dniu 7 maja 2013 r. prezydium i rzecznicy Wspólnej Komisji ds. Unii Europejskiej 
przyjęli porozumienie w sprawie przystąpienia do zbadania przedmiotowej europejskiej 
inicjatywy ustawodawczej, wyznaczyli senatora  Juana Ramona Represę Fernandeza na 
sprawozdawcę i zwrócili się do rządu o przedłożenie sprawozdania, o którym mowa w art. 3 
lit. j) ustawy 8/1994.

D. Do Kongresu wpłynęło sprawozdanie rządu, w którym stwierdzono, że rozporządzenie 
w obecnym brzmieniu nie przestrzega w pełni zasady pomocniczości, ponieważ przewiduje 
wcielenie agencji CEPOL do Europolu. Stwierdzono konkretnie, że mogłoby to doprowadzić 
do powstania przepisów europejskich w dziedzinie określonych aspektów szkolenia policji 
państw członkowskich, których przydatność jest bardzo wątpliwa. Po zapoznaniu się z 
wnioskiem Komisji stwierdzono, że w odniesieniu do zasady proporcjonalności wniosek ten 
wykracza poza to, co jest absolutnie konieczne, aby Europol mógł pełnić powierzone mu 
zadania, a w szczególności wspierać i zacieśniać współpracę między organami policyjnymi
państw członkowskich. Do Kongresu wpłynęło również sprawozdanie parlamentu 
baskijskiego, w którym stwierdzono, że inicjatywa ta przestrzega zasady pomocniczości. 
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E. Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2013 r. Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej 
przyjęła poniższą opinię.

UZASADNIONA OPINIA

1. Artykuł 5 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „wykonywanie tych 
kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności”. Artykuł 5 ust. 3 tego 
traktatu stanowi, że: „Zgodnie z zasadą pomocniczości, [...] Unia podejmuje działania tylko 
wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie 
centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 
proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.

2. Rozpatrywany wniosek ustawodawczy jest oparty na art. 88 i 87 ust. 2 lit. b) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

„Artykuł 88

1. Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działań organów policyjnych i 
innych organów ścigania Państw Członkowskich, jak również ich wzajemnej współpracy w 
zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości dotykającej dwóch lub więcej Państw 
Członkowskich, terroryzmu oraz form przestępczości naruszających wspólny interes objęty 
polityką Unii.

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, określają strukturę, funkcjonowanie oraz zakres działań i zadań 
Europolu. Zadania te mogą obejmować:

a) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji, 
przekazywanych zwłaszcza przez organy Państw Członkowskich, państw trzecich lub 
instytucji spoza Unii;

b) koordynowanie, organizowanie i prowadzenie dochodzeń i działań operacyjnych 
prowadzonych wspólnie z właściwymi organami Państw Członkowskich lub w ramach 
wspólnych zespołów dochodzeniowych, w stosownych przypadkach w powiązaniu z 
Eurojust.

Rozporządzenia te określają również procedury kontroli działań Europolu przez Parlament 
Europejski, w której uczestniczą parlamenty narodowe.

3. Wszelkie działania operacyjne Europolu są prowadzone w powiązaniu i w porozumieniu z 
organami Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich, których terytorium dotyczą. 
Stosowanie środków przymusu należy do wyłącznej kompetencji właściwych organów 
krajowych.”
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„Artykuł 87

2 b) wspierania szkolenia pracowników, jak również współpracy w zakresie wymiany 
pracowników oraz wyposażenia i badań w dziedzinie kryminalistyki;”

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
agencji Europol ma na celu utworzenie ram prawnych umożliwiających połączenie 
Europejskiego Urzędu Policji (Europol) z Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL) i 
utworzenie jednej agencji Unii Europejskiej, która zachowałaby nazwę Europol jako Agencja 
Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa.

Ten wniosek w sprawie rozporządzenia uchyla decyzję Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 
kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol) oraz decyzję Rady 
2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne 
(CEPOL).

Celem rozpatrywanego wniosku jest:

a) dostosowanie Europolu do wymogów traktatu lizbońskiego poprzez określenie w 
rozporządzeniu ram prawnych dotyczących Europolu oraz wprowadzenie mechanizmu 
sprawowania przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe kontroli nad 
działaniami Europolu; 

b) osiągnięcie celów programu sztokholmskiego poprzez przekształcenie Europol w 
„centrum wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich” oraz 
poprzez stworzenie europejskich systemów szkolenia i programów wymiany dla 
wszystkich właściwych pracowników organów ścigania na szczeblu krajowym i 
unijnym;

c) nadanie Europolowi nowych obowiązków, aby mógł on dostarczać bardziej 
kompleksowe wsparcie organom ścigania w państwach członkowskich. Obejmuje to 
przejęcie przez Europol bieżących zadań CEPOL-u w dziedzinie szkolenia 
funkcjonariuszy organów ścigania oraz opracowywania systemu szkoleń w zakresie 
egzekwowania prawa;

d) zapewnienie Europolowi systemu ścisłej ochrony danych;

e) poprawa zarządzania Europolem poprzez dążenie do większej wydajności i dostosowanie 
Europolu do zasad określonych we wspólnym podejściu w sprawie agencji 
zdecentralizowanych UE.

4. Europejski Urząd Policji (Europol) jest agencją Unii Europejskiej działającą przede 
wszystkim w zakresie współpracy policyjnej. Została ona utworzona na mocy decyzji Rady 
2009/371/WSiSW, a jej zadaniem jest wspieranie i zwiększanie skuteczności działań i 
wzajemnej współpracy właściwych organów państw członkowskich w ramach zapobiegania 
przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i innym formom poważnej przestępczości.

Artykuł 88 TFUE stanowi, że działalność Europolu powinna być regulowana 
rozporządzeniem przyjętym w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, zawierającym 
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procedury umożliwiające Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym kontrolę 
nad działaniami agencji.

Podobnie też Europejskie Kolegium Policyjne, utworzone w 2005 r. jako agencja Unii 
Europejskiej na mocy decyzji Rady 2005/681/WSiSW, prowadzi działalność związaną ze 
współpracą w zakresie szkolenia funkcjonariuszy policji. Jej celem jest nasilenie współpracy 
pomiędzy organami państw członkowskich poprzez organizowanie szkoleń o europejskim 
wymiarze policyjnym. 

W programie sztokholmskim zachęcono do przekształcenia Europolu w ośrodek wymiany 
informacji policyjnych między agencjami Unii Europejskiej, których celem jest czuwanie nad 
przestrzeganiem prawa, a platformą usług dla organów policji i podkreślono konieczność 
uruchomienia europejskich projektów szkoleniowych dla policji oraz wymiany programów 
szkoleniowych dla pracowników organów bezpieczeństwa zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i unijnym, w których główną rolę będzie odgrywać CEPOL.

Komisja proponuje, jak powiedzieliśmy wyżej, aby połączyć Europol i CEPOL w jedna nową 
agencję (Europol z siedzibą w obecnej siedzibie głównej tej agencji w Hadze), dzięki czemu 
Komisja ma nadzieję zmniejszyć wydatki i wytworzyć dużą synergię między działalnością 
operacyjną i szkoleniową.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku w sprawie rozporządzenia wniosek jest zgodny z 
wymogami traktatu lizbońskiego, oczekiwaniami zawartymi w programie sztokholmskim, 
priorytetami określonymi w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego w działaniu oraz ze 
wspólnym podejściem w sprawie agencji zdecentralizowanych UE.

5. UE zauważyła, że w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła poważna przestępczość 
zorganizowana, a sposoby popełniania przestępstw bardziej się zróżnicowały.

W komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady, opublikowanym 
w listopadzie 2010 r. i zatytułowanym „Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w 
działaniu” określono pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy i zauważono, że 
ogólnie ujmując życie przeciętnego obywatela Unii Europejskiej toczy się normalnie i we 
względnym bezpieczeństwie, lecz społeczeństwo stoi jednak w obliczu poważnych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa, których liczba i formy zwiększają się. Wiele dzisiejszych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa przekracza granice państw i dotyczy różnych sektorów społeczeństwa. 
Obywateli niepokoi to, że dane państwo członkowskie nie może zareagować samodzielnie na 
te zagrożenia i dlatego byłoby wskazane, aby Unia Europejska nasiliła działania przeciwko 
zorganizowanej przestępczości i terroryzmowi. W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady zaproponowano sposoby wspólnych działań, dzięki którym można by 
skuteczniej zwalczać poważne formy przestępczości i przestępczości zorganizowanej, 
terroryzmu i cyberprzestępczości oraz można by skuteczniej zapobiegać takim 
przestępstwom, lepiej zarządzać naszymi zewnętrznymi granicami i zwiększyć odporność na 
klęski naturalne i spowodowane przez człowieka.

Według Europolu „poważna i zorganizowana przestępczość to zjawisko coraz bardziej 
złożone i dynamiczne, które pozostaje znaczącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i 
dobrobytu UE”. W badaniu opracowanym przez Europol podkreślono, że wpływ globalizacji 
na społeczeństwo i przedsiębiorstwa również ułatwił pojawienie się nowych i ważnych 
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odmian działalności przestępczej, w której siatki przestępcze wykorzystują braki w 
ustawodawstwie, internet i warunki związane z kryzysem gospodarczym, aby przy 
niewielkim ryzyku osiągnąć nielegalne zyski. Poważna przestępczość wyrządza poważne 
szkody ofiarom, przynosi straty gospodarcze na dużą skalę oraz podważa poczucie 
bezpieczeństwa, bez którego ludzie nie mogą skutecznie korzystać z przysługujących im 
swobód i praw indywidualnych. Przestępstwa – takie jak handel ludźmi, handel narkotykami i 
handel bronią, przestępstwa finansowe, takie jak korupcja, oszustwo i pranie pieniędzy, 
nielegalne składowanie odpadów w Europie i poza nią oraz cyberprzestępczość – nie tylko 
stanowią zagrożenie dla osobistego i gospodarczego bezpieczeństwa osób żyjących w 
Europie, ale przynoszą również ogromne nielegalne zyski, które zasilają siatki przestępcze i 
pozbawiają organy publiczne niezwykle potrzebnych przychodów. Terroryzm pozostaje 
największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa UE, ponieważ społeczeństwa w Europie nadal 
są celem ataków terrorystycznych. Przestępczość jest jednym z pięciu tematów, które 
najbardziej niepokoją obywateli UE, skąd konieczność utworzenia agencji UE, które będą 
skutecznie i wydajnie wspierały współpracę, wymianę informacji i szkolenia w organach 
ścigania.

6.  W odniesieniu do naszego kraju i uwzględniając sprawozdanie rządu hiszpańskiego w 
ogólnym ujęciu należy pozytywnie ocenić wniosek i wyrazić zadowolenie, ponieważ 
wypełniono w nim nakaz zawarty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym 
mowa o tym, że działalność Europolu powinna być regulowana rozporządzeniem, a ponadto, 
że należy zagwarantować procedury parlamentarnej kontroli nad działalnością i zadaniami 
agencji, zgodnie z cytowanym wyżej art. 88 TFUE.

Niemniej jednak potrzebny jest nowy impuls, aby w pełni wykorzystać obecne kompetencje 
Europolu, które nie są jeszcze wykorzystane w zadowalający sposób. Zamiast zwiększać 
potencjał lub uprawnienia Europolu, należy najpierw poprawić skuteczność działań w ramach 
obecnie posiadanych przez niego uprawnień. Uznając konieczność nasilenia i usprawnienia 
współpracy państw członkowskich z Europolem poprzez dostarczanie większej ilości 
informacji lepszych z policyjnego punktu widzenia, nie widzimy konieczności zwiększenia 
obowiązków państw członkowskich za pomocą systemu kar lub podobnego systemu, lecz 
sądzimy, że należy się raczej dążyć do niezbędnej poprawy i zagwarantować nadrzędność 
państw członkowskich w zarządzaniu agencją.

W odniesieniu do połączenia Europolu i CEPOL-u, które zaplanowano w zasadzie jako 
wcielenie CEPOL-u do Europolu, rząd hiszpański, podobnie jak większość państw 
członkowskich nie widzi korzyści, jakie może przynieść takie połączenie. Ponadto można 
powiedzieć, że takie połączenie miałoby negatywny wpływ na działalność szkoleniową ze 
względu na przewidywalne przesunięcie środków z działalności szkoleniowej na działalność 
operacyjną.

7.  Jak powiedzieliśmy w poprzednim punkcie, w sprawozdaniu rządu hiszpańskiego 
stwierdzono, że rozpatrywany obecnie wniosek w sprawie rozporządzenia nie przestrzega w 
pełni zasady pomocniczości, przede wszystkim dlatego, że przewiduje wcielenie agencji 
CEPOL do Europolu. Stwierdzono konkretnie, że takie połączenie agencji mogłoby 
doprowadzić do powstania przepisów europejskich w sprawie określonych aspektów 
szkolenia policji państw członkowskich, których przydatność jest bardzo wątpliwa.
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W odniesieniu do zasady proporcjonalności, należy zasygnalizować, że mając na uwadze 
przepisy art. 88 TFUE, przytoczone w pkt 2 niniejszej uzasadnionej opinii, które określają 
zadania Europolu, można sądzić, że wniosek Komisji wykracza poza to, co jest absolutnie 
koniecznie, aby aby Europol mógł pełnić powierzone mu zadania, a w szczególności udzielać 
wsparcia, pomocy i zacieśniać współpracę odnośnie do służb policyjnych państw 
członkowskich.

Należałoby rozważyć wiele kwestii:

a) planowane wcielenie CEPOL- u do Europolu, co nie jest przewidziane w art. 88 TFUE;

b) zwiększenie obowiązków państw członkowskich w zakresie wymiany informacji z 
agencją lub konieczności wszczynania śledztw sugerowanych przez Europol może 
zagrażać najbardziej stosunkom między organami policji państw członkowskich a 
Europolem, które są oparte na wzajemnym zaufaniu zdobytym w ciągu wielu lat pracy, i 
może spowodować napływ mało wartościowych informacji do agencji, co zwiększy 
obciążenie pracą i będzie zagrażać obecnej skuteczności Europolu;

c) utrata szczególnego znaczenia państw członkowskich w organach i mechanizmach 
zarządzania nową agencją;

d) wymiana informacji między agencjami i z podmiotami trzecimi, która miałaby wpływ 
również na obecne zaufanie między organami policyjnymi państw członkowskich a 
Europolem.

Na koniec należy wskazać, że wiele państw członkowskich jest zaniepokojonych zbyt dużymi 
ambicjami Komisji, która we wniosku ustawodawczym dąży do przekształcenia agencji 
europejskiej (Europol) w prawdziwy organ operacyjny, który miałby się stać nowym 
podmiotem działającym w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, podczas gdy jednymi 
podmiotami operacyjnymi są – i powinny nadal być w przyszłości – służby policyjne państw 
członkowskich.

WNIOSEK

Z przytoczonych wyżej powodów Wspólna Komisja ds. Unii Europejskiej uważa, że 
wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa 
(Europol) i uchylający decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości ustanowioną w obowiązującym Traktacie o Unii Europejskiej.

Niniejsza uzasadniona opinia zostanie przekazana Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji Europejskiej w ramach dialogu politycznego między parlamentami 
narodowymi a instytucjami Unii Europejskiej.


