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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

25.6.2013

OBVESTILO POSLANCEM
(66/2013)

Zadeva: Obrazloženo mnenje španskega poslanskega kongresa in senata o predlogu 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)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 španski 
poslanski kongres.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE ŠT. 4/2013 MEŠANEGA ODBORA ZA EVROPSKO 
UNIJO Z DNE 18. JUNIJA 2013 O KRŠITVI NAČELA SUBSIDIARNOSTI S 

PREDLOGOM 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)0173 FINAL] [2013/0091(COD)] 

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

OZADJE

A. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Lizbonski 
pogodbi iz leta 2007 in velja od 1. decembra 2009, določa postopek, po katerem lahko 
nacionalni parlamenti nadzorujejo, ali se v evropskih zakonodajnih pobudah upošteva načelo 
subsidiarnosti. Ta protokol je Španija uvedla z zakonom št. 24/2009 z dne 22. decembra, ki 
spreminja zakon št. 8/1994 z dne 19. maja. Zlasti novi členi 3 j), 5 in 6 zakona št. 8/1994 so 
pravna podlaga za to obrazloženo mnenje.

B. Evropska komisija je sprejela 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, ki je bil 
posredovan nacionalnim parlamentom. Ti imajo na voljo osem tednov, da preverijo, ali je 
pobuda skladna z načelom subsidiarnosti. V tem primeru se je rok iztekel 25. junija 2013.

C. Predsedstvo in predstavniki mešanega odbora za Evropsko unijo so 7. maja 2013 
sklenili, da bodo pregledali omenjeno evropsko zakonodajno pobudo, za poročevalca je bil 
imenovan poslanec D. Juan Ramón Represa Fernández, vlado pa so pozvali k oblikovanju 
poročila, določenega v členu 3 j) zakona št. 8/1994.

D. Vlada je posredovala poročilo in v njem sporoča, da sedanja različica uredbe ne 
spoštuje v celoti načela subsidiarnosti, saj določa, da se CEPOL združi z Europolom. Zlasti 
trdi, da bi ta združitev lahko prinesla evropske predpise za nekatere vidike policijskega 
usposabljanja v državah članicah, čeprav primernost tega še ni dokazana. Glede načela 
sorazmernosti navaja, da se zdi, da predlog Komisije po prvem branju presega to, kar je nujno 
potrebno za zagotavljanje delovanja Europola kot instrumenta za podporo, krepitev in 
sodelovanje na področju storitev policije v državah članicah. Poročilo je poslal tudi baskovski 
parlament, ki navaja, da predlog spoštuje načelo subsidiarnosti.

E. Mešani odbor za Evropsko unijo je na seji 18. junija 2013 sprejel naslednje

OBRAZLOŽENO MNENJE
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1. Člen 5(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da „za izvajanje pristojnosti Unije veljata 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti“. Člen 5(3) te pogodbe določa, da „v skladu z načelom 
subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor 
države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije“.

2. Obravnavani zakonodajni predlog temelji na členih 88 in 87(2)(b) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

„Člen 88

1. Naloga Europola je podpirati in krepiti dejavnosti policijskih organov in drugih služb 
kazenskega pregona držav članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju 
hudih oblik kriminala, ki vplivajo na dve ali več držav članic, terorizma in oblik kriminala, ki 
vplivajo na skupni interes politike Unije, ter boju proti njim.

2. Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, 
določita strukturo, delovanje, področje ukrepanja in naloge Europola. Te naloge lahko 
zajemajo:

a) zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo informacij, ki so jih posredovali 
predvsem organi držav članic ali tretjih držav oziroma služb;

b) usklajevanje, organizacijo in izvajanje preiskovalnih in operativnih dejanj, ki se izvajajo 
skupaj s pristojnimi organi držav članic ali v okviru skupnih preiskovalnih ekip, po 
potrebi v povezavi z Eurojustom.

S temi uredbami se določijo tudi postopki za nadzor dejavnosti Europola, ki ga opravlja 
Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti.

3. Europol mora vsa svoja operativna dejanja izvajati v povezavi in v dogovoru z organi 
držav članic, katerih ozemlje to zadeva. Uporaba prisilnih ukrepov je v izključni pristojnosti 
pristojnih nacionalnih organov.“

„Člen 87

(2)(b) pomoči pri usposabljanju osebja in sodelovanju pri izmenjavi osebja, opreme in pri 
kriminalističnih raziskavah;“

3. Namen predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Europol je 
oblikovati pravni okvir za združitev Evropskega policijskega urada (Europol) in Evropske 
policijske akademije (CEPOL) v eno samo agencijo Evropske unije, ki bi ohranila ime 
Europol, kot ga nosi Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona 
in usposabljanja.
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Ta predlog uredbe razveljavlja Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi 
Evropskega policijskega urada (Europol) in Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 
2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL).

Cilji obravnavanega predloga so:

a) uskladiti Europol z zahtevami Lizbonske pogodbe, tako da se v uredbi vzpostavi 
zakonodajni okvir za Europol in vpelje mehanizem za nadzor njegovih dejavnosti, ki bi 
ga izvajal Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti;

b) izpolniti cilje Stockholmskega programa, tako da bi Europol postal „središčna točka za 
izmenjavo informacij med organi pregona držav članic“ ter da bi se vzpostavili evropski 
programi usposabljanja in programi izmenjave za vse pristojne kadre organov pregona na 
nacionalni ravni in ravni Evropske unije;

c) Europolu dodeliti nove odgovornosti, da bo lahko zagotavljal bolj vsestransko podporo 
organom pregona v državah članicah. Med drugim bi Europol prevzel trenutne naloge 
akademije CEPOL na področju usposabljanja uradnikov organov pregona in razvoja 
evropskega programa usposabljanja organov pregona;

d) zagotoviti strog sistem varstva osebnih podatkov za Europol;

e) izboljšati upravljanje Europola s povečanjem njegove učinkovitosti in skladnosti z načeli, 
določenimi v skupnem pristopu za decentralizirane agencije Evropske unije.

4. Evropski policijski urad (Europol) je agencija Evropske unije predvsem na področju 
policijskega sodelovanja. Ustanovljen je bil s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ, njegova naloga 
pa je zagotoviti podporo ukrepom in medsebojnemu sodelovanju nacionalnih služb 
kazenskega pregona pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in terorizma ter boju proti njim.

Člen 88 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Europol ureja zakonodaja, sprejeta 
po rednem zakonodajnem postopku, ki vsebuje postopke, s katerimi Evropski parlament in 
nacionalni parlamenti lahko spremljajo dejavnosti agencije.

Prav tako je bila s Sklepom Sveta 2005/681/PNZ leta 2005 kot agencija Evropske unije 
ustanovljena Evropske policijske akademije (CEPOL). Njene naloge pa so dejavnosti, 
povezane s sodelovanjem na področju izobraževanja policijskih uradnikov. Njen cilj je 
okrepiti sodelovanje policijskih sil držav članic z organizacijo dejavnosti usposabljanja z 
evropsko razsežnostjo policijskega delovanja.

Cilji Stockholmskega programa so spremeniti Europol v center za izmenjavo policijskih 
informacij med organi kazenskega pregona Evropske unije in platformo za dejavnosti 
kazenskega pregona, pri čemer se kaže potreba po oblikovanju projektov za evropsko 
policijsko usposabljanje ter izmenjavo programov usposabljanja za uslužbence organov 
pregona tako na nacionalni ravni kot na ravni Evropske unije, pri čemer naj ima osrednjo 
vlogo še naprej CEPOL.

Kot je navedeno zgoraj, Komisija predlaga združitev Europola in akademije CEPOL v novo 
agencijo (—Europol—, s sedežem na trenutnem sedežu te agencije v Haagu), s čimer bi se 
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zmanjšali stroški in bi se ustvarile pomembne sinergije med operativnimi dejavnostmi in 
usposabljanjem.

Glede na obrazložitveni memorandum predloga uredbe je ta v skladu z zahtevami Lizbonske 
pogodbe, pričakovanji Stockholmskega programa, prednostnimi nalogami iz sporočila o 
izvajanju strategije notranje varnosti in skupnim pristopom za decentralizirane agencije EU.

5. EU je ugotovila, da se je v zadnjem desetletju obseg organiziranega kriminala in hudih 
kaznivih dejanj povečal, prav tako pa raznovrstnost kaznivih dejanj.

Komisija je v sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu iz novembra 2010 o izvajanju 
strategije notranje varnosti EU opredelila pet ukrepov za varnejšo Evropo in zapisala, da 
državljani Evropske unije v splošnem živijo v normalnih okoliščinah in razmeroma varno, 
vendar se družba vseeno sooča s hudimi varnostnimi grožnjami, ki jih je vse več in so vse bolj 
nevarne. Večina najpomembnejših izzivov na področju varnosti ne pozna meja in vplivajo na 
zelo različne družbene sektorje. Državljane skrbi, ker posamezne države članice ne morejo 
odgovoriti na te grožnje, zato bi bilo priporočljivo, da Evropska unija okrepi ukrepe proti 
organiziranemu kriminalu in terorizmu. Komisija v omenjenem sporočilu predlaga 
učinkovitejše oblike sodelovanja v boju proti hudim oblikam kriminala in organiziranega 
kriminala, terorizma in kibernetskega kriminala ter pri njihovem preprečevanju, pri 
upravljanju zunanjih meja in povečanju odpornosti na naravne nesreče in nesreče, ki jih 
povzroči človek.

Europol ugotavlja, da so „hude oblike kriminala in organiziran kriminal vedno bolj dinamičen 
in zapleten pojav ter ostajajo velika grožnja za varnost in blaginjo v EU“. V študiji, ki jo je 
pripravil, poudarja, da so posledice globalizacije v družbi in podjetjih omogočile nastanek 
novih in pomembnih oblik kriminalnih dejavnosti, pri katerih kriminalne združbe izkoriščajo 
zakonodajne vrzeli, internet in posledice gospodarske krize za ustvarjanje nezakonitih 
dobičkov z majhnim tveganjem. Huda kazniva dejanja povzročajo vse večjo škodo žrtvam, so 
vzrok za gospodarsko škodo velikega obsega in slabijo občutek varnosti, brez katerega 
posamezniki ne morejo učinkovito uveljavljati svojih svoboščin in osebnih pravic. Kazniva 
dejanja, kot so trgovina z ljudmi, prekupčevanje z drogami in orožjem, finančna kazniva 
dejanja, kot so korupcija, goljufije in pranje denarja, nezakonito pošiljanje in odlaganje 
odpadkov v Evropi in zunaj nje ter kibernetska kriminaliteta ogrožajo osebno in gospodarsko 
varnost prebivalcev Evrope, poleg tega pa ustvarjajo ogromne nezakonite dobičke, ki 
povečujejo moč kriminalnih združb in javnim organom odvzemajo prepotrebne prihodke. 
Terorizem ostaja velika grožnja varnosti EU, saj so družbe v Evropi še vedno ranljive za 
teroristične napade. Kriminal je ena od petih glavnih skrbi državljanov EU, zaradi tega so 
potrebne agencije EU, ki bodo uspešno in učinkovito podpirale sodelovanje organov pregona, 
izmenjavo informacij med njimi in njihovo usposabljanje.

6.  Z vidika Španije in ob upoštevanju poročila, ki ga je pripravila španska vlada, bi bilo 
treba predlog v splošnem oceniti pozitivno, saj je skladen s Pogodbo o delovanju Evropske 
unije (PDEU), po kateri bi morala delovanje Europola urejati posebna uredba, poleg tega pa 
bi bilo treba zagotoviti parlamentarni nadzor nad dejavnostmi in odgovornostmi te agencije, 
kot določa člen 88 PDEU.

Kljub temu bi bilo treba znova spodbuditi celovit razvoj obstoječih pristojnosti Europola, ki 
se še ne uresničujejo povsem zadovoljivo, ter izboljšati uporabo obstoječih zmogljivosti in 
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pristojnosti te agencije, preden se ji dodelijo nove. Kot je bilo ugotovljeno, bi bilo treba 
poglobiti in izboljšati sodelovanje držav članic z Europolom, da se poveča količina in 
kakovost podatkov, pomembnih za policijsko dejavnost, ni pa treba poostriti obveznosti držav 
članic s sankcijami ali podobnimi mehanizmi, temveč uvesti spodbude za potrebne izboljšave. 
Prav tako je treba zagotoviti prednostno vlogo držav članic pri vodenju agencije.

Kar zadeva združitve Cepola in Europola, tako španska vlada kot večina držav članic ne vidi 
prednosti, ki bi jih lahko prinesla, poleg tega pa bi bilo lahko policijsko usposabljanje 
oškodovano zaradi predvidene prerazporeditve virov od izobraževalnih k operativnim 
dejavnostim.

7.  Kot je bilo omenjeno že v prejšnji točki, je v poročilu španske vlade zapisano, da 
predlog uredbe, ki je analiziran v tem mnenju, ne spoštuje povsem načela subsidiarnosti, zlasti 
ker predvideva združitev Cepola in Europola. Ta združitev bi lahko prinesla evropske 
predpise za nekatere vidike policijskega usposabljanja v državah članicah, čeprav primernost 
tega še ni dokazana.

Kar zadeva načelo sorazmernosti, je treba ob upoštevanju vsebine člena 88 PDEU, povzete v 
drugi točki tega obrazloženega mnenja, poudariti, da je Komisija pri opredelitvi nalog 
Europola v svojem predlogu presegla to, kar je nujno potrebno, da lahko ta agencija 
policijskim organom držav članic ponuja pomoč, podporo in možnosti sodelovanja.

Razmisliti bi bilo treba o naslednjih vprašanjih:

a) načrtovani združitvi Cepola in Europola, saj gre za vidik, ki ga člen 88 PDEU ne 
predvideva;

b) uvedbi strožjih obveznosti za države članice, da si z agencijo izmenjujejo podatke, 
oziroma obveznosti, da sprožijo preiskave, ki jih predlaga Europol, kar utegne ogroziti 
bistvo odnosov med policijskimi organi držav članic in Europolom, med katerimi se je v 
dolgih letih sodelovanja zgradilo vzajemno zaupanje, in agencijo zasuti z nepomembnimi 
podatki, ki bodo povečali delovno obremenitev in ogrozili njeno učinkovitost;

c) manjšem vplivu držav članic v organih in mehanizmih za upravljanje nove agencije;

d) izmenjavi informacij med agencijami in s tretjimi stranmi, ki bi prav tako posegla v 
zaupanje med policijskimi organi in Europolom.

Na koncu velja poudariti, da je več držav članic zaskrbljenih zaradi dejstva, da je Komisija v 
zakonodajnem predlogu pretiravala in skušala evropsko agencijo Europol preoblikovati v 
dejanski operativni organ in novega akterja na področju evropske varnosti, čeprav imajo to 
vlogo samo policijski organi držav članic – in tako bi moralo ostati tudi v prihodnje.

SKLEP

Iz navedenih razlogov mešani odbor za Evropsko unijo meni, da predlog Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju 
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kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ 
in 2005/681/PNZ ni v skladu z načelom subsidiarnosti, kot ga opredeljuje veljavna 
Pogodba o Evropski uniji.

To obrazloženo mnenje bo v okviru političnega dialoga med nacionalnimi parlamenti in 
institucijami Evropske unije posredovano Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski 
komisiji.


