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Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for 
retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 
2005/681/RIA
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om det 
ovennævnte forslag.
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BILAG

Afgørelse

fra Forbundsrådet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet for Den Europæiske Unions Agentur for 
samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) og om ophævelse af 
beslutning 2009/371/RIA og 2005/681/Jl Rådet

COM(2013)0173; rådsdokument 8229/13

Forbundsrådet vedtog på sit 910. møde den 7. juni 2013 i henhold til artikel 12 i EU-traktaten 
følgende udtalelse:

1. Nærhedsprincippet i henhold til artikel 12, litra b i EU-traktaten omfatter også 
spørgsmålet om EU’ kompetence, jf. Forbundsrådets udtalelser af 9. november 2007, punkt 5 
i Forbundsrådet Tidende 390/07 (afgørelse), af 26. marts 2010, punkt 2 i Forbundsrådet 
Tidende 43/10 (afgørelse) og af 16. september 2011, Forbundsrådets Tidende 646/11 
(afgørelse). Nærhedsprincippet er princippet om hvem der udøver hvilke kompetencer. Der 
sket således også en krænkelse af nærhedsprincippet i de tilfælde, hvor unionen ikke har 
nogen kompetence eller hvor den overskrider sine kompetencer. Derfor er det første der skal 
undersøgelse i forbindelse med nærhedsprincippet retsgrundlaget.

2. Forordningsforslaget er så vidt det vedrører opgaver i forbindelse med faglig 
uddannelse og videreuddannelse af de retshåndhævende myndigheder ikke dækket af 
retsgrundlaget i artikel 87, stk. 2, litra b i TEUF Artikel 87, stk. 2, litra b, i TEUF bestemmer, 
at Unionen etablerer et politisamarbejde, der inddrager alle medlemsstaterne kompetente 
myndigheder og efter den almindelige lovgivningsprocedure kan vedtage foranstaltninger 
vedrørende støtte til faglig uddannelse og videreuddannelse af personale og om samarbejde 
om udveksling af personale, om udstyr og om kriminalitetsforskning. Kompetencen omfatter 
imidlertid ikke foranstaltninger, der går videre end ”støtte” til faglig uddannelse og 
videreuddannelse.

3. Samtidig skal der også tages hensyn til afgrænsningen af beføjelser, nærhedsprincippet 
og proportionalitetsprincippet i artikel 5 i EU-traktaten. I henhold til princippet om 
afgrænsning af Unionens beføjelser i artikel 5. stk. 2, i EU-traktaten handler Unionen kun 
inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den, med henblik på at 
opfylde de mål, der er fastsat heri. Forslaget er også i strid med det i artikel 5, stk.. 3, i EU-
traktaten nedfældede nærhedsprincip i snæver forstand, efter som forslaget indeholder 
bestemmelser om faglig uddannelse og videreuddannelse, som udelukkende henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde. Der kan ikke konstateres nogen merværdi i den 
foreslåede fælles europæiske ordning. Tværtimod kan medlemsstaterne udmærket selv 
fastsætte bestemmelser om faglig uddannelse og videreuddannelse, således som der sker i 
henhold til tysk ret. Forordningsforslaget overskrider Unionens kompetence til at fastsætte 
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bestemmelser om faglig uddannelse og videreuddannelse både indholdsmæssigt og formelt 
ved at gå videre end det, der i henhold til artikel 5, stk. 4, i TEUF er nødvendigt for at opfylde 
traktatens mål.

4. I henhold til forordningsforslaget skal det hidtidige Europæiske Politiakademi 
(CEPOL) sammenlægges med den hidtidige EU-agentur, Europol. CEPOL’s hidtidige 
beføjelser bliver imidlertid ikke blot overført, men også udvidet gennem det foreliggende 
forslag. Begrundelse for udvidelsen af kompetencen opfylder imidlertid ikke de betingelser, 
som Kommissionen skal overholde i henhold til artikel 5 i protokol nr. 2 til Lissabon-
traktaten, som er bindende for Kommissionen i henhold til artikel 51 i EU-traktaten.


