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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση 
στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των 
αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη όπου εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν ότι το εν 
λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Kανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απόφαση 

του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα 
της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 
2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ

COM(2013) 173 τελικό· Έγγραφο του Συμβουλίου 8229/13

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο κατά την 910η συνεδρίασή του στις 7 Ιουνίου 2013, εξέδωσε 
σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της ΣΕΕ την εξής γνωμοδότηση:

1. Η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο β) της 
ΣΕΕ άπτεται και του ζητήματος της αρμοδιότητας της ΕΕ - βλ. τις γνωμοδοτήσεις του 
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2007, έγγραφο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
390/07 (απόφαση), σημείο 5, της 26ης Μαρτίου 2010, έγγραφο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
43/10 (απόφαση), σημείο 2, και της 16ης Δεκεμβρίου 2011, έγγραφο Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου 646/11 (απόφαση). Η αρχή της επικουρικότητας είναι αρχή που αφορά την 
άσκηση αρμοδιοτήτων. Παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας υφίσταται και στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Ένωσης ή/ και υπάρχει υπέρβαση της 
αρμοδιότητας αυτής.  Ως εκ τούτου, πρέπει στο πλαίσιο του ελέγχου της επικουρικότητας, να 
εξετασθεί καταρχάς το ζήτημα της νομικής βάσης.

2. Η πρόταση κανονισμού, στο βαθμό που αφορά τα καθήκοντα που συναρτώνται με την 
εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών των διωκτικών αρχών, δεν καλύπτεται από την 
προτεινόμενη νομική βάση του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β ΣΛΕΕ.  Το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο β ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση αναπτύσσει αστυνομική συνεργασία 
μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και μπορεί, στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, να θεσπίζει μέτρα υποστήριξης για την εκπαίδευση και κατάρτιση 
προσωπικού καθώς και συνεργασίας όσον αφορά τις ανταλλαγές προσωπικού, τον εξοπλισμό 
και την εγκληματολογική έρευνα.  Στη ρυθμιστική εξουσία δεν υπάγονται ωστόσο σχέδια τα 
οποία υπερβαίνουν μια «παροχή υποστήριξης» στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

3. Πρέπει συνεπώς να ληφθούν υπόψη οι αρχές  της δοτής αρμοδιότητας, της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 ΣΕΕ.   Σύμφωνα με την 
αρχή της δοτής αρμοδιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η ΕΕ 
μπορεί να ενεργεί μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη 
μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. 
Παράλληλα, η πρόταση κανονισμού παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας εν στενή 
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εννοία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, εφόσον η πρόταση περιλαμβάνει 
ρυθμίσεις για την αμιγώς ενδοπολιτειακή εκπαίδευση και κατάρτιση.  Συναφώς, οι 
προτεινόμενες ενιαίες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις δεν φαίνεται να έχουν προσθετική αξία.   
Αντιθέτως, τα ίδια τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίσουν επαρκώς το ζήτημα της αμιγώς 
ενδοπολιτειακής εκπαίδευσης και κατάρτιση, στο δε γερμανικό δίκαιο, το ζήτημα αυτό έχει 
επαρκώς ρυθμιστεί.  Με την υπέρβαση αρμοδιότητας όσον αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με 
την εκπαίδευση και κατάρτιση, η πρόταση κανονισμού υπερβαίνει από πλευράς περιεχομένου 
και τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 ΣΕΕ, το απαιτούμενο για την επίτευξη των 
στόχων των συνθηκών μέτρο.  

4. Με την πρόταση κανονισμού προβλέπεται η συγχώνευση της μέχρι τούδε ευρωπαϊκής 
αστυνομικής ακαδημίας (CEPOL) με την Europol.  Ωστόσο, με την πρόταση μεταβιβάζονται 
και διευρύνονται οι μέχρι τούδε αρμοδιότητες της CEPOL.  Οι παρατιθέμενες σε συνάρτηση 
με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων αιτιολογήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια που πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 που είναι  
προσαρτημένο στη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα οποία δεσμεύουν την Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 51 ΣΕΕ.


