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Asia: Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja 
-koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 
2005/681/YOS kumoamisesta
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Saksan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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LIITE

Liittoneuvoston

päätös

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin 
lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 
2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta

COM(2013)0173 lopullinen; neuvoston asiakirja 8229/13

Liittoneuvosto päätti 7. kesäkuuta 2013 pitämässään 910. istunnossa antaa SEU-
sopimuksen 12 artiklan b alakohdan mukaisesti seuraavan lausunnon:

1. SEU-sopimuksen 12 artiklan b alakohdan mukainen toissijaisuusperiaatteeseen liittyvä 
vastalause koskee myös EU:n toimivaltaa – katso liittoneuvoston lausunnot 9. marraskuuta 
2007 (liittoneuvoston asiakirja 390/07 (päätös), 5 kohta), 26. maaliskuuta 2010 
(liittoneuvoston asiakirja 43/10 (päätös), 2 kohta) sekä 16. joulukuuta 2011 (liittoneuvoston 
asiakirja 646/11 (päätös)). Toissijaisuusperiaate liittyy toimivallan käyttöön. 
Toissijaisuusperiaatetta rikotaan myös silloin, jos unionilla ei ole toimivaltaa tai jos unionin 
toimivalta ylitetään. Arvioitaessa toissijaisuusperiaatteen noudattamista on näin ollen 
tarkasteltava ensin oikeusperustaa.

2. Oikeusperustana mainittu SEUT-sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohta ei kata 
asetusehdotusta siltä osin kuin se koskee lainvalvontaviranomaisten koulutukseen liittyviä 
tehtäviä. SEUT-sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätään, että unioni 
toteuttaa jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten viranomaisten välisen poliisiyhteistyön ja 
että tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen voidaan säätää toimenpiteistä, jotka koskevat 
henkilöstön koulutuksen tukemista sekä henkilöstövaihtoa, välineistöä ja yhteistyötä rikosten 
selvittämistä koskevan tutkimuksen osalta. Sääntelyvalta ei kuitenkaan koske hankkeita, jotka 
menevät koulutukseen liittyvää �tuen antamista� pidemmälle.

3. Näin ollen on otettava huomioon SEU-sopimuksen 5 artiklassa määrätyt annetun 
toimivallan periaate, toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. SEU-sopimuksen 5 artiklan 
2 kohdassa määrätyn annetun toimivallan periaatteen mukaisesti EU saa toimia ainoastaan 
jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä 
sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asetusehdotus on tiukasti ottaen myös 
SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen vastainen siltä osin 
kuin ehdotuksessa on säännöksiä puhtaasti jäsenvaltion sisäisestä koulutuksesta. Ehdotetun 
EU:n laajuisen yhtenäisen sääntelyn ei voida todeta tuottavan lisäarvoa tältä osin. Jäsenvaltiot 
voivat päinvastoin itse säännellä jäsenvaltion sisäistä koulutusta riittävällä tavalla, ja Saksan 
lainsäädännön asiaa koskeva sääntely on riittävää. Koulutuksen sääntelyä koskevan 
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toimivallan ylittäminen merkitsee sitä, että asetusehdotuksen sisältö ja muoto ylittävät sen, 
mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi (SEU-sopimuksen 5 artiklan 
4 kohta).

4. Asetusehdotuksella on määrä yhdistää Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja EU:n 
Europol-virasto. Ehdotuksella kuitenkin siirretään ja laajennetaan CEPOLin tähänastisia 
valtuuksia. Valtuuksien laajentamisen yhteydessä mainitut perustelut eivät vastaa Lissabonin 
sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa esitettyjä ohjeita, joita komission on 
noudatettava ja jotka sitovat komissiota SEU-sopimuksen 51 artiklan mukaisesti.


