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Betreft: Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake het voorstel voor een  
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap 
van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 
2005/681/JBZ
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Besluit

van de Bondsraad

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 
2005/681/JBZ van de Raad

COM(2013)173 final; Raadsdoc. 8229/13

De Bondsraad heeft op zijn 910e vergadering van 7 juni 2013 overeenkomstig artikel 12, 
letter b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) het volgende advies 
goedgekeurd:

1. De toetsing van de subsidiariteit overeenkomstig artikel 12, letter b, VEU omvat onder 
meer de vraag naar de bevoegdheid van de EU (zie het advies van de Bondsraad van 
9 november 2007, BR-document 390/07 (Besluit), punt 5, het advies van 26 maart 2010, BR-
document 43/10 (Besluit), punt 2, en het advies van 16 december 2011, BR-document 646/11 
(Besluit)). Bij de beoordeling van de vraag of is voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel, moet 
gekeken worden naar de bevoegdheidstoedeling. Er is namelijk sprake van schending van het 
subsidiariteitsbeginsel als de Unie optreedt op gebieden waarop zij geen bevoegdheid heeft of 
wanneer zij bij haar optreden de haar toegekende bevoegdheden overschrijdt. Daarom moet 
bij de toetsing van de subsidiariteit allereerst worden gekeken naar de rechtsgrondslag.

2. Het voorstel voor een verordening kan, voor zover het betrekking heeft op taken in het 
kader van de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren, niet gebaseerd worden op de 
voorgestelde rechtsgrondslag (artikel 87, lid 2, onder b), VWEU). Krachtens artikel 87, lid 2, 
onder b), VWEU ontwikkelt de Unie een vorm van politiële samenwerking tussen alle 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure 
maatregelen worden vastgesteld voor steun voor de opleiding van personeel, alsmede 
samenwerking betreffende de uitwisseling van personeel, apparatuur en onderzoek op het 
gebied van criminalistiek. Dit artikel creëert echter niet de bevoegdheid maatregelen vast te 
stellen die verder gaan dan uitsluitend "het bieden van steun" voor de opleiding van personeel.

3. De beginselen van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en evenredigheid, zoals 
neergelegd in artikel 5 VEU, moeten derhalve geëerbiedigd worden. Krachtens het in artikel 
5, lid 2, VEU neergelegde beginsel van bevoegdheidstoedeling mag de EU enkel handelen 
binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn 
toegedeeld om de daarin bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. Voor zover het voorstel 
voor een verordening bepalingen bevat inzake strikt binnenlandse opleidingen, is het tevens in 
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strijd met het in artikel 5, lid 3, VEU verankerde subsidiariteitsbeginsel in engere zin. Een 
uniforme regeling voor de hele EU op dit gebied heeft geen meerwaarde. Integendeel, de 
lidstaten zijn voldoende in staat hun binnenlandse opleidingen zelf te organiseren, of hebben 
dit, zoals Duitsland, reeds op bevredigende wijze gedaan. Doordat met de bepalingen inzake 
opleidingen de aan de Europese Unie toegedeelde bevoegdheden worden overschreden, gaat 
het voorstel voor een verordening wat inhoud en vorm betreft verder dan wat nodig is om de 
doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken (artikel 5, lid 4, VEU).

4. Het voorstel voor een verordening beoogt de huidige Europese Politieacademie 
(CEPOL) en het EU-agentschap Europol samen te voegen. Daarbij worden de bestaande 
bevoegdheden van CEPOL overgeheveld en uitgebreid.  De redenen die worden aangevoerd 
voor de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol zijn niet in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 5 van Protocol (nr. 2), waaraan de Commissie overeenkomstig artikel 
51 VEU gebonden is.


