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Ärende: Motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för 
samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av 
beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF
(COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det tyska förbundsrådet över ovannämnda 
förslag.
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BILAGA

Beslut

av förbundsrådet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ 
för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av 
beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

COM(2013)0173, rådsdokument 8229/13

Vid sitt 910:e sammanträde den 7 juni 2013 antog förbundsrådet följande yttrande i enlighet 
med artikel 12 b i EU-fördraget:

1. Invändningen om åsidosättande av subsidiaritetsprincipen enligt artikel 12 b i EU-
fördraget omfattar även frågan om EU:s behörighet – se yttrandena från förbundsrådet av den 
9 november 2007 (Bundesrat Drucksache 390/07 (beslut), punkt 5), den 26 mars 2010 
(Bundesrat Drucksache 43/10 (beslut), punkt 2) och den 16 december 2011 (Bundesrat 
Drucksache 646/11 (beslut)). Subsidiaritetsprincipen är en princip för utövande av behörighet. 
Åsidosättande av subsidiaritetsprincipen sker även när unionen inte har någon behörighet eller 
när unionens behörighet överskrids. Subsidiaritetsprövningen måste därför börja med att man 
prövar frågan om rättslig grund.

2. När det gäller uppgifter i samband med utbildning och fortbildning inom 
brottsbekämpningen omfattas förslaget till förordning inte av den angivna rättsliga grunden, 
dvs. artikel 87.2 b i EUF-fördraget. Enligt artikel 87.2 b i EUF-fördraget ska unionen utveckla 
ett polissamarbete mellan alla behöriga myndigheter i medlemsstaterna, och den får i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder om stöd till utbildning av 
personal samt samarbete om personalutbyte, utrustning och kriminalteknisk forskning. Något 
som emellertid inte omfattas av regleringsbehörigheten är insatser som går utöver en ren 
stödfunktion i samband med utbildning.

3. Således måste principerna om tilldelade befogenheter, subsidiaritet och 
proportionalitet respekteras i enlighet med artikel 5 i EU-fördraget. Enligt principen om 
tilldelade befogenheter i artikel 5.2 i EU-fördraget får unionen endast handla inom ramen för 
de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som 
fastställts där. Förslaget till förordning strider också i snäv mening mot 
subsidiaritetsprincipen, som är förankrad i artikel 5.3 i EU-fördraget, i den mån förslaget 
innehåller bestämmelser om rent nationell utbildning och fortbildning. Såtillvida finns det 
inget mervärde i de enhetliga bestämmelser som föreskrivs för hela EU. Tvärtom kan 
medlemsstaterna själva i tilltäcklig grad reglera den rent nationella utbildningen och 
fortbildningen. När det gäller den rent nationella utbildningen och fortbildningen i Tyskland 
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är denna också redan tillräckligt reglerad i den inhemska lagstiftningen. Genom att överskrida 
behörigheten i samband med bestämmelserna om utbildning och fortbildning går förslaget till 
förordning, mot bakgrund av artikel 5.4 i EU-fördraget, till innehåll och form utöver vad som 
är nödvändigt för att nå målen i fördragen.

4. Genom förslaget till förordning ska den nuvarande Europeiska polisakademin (Cepol) 
slås ihop med den nuvarande Europeiska polisbyrån (Europol). Genom detta förslag överförs 
och utökas emellertid de befogenheter som Cepol hittills haft. De motiveringar som angetts i 
samband med de utökade befogenheterna uppfyller inte de krav som kommissionen måste 
respektera enligt artikel 5 i protokoll nr 2, fogat till Lissabonfördraget, och som 
kommissionen är bunden att följa enligt artikel 51 i EU-fördraget.


