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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
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Om: Begrundet udtalelse fra det spanske deputeretkammer og det spanske senat 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 spanske Deputeretkammer 
om det ovennævnte forslag.



PE514.701v01-00 2/7 CM\941224DA.doc

DA

BILAG

BEGRUNDET UDTALELSE 4/2003 FRA DET BLANDEDE UDVALG FOR DEN 
EUROPÆISKE UNION, AF 18. JUNI 2013, OM KRÆNKELSE AF 

NÆRHEDSPRINCIPPET FOR 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)173], 

[2013/0091(COD)], {SWD(2013)98}, {SWD(2013)99}, {SWD(2013)100}

BAGGRUND

A. I protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er 
knyttet som bilag til Lissabontraktaten fra 2007, og som har været i kraft siden den 1. 
december 2009, er der fastlagt en procedure for, at de nationale parlamenter kan kontrollere, 
at EU's lovgivningsinitiativer er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Denne protokol 
er i Spanien blevet gennemført med lov nr. 24/2009 af 22. december 2009 om ændring af lov 
nr. 8/1994 af 19. maj 1994. Det er især de nye artikler 3, litra j, artikel 5 og 6 i lov 8/1994, 
som udgør retsgrundlaget for denne begrundede udtalelse.

B. Forslaget 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 er blevet vedtaget af Kommissionen og forelagt de nationale 
parlamenter, som har en frist på otte uger (indtil den 25. juni 2013) til at kontrollere, om 
initiativet er i overensstemmelse med nærhedsprincippet

C. Formandskabet og gruppeordførerne i Det Blandede Udvalg for Den Europæiske Union 
vedtog den 7. maj 2013 aftalen om at foretage en undersøgelse af det ovennævnte europæiske 
lovgivningsforslag og udpegede senator Juan Ramón Represa Fernández til ordfører og 
anmodede regeringen om den i artikel 3, litra j, i lov nr. 8/1994 nævnte rapport.

D. Udvalget har modtaget rapporten fra den spanske regering. I denne påpeges det, at 
forordningen i sin nuværende udformning ikke fuldt ud er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet med hensyn til Europols overtagelse af agenturet Cepol. Nærmere bestemt 
anføres det, at denne overtagelse kan medføre visse aspekter af politiuddannelsen i 
medlemsstaterne, og hensigtsmæssigheden er langt fra påvist. Hvad angår 
proportionalitetsprincippet fremgår det efter en første behandling af Kommissionens 
lovgivningsforslag, at den med sit forslag går langt udover det strengt nødvendige for at sikre 
Europols funktion som støtte og samarbejdsredskab for medlemsstaternes polititjenester. Af 
rapporten fra det baskiske parlament fremgår det, at initiativet er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet. 

E. Det Blandede Udvalg for Den Europæiske Union vedtog på sit møde den 18. juni 2013 
følgende
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BEGRUNDET UDTALELSE

1. Artikel 5, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at "udøvelsen af 
Unionens beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet". Artikel 5, 
stk. 3, i samme traktat fastslår, at "i medfør af nærhedsprincippet handler Unionen […] kun 
hvis og i det omfang, målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes 
af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte 
handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan".

2. Det foreliggende lovgivningsforslag er baseret på artikel 88 og artikel 87, stk. 2, litra b, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

"Artikel 88

1. Europols opgave er at støtte og styrke indsatsen hos medlemsstaternes politimyndigheder 
og andre retshåndhævende myndigheder og deres indbyrdes samarbejde om forebyggelse og 
bekæmpelse af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og de 
former for kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik.

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver. Disse 
opgaver kan omfatte:

a) indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af oplysninger, der 
fremsendes af bl.a. medlemsstaternes eller tredjelandes myndigheder eller eksterne 
organisationer

b) samordning, tilrettelæggelse og udførelse af efterforskning og operative aktioner, der 
gennemføres sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder eller inden for 
rammerne af fælles efterforskningshold, eventuelt i samarbejde med Eurojust.

I disse forordninger fastlægges ligeledes de nærmere bestemmelser for Europa-Parlamentets 
kontrol af Europols aktiviteter sammen med de nationale parlamenter.

3. Alle Europols operative aktioner skal foretages i samarbejde og i forståelse med 
myndighederne i den eller de medlemsstater, hvis område er berørt. Anvendelse af 
tvangsindgreb hører udelukkende ind under de kompetente nationale myndigheder."

"Artikel 87

Stk. 2, litra b) støtte til uddannelse af personale og samarbejde om udveksling af personale, 
om udstyr og om kriminalitetsforskning".

3. Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om agenturet Europol har til 
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formål at skabe den retlige ramme for sammenlægningen af Den Europæiske Politienhed 
(Europol) og Det Europæiske Politiakademi (Cepol) til et EU-agentur, der bibeholder 
betegnelsen Europol som Den Europæiske Unions politiagentur for samarbejde og uddannelse 
inden for retshåndhævelse.

Dette forslag til forordning ophæver Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om 
oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) og Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. 
september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol).

Det foreliggende forslag har følgende mål:

a) at tilpasse Europol til kravene i Lissabontraktaten ved at fastlægge den retlige ramme for 
Europol i forordningen og indføre en mekanisme, så Europa-Parlamentet sammen med 
de nationale parlamenter kan kontrollere Europols aktiviteter

b) at nå målene i Stockholmprogrammet ved at gøre Europol til "et knudepunkt for 
informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder" og 
indføre europæiske uddannelsesordninger og udvekslingsprogrammer for alle relevante 
fagfolk inden for retshåndhævelse på nationalt plan og EU-plan

c) at tillægge Europol nye ansvarsområder, så det kan yde mere udstrakt støtte til de 
retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne. Dette sker med Europols overtagelse 
af de opgaver, som nu påhviler Cepol med hensyn til uddannelse af retshåndhævende 
personale og udvikling af et europæisk program til uddannelse af retshåndhævende 
personale

d) at sikre Europol solide regler for persondatabeskyttelse

e) at forbedre forvaltningen af Europol ved at søge at opnå større effektivitet og tilpasse 
Europol til principperne i den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer.

4. Den Europæiske Politienhed (Europol) er Den Europæiske Unions agentur for det 
grundlæggende politisamarbejde og blev oprettet ved Rådets afgørelse 2009/371/RIA, og hvis 
funktion er at støtte de nationale retshåndhævende myndigheder såvel som det gensidige 
samarbejde for forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme.

Artikel 88 i TEUF foreskriver, at Europol skal reguleres gennem en forordning, der er 
vedtaget i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, og som omfatter procedurer der 
muliggør Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters overvågning af agenturets 
aktiviteter.

Det Europæiske Politiakademi (Cepol) blev på samme måde oprettet som et EU-agentur i 
2005 ved Rådets afgørelse 2005/681/RIA og har til opgave at tilrettelægge aktiviteterne i 
forbindelse med samarbejdet om uddannelse af politifolk. Dets formål er at fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaternes politikorps gennem organisering af kurser med en 
europæisk politidimension.

I henhold til Stockholmprogrammet skal Europol videreudvikles til et midtpunkt for 
udveksling af politiinformationer mellem EU's retshåndhævende agenturer og en 
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serviceplatform for politikorps under henvisning til nødvendigheden af at fremme projekter 
for europæisk politiuddannelse og udveksling af uddannelsesprogrammer for personer med 
ansvar for sikkerhed på nationalt såvel som på EU-plan, og i alt gives Cepol en central rolle.

Kommissionen foreslår som tidligere nævnt sammenlægning af Europol og Cepol i et nyt 
agentur (Europol, med sæde i agenturets nuværende hovedkvarter i Haag), hvilket man håber 
fører til omkostningsbesparelser og skabelsen af vigtige synergier mellem den operationelle 
og den uddannelsesmæssige aktivitet.

Ifølge begrundelsen til forslaget til forordning er forslaget i overensstemmelse med kravene i 
Lissabontraktaten. forventningerne i Stockholmprogrammet, prioriteterne i EU's strategi for 
indre sikkerhed i praksis og den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer.

5. EU har påvist, at der i det sidste årti har været en stigning i den organiserede og grove 
kriminalitet og også en stor diversificering i de kriminelle aktiviteter.

I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet fra november 2010 om EU's 
strategi for den indre sikkerhed i praksis, hvori opstilles fem målsætninger for et mere sikkert 
Europa, angives det, at det er åbenlyst, at de fleste EU-borgeres liv generelt forløber normalt 
og relativt sikkert; men det er også sikkert, at samfundet står over for alvorlige trusler mod 
sikkerheden, som bliver flere og flere og mere og mere forskelligartede. Mange af de store 
sikkerhedsmæssige udfordringer går på tværs af grænserne og berører mange forskellige 
sektorer i samfundet. Borgerne er bekymrede for, at en medlemsstat ikke selv kan reagere på 
disse trusler, og det er derfor tilrådeligt, at Den Europæiske Union øger sine tiltag mod 
organiseret kriminalitet og terrorisme. I Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet 
og Rådet foreslås det at samarbejde for at være mere effektiv i bekæmpelsen og forebyggelsen 
af grov kriminalitet og organiseret kriminalitet, terrorisme og it-kriminalitet, for at styrke 
forvaltningen af vore ydre grænser og øge modstandskraften over for naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer.

Europol anfører, at den grove og organiserede kriminalitet er et stadigt mere dynamisk og 
kompliceret fænomen og fortsat udgør en væsentlig trussel mod sikkerhed og velstand i EU. I 
Europols undersøgelse anføres det desuden, at virkningerne af globalisering i samfundet og i 
erhvervslivet også har skabt grobund for betydelige nye varianter af kriminel virksomhed, 
hvor kriminelle netværk udnytter huller i loven, internettet og vilkårene under den 
økonomiske krise til at opnå en ulovlig fortjeneste uden nogen særlig risiko. Grov kriminalitet 
påfører ofrene stadig mere alvorlig skade, medfører omfattende økonomiske tab og 
undergraver følelsen af sikkerhed, uden hvilken man ikke effektivt kan udøve sin ret til frihed 
og de individuelle rettigheder. Ikke alene udgør forbrydelser som menneskehandel, ulovlig 
handel med narkotika og skydevåben, økonomisk kriminalitet, såsom korruption, bedrageri og 
hvidvaskning af penge, ulovlig dumpning af affald i og uden for Europa og it-kriminalitet en 
trussel mod den personlige og økonomiske sikkerhed for folk, der bor i Europa, men de 
genererer også et enormt kriminelt udbytte, der øger de kriminelle netværks magt og berøver 
de offentlige myndigheder indtægter, som de har hårdt brug for. Terrorisme er fortsat en stor 
trussel mod sikkerheden i EU, da de europæiske samfund stadig er sårbare over for 
terrorangreb. Kriminalitet er et af de fem emner, der optager EU-borgerne mest, og det er 
derfor nødvendigt at disponere over EU-agenturerne, som effektivt støtter samarbejde, 
informationsudveksling og uddannelse inden for retshåndhævelse.
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6.  For så vidt angår Spanien, og under hensyntagen til den spanske regerings rapport, er, 
må der generelt gives en positiv vurdering af forslaget, som hilses velkomment, fordi det 
opfylder mandatet fra traktaten for Den Europæiske Unions funktionsområde, idet Europol 
skal være reguleret af en forordning, og den parlamentariske kontrol med agenturets 
aktiviteter og ansvar skal sikres, i henhold til tidligere nævnte artikel 88 i TEUF.

Ikke desto mindre bør der gives nye impulser til den fulde udnyttelse af Europols nuværende 
kompetencer, som endnu ikke er udviklet til fuld tilfredshed, og før dets kapaciteter og 
kompetencer øges, bør den ydeevne, det allerede besidder, forbedres. Siden man har 
anerkendt af nødvendigheden af at øge og forbedre medlemsstaternes samarbejde med 
Europol ved at tilføre flere og bedre oplysninger set fra et politimæssigt synspunkt, er det ikke 
nødvendigt at øge medlemsstaternes forpligtelser ved hjælp af sanktionsmekanismer eller 
lignende, men snarere at tilskynde til de nødvendige forbedringer. Det bør sikres, at 
medlemsstaterne har fortrinsret hvad angår styringen af agenturet.

Med hensyn til sammenlægningen af Europol og Cepol, der i princippet er skitseret som den 
førstes overtagelse af den anden, ser den spanske regering ligesom størstedelen af 
medlemsstaterne ikke hvilke fordele det kan give, og desuden kan det siges, at aktiviteterne 
for politiuddannelse kan blive påvirket af en forventet flytning af ressourcerne fra 
uddannelsesaktiviteter til operationelle aktiviteter.

7.  Som det fremgår af det foregående punkt angiver den spanske regering i sin rapport, at 
det forelagte forslag til forordning, ikke fuldt ud er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet navnlig på grund af Europols overtagelse af agenturet Cepol. Nærmere 
bestemt fastslås det, at denne overtagelse kunne medføre, at der kunne være EU-bestemmelser 
om visse aspekter af politiuddannelsen i medlemsstaterne, hvis hensigtsmæssighed langt fra er 
påvist.

Med hensyn til proportionalitetsprincippet kan det fastslås, at under hensyntagen til artikel 88 
i TEUF, der er angivet i punkt 2 i denne begrundede udtalelse, og hvori Europols funktioner 
fastlægges, at Kommissionens forslag går længere end det strengt nødvendige for at sikre 
Europols funktion som støtte og samarbejdsredskab for polititjenesterne i medlemsstaterne.

Der er forskellige spørgsmål, der bør overvejes:

a) Europols foreslåede overtagelse af Cepol er et aspekt, der ikke er taget i betragtning i 
artikel 88 i TEUF

b) indførelsen af øgede forpligtelser for medlemsstaterne med hensyn til udveksling af 
oplysninger med agenturet eller nødvendigheden af at påbegynde undersøgelser, som 
foreslås af Europol, kan bringe det væsentligste i forholdet mellem politiagenturerne i 
medlemsstaterne og Europol i fare, nemlig den gensidige tillid, der er opbygget efter 
mange års arbejde, og overlæsse agenturet selv med oplysninger med meget lille værdi, 
som øger arbejdsmængden og bringer den nuværende effektivitet i fare

c) tabet af medlemsstaternes specifikke betydning i det nye agenturs forvaltningsorganer og 
-mekanismer

d) udvekslingen af information mellem agenturerne indbyrdes og med tredjeparter, som 
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ligeledes indvirker på den nuværende tillid mellem politiagenturer i medlemsstaterne og 
Europol.

Endelig bemærkes, at flere medlemsstater er bekymrede over Kommissionens høje 
ambitionsniveau i dens lovforslag, der går i retning af at udforme et europæisk agentur, 
Europol, som en rigtig operativ aktør, som en ny aktør inden for den europæiske sikkerhed, 
når de eneste operative aktører er - og forsat skal være det fremover - medlemsstaternes
polititjenester.

KONKLUSION

Af de fremsatte grunde mener Det Blandede Udvalg for Den Europæiske Union, at 
forslaget 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 ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet i den gældende traktat om Den Europæiske Union.

Denne begrundede udtalelse vil blive fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen inden for rammerne af den politiske dialog mellem de nationale 
parlamenter og Den Europæiske Unions institutioner.


