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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(66/2013)

Ärende: Motiverat yttrande från den spanska deputeradekammaren och spanska senaten 
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska 
unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) 
och 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 den spanska deputeradekammaren över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

MOTIVERAT YTTRANDE 4/2013 AV DEN 18 JUNI 2013 FRÅN DEN 
GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EU-FRÅGOR  OM FÖRSLAGET TILL 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM EUROPEISKA 
UNIONENS ORGAN FÖR SAMARBETE OCH FORTBILDNING INOM 

BROTTSBEKÄMPNING (EUROPOL) OCH OM UPPHÄVANDE AV BESLUT 
2009/371/RIF OCH 2005/681/RIF (COM(2013)0173 – 2013/0091(COD) – {SWD (2013) 

98 FINAL} {SWD (2013) 99 FINAL} {SWD (2013) 100 FINAL}) OCH DESS 
OFÖRENLIGHET MED SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

BAKGRUND

A. I protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som 
fogats till Lissabonfördraget från 2007 och som trädde i kraft den 1 december 2009, fastställs 
ett förfarande för att de nationella parlamenten ska kunna kontrollera att EU:s 
lagstiftningsinitiativ uppfyller subsidiaritetsprincipen. Protokollet har införlivats i spansk 
lagstiftning genom lag nr 24/2009 av den 22 december 2009 om ändring av lag nr 8/1994 av 
den 19 maj 1994. Den rättsliga grunden för detta motiverade yttrande utgörs framför allt av de 
nya artiklarna 3 j, 5 och 6 i lag nr 8/1994.

B. Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens 
organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande 
av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF har godkänts av kommissionen och översänts till 
de nationella parlamenten, som har åtta veckor på sig att kontrollera att det är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, vilket innebär till och med den 25 juni 2013.

C. Den 7 maj 2013 antog presidiet och talesmännen för den gemensamma kommittén för 
EU-frågor ett beslut om att granska detta EU-lagstiftningsinitiativ. Senator Juan Ramón 
Represa Fernández utsågs till föredragande, och kommittén begärde att den spanska 
regeringen skulle utarbeta en rapport i enlighet med artikel 3 j i lag nr 8/1994.

D. Regeringens rapport har mottagits. I den anges att förordningen, i sin nuvarande form, 
inte respekterar subsidiaritetsprincipen fullt ut, eftersom man överväger ett införlivande av 
Cepol i Europol. Närmare bestämt slår man fast att detta införlivande kan leda till en EU-
reglering av vissa aspekter av polisutbildningen i medlemsstaterna. Lämpligheten med en 
sådan reglering är långt ifrån påvisad. När det gäller proportionalitetsprincipen anges det att 
man efter en första behandling av kommissionens förslag kan anse att detta förslag går utöver 
vad som är strikt nödvändigt för att garantera Europols uppgifter när det gäller att stödja, 
stärka och fungera som samarbetsinstrument för medlemsstaternas polistjänster. Rapporten 
från det baskiska parlamentet har även inkommit, i vilken det bekräftas att initiativet 
respekterar subsidiaritetsprincipen.

E. Vid sammanträdet den 18 juni 2013 antog den gemensamma kommittén för EU-frågor 
följande yttrande:



CM\941224SV.doc 3/7 PE514.701v01-00

SV

MOTIVERAT YTTRANDE

1. – I artikel 5.1 i fördraget om Europeiska unionen påvisas att ”principerna om 
subsidiaritet och proportionalitet ska styra utövandet av dessa befogenheter”. I artikel 5.3 i 
samma fördrag anges det att ”enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där 
den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den 
planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på 
central nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens 
omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå”.

2. – Det analyserade förslaget till lagstiftningsinitiativ bygger på artiklarna 88 och 87.2 b 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

”Artikel 88

1. Europols uppgift ska vara att stödja och stärka medlemsstaternas polismyndigheters 
och andra brottsbekämpande organs insatser samt deras ömsesidiga samarbete för att 
förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater, 
terrorism och sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas 
av unionens politik.

2. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet reglera Europols struktur, arbetssätt, verksamhetsområde och 
uppgifter. Dessa uppgifter får omfatta

a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information, särskilt från 
medlemsstaternas myndigheter eller från ett tredjelands myndigheter eller från utomstående 
organ,

b) samordning, organisering och genomförande av utredningar och operativa insatser 
tillsammans med medlemsstaternas behöriga myndigheter eller inom gemensamma 
utredningsgrupper, i förekommande fall i samverkan med Eurojust.

Dessa förordningar ska även fastställa närmare bestämmelser för den kontroll av Europols 
verksamhet som Europaparlamentet utför under medverkan av de nationella parlamenten.

3. Europols alla operativa insatser ska genomföras i samverkan och i samförstånd med 
myndigheterna i den eller de medlemsstater vars territorium berörs. Tvångsåtgärder får 
genomföras endast av de behöriga nationella myndigheterna.”
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”Artikel 87

2. b) stöd till utbildning av personal samt samarbete om personalutbyte, utrustning och 
kriminalteknisk forskning,

3. – Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europol är att 
skapa den rättsliga ramen för sammanslagningen av Europeiska polismyndigheten (Europol) 
och Europeiska polisakademin (Cepol) till en enda EU-byrå. Denna byrå skulle i egenskap av 
Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning även i 
fortsättningen kallas för Europol.

Detta förslag till förordning upphäver rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om 
inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) liksom rådets beslut 2005/681/RIF av den 
20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol).

Det analyserade förslaget har följande syften:

a) Anpassa Europol till Lissabonfördragets krav genom att inrätta den rättsliga ramen för 
Europol samt genom att införa en mekanism för kontroll av Europols verksamhet som skulle 
vara Europaparlamentets uppgift att genomföra under medverkan av de nationella 
parlamenten.

b) Uppnå målen i Stockholmsprogrammet genom att omvandla Europol till ”ett nav för 
informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter” och utarbeta 
europeiska fortbildningsprogram och utbytesprogram för samtliga berörda yrkesverksamma 
inom brottsbekämpning nationellt och på EU-nivå.

c) Ge Europol nya behörigheter, så att myndigheten kan erbjuda medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter ett starkare stöd. Europol skulle också ta över Cepols 
nuvarande uppdrag att fortbilda tjänstemän inom brottsbekämpning och utveckla ett program 
för fortbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning.

d) Garantera Europol en stark ordning för personuppgiftsskydd.

e) Förbättra Europols styrelseformer genom att eftersträva ökad effektivitet och anpassa 
myndigheten till de principer som anges i den gemensamma strategin om decentraliserade 
EU-organ.

4. – Europeiska polisbyrån (Europol) är det EU-organ för polissamarbete som inrättades 
genom rådets beslut 2009/371/RIF och vars uppgift är att stödja medlemsstaternas 
polismyndigheters och andra brottsbekämpande organs insatser samt deras ömsesidiga 
samarbete för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism.

I artikel 88 i EUF-fördraget föreskrivs att Europol ska regleras genom en förordning som 
antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och som innehåller förfaranden 
som gör det möjligt för Europaparlamentet och de nationella parlamenten att kontrollera 
byråns verksamhet.
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På samma sätt inrättades Europeiska polisakademin (Cepol) som ett av Europeiska unionens 
organ 2005 genom rådets beslut 2005/681/RIF, med ansvar för verksamhet relaterad till 
samarbete på området för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning.  Syftet med 
Cepol är att förbättra samverkan mellan medlemsstaternas brottsbekämpande enheter genom 
organisering av utbildningsverksamhet inriktad på europeiskt polisarbete.

I Stockholmsprogrammet efterlyses en utveckling av Europol till ett centrum för 
informationsutbyte mellan byråer för efterlevnad av Europeiska unionens lagstiftning och en 
plattform för brottsbekämpande myndigheter. Man betonar behovet av att aktivera europeiska 
polisutbildningsprojekt och utbyte av utbildningsprogram för personal med ansvar för 
säkerhetsfrågor både på nationell nivå och på EU-nivå. Cepol skulle inneha en central roll i all 
denna verksamhet.

Såsom redan nämnts, föreslår kommissionen att Europol och Cepol slås samman i en ny byrå 
(Europol, med säte i denna byrås nuvarande lokaler i Haag). Med detta förslag förväntar sig 
kommissionen att minska kostnaderna och skapa viktiga synergier mellan de operativa och 
utbildningsrelaterade verksamheterna.

Enligt motiveringen till detta förslag till förordning är förslaget förenligt med
Lissabonfördragets krav, Stockholmsprogrammets prognoser, de prioriteringar som anges i 
strategin för den inre säkerheten i praktiken och den gemensamma strategin för EU:s 
decentraliserade organ.

5. – EU har konstaterat att den allvarliga och organiserade brottsligheten ökat under det 
senaste årtiondet samtidigt som brotten blivit mer varierade.

I kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet från november 2010 om EU:s 
strategi för den inre säkerheten i praktiken, i vilket fem åtgärder för ett säkrare Europa 
fastställs, sägs det att det är uppenbart att de flesta av EU:s invånare har förmånen att leva sitt 
vardagsliv i relativ säkerhet. Det är emellertid även sant att samhället står inför allvarliga och 
växande säkerhetshot av alltmer varierande natur. Många av de säkerhetsutmaningar som vi 
står inför i dag är gränsöverskridande och sektorsövergripande till sin natur.  Ingen enskild 
medlemsstat kommer att kunna möta dessa hot på egen hand. Detta är något som oroar våra 
medborgare. Det vore därför önskvärt att Europeiska unionen ökar sina insatser mot 
organiserad brottslighet och terrorism. I kommissionens meddelande till Europaparlamentet 
och rådet föreslås på vilket sätt vi kan samarbeta för att bli mer effektiva när det gäller att 
bekämpa och förebygga allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism och it-brottslighet, 
stärka förvaltningen av våra yttre gränser och öka samhällets förmåga att stå emot såväl 
naturkatastrofer som katastrofer orsakade av människor.

Enligt Europol är allvarlig och organiserad brottslighet en alltmer dynamisk och komplex 
företeelse som fortsatt utgör ett hot mot EU:s säkerhet och välstånd. I den undersökning som 
utarbetats av Europol betonas att globaliseringens effekter i samhället och företagen också har 
påskyndat framväxten av betydande nya former av brottslig verksamhet som bygger på att 
kriminella nätverk utnyttjar kryphål i lagstiftningen, internet och förhållanden som hänger 
samman med den ekonomiska krisen för att generera olagliga vinster med låg risk. Grova 
brott tillfogar offren både allvarlig skada och stora ekonomiska förluster samt undergräver 
den känsla av säkerhet som är en förutsättning för att människor i praktiken ska kunna utöva 
sin frihet och sina individuella rättigheter. Brott såsom människohandel, handel med otillåtna 
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preparat och skjutvapen, ekonomiska brott såsom korruption, bedrägeri och penningtvätt, 
olaglig dumpning av avfall inom och utanför Europa samt it-brottslighet inte bara hotar den 
personliga och ekonomiska säkerheten för människor i EU, utan genererar också enorma 
olagliga vinster som stärker de kriminella nätverkens makt och berövar myndigheterna 
välbehövliga intäkter. Terrorismen utgör fortfarande ett av de största hoten mot EU:s 
säkerhet, i och med att samhällena i Europa fortfarande är sårbara för terroristattacker. 
Brottsligheten är en av de fem frågor som EU-medborgare oroar sig för mest. Det behövs 
därför EU-organ som på ett effektivt och ändamålsenligt sätt stöder samarbetet, 
informationsutbytet och utbildningen inom brottsbekämpningen.

6.- När det gäller vårt land, och med beaktande av den spanska regeringens rapport, måste 
man generellt göra en positiv bedömning av förslaget och välkomna det eftersom det 
uppfyller mandatet i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, dvs. att Europol ska 
regleras genom en förordning och att man dessutom måste garantera parlamentarisk kontroll 
av byråns verksamhet och ansvar, i enlighet med bestämmelserna i den tidigare nämnda 
artikel 88 i EUF-fördraget.

Man borde dock ge nya impulser för att Europols nuvarande befogenheter, som ännu inte 
tillämpas på ett helt tillfredsställande sätt, ska kunna utvecklas full ut. Innan kapaciteten eller 
befogenheterna ökas bör därför resultaten av de nuvarande befogenheterna förbättras. 
Samtidigt som vi inser att det finns ett behov att öka och förbättra medlemsstaternas 
samarbete med Europol så att de bidrar med mer uppgifter av högre kvalitet som är relevanta 
för brottsbekämpningen, förefaller det inte nödvändigt att stärka medlemsstaternas 
skyldigheter genom sanktionsmekanismer eller liknande, utan man bör snarare försöka främja 
den förbättring som behövs. Det bör även garanteras att medlemsstaterna har företräde i 
styrningen av Europol.

När det gäller sammanslagningen av Europol med Cepol, vilken i princip utformats så att 
Cepol införlivas i Europol, ser den spanska regeringen, liksom majoriteten av 
medlemsstaterna, inte vilka fördelar detta skulle kunna få. Dessutom kan man säga att 
utbildningen på brottsbekämpningsområdet skulle komma att påverkas av en förväntad 
omplacering av medel från utbildningsverksamhet till operativ verksamhet.

7.- Såsom redan nämns i föregående punkt har rapporten från den spanska regeringen 
mottagits, i vilken det anges att det förslag till förordning som nu analyseras inte respekterar 
subsidiaritetsprincipen fullt ut, eftersom man överväger ett införlivande av Cepol i Europol. 
Närmare bestämt skulle detta införlivande kunna leda till en EU-reglering av vissa aspekter av 
polisutbildningen i medlemsstaterna. Lämpligheten med en sådan reglering är långt ifrån 
påvisad.

När det gäller proportionalitetsprincipen måste man med hänsyn till artikel 88 i EUF-
fördraget, som återges i punkt 2 i detta motiverade yttrande, och där Europols uppgifter 
fastställs, påpeka att detta förslag skulle kunna anses gå utöver vad som är strikt nödvändigt 
för att garantera Europols uppgifter när det gäller att stödja, stärka och fungera som 
samarbetsinstrument för medlemsstaternas polistjänster.
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Flera aspekter, såsom följande, skulle behöva beaktas:

a) Det avsedda införlivandet av Cepol i Europol, vilket är en aspekt som inte beaktas i 
artikel 88 i EUF-fördraget.

b) Fastställandet av stärkta skyldigheter för medlemsstaterna när det gäller 
informationsutbytet med Europol eller behovet att inleda utredningar på förslag av Europol, 
något som kan äventyra kärnan i förbindelserna mellan medlemsstaternas polisbyråer och 
Europol, dvs. det ömsesidiga förtroende som skapats genom flera års arbete, och översvämma 
byrån med uppgifter av begränsat värde, vilket ökar arbetsbördan och sätter dess nuvarande 
effektivitet på spel.

c) Medlemsstaternas minskade roll i den nya byråns organ och förvaltningsmekanismer.

d) Informationsutbytet mellan byråerna och med tredje parter, vilket även skulle påverka 
det nuvarande förtroendet mellan medlemsstaternas polisbyråer och Europol.

Slutligen finns det skäl att påpeka att flera medlemsstater är oroade över att kommissionens 
alltför stora ambitioner i lagstiftningsförslaget tyder på att man vill omvandla en EU-byrå 
(Europol) till en verklig operativ aktör, såsom ytterligare en ny aktör inom den europeiska 
säkerheten, samtidigt som de enda operativa aktörerna är – och även i framtiden bör vara –
medlemsstaternas poliskårer.

SLUTSATS

Av redovisade skäl anser den gemensamma kommittén för EU-frågor att förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för 
samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av 
beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, som 
fastställs i det gällande fördraget om Europeiska unionen.

Detta motiverade yttrande översänds till Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
inom ramen för den politiska dialogen mellan de nationella parlamenten och EU:s 
institutioner.


