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Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Oμοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 

την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 
εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας.

Tο αυστριακό Oμοσπονδιακό Συμβούλιο υπέβαλε την συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη 
σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση κανονισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη, βάσει του άρθρου 23ζ, παράγραφος 1, του ομοσπονδιακού 
συνταγματικού νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας της αρμόδιας για θέματα 
ΕΕ επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της 14ης Mαΐου 2014

COM (2014) 180 τελικό

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για 
τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου

A. Αιτιολογημένη γνώμη

Το παρόν σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

B. Λόγοι

O προτεινόμενος κανονισμός προβλέπεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα κανονισμό (ΕK) 
αριθ. 834/2007. Mε την αναδιατύπωση, η Επιτροπή αντιδρά, σύμφωνα με δικές της 
πληροφορίες, στη δυναμική ανάπτυξη της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς βιολογικών 
προϊόντων και στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.   
Προβλέπεται η ενίσχυση και εναρμόνιση των κανόνων παραγωγής, κυρίως μέσω της 
κατάργησης των εξαιρέσεων, και η βελτίωση του συστήματος ελέγχου.  Για παράδειγμα, στο 
μέλλον, τα γεωργικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των βιολογικών 
μεταποιημένων προϊόντων επιτρέπεται να είναι αποκλειστικά και μόνον βιολογικής 
προέλευσης. H απαίτηση υποχρεωτικής ετήσιας εξακρίβωσης της συμμόρφωσης όλων των 
επιχειρήσεων καταργείται, οι επιχειρήσεις με προφίλ χαμηλού κινδύνου ελέγχονται 
σπανιότερα η με απλούστερες διαδικασίες, ενώ οι έλεγχοι εστιάζονται περισσότερο σε 
επιχειρήσεις με προφίλ υψηλότερου κινδύνου. Καθιερώνεται σύστημα ομαδικής 
πιστοποίησης για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό τη μείωση των δαπανών 
ελέγχου και πιστοποίησης και του συναφούς διοικητικού φόρτου και την βελτίωση των 
δυνατοτήτων εμπορικής διάθεσης. Βελτιώνεται η ιχνηλασιμότητα, με σκοπό να καταστεί 
δυσκολότερη η απάτη.

H πρόταση βασίζεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
κυρίως στο άρθρο 42 παράγραφος 1 και στο άρθρο 43 παράγραφος 2 και πρόκειται για 
συντρέχουσα αρμοδιότητα κατά την έννοια του άρθρου 4 της ΣΛΕΕ.

Aν και ένα σύστημα βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων που 
να καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ δείχνει κατά βάση σκόπιμο, πρέπει, ωστόσο, να επισημανθούν 
τα εξής όσον αφορά την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας:

- Σχετικά με το άρθρο 17 της πρότασης κανονισμού (Θέσπιση έκτακτων κανόνων 
παραγωγής)
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Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται ότι στο εξής εξαιρέσεις θα εκχωρούνται μόνο σε 
περιπτώσεις καταστροφών. Ωστόσο, θα έπρεπε να εξακολουθήσει να υπάρχει σε εθνικό 
επίπεδο σχετικό περιθώριο ελιγμών για την διατήρηση της βιολογικής γεωργίας υπό 
ορισμένες συνθήκες. Παράγοντες, όπως οι επιπτώσεις των κλιματικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων και οι περιορισμοί λόγω γεωγραφικών και διαρθρωτικών 
συνθηκών μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδιες ελλείψεις βιολογικών πρώτων υλών (π.χ.: 
σπόρων και ζωοτροφών). Επειδή οι παράγοντες αυτοί αφορούν εν μέρει μόνο συγκεκριμένες 
περιοχές ενός κράτους μέλους και/ή δεν είναι προβλέψιμοι, είναι στην προκειμένη περίπτωση 
προτιμότερο να υπάρχουν εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις αντί για ένα σύστημα που να 
καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ, ούτως ώστε να εξακολουθήσει να υπάρχει σχετική ευελιξία. 

- Σχετικά με το άρθρο 20 της πρότασης κανονισμού (παρουσία μη εγκεκριμένων 
προϊόντων και ουσιών)

Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό ένα σύστημα για τον ορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων, 
των όρων, της εφαρμογής και της ρύθμισης οριακών τιμών που να καλύπτει ολόκληρη την 
ΕΕ. Είναι υπερβολικά διαφορετικές οι γεωργικές διαρθρώσεις στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Ειδικά για την Αυστρία, η προβλεπόμενη ρύθμιση θα επέφερε σημαντικά μειονεκτήματα. 
Λόγω των μικρών διαστάσεων των γεωργικών εκτάσεων και του γεγονότος ότι, κατά 
συνέπεια, πολλές από αυτές συνορεύουν μεταξύ τους δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ή 
έως μια συγκεκριμένη οριακή τιμή το ενδεχόμενο μόλυνσης και επομένως ανίχνευσης μη 
εγκεκριμένων προϊόντων και ουσιών.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα ήταν δίκαιο να τιμωρηθεί μια βιολογική γεωργική 
εκμετάλλευση με την αφαίρεση από τα προϊόντα της ιδιότητας του βιολογικού προϊόντος, 
εξαιτίας της εφαρμογής σε γειτονική της γεωργική εκμετάλλευση μιας μορφής καλλιέργειας 
επί της οποίας δεν έχει καμία επιρροή και της συνακόλουθης ενδεχόμενης μόλυνσης των 
προϊόντων της, τα οποία καλλιεργούνται σε έκταση βιολογικής καλλιέργειας. 

H προσκόμιση αποδείξεων για την λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας είναι 
δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και ο έλεγχος συνεπάγεται σημαντικό γραφειοκρατικό 
φόρτο. Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή κρίνεται υπερβολική και δυσανάλογη.

- Mεταβατική περίοδος για τις υπάρχουσες και αναγνωρισμένες βιολογικές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις

Στην πρόταση κανονισμού δεν προβλέπεται καμία μεταβατική περίοδος για τις υπάρχουσες 
και αναγνωρισμένες βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί σε 
αυτές τις εκμεταλλεύσεις ασφάλεια δικαίου και σχεδιασμού μέχρι το 2020 για την περίοδο 
εφαρμογής του προγράμματος ÖPUL, η οποία το 2017 θα έχει ήδη αρχίσει, υπάρχει μεν 
δυνατότητα ορισμού μεταβατικής περιόδου μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξης, όμως δεν 
υπάρχει καμία βεβαιότητα. Kατά συνέπεια, είναι αναγκαία μία μεταβατική περίοδος 
τουλάχιστον ίσης διάρκειας. Aυτή η παραχώρηση μεταβατικής περιόδου πρέπει να 
συμπληρωθεί στην παρούσα πρόταση. Διαφορετικά, πρέπει να προβλεφθεί ανάλογο εθνικό 
χρονικό περιθώριο για το προαναφερόμενο ζήτημα.

- Δυνατότητα χρονικά περιορισμένης έγκρισης «μη βιολογικών συστατικών»

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα χρονικά περιορισμένης έγκρισης της 
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χορήγησης άδειας για «μη βιολογικά συστατικά» για τα επεξεργασμένα τρόφιμα από τα 
επιμέρους κράτη μέλη, σε περίπτωση που σε ένα κράτος μέλος υπάρχει προσωρινά έλλειψη 
μεμονωμένων συστατικών βιολογικής ποιότητας.

Προκειμένου να μην αποδυναμωθούν η τοπική παραγωγή και η κατανάλωση τοπικών 
προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την προστασία του κλίματος, πρέπει να διατηρηθεί η σημερινή 
ρύθμιση που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της 
Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (μεταξύ άλλων σχετικά με την έγκριση από τα κράτη μέλη).

H χορήγηση άδειας για χρήση συμβατικών σπόρων σε περίπτωση έλλειψης βιολογικών 
σπόρων για τη διάθεση στο εμπόριο αναγκαίων ειδών πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή.

- Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Όπως σε διάφορες άλλες προτάσεις που ακολούθησαν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, η Επιτροπή διατηρεί και στην παρούσα πρόταση κανονισμού το δικαίωμα να 
θεσπίσει πληθώρα λεπτομερών ρυθμίσεων υπό μορφή αμέτρητων κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων. Mε αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή αποκτά τη δυνατότητα να θεσπίσει στο μέλλον 
λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με επιμέρους πτυχές της παραγωγής, της επισήμανσης, της 
εμπορίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και του ελέγχου.   Υπενθυμίζεται η ανακοίνωση 
της αρμόδιας για θέματα ΕΕ επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 
23ζ, παράγραφος 4, του ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου της 3ης Δεκεμβρίου 2013, 
στην οποία επικρίνεται, μεταξύ άλλων, η συχνότητα της εφαρμογής κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων και η παρούσα πρόταση κανονισμού θεωρείται επίσης παράδειγμα προβληματικής 
συσσώρευσης υπερβολικού αριθμού κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η πρόταση συνάδει με τις 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Από τη σκοπιά του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου όμως, η πρόταση είναι, εξαιτίας του 
μεγάλου αριθμού κατ' εξουσιοδότηση πράξεων πολύ αβέβαιη ως προς τα πραγματικά 
αποτελέσματά της και δεν μπορεί να γίνει κατανοητή και να αξιολογηθεί ως σύνολο ούτε από 
ποιοτική ούτε από ποσοτική άποψη.

Λόγω της αβεβαιότητας αντίθετα προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου 2 των 
Συνθηκών απουσιάζουν χρήσιμα στοιχεία με τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν

• η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την επίτευξη του στόχου καθώς και το 
ερώτημα εάν αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε επίπεδο Ένωσης, και

• οι επιπτώσεις της πρότασης και βέβαια η οικονομική επιβάρυνση και ο διοικητικός 
φόρτος που προκύπτουν για τα κράτη μέλη. 

H έλλειψη επαρκών στοιχείων αποτελεί ωστόσο από μόνη της τυπική παραβίαση της αρχής 
της επικουρικότητας. Τούτο ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό σε συνάρτηση με τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, επειδή στην περίπτωσή τους δεν προβλέπεται έλεγχος της 
επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια.
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Σύμφωνα με την παλαιά ευρωπαϊκή θεμελιώδη αρχή περί μη δυνατότητας περαιτέρω 
μεταβίβασης εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων (potestas delegata non delegatur), οι 
εξουσιοδοτήσεις για έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τις Συνθήκες πρέπει 
να ερμηνεύονται περιοριστικά. O αριθμός κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται 
στην προκειμένη περίπτωση και ο αβέβαιος χαρακτήρας τους αντιβαίνει σε αυτήν την αρχή 
περί ερμηνείας.

Ο αριθμός των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων είναι υπερβολικός και θα πρέπει να περιοριστεί 
σε έναν απόλυτο ελάχιστο αριθμό, ώστε η παρούσα πρόταση να συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επιπλέον θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς ο 
στόχος, το περιεχόμενο και το πεδίο ισχύος των μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων που θα 
εξακολουθούν ακόμα να υφίστανται.


