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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Angående: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning 
av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/XXX [Official controls Regulation] och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(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.

Det österrikiska förbundsrådet har sänt bifogade yttrande över förslaget till förordning.

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

Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådets EU-utskott av den 14 maj 2014 i 
enlighet med artikel 23g.1 i Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (lag om förbundsstatens 
författning) jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

COM(2014)0180

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/XXX [Official controls Regulation] och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 834/2007

A. Motiverat yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

Den föreslagna förordningen ska ersätta gällande förordning (EG) nr 834/2007. 
Omarbetningen är enligt kommissionen ett svar på den dynamiska utvecklingen på den 
kraftigt växande marknaden för ekologiska produkter och nya mönster i konsumenternas och 
företagens förväntningar. Produktionsregler ska skärpas och harmoniseras framför allt genom 
att undantag avskaffas, och kontrollsystemet ska förbättras. Till exempel ska nu samtliga 
ingredienser av jordbruksursprung som ingår i bearbetade ekologiska produkter vara 
ekologiska. Kravet på årliga kontroller av samtliga företag avskaffas. Företag med lägre 
riskprofil kommer att kontrolleras mindre ofta eller på enklare sätt, medan företag med högre 
risk kommer att bli föremål för mer riktade kontroller. För småjordbrukare införs ett system 
för gruppcertifiering i syfte att minska kostnaderna för inspektion och certifiering och den 
administrativa bördan och för att förbättra avsättningsmöjligheterna på marknaden. 
Spårbarheten förbättras så att eventuella bedrägerier blir svårare.

Förslaget grundas på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 42.1 och 43.2. Det handlar om ett delat befogenhetsområde i enlighet med 
artikel 4 i EUF-fördraget.

Att reglera ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter på EU-nivå är i 
princip lämpligt. Följande kan dock konstateras när det gäller respekten för subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna: 

- Artikel 17 i förslaget till förordning (Produktionsregler vid exceptionella 
omständigheter)

I många fall medges nu undantag endast i katastrofsituationer. Istället bör ett visst nationellt 
handlingsutrymme finnas kvar för att upprätthålla ekologisk produktion under vissa 
omständigheter. Skäl såsom följder av klimatförhållanden, katastrofsituationer och 
begränsningar på grund av geografiska och strukturella omständigheter är orsaker till plötsliga 
flaskhalsar för ekologiska insatsvaror (t.ex. utsäde och foder). Dessa skäl är delvis endast 
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relevanta i vissa delar av en medlemsstat och är inte alltid förutsägbara och därför är 
nationella eller regionala föreskrifter att föredra framför EU-föreskrifter för att kunna behålla 
en viss flexibilitet.

- Artikel 20 i förslaget till förordning (Förekomst av icke godkända produkter och 
ämnen)

En EU-reglering för fastställande av särskilda kriterier och villkor för tillämpning liksom 
reglering av gränsvärden kan inte accepteras.  Jordbruksstrukturerna i de enskilda 
medlemsstaterna är för olika. Särskilt för Österrike skulle den planerade regleringen vara 
förknippad med avsevärda nackdelar. På grund av de småskaliga markstrukturerna och de 
många angränsande markområdena kan kontaminering och därmed förekomst av icke tillåtna 
produkter och ämnen inte uteslutas helt eller inom en visst gränsvärde.

Här vore det inte rättvist att bestraffa ett ekologiskt jordbruk för en markgrannes driftsform 
utanför dess kontroll och en därmed förknippad möjlig kontaminering av dess produkter på en 
ekologisk areal, genom att låta dess produkter förlora sin ekologiska status.

Att visa att man vidtagit alla lämpliga skyddsåtgärder är knappast möjligt i praktiken och 
kontrollen skulle vara förknippad med avsevärd byråkrati.  Denna bestämmelse måste därför 
anses vara alltför långtgående och otillbörlig.

- Övergångsperiod och för existerande och erkända ekologiska jordbruk

I förslaget till förordning finns ingen övergångsperiod för existerande och erkända ekologiska 
jordbruk. För att säkerställa rätts- och planeringssäkerhet för dessa företag inom ramen för det 
österrikiska programmet för bidrag till extensiva som är förenliga med kraven på miljöskydd 
och naturvård (ÖPUL), från 2017 fram till 2020, är det visserligen möjligt att detta kan ske 
genom delegerade rättsakter men detta är ingalunda säkert. Därmed krävs det en minst så lång 
övergångsperiod. Förslaget till förordning bör därför kompletteras med en sådan 
övergångsperiod. I annat fall man säkerställa ett motsvarande nationellt handlingsutrymme för 
den beskrivna problematiken.

- Möjlighet till ett tidsbegränsat undantag för icke-ekologiska ingredienser

Det bör även i framtiden finnas möjlighet för enskilda medlemsstater att bevilja 
tidsbegränsade tillstånd för icke-ekologiska ingredienser i bearbetade livsmedel om enskilda 
ekologiska ingredienser tillfälligtvis inte skulle finnas tillgängliga i den berörda 
medlemsstaten.

För att inte försvaga regional produktion och konsumtion av regionala produkter, inte minst 
med tanke på klimatskyddet, bör de gällande reglerna i artiklarna 28 och 29 i kommissionens 
förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
834/2007 (bland annat när det gäller tillstånd på medlemsstatsnivå) behållas. 

Liksom tidigare bör det vara möjligt att bevilja tillstånd för konventionellt utsäde om 
ekologiskt utsäde av den regionala sort som krävs för saluföringen inte skulle finnas 
tillgängligt.
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- Delegerade akter

Liksom i andra förslag sedan Lissabonfördragets ikraftträdande behåller kommissionen även i 
detta förslag till förordning rätten till kompletterande detaljreglering i form av otaliga 
delegerade akter. Därigenom kommer kommissionen i framtiden att utfärda detaljerade regler 
om enskilda aspekter av produktion, märkning, saluföring, lagring, transport och kontroll. I 
detta sammanhang erinras det om meddelandet från det österrikiska förbundsrådets 
EU-utskott enligt artikel 23f.4 i B-VG av den 3 december 2013 där kritik bland annat riktas 
mot att delegerade akter används så ofta. Även detta förslag till förordning är ett exempel på 
en massiv och problematisk ansamling av delegerade akter.

Av ovannämnda skäl anses att förenlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
inte föreligger.

Förbundsrådet anser dock att de faktiska effekter som förslaget får är mycket vaga på grund 
av det stora antalet delegerade akter och att det varken kvalitativt eller kvantitativt går att 
kartlägga och utvärdera förslaget i sin helhet.

På grund av denna vaghet, som står i strid med bestämmelserna i artikel 5 i protokoll 2 till 
fördragen, saknades det meningsfull information för att kunna bedöma

• hur effektiva åtgärderna är för att målen ska uppnås, och huruvida dessa åtgärder 
måste genomföras på unionsnivå, och

• vilka effekter förslaget får, inte minst när det gäller de ekonomiska och administrativa 
bördorna för medlemsstaterna.

Om tillräcklig information saknas utgör redan detta i sig en formell överträdelse av 
subsidiaritetsprincipen. Detta gäller desto mer i sammanhang med delegerade akter eftersom 
de nationella parlamenten inte kommer att få göra någon prövning av subsidiaritetsprincipen. 

Enligt den gamla europeiska rättsprincipen ”potestas delegata non delegatur” bör man i 
enlighet med fördragen göra en restriktiv tolkning av möjligheterna till delegerade akter. Det 
stora antal delegerade akter och deras vaghet står i strid med denna tolkningsprincip.

Antalet delegerade akter är överdrivet och måste därför begränsas till ett absolut minimum så 
att det aktuella förslaget blir förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
Dessutom måste mål, innehåll och tillämpningsområde för de delegeringar av befogenhet som 
därefter kvarstår fastställas klart och tydligt.


