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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 
2001/113/ΕΚ και 2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

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

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, γνωμοδότηση του αυστριακού Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της 
24ης Μαΐου 2012

που εκδόθηκε 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

COM(2012) 150 τελικό

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ, 2001/113/ΕΚ και
2001/114/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή
(77810/EUXXIV.GP)

A. Γνωμοδότηση

Το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

B. Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχεδόν καμία αυτόνομη 
νομοθετική εξουσία. Οι πράξεις παραγώγου δικαίου αποτελούν λεπτομερείς κανόνες, οι 
οποίοι εγκρίνονται μεν από το Συμβούλιο ή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ως 
βασικές νομικές πράξεις αλλά λόγω του λεπτομερειακού χαρακτήρα τους η επεξεργασία τους 
από το Συμβούλιο δεν κρίνεται σκόπιμη, και συνεπώς πρέπει να αναπέμπονται από το 
Συμβούλιο στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ. Η χρήση των 
εκτελεστικών πράξεων (Επιτροπολογία) αποτελεί ένα πολύ πρακτικό μέσο για την 
επεξεργασία περίπλοκων ρυθμίσεων, ωστόσο εγείρει το ερώτημα κατά πόσο είναι 
δημοκρατικές τέτοιου είδους ρυθμίσεις ή εάν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας. 
Δεν είναι σαφές σε ποια έκταση τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη 
γνώμη τους.

Στην παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται λόγος για μια «νέα φιλοσοφία» 
και αντίστοιχη προσαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε απαραίτητο να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου.

Όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας, διαπιστώθηκε ότι η πρόταση εμπίπτει στην 
συντρέχουσα αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών και επομένως συνάδει με την αρχή 
της επικουρικότητας. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του αυστριακού Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν διασαφηνίζεται οριστικά εάν με την οδηγία για 
τους χυμούς φρούτων που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα την 27η Απριλίου 2012 
επαφίεται στα κράτη μέλη η αρμοδιότητα να καθορίσουν την ονομασία πώλησης των 
τροφίμων και σε ποιο βαθμό μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις επ' αυτού.
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Η δυνατότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ 
δεν συνάδει προφανώς με την εξουσία των εθνικών κοινοβουλίων να προβαίνουν σε έλεγχο 
της επικουρικότητας. Συνεπώς, το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευτεί συσταλτικά.

Η υπό εξέταση πρόταση έχει ακόμα μεγαλύτερες προεκτάσεις: Σε αντίθεση με το άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ, δεν ορίζεται διάρκεια για την αρμοδιότητα της Επιτροπής να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, ενώ προβλέπεται μεν ανάκληση της εξουσιοδότησης, χωρίς ωστόσο 
να καθορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία. Ο στόχος και το περιεχόμενο παραμένουν απόλυτα 
ασαφείς ενώ προσδιορίζεται μόνο το αντικείμενο - τεχνικά χαρακτηριστικά, ονομασίες 
πώλησης και ορισμοί. Κατ' αυτόν τον τρόπο ανατίθεται στην Επιτροπή ανεπαρκώς 
οριοθετημένη νομοθετική εξουσία σε τομείς που ενδέχεται ουσιαστικά να εμπίπτουν στις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών, για παράδειγμα όσον αφορά τις παραδοσιακές 
ή τοπικές ονομασίες. Τέλος, ενώ θα πραγματοποιείται διαβούλευση με εμπειρογνώμονες 
κατά την προετοιμασία των πράξεων αυτών, δεν προβλέπεται διορισμός εμπειρογνωμόνων 
για τη διαβούλευση αυτή από τα κράτη μέλη ή τα εθνικά κοινοβούλια.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή θεμελιώδη αρχή περί μη δυνατότητας περαιτέρω μεταβίβασης 
εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων (potestas delegata non delegatur) και, με βάση το σύστημα των 
συνθηκών για τις αρμοδιότητες της Ένωσης, που διέπεται από την αρχή της δοτής 
αρμοδιότητας, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν τη δυνατότητα να 
μεταβιβάζουν νομοθετικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, στερώντας από τα εθνικά 
κοινοβούλια της δυνατότητα ελέγχου της επικουρικότητας. Ωστόσο, αυτό ακριβώς πρόκειται 
να συμβεί με βάση την παρούσα πρόταση. 

Για τους λόγους αυτούς, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση δεν 
συνάδει με την κατοχυρωμένη στο άρθρο 5 της ΣΕΕ αρχή της επικουρικότητας.


