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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

8.6.2012

TEATIS LIIKMETELE
(64/2012)

Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiive 
1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses 
komisjonile antavate volitustega
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Liidunõukogu ELi asjade komisjoni 24. mai 2012. aasta põhjendatud arvamus 

vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23 g lõikele 1 koostoimes subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolliga nr 2

COM(2012) 150 final

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiive 
1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ seoses komisjonile 
antavate volitustega (77810/EUXXIV.GP) 

A. Arvamus

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

B. Põhjendus

Euroopa Komisjonil puudub aluslepingute kohaselt peaaegu igasugune iseseisev seadusandlik 
pädevus. Teisesed õigusaktid, st üksikasjalikud eeskirjad, mis võeti alusõigusaktidena 
nõukogus või siis nõukogus ja parlamendis vastu, kuid mille käsitlemine ei ole 
üksikasjalikkuse astme tõttu nõukogus otstarbekas, suunati seetõttu Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklite 290 ja 291 kohaselt nõukogust Euroopa Komisjonile tagasi.
Rakendusõigusaktide kasutamine (komiteemenetlus) on küll keeruliste eeskirjade 
käsitlemiseks väga käepärane vahend, kuid tõstatab siiski küsimuse, kuivõrd on taolised 
eeskirjad veel demokraatlikud või koguni kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.
Liikmesriikidel on üksnes väga ebaselgel viisil võimalik arvamusi esitada.

Euroopa Komisjoni käesolevas ettepanekus räägitakse uuest filosoofiast ja eeskirjade 
rakendamisvolitustega vastavusse viimisest. Euroopa Komisjoni kontrollimist mõjuhindamise 
asjus ei pidanud komisjon vajalikuks.

Ka seoses subsidiaarsuse põhimõttega tehti kindlaks, et ettepanek jääb ELi ja liikmesriikide 
vahel jagatud pädevuse valdkonda ja vastab seega subsidiaarsuse põhimõttele. Liidunõukogu 
ELi asjade komisjon ei jaga seda arvamust.

Liidunõukogu liikmete seisukohast ei ole lõplikult selgitatud, kas 27. aprillil 2012 Euroopa 
Liidu Teatajas avaldatud puuviljamahla direktiiv jätab toidu müüginimetuste määramise ikka 
veel liikmesriikide otsustada ja millises ulatuses esineb selles osas muudatusi.

Võimalus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 290 on ilmses vastuolus riikide parlamentidele antud volitustega subsidiaarsuse 
kontrollimiseks. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290 tuleb seetõttu tõlgendada 
piirangutega.

Käesolev ettepanek läheb sellest palju kaugemale: vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 ei määrata kindlaks komisjoni volituste kestust delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks, vaid antakse see volitus küll tühistatavalt, aga konkreetse tähtajata. Eesmärk 
ja sisu on täielikult määramata, nimetatakse üksnes objekt – tehnilised tunnused, 
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müüginimetused ja määratlused. See annab komisjonile piisavalt määratlemata õiguse 
kujundamise volituse valdkondades, mis võivad näiteks seoses traditsiooniliste või 
piirkondlike nimetustega sekkuda olulisel määral liikmesriikide rakendamisvolitustesse.
Lõpuks on kõnealuste õigusaktide ettevalmistamisel ette nähtud küll ekspertidega 
konsulteerimine, aga ei ole isegi kindlaks määratud, et liikmesriigid või riikide parlamendid 
võivad määrata kõnealuseks konsulteerimiseks eksperte.

Euroopa õiguspõhimõtte potestas delegata non delegatur alusel ja silmas pidades 
aluslepingute kontseptsiooni liidu pädevuste suhtes vastavalt piiratud üksikvolituse 
põhimõttele, ei ole nõukogul ja Euroopa Parlamendil aga õigust otsustada jätta komisjonile 
seadusandliku pädevuse andmisega subsidiaarsuse kontrollimine riikide parlamentide poolt 
kõrvale. Täpselt see hakkaks aga käesoleva ettepaneku alusel toimuma.

Nendel põhjustel ei ole käesolev ettepanek liidunõukogu seisukohast Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega ühildatav.


