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Tárgy: Az osztrák Szövetségi Tanács indokolással ellátott véleménye az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelvnek a 
Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a osztrák Szövetségi Tanács fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Szövetségi Tanács EU-bizottságának 2012. május 24-i
indokolással ellátott véleménye

a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikke (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és az 
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben

COM(2012)0150

Javaslat az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK 
irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (77810/EUXXIV.GP)

A. Vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

Az Európai Bizottság a Szerződések értelmében szinte semmilyen önálló jogalkotási 
hatáskörrel nem rendelkezik. A másodlagos jogi aktusokat – azaz azokat a részletes 
szabályozásokat, amelyeket alap-jogiaktusként ugyan a Tanács, illetve a Tanács és a 
Parlament fogad el, tárgyalásukat azonban részletességük miatt nem ésszerű a Tanácsban 
lefolytatni – ezért az EUMSZ 290. és 291. cikke alapján a Tanács visszautalja az Európai 
Bizottsághoz. Bár a végrehajtási aktusok (komitológia) alkalmazása nagyon gyakorlatias 
eszköz a bonyolult szabályozások kezeléséhez, mégis felveti a kérdést, hogy mennyire 
demokratikusak az ilyen szabályozások, illetve megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. A 
tagállamoknak csak nagyon tisztázatlan módon van lehetőségük véleményt nyilvánítani.

Az Európai Bizottság e javaslatban egy „új filozófiáról”, valamint ennek megfelelően a 
szabályozás végrehajtási hatáskörökhöz való hozzáigazításáról beszél. Az Európai Bizottság 
nem tartotta szükségesnek, hogy ezeket a kérdéseket a hatásvizsgálatban megvizsgálja.

A szubszidiaritás elvét illetően is azt állapította meg, hogy a javaslat az EU és a tagállamok 
közötti megosztott hatáskörbe tartozik, és így megfelel a szubszidiaritás elvének. A 
Szövetségi Tanács EU-bizottsága nem osztja ezt a felfogást.

A Szövetségi Tanács véleménye szerint nem tisztázott egyértelműen, hogy a Hivatalos 
Lapban 2012. április 27-án közzétett, gyümölcslevekről szóló irányelv az élelmiszerekre 
vonatkozó árumegnevezések meghatározását még mindig a tagállamokra bízza-e, és e 
tekintetben milyen változások állnak elő.

Az EUMSZ 290. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetősége és a nemzeti 
parlamentek számára a szubszidiaritás elvének ellenőrzésére biztosított hatáskörök 
nyilvánvalóan egymásnak feszülnek, ezért az EUMSZ 290. cikkét megszorító módon kell 
értelmezni.

A szóban forgó javaslat túllép ezen. Az EUMSZ 290. cikkével ellentétes módon a javaslat 
nem határozza meg a Bizottság számára felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 
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biztosított hatáskör időtartamát, hanem – ugyan visszavonható, de – konkrét időbeli 
korlátozás nélküli hatáskört ruház rá. Egyáltalán nem határozza meg a célt és a tartalmat, 
csupán a javaslat tárgyát – technikai jellemzők, árumegnevezések és fogalommeghatározások 
– nevezi meg. Mindez egy nem kellően körülhatárolt jogalkotási hatáskört nyit meg a 
Bizottság számára olyan területeken, amelyek például a tradicionális vagy regionális 
megnevezések összefüggésében alapvetően beavatkozhatnak a tagállamok végrehajtási 
hatásköreibe. Végezetül pedig e jogi aktusok előkészítése során ugyan konzultálni kell 
szakértőkkel, azonban még azt sem rögzítik, hogy a tagállamok vagy a nemzeti parlamentek 
jelölhetnek szakértőket erre a konzultációra.

Viszont a potestas delegata non delegatur európai jogelv értelmében, és tekintettel arra, hogy 
az Unió hatásköreit illetően a Szerződések a korlátozott felhatalmazás elvét tekintik 
irányadónak, a Tanács és az Európai Parlament a jogalkotási hatáskörök Bizottságra 
ruházásával nem mellőzheti a szubszidiaritás elvének a nemzeti parlamentek általi 
ellenőrzését. Viszont a szóban forgó javaslat alapján éppen ez történik.

Mindezek miatt a Szövetségi Tanács véleménye szerint a szóban forgó javaslat nem 
egyeztethető össze az EUSZ 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvével.


