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Tema: Austrijos Federacinės Tarybos pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos 
dėl Komisijai suteikiamų įgaliojimų
(COM(2012) 0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.

Pridedama susipažinti Austrijos Federacinės Tarybos pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

Federacinės Tarybos ES reikalų komitetas, 2012 m. gegužės 24 d.

Pagrįsta nuomonė

priimta pagal Austrijos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį 
ir atsižvelgiant į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnį

COM(2012) 150 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos 
direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatos dėl 
Komisijai suteikiamų įgaliojimų (77810/EUXXIV.GP)

A. Nuomonė

Minėtas pasiūlymas su subsidiarumo principu nesuderinamas.

B. Pagrindimas

Europos Komisija pagal Sutartis neturi beveik jokių savarankiškų teisėkūros įgaliojimų. 
Antrinės teisės aktai, t. y. detalios taisyklės, kurias Taryba ar atitinkamai Taryba ir 
Parlamentas priima kaip pagrindinius teisės aktus, tačiau kurių svarstymas Taryboje dėl jų 
detalumo lygio nėra prasmingas, dėl šios priežasties pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 
290 ir 291 straipsnius grąžinami Europos Komisijai. Nors įgyvendinimo aktų taikymas 
(komitologija) yra labai naudinga priemonė svarstant sudėtingus sprendimus, kyla klausimas, 
kokiu mastu tokie sprendimai tebėra demokratiški ir atitinka subsidiarumo principą. Valstybės 
narės turi labai neapibrėžtą galimybę pareikšti savo nuomonę.

Pateiktame Europos Komisijos pasiūlyme kalbama apie „naują filosofiją“ ir atitinkamą 
taisyklių suderinimą su įgyvendinimo įgaliojimais. Komisija nelaikė esant būtina atlikti
poveikio vertinimą.

Dėl subsidiarumo principo taip pat teigiama, kad pasiūlymas priklauso bendrai ES ir valstybių 
narių kompetencijai, taigi atitinka subsidiarumo principą. Federacinės Tarybos ES reikalų 
komitetas nepritaria tokiam požiūriui.

Federacinės Tarybos nariai mano, jog nėra iki galo išaiškinta, ar 2012 m. balandžio 2 d. 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtoje direktyvoje dėl vaisių sulčių vis dar 
paliekama galimybė valstybėms narėms nustatyti oficialius maisto produktų pavadinimus, ir 
kokie pakeitimai numatyti šioje srityje.

Galimybė taikyti deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį akivaizdžiai nesuderinama 
su nacionaliniams parlamentams suteiktais įgaliojimais tikrinti, kaip laikomasi subsidiarumo 
principo. Šiuo požiūriu SESV 290 straipsnis turėtų būti interpretuojamas siaurai.

Pateiktu pasiūlymu siekiama kur kas daugiau: priešingai nei nustatyta SESV 290 straipsnyje, 
nenumatytas laikotarpis, per kurį Komisija priima deleguotuosius aktus, tačiau šis įgaliojimas, 
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nors jį ir galima atšaukti, suteikiamas be jokio konkretaus apribojimo. Tikslas ir turinys lieka 
visiškai neapibrėžti, įvardijamas tik objektas – techninės charakteristikos, prekiniai 
pavadinimai ir apibrėžtys. Tuo Komisijai suteikiami nepakankamai apibrėžti teisėkūros 
įgaliojimai srityse, pavyzdžiui, susijusiose su tradiciniais ar regioniniais pavadinimais, taip iš 
esmės pažeidžiant valstybių narių turimas įgyvendinimo kompetencijas. Galiausiai, nors dėl 
šių teisės aktų rengimo būtina konsultuotis su ekspertais, net nėra numatyta, kad valstybės 
narės ar nacionaliniai parlamentai galėtų skirti ekspertus šioms konsultacijoms.

Pagal Europos teisės principą potestas delegata non delegatur (suteikti įgaliojimai toliau 
neperduodami) ir atsižvelgiant į Sutarčių principą, kad Sąjungos kompetencijos ribų 
nustatymas grindžiamas suteikimo principu, Taryba ir Europos Parlamentas negali panaikinti 
nacionalinių parlamentų teisės tikrinti, kaip laikomasi subsidiarumo principo, perduodami 
teisėkūros įgaliojimus Komisijai. Tačiau būtent taip gali nutikti, laikantis pateikto pasiūlymo.

Dėl šių priežasčių, Federacinės Tarybos požiūriu, pateiktas pasiūlymas nesuderinamas su ES 
sutarties 5 straipsnyje įtvirtintu subsidiarumo principu.


