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Temats: Austrijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Direktīvas 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 
2001/113/EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais 
projekts neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Austrijas Bundesrāta pamatots atzinums par minēto 
priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Pamatots atzinums,

ko 2012. gada 24. maijā sniegusi Bundesrāta ES komiteja

saskaņā ar Austrijas Federācijas Konstitucionālā likuma 23.g panta 1. punktu saistībā ar 
6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu

COM(2012) 150 galīgā versija

Austrijas Bundesrāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai, ar ko groza Direktīvas 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113/EK un 
2001/114/EK attiecībā uz Komisijai piešķiramajām pilnvarām (77810/EUXXIV.GP)

A. Viedoklis

Priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

Eiropas Komisijai atbilstoši Līgumiem nav gandrīz nekādu patstāvīgu likumdošanas pilnvaru. 
Tāpēc Padome saskaņā ar LESD 290. un 291. punktu nosūta atpakaļ Eiropas Komisijai 
sekundāros tiesību aktus, proti, sīki izstrādātus noteikumus, ko Padome vai attiecīgi Padome 
un Parlaments pieņēmusi kā pamattiesību aktus, kuru izskatīšana Padomē nav lietderīga, 
ņemot vērā to detalizācijas pakāpi. Lai gan īstenošanas tiesību aktu izmantošana (komiteju 
procedūra) ir ļoti praktisks instruments komplicētu noteikumu izskatīšanai, rodas jautājums, 
ciktāl šādi noteikumi vēl ir demokrātiski vai pat atbilst subsidiaritātes principam. Dalībvalstīm 
tikai pavisam neskaidrā veidā ir iespēja iesniegt atzinumus.

Šajā Eiropas Komisijas priekšlikumā runa ir par „jaunu filozofiju” un attiecīgi par noteikumu 
pielāgošanu īstenošanas pilnvarām. Komisija uzskatīja, ka Eiropas Komisijas pārbaude 
ietekmes novērtējuma veikšanai nav nepieciešama.

Arī attiecībā uz subsidiaritātes principu tika konstatēts, ka priekšlikums attiecas uz ES un 
dalībvalstu dalītās atbildības jomu un tādējādi atbilst subsidiaritātes principam. Bundesrāta ES 
komiteja nepiekrīt šādam viedoklim.

Bundesrāts uzskata, ka nav pilnībā noskaidrots, vai 2012. gada 27. aprīlī Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicētā Direktīva par augļu sulām joprojām atstāj dalībvalstu ziņā 
pārtikas produktu pārdošanas nosaukumus un ciktāl tiek izdarīti grozījumi šajā saistībā.

Vispārzināms, ka LESD 290. pantā paredzētā tiesību aktu deleģēšana rada saspīlējumu ar 
valstu parlamentiem noteiktajām pilnvarām novērtēt subsidiaritātes principa ievērošanu. 
Tāpēc LESD 290. pants ir interpretējams kā ierobežojošs.

Šis priekšlikums lielā mērā to pārsniedz: pretstatā LESD 290. pantam priekšlikums neparedz 
nekādu termiņu Komisijas pilnvarām pieņemt deleģētos tiesību aktus, bet gan paredz to 
atsaukšanas tiesības, taču bez konkrēta termiņa. Mērķis un saturs paliek pilnībā neskaidrs, tiek 
nosaukta vienīgi tēma — tehniskās īpašības, pārdošanas nosaukumi un definīcijas. 
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Priekšlikumā Komisijai tiek uzticēta nepietiekami noteikta likumdošanas pilnvara tādās 
jomās, kuras saistībā ar tradicionālajiem un reģionālajiem nosaukumiem varētu būtiski 
iejaukties dalībvalstu ieviešanas pilnvarās. Visbeidzot, šo tiesību aktu sagatavošanā ir gan 
paredzēta apspriešanās ar ekspertiem, tomēr priekšlikums neparedz, ka dalībvalstis vai valstu 
parlamenti var izvirzīt ekspertus, kas piedalītos apspriešanās.

Tomēr atbilstoši Eiropas tiesību principam potestas delegata non delegatur un ņemot vērā 
Līgumu koncepciju par Savienības kompetenci saskaņā ar kompetences piešķiršanas principu 
Padomei un Eiropas Parlamentam, nododot likumdošanas pilnvaras Komisijai, nav atļauts 
izslēgt valstu parlamentus no subsidiaritātes principa atbilstības pārbaudes. Taču tieši to 
paredz šis priekšlikums.

Tādēļ Bundesrāts uzskata, ka šis priekšlikums neatbilst LES 5. punktā noteiktajam 
subsidiaritātes principam.


