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Betreft: Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Bondsraad inzake het voorstel voor een  
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de 
Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG en 
2001/114/EG wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Bondsraad inzake 
bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies

van de commissie voor EU-aangelegenheden van de Bondsraad van 24 mei 2012

ingevolge artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

COM(2012) 150 def.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de 
Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG wat betreft 
de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden (77810/EUXXIV.GP)

A. Advies

Onderhavig voorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivering

De Europese Commissie bezit krachtens de Verdragen nauwelijks zelfstandige wetgevende 
bevoegdheden. Overeenkomstig de artikelen 290 en 291 VWEU is aan de Europese 
Commissie de bevoegdheid overgedragen om handelingen van afgeleid recht, dus 
gedetailleerde regelingen, vast te stellen ter aanvulling van door de Raad of door de Raad en 
het Parlement vastgestelde basisbesluiten waarvoor geldt dat behandeling door de Raad, 
vanwege de mate van gedetailleerdheid, niet zinvol is. De figuur van de uitvoeringshandeling 
(comitologie) vormt weliswaar een efficiënt instrument voor de totstandbrenging van 
complexe regelingen, maar roept tevens de vraag op in hoeverre op deze wijze tot stand 
gekomen regelingen nog democratisch en in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel 
zijn. Het is buitengewoon onduidelijk hoe de lidstaten zich hierover kunnen uitspreken.

Onderhavig Commissievoorstel spreekt van een "nieuwe filosofie" op grond waarvan 
aanpassing van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie nodig is. Een 
effectbeoordeling met betrekking tot de Europese Commissie werd door de Commissie niet 
nodig geacht.

Ten aanzien van het subsidiariteitsbeginsel werd vastgesteld dat het voorstel onder de 
gedeelde bevoegdheid van de EU en de lidstaten valt en derhalve in overeenstemming is met 
het subsidiariteitsbeginsel. De commissie voor EU-aangelegenheden van de Bondsraad deelt 
deze mening niet.

Het is naar de opvatting van de Bondsraad onvoldoende duidelijk of krachtens de richtlijn 
inzake vruchtensappen, die op 27 april 2012 is bekendgemaakt in het Publicatieblad, de 
bevoegdheid tot het bepalen van de productbenaming van levensmiddelen nog altijd bij de 
lidstaten berust of dat er zich in dat opzicht veranderingen hebben voorgedaan.

De mogelijkheid om overeenkomstig artikel 290 VWEU gedelegeerde handelingen vast te 
stellen staat onmiskenbaar op gespannen voet met de bevoegdheid van de nationale 
parlementen om de naleving van het subsidiariteitsbeginsel te toetsen. Op grond daarvan is 
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een restrictieve uitlegging van artikel 290 VWEU op zijn plaats.

Onderhavig voorstel geeft aan artikel 290 VWEU echter een zeer ruime uitlegging. In strijd 
met artikel 290 VWEU wordt de duur van de bevoegdheid van de Commissie om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen niet afgebakend. Wel kan de bevoegdheidsdelegatie 
worden ingetrokken, maar concrete termijnen worden daarvoor niet genoemd. Van 
afbakening van de doelstellingen en de inhoud is geen sprake, alleen het onderwerp –
technische kenmerken, de verkoopbenaming en de omschrijving – worden vermeld. Hiermee 
worden de Commissie onvoldoende duidelijk omschreven wetgevende bevoegdheden 
toegekend die in aanzienlijke mate in de uitvoerende bevoegdheden van de lidstaten, 
bijvoorbeeld ten aanzien van traditionele of regionale benamingen, kunnen ingrijpen. Ten 
slotte is de Commissie gehouden bij de voorbereiding van deze handelingen deskundigen te 
raadplegen, echter, niet is vastgelegd dat de lidstaten of de nationale parlementen voor dit 
overleg deskundigen mogen aanwijzen.

Overeenkomstig het Europese juridische adagium potestas delegata non delegatur en gelet op 
het beginsel van bevoegdheidstoedeling krachtens hetwelk de Unie handelt binnen de grenzen 
van de bevoegdheden die haar door de Verdragen zijn toegedeeld, staat het de Raad en het 
Europees Parlement niet vrij door middel van de overdracht van wetgevende bevoegdheden 
aan de Commissie de subsidiariteitstoets door de nationale parlementen te passeren, maar dat 
is nu precies wat er met het onderhavige voorstel geschiedt.

Op grond daarvan is de Bondsraad van oordeel dat onderhavig voorstel niet verenigbaar is 
met het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbeginsel.


