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Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywy 
1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE w 
odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu na temat wyżej 
wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia

Komisji Bundesratu ds. UE z dnia 24 maja 2012 r.

na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej Konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

COM(2012) 150 wersja ostateczna

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE w 
odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji

A. Opinia

Przedmiotowy projekt jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

Na mocy traktatów Komisji Europejskiej nie przysługują prawie żadne samodzielne 
uprawnienia prawodawcze.  Akty prawa wtórnego, tj. przepisy szczegółowe, które jako 
podstawowe akty prawodawcze są wprawdzie uchwalane w Radzie lub w Radzie i 
Parlamencie Europejskim, lecz których rozpatrywanie w Radzie nie jest zasadne z uwagi na 
stopień szczegółowości, są zgodnie z art. 290 i art. 291 TFUE odsyłane przez Radę do 
Komisji Europejskiej.      Stosowanie aktów wykonawczych (komitologia) jest bardzo 
praktycznym narzędziem do opracowywania złożonych przepisów, lecz tutaj rodzi się 
pytanie, jak dalece takie przepisy są jeszcze demokratyczne lub wręcz zgodne z zasadą 
pomocniczości. Bardzo niejasna jest tu możliwość wydania opinii przez państwa 
członkowskie.

W przedmiotowym wniosku Komisji Europejskiej jest mowa o „nowej filozofii” i 
odpowiednim dostosowaniu przepisów do uprawnień wykonawczych. Komisja uznała, że nie 
ma potrzeby dokonania oceny skutków wniosku przez Komisję Europejską. 

Ponadto w odniesieniu do zasady pomocniczości stwierdzono, że wniosek jest przedmiotem 
kompetencji dzielonych UE i państw członkowskich i tym samym jest zgodny z zasadą 
pomocniczości. Komisja Bundesratu ds. UE nie podziela tego zdania.

Zdaniem członków Bundesratu nie wyjaśniono ostatecznie, czy dyrektywa odnosząca się do 
soków owocowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 27 kwietnia 2012 r.
pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzji w sprawie nazwy, pod którymi takie 
produkty są sprzedawane oraz jakie wiążą się z tym zmiany.

Możliwość zastosowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE jest w sposób 
oczywisty sprzeczna z uprawnieniami przyznanymi parlamentom narodowym w zakresie 
kontroli przestrzegania zasady pomocniczości. Art. 290 TFUE powinien z związku z tym 
podlegać wykładni zawężającej.  



CM\904783PL.doc 3/3 PE491.192v01-00

PL

Przedmiotowy wniosek nie ogranicza się wyłącznie do powyższego: Niezgodnie z art. 290 
TFUE nie został określony czas obowiązywania przekazanych Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych, stwierdzono jedynie, że przekazanie uprawnień może zostać 
odwołane, ale nie określono konkretnych ograniczeń czasowych. Nie został sprecyzowany cel 
ani treść aktów, podano jedynie przedmiot – właściwości techniczne, opisy i definicje. Tym 
samym Komisja uzyskuje niedostatecznie sformułowane uprawnienia do kształtowania prawa 
w obszarach, które choćby ze względu na zwyczajowe lub regionalne nazwy produktów mogą 
znacząco wkraczać w zakres uprawnień wykonawczych państw członkowskich.  Wreszcie w 
trakcie przygotowywania wspomnianych aktów prawodawczych Komisja ma prowadzić 
konsultacje z ekspertami, lecz nie określono nawet, czy państwa członkowskie lub parlamenty 
narodowe mogą wyznaczyć ekspertów do tych konsultacji. 

Zgodnie z europejską podstawową zasadą prawa potestas delegata non delegatur oraz w 
kontekście koncepcji traktatów dotyczącej kompetencji Unii w granicach wyznaczonych w 
oparciu o zasadę przyznania ani Rada ani Parlament Europejski nie mogą, przekazując 
Komisji uprawnienia do stanowienia prawa, pomijać kontroli zgodności z zasadą 
pomocniczości przez parlamenty narodowe.  A to właśnie ma się stać w wyniku 
przedmiotowego wniosku.

Z wyżej opisanych przyczyn przedmiotowy wniosek jest zdaniem austriackiego Bundesratu 
niezgodny z zasadą pomocniczości zawartą w art. 5 Traktatu UE.


