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Ref.: Avizul motivat al Bundesratului Austriei referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește 
competențele care urmează să fie conferite Comisiei
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este în conformitate cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Spre informare, vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Bundesratului Austriei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Aviz motivat

al comisiei pentru afaceri europene a Bundesratului Austriei din 24 mai 2012

întocmit în conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din constituția Austriei, coroborat cu 
articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

COM(2012)0150

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce 
privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei (77810/EUXXIV.GP)

A. Aviz

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Justificare

Potrivit tratatelor, Comisia nu dispune de aproape nicio competență legislativă proprie. Actele 
legislative secundare, și anume regulamentele care sunt adoptate ca acte legislative de bază în 
Consiliu sau în Consiliu și în Parlament, dar a căror abordare în Consiliu nu este oportună 
datorită gradului lor de detaliere, sunt retrimise de către Consiliu Comisiei Europene în 
conformitate cu articolele 290 și 291 din TFUE. În vreme ce utilizarea actelor de punere în 
aplicare (comitologie) reprezintă un instrument foarte practic pentru abordarea regulamentelor 
complexe, aceasta ridică, totuși, întrebarea cu privire la măsura în care astfel de regulamente 
rămân democratice sau, într-adevăr, dacă acestea respectă principiul subsidiarității. Statele 
membre nu dispun de o posibilitate clară de a emite avize.

În propunerea Comisiei Europene aflată în discuție este vorba despre o „nouă filozofie” și 
despre o adaptare corespunzătoare a regulamentelor la competențele de executare. Comisia 
Europeană nu a considerat necesară realizarea unui studiu de impact.

Și în ceea ce privește principiul subsidiarității, s-a constatat că propunerea intră în domeniul 
comun de competență al UE și al statelor membre și respectă, astfel, principiul subsidiarității. 
Această opinie nu este împărtășită de către comisia pentru afaceri europene a Bundesratului.

Bundesratul consideră că nu este clarificată în mod suficient întrebarea dacă directiva privind 
sucurile de fructe, publicată în Jurnalul Oficial la 27 aprilie 2012, lasă în seama statelor 
membre hotărârea cu privire la denumirile comerciale ale produselor alimentare și în ce 
măsură acest lucru dă naștere unor modificări.

Posibilitatea de a recurge la acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE se află în 
evidentă contradicție cu competențele acordate parlamentelor naționale în ceea ce privește 
controlul subsidiarității. Prin urmare, articolul 290 din TFUE trebuie interpretat în sens 
restrictiv.

Propunerea aflată în discuție trece cu mult dincolo de aceasta: contrar articolului 290 din 
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TFUE, nu este specificată nicio durată în ceea ce privește competența Comisiei de a adopta 
acte delegate; este drept, această competență poate fi revocată, însă nu este prevăzut niciun 
termen concret. Obiectivul și conținutul rămân complet nedeterminate; doar obiectul -
caracteristicile tehnice, denumirile comerciale și definițiile - este precizat. Acest lucru conferă 
Comisiei competențe legislative insuficient determinate în domenii care, spre exemplu în 
legătură cu denumirile tradiționale sau regionale, pot afecta în mod substanțial competențele 
de executare ale statelor membre. În sfârșit, deși trebuie consultați experți în faza de pregătire 
a acestor acte legislative, nu este prevăzut ca statele membre sau parlamentele naționale să 
numească experți pentru aceste consultări.

În conformitate cu principiul juridic european potestas delegata non delegatur și în lumina 
concepției din tratate privind competențele Uniunii potrivit principiului atribuirii, Consiliul și 
Parlamentul European nu pot, totuși, elimina controlul subsidiarității de către parlamentele 
naționale prin conferirea de competențe legislative Comisiei. Or, pe baza propunerii aflate în 
discuție, se va întâmpla tocmai acest lucru.

Din aceste motive, Bundesratul consideră că propunerea aflată în discuție este incompatibilă 
cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.


