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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

8.6.2012

OBVESTILO POSLANCEM
(64/2012)

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu o uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba 
podeliti Komisiji
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

V skladu s členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V vednost je v prilogi priloženo obrazloženo mnenje, ki ga je o predlogu podal avstrijski 
zvezni svet.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje

odbora avstrijskega zveznega sveta za evropske zadeve z dne 24. maja 2012

v skladu s prvim odstavkom člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona v povezavi s 
členom 6 protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

COM(2012)0150 konč.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 1999/4/ES, 
2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba 
podeliti Komisiji (77810/EUXXIV.GP)

A. Mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Evropska komisija po Pogodbah skorajda nima samostojnih zakonodajnih pooblastil. Svet 
akte sekundarnega prava, torej podrobnejšo ureditev, ki jo sicer v obliki temeljnih aktov 
sprejema sam ali skupaj s Parlamentom in katerih obravnava v Svetu zaradi nadrobnosti ni 
smiselna, po členih 290 in 291 PDEU vrne Komisiji. Uporaba izvedbenih aktov 
(komitologija) je sicer zelo priročno orodje za obravnavo kompleksnih predpisov, se pa ob 
tem porodi vprašanje, v kolikšni meri so tovrstni predpisi še demokratični in ali so sploh 
skladni z načelom subsidiarnosti. Države članice imajo zgolj nejasno možnost, da o tem 
izrazijo mnenje.

V zgoraj navedenem predlogu Evropske komisije je govora o „novi filozofiji” in ustreznemu 
prilagajanju predpisov zahtevam izvajanja. Po mnenju Komisije je preverjanje in ocena 
učinkov odveč.

Upoštevaje načelo subsidiarnosti ugotavljamo, da predlog sodi na področje deljene 
pristojnosti EU in držav članic, torej mora biti skladen s tem načelom. Mnenje odbora za 
evropske zadeve v avstrijskem zveznem svetu je, da z njim ni skladen.

Po mnenju zveznega sveta ni ustrezno pojasnjeno, ali direktiva o sadnih sokovih, ki je bila 27. 
aprila 2011 objavljena v Uradnem listu, prepušča določanje imen proizvodov v primeru živil 
državam članicam in v kolikšni meri naj bodo upoštevane spremembe.

Možnost uporabe delegiranih aktov po členu 290 PDEU je v očitnem navzkrižju s pooblastili 
nacionalnih parlamentov glede ugotavljanja skladnosti z načelom subsidiarnosti. Člen 290 
PDEU je torej treba tolmačiti omejevalno.

Zadevni predlog tega ne upošteva: na Komisijo prenesena pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov v nasprotju s členom 290 PDEU niso časovno omejena, ampak jih je sicer 
mogoče preklicati, vendar brez določenega roka. Tudi njihov namen in vsebina sta popolnoma 
neopredeljena, omenjen je zgolj podatek, da naj bi šlo za tehnične podrobnosti, imena 
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proizvodov in opredelitve.  Na ta način Komisija pridobi nezadovoljivo opredeljena 
zakonodajna pooblastila na področjih, ki bi mogla tradicionalno ali regionalno gledano znatno 
posegati v izvedbena pooblastila držav članic. Navsezadnje bi se bilo treba pri oblikovanju teh 
pravnih aktov vendarle posvetovati s strokovnjaki, ni pa določeno, da bi mogle strokovnjake 
za tovrstno posvetovanje imenovati države članice ali nacionalni parlamenti.

Po temeljnem evropskem pravnem načelu potestas delegata non delegatur in upoštevaje 
zasnovo Pogodb glede pristojnosti Unije po načelu omejenih pristojnosti niti Svet niti 
Evropski parlament s prenosom zakonodajnih pristojnosti na Komisijo ne moreta izključiti 
ugotavljanje skladnosti v nacionalnih parlamentih. Ravno do tega pa bo zaradi zgoraj 
navedenega predloga prišlo.

Na podlagi vsega navedenega je mnenje zveznega sveta, da obravnavani predlog ni skladen z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 PEU.


