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Ärende: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de 
befogenheter som ska tilldelas kommissionen
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande

av den 24 maj 2012 från förbundsrådets EU-utskott,

i enlighet med artikel 23g.1 i Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (lag om förbundsstatens 
författning) jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, över

COM(2012)0150

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 1999/4/EG, 
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som 
ska tilldelas kommissionen (77810/EUXXIV.GP)

A. Yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

Europeiska kommissionen har enligt fördragen i princip ingen egen lagstiftningsbehörighet.
Sekundärrättsakter, dvs. detaljerade bestämmelser som – även om de antagits som 
grundrättsakter i rådet eller i både rådet och parlamentet – inte är lämpliga att behandla i rådet 
på grund av detaljnivån, återförvisas därför av rådet tillbaka till Europeiska kommissionen 
inom ramen för artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Även om användning av 
genomförandeakter (kommittéförfarandet) är ett mycket praktiskt instrument för att hantera 
komplexa bestämmelser är det tveksamt om sådana bestämmelser är demokratiska eller rentav 
förenliga med subsidiaritetsprincipen. Det är mycket oklart vilka möjligheter medlemsstaterna 
har att avge yttranden.

I det aktuella förslaget från Europeiska kommissionen talas det om ”nya grundtankar” och om 
att bestämmelserna på motsvarande sätt ska anpassas till genomförandebefogenheterna.
Kommissionen ansåg inte att det var nödvändigt att göra en konsekvensbedömning.

När det gäller subsidiaritetsprincipen fastslog kommissionen också att förslaget faller inom 
ramen för delad behörighet mellan EU och medlemsstaterna och därmed är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Förbundsrådets EU-utskott har inte samma uppfattning.

Enligt förbundsrådet klargörs i direktivet om fruktjuice, som offentliggjordes i Europeiska 
unionens offentliga tidning den 27 april 2012, inte definitivt om det fortfarande är 
medlemsstaterna som ska bestämma produktbeteckningarna för livsmedel och i vilken 
utsträckning det finns ändringar i detta avseende.

Möjligheten att anta delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget står uppenbart i strid 
med de nationella parlamentens befogenheter att göra en subsidiaritetsprövning. Artikel 290 i 
EUF-fördraget bör därför tolkas restriktivt.
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Det aktuella förslaget går mycket längre än så: I strid med artikel 290 i EUF-fördraget 
fastställs ingen varaktighet för kommissionens befogenhet att anta delegerade akter. Denna 
befogenhet kan visserligen återkallas men det anges ingen konkret tidsfrist. Målet och 
innehållet anges inte alls, utan det är bara föremålet som anges, dvs. tekniska egenskaper, 
beteckningar och definitioner. Detta ger kommissionen en lagstiftningsbefogenhet som inte är 
tillräckligt definierad inom områden som, till exempel när det gäller traditionella eller 
regionala beteckningar, på ett betydande sätt skulle kunna inkräkta på medlemsstaternas 
genomförandebefogenheter. Slutligen anges visserligen att det bör genomföras samråd med 
experter under det förberedande arbetet med dessa rättsakter, men det fastslås inte att 
medlemsstaterna eller de nationella parlamenten kan utse experter för dessa samråd.

Enligt den europeiska rättsprincipen potestas delegata non delegatur (delegerad makt 
delegeras ej) och med hänsyn till andemeningen i fördragen när det gäller unionens 
befogenheter enligt principen om tilldelade befogenheter, har rådet och Europaparlamentet 
emellertid inte rätt att förhindra de nationella parlamentens subsidiaritetsprövning genom att 
delegera lagstiftningsbefogenheter till kommissionen. Just detta skulle emellertid bli följden 
av det aktuella förslaget.

Av dessa skäl anser förbundsrådet att det aktuella förslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget.


