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Itävallan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY,
2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien
osalta
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole
toissijaisuusperiaatteen mukainen.
Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
Jäsenille lähetetään tiedoksi Itävallan liittoneuvoston perusteltu lausunto edellä mainitusta
ehdotuksesta.
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Perusteltu lausunto
Itävallan liittoneuvoston EU-valiokunta, 24. toukokuuta 2012
Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan
mukaisesti
COM(2012)0150 lopullinen
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY,
2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien
valtuuksien osalta (77810/EUXXIV.GP)
A.

Lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.
B.

Perustelu

Euroopan komissiolla ei ole perussopimusten mukaan juuri lainkaan itsenäistä
lainsäädäntövaltaa. Sekundäärilainsäädännöstä päätetään perussäädöksinä neuvostossa tai
neuvostossa ja parlamentissa, mutta jos säädösten käsittely neuvostossa ei olisi mielekästä
niiden yksityiskohtaisuuden takia, neuvosto siirtää niiden käsittelyn Euroopan komissiolle
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 ja 291 artiklan puitteissa.
Täytäntöönpanosäädösten käyttö (komiteamenettely) on hyvin käytännöllinen väline
monimutkaisen sääntelyn käsittelemiseen, mutta se herättää kysymyksen, missä määrin
sellainen sääntely on demokraattista ja onko se lainkaan toissijaisuusperiaatteen mukaista.
Jäsenvaltioilla ei ole selkeää mahdollisuutta ottaa kantaa täytäntöönpanosäädöksiin.
Oheisessa Euroopan komission ehdotuksessa puhutaan "uudesta periaatteesta" ja sitä
vastaavasta säännösten mukauttamisesta täytäntöönpanovaltuuksiin. Euroopan komissio ei
pidä ehdotuksen vaikutusten arviointia tarpeellisena.
Myös toissijaisuusperiaatteesta todetaan, että ehdotus kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun
toimivaltaan ja on siten toissijaisuusperiaatteen mukainen. Liittoneuvoston EU-valiokunta ei
ole samaa mieltä.
Liittoneuvoston näkemyksen mukaan ei ole lopullisesti selvitetty, säilyykö
27. huhtikuuta 2012 unionin virallisessa lehdessä julkaistussa hedelmämehudirektiivissä
elintarvikkeiden tuotenimityksiä koskeva määräysvalta edelleen jäsenvaltioilla ja miten
laajalle direktiiviin sisältyvät muutokset ulottuvat.
SEUT:n 290 artiklan mukainen delegoitujen säädösten mahdollisuus ja kansallisille
parlamenteille annettu valtuus arvioida toissijaisuusperiaatteen noudattamista ovat selkeästi
keskenään ristiriitaisia. Tästä syystä SEUT:n 290 artiklaa on tulkittava restriktiivisesti.
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Oheinen ehdotus menee paljon tätä pitemmälle: Vastoin SEUT:n 290 artiklaa komissiolle
siirrettävälle säädösvallalle ei vahvisteta kestoa. Valtuutus voidaan tosin peruuttaa, mutta sille
ei aseteta konkreettista määräaikaa. Tavoite ja sisältö jäävät täysin määrittämättä, ainoastaan
kohde – tekniset ominaisuudet, tuotenimitykset ja määritelmät – mainitaan. Näin komissiolle
annetaan sitä riittävästi määrittelemättä säädösvaltaa aloilla, joilla komissio voi oleellisesti
sekaantua jäsenvaltioiden täytäntöönpanovaltaan, kuten perinteisten tai alueellisten
tuotenimitysten yhteydessä. Kyseisten säädösten valmistelussa on tosin kuultava
asiantuntijoita, mutta ehdotuksessa ei ole säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltiot tai kansalliset
parlamentit voivat nimittää asiantuntijoita kuulemista varten.
Eurooppalaisen oikeusperiaatteen mukaan delegoitua valtaa ei voida delegoida edelleen
(potestas delegata non delegatur), ja perussopimusten mukaan unionin toimivalta perustuu
rajoitetun valtuutuksen periaatteeseen. Neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät voi vapaasti
sivuuttaa kansallisten parlamenttien oikeutta arvioida toissijaisuusperiaatteen noudattamista
siirtämällä lainsäädäntövaltaa komissiolle. Nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen perusteella
kävisi kuitenkin juuri niin.
Näistä syistä oheinen ehdotus ei Itävallan liittoneuvoston näkemyksen mukaan ole Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaan.
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