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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko Druhé komory nizozemského parlamentu k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání 
geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 
 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko nizozemské Druhé komory týkající se výše 
uvedeného návrhu nařízení. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

V Haagu dne 16. června 2015 

Věc: Odůvodněné stanovisko (subsidiarita) k návrhu Evropské unie, kterým se mění nařízení 
týkající se rozhodování o geneticky modifikovaných organismech (GMO) (COM(2015)0177) 

Druhá komora nizozemského parlamentu stanoveným postupem ověřila, zda je výše uvedený 
návrh v souladu se zásadou subsidiarity. Za tímto účelem uplatnila článek 5 Smlouvy 
o Evropské unii a protokol č. 2 Lisabonské smlouvy o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality. 

Tímto dopisem Vám oznamuji rozhodnutí Druhé komory nizozemského parlamentu. Stejné 
dopisy byly zaslány Evropskému parlamentu, Radě a nizozemské vládě. 

Komora nizozemského parlamentu se domnívá, že uvedený návrh není v souladu se zásadou 
subsidiarity. Členové komory vyjádřili různé připomínky, pokud jde o statut a úlohu 
členských států, jak je stanoví tento návrh. Na jedné straně návrh neposkytuje členským 
státům dostatečný prostor k tomu, aby mohly GMO zakázat na vnitrostátní úrovni. S ohledem 
na citlivou povahu problematiky GMO z hlediska společnosti by bylo vhodné, aby mohly 
členské státy otázku důkladně projednat na vnitrostátní úrovni a zároveň mít možnost 
přijmout odlišný přístup. Z tohoto hlediska není jisté, zda je možnost neúčastnit se, kterou 
návrh členskému státu nabízí, z právního hlediska v souladu s fungováním evropského 
vnitřního trhu.  Na druhé straně je členským státům odňata pravomoc povolit GMO, neboť 
vytváření rovných podmínek a odpovídajících výchozích pozic členských států se v této 
souvislosti považuje za jednoznačnou pravomoc Evropské komise. 

Kromě úlohy a statutu členských států uvedených v návrhu se komora domnívá, že zachování 
stávajícího postupu, podle kterého se v případě nedosažení kvalifikované většiny otázka 
povolování GMO postupuje Evropské komisi, představuje nedemokratické rozhodování na 
evropské úrovni.  

Komora na základě těchto někdy rozporuplných argumentů a po zvážení všech skutečností 
došla k závěru, že návrh COM(2015)0177 je v rozporu se zásadou subsidiarity. 

 


