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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 

PÕHJENDATUD ARVAMUS 

SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Madalmaade Parlamendi Teise Koja põhjendatud arvamus, milles käsitletakse 
ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata 
oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see 
keelata 

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

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 
2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Madalmaade Parlamendi Teine Koda on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool 
nimetatud määruse ettepaneku kohta. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Haag, 16. juuni 2015 

Teema: Põhjendatud arvamus (subsidiaarsuse kohta), milles käsitletakse ELi ettepanekut võtta 
vastu määrus, millega muudetakse määrust, mis käsitleb otsuse tegemist geneetiliselt 
muundatud organismide kohta (COM(2015)0177). 

Madalmaade Parlamendi Teine Koda kontrollis ettenähtud menetluse alusel, kas 
ülalnimetatud ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Selle käigus kohaldas ta 
Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ja Lissaboni lepingule lisatud protokolli nr 2, milles 
käsitletakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rakendamist. 

Käesoleva kirjaga tehakse teatavaks Madalmaade Parlamendi Teise Koja arvamus. 
Samasisulised kirjad on saadetud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Madalamaade 
valitsusele. 

Parlamendi teine koda on arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega. Ettepanekus liikmesriikidele ette nähtud staatus ja roll tekitab parlamendi teises 
kojas eriarvamusi. Ühelt poolt ei jäeta ettepanekus liikmesriikidele piisavalt paindlikkust 
geneetiliselt muundatud organismid liikmesriigi tasandil keelustada. Arvestades asjaolu, et 
geneetiliselt muundatud organismid on ühiskonna jaoks tundlik teema, tuleks liikmesriikidel 
võimaldada küsimust siseriiklikul tasandil põhjalikult analüüsida ja jätta neile võimalus 
otsustada erineva lähenemisviisi kasuks. Kahtlusi tekitab see, kas ettepanekus liikmesriigile 
pakutud võimalus mitte osaleda on juriidiliselt kooskõlas ELi siseturu toimimisega. Teiselt 
poolt lükatakse tagasi liikmesriikidele antav pädevus otsustada geneetiliselt muundatud 
organismide lubamise üle, kuna kõnealuses kontekstis liikmesriikide jaoks võrdsete 
konkurentsitingimuste ja lähtepositsioonide loomist tuleb käsitada selgelt Euroopa Komisjoni 
pädevusena. 

Lisaks ettepanekus liikmesriikidele ette nähtud staatuse ja rolli küsimusele on parlamendi 
teine koda seisukohal, et praeguse menetluse säilitamine, mille kohaselt kvalifitseeritud 
häälteenamuse puudumisel võtab loa andmise otsused vastu Euroopa Komisjon, ei ole ELi 
tasandil demokraatlik otsustusprotsess.  

Neid mõneti lahknevaid põhjendusi arvesse võttes on Madalmaade Parlamendi Teine Koda 
pärast kõigi asjaolude kaalumist seisukohal, et ettepanek COM(2015)0177 ei ole kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega. 

 


