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Asia: Alankomaiden parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 

muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 

muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan 

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

Alankomaiden parlamentin alahuone on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä 

mainitusta ehdotuksesta asetukseksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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Haag, 16. kesäkuuta 2015 

Asia: Perusteltu lausunto (toissijaisuus) EU:n ehdotuksesta muuntogeenisiä organismeja 

koskevan asetuksen muuttamiseksi (COM(2015)0177) 

Alankomaiden parlamentin alahuone on tarkistanut vahvistetun menettelyn mukaisesti, onko 

edellä mainittu ehdotus toissijaisuusperiaatteen mukainen. Se sovelsi tarkistamisessa 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaa ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

soveltamista koskevaa Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2. 

Ilmoitan Teille tällä kirjeellä Alankomaiden parlamentin alahuoneen kannan. Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja Alankomaiden hallitukselle on toimitettu samanlaiset kirjeet. 

Alahuone katsoo, että edellä mainittu ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Alahuoneen arvio asetuksessa jäsenvaltioille osoitetusta tehtävästä ja asemasta on 

monisyinen. Yhtäältä asetuksessa ei anneta jäsenvaltioille riittävästi liikkumavaraa 

muuntogeenisiä organismeja koskevan kansallisen kiellon käyttöön ottamiseksi. Ottaen 

huomioon, että muuntogeeniset organismit ovat yhteiskunnallisesti arkaluonteinen aihe, 

alahuone pitää toivottavana, että kysymystä voidaan tarkastella perusteellisesti kansallisella 

tasolla ja että tarkasteluun sisältyy mahdollisuus päätyä poikkeavaan kansalliseen ratkaisuun. 

Tässä yhteydessä alahuone epäilee, onko ehdotuksessa jäsenvaltioille tarjottu mahdollisuus 

jättäytyä ulkopuolelle sovitettavissa yhteen unionin sisämarkkinoiden hyvän toimivuuden 

kanssa. Toisaalta alahuone torjuu asetuksessa jäsenvaltioille osoitetun toimivallan hyväksyä 

muuntogeenisten organismien käytön, koska se katsoo, että tasapuolisten toimintaedellytysten 

ja jäsenvaltioiden yhtäläisten lähtökohtien luominen on nimenomaisesti komissiolle kuuluva 

tehtävä. 

Alahuone pitää asetuksessa jäsenvaltioille osoitetun tehtävän ja aseman ohella 

epädemokraattisena unionin tason päätöksentekona myös nykyisen menettelyn säilyttämistä, 

jolloin muuntogeenisten organismien käytön sallimista koskeva kysymys palautetaan 

tarvittavan määräenemmistön puuttumisen vuoksi komission ratkaistavaksi.  

Näiden osittain ristiriitaisten perusteluiden vuoksi alahuone on kaikki näkökohdat punnittuaan 

omaksunut kannan, jonka mukaan ehdotus COM(2015)0177 on vastoin 

toissijaisuusperiaatetta. 


