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Tárgy: A Holland Királyság alsóházának indokolással ellátott véleménye az 
1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, 
illetve megtiltására biztosított lehetıség tekintetében történı módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

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

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzıkönyv 6. cikkének 
megfelelıen a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetınek a szubszidiaritás elvével. 

A Holland Királyság alsóháza a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent 
említett rendeletre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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Hága, 2015. június 16. 

Tárgy: Indokolással ellátott vélemény (szubszidiaritás) a géntechnológiával módosított 
szervezetekre (GMO-kra) vonatkozó döntéshozatalról szóló rendelet módosítására irányuló 
uniós javaslatról 

A holland parlament alsóháza az elıírt eljárásnak megfelelıen, a szubszidiaritás elvének 
szempontjából megvizsgálta a fent említett javaslatot. Ennek során az EU-Szerzıdés 5. 
cikkében és a Lisszaboni Szerzıdés – a szubszidiaritás és az arányosság elveinek 
alkalmazásáról szóló – 2. jegyzıkönyvében foglaltakat alkalmazta. 

E levelemmel tájékoztatom Önt a Holland Királyság parlamentje alsóházának álláspontjáról. 
Ezzel azonos tartalmú levelet küldtünk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland 
kormánynak is. 

A Ház véleménye szerint a fenti javaslat nem egyeztethetı össze a szubszidiaritás elvével. A 
Házban eltérı vélemények alakultak ki a tagállamok javaslat szerinti helyzetével és 
szerepével kapcsolatban. Egyrészt a javaslat túlságosan kis mozgásteret biztosít a tagállamok 
számára arra, hogy nemzeti tilalmat vezessenek be a GMO-kra vonatkozóan. Tekintettel a 
GMO-kkal kapcsolatos társadalmi érzékenységre, kívánatos, hogy alapos nemzeti 
mérlegelésre kerüljön sor, és megfelelı mozgástér álljon rendelkezésre az eltérı nemzeti 
politikai út számára. Emellett kétely merült fel azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok 
számára a javaslatban biztosított eltérés lehetısége jogi szempontból összeegyeztethetı-e az 
európai belsı piac mőködésével.  Másrészt a Ház elutasította a GMO-k engedélyezésére 
vonatkozó hatáskör tagállamokra ruházását, mivel e téren az egyenlı versenyfeltételek és a 
tagállamok közötti azonos kiinduló pozíció megszervezését kifejezetten az Európai Bizottság 
feladatának tekinti. 

A tagállamok javaslatban foglalt szerepe és helyzete mellett a Ház – mint európai szintő 
antidemokratikus döntéshozatalt – elutasította a jelenlegi eljárás fenntartását is, amelynek 
keretében minısített többség hiányában a GMO-k engedélyezésére vonatkozó döntés joga 
visszaszáll az Európai Bizottságra.  

A fenti – néhol egymásnak ellentmondó – érvek alapján, mindezeket mérlegelve, az alsóház 
végsı véleménye szerint a COM(2015)0177 javaslat összeegyeztethetetlen a szubszidiaritás 
elvével. 


