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ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003/EK groza 
attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ăenētiski modificētas 
pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā 

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

SaskaĦā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoĦu nedēĜu laikā pēc leăislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Nīderlandes parlamenta Otrās palātas pamatots atzinums par minēto 
regulas priekšlikumu. 

SaskaĦā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē. 
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Hāgā, 2015. gada 16. jūnijā 

Temats: Pamatots atzinums (subsidiaritāte) par tāda Eiropas Savienības tiesību akta 
priekšlikumu, ar ko groza regulu attiecībā uz iespēju dalībvalstīm pieĦemt lēmumus par 
ăenētiski modificētiem organismiem (ĂMO) (COM(2015)0177) 

SaskaĦā ar šim nolūkam paredzēto kārtību Ăenerālštatu Otrā palāta izskatīja iepriekš minētā 
priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes principam. Tā līdz ar to piemēroja Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantu un Lisabonas līgumam pievienoto 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu. 

Ar šo vēstuli vēlamies informēt par Ăenerālštatu Otrās palātas atzinumu. Tādas pašas vēstules 
ir nosūtītas arī Eiropas Parlamentam, Padomei un Nīderlandes valdībai. 

Otrā palāta uzskata, ka iepriekš minētais priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 
Otrās palātas deputātu domas dalās par statusu un lomu, kas priekšlikumā paredzēta 
dalībvalstīm. No vienas puses, dalībvalstīm priekšlikumā nav atvēlēta pietiekami liela 
elastība, lai ĂMO aizliegtu valsts līmenī. ĥemot vērā ĂMO jautājuma jutīgo raksturu 
sabiedrības acīs, dalībvalstīm šo jautājumu būtu jāvar izskatīt valsts līmenī, saglabājot iespēju 
izvēlēties atšėirīgu orientāciju. Šajā sakarībā nebūt nav garantēts tas, ka dalībvalstīm 
piedāvātā nepiedalīšanās minētā priekšlikuma īstenošanā atbilst Eiropas iekšējā tirgus 
darbībai no juridiskā viedokĜa. No otras puses, dalībvalstīm tiek liegta iespēja atĜaut ĂMO, jo 
šajā sakarībā tiek uzskatīts, ka par konkurences apstākĜu un vienlīdzīgu izejas pozīciju 
nodrošināšanu dalībvalstīs viennozīmīgi atbild Eiropas Komisija. 

Papildus lomai un statusam, kas dalībvalstīm paredzēts priekšlikumā, Otrā palāta uzskata, ka 
tās pašreizējās procedūras saglabāšana, saskaĦā ar kuru gadījumos, kad netiek panākts 
kvalificētais vairākums, jautājumu par ĂMO atĜaušanu izlemj Eiropas Komisija, ir uzskatāma 
par nedemokrātisku lēmumu pieĦemšanas procesu Eiropas līmenī.  

ĥemot vērā šos dažkārt atšėirīgos argumentus, Otrā palāta pēc vispusīga izvērtējuma 
visbeidzot ir nonākusi pie slēdziena, ka priekšlikums COM(2015)0177 ir pretējs 
subsidiaritātes principam. 


