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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Holandskej druhej komory k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, 
pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie 
geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území 

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

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Holandská druhá komora poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia 
Parlamentu pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Haag, 16. júna 2015 

Vec: Odôvodnené stanovisko (subsidiarita) k návrhu EÚ na zmenu nariadenia o prijímaní 
rozhodnutí v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) COM(2015)0177 

Druhá komora Generálnych stavov Holandského kráľovstva podľa stanoveného postupu 
overovala, či je uvedený návrh v súlade so zásadou subsidiarity. Uplatnila pritom článok 5 
Zmluvy o EÚ a protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený 
k Lisabonskej zmluve. 

Týmto listom Vám oznamujeme stanovisko Druhej komory Generálnych stavov. Rovnaké 
listy sme zaslali Európskemu parlamentu, Rade a holandskej vláde. 

Komora sa domnieva, že uvedený návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Komora 
hodnotí postavenie a úlohu členských štátov v návrhu rozlične. Na jednej strane návrh 
neposkytuje členským štátom dostatočný priestor na vydanie vnútroštátneho zákazu GMO. 
Vzhľadom na spoločenskú citlivosť problematiky GMO by bolo vhodné, aby každý štát túto 
otázku  dôkladne posúdil a mal k dispozícii príslušný priestor na prijatie vlastného odlišného 
kurzu. Pritom sa objavili pochybnosti o tom, či možnosť na neuplatňovanie, ktorú návrh 
ponúka členskému štátu, je z právnického hľadiska zlučiteľná s fungovaním európskeho 
vnútorného trhu. Na druhej strane sa zamieta udeľovanie právomocí jednotlivým štátom na 
povolenie  využívania GMO, pretože vytváranie rovnakých podmienok a rovnakých 
východiskových pozícií členských štátov EÚ v tejto otázke sa chápe výlučne ako úloha 
Európskej komisie. 

Komora okrem úlohy a pozície členských štátov v návrhu považuje zachovanie súčasného 
postupu za nedemokratické rozhodovanie na európskej úrovni, pretože ak nemožno dosiahnuť 
kvalifikovanú väčšinu, potom sa otázka povoľovania GMO presúva späť na Európsku 
komisiu.   

Komora sa na základe týchto, niekedy rozporuplných argumentov a po zvážení všetkých 
skutočností nakoniec domnieva, že návrh COM(2015)0177 je v rozpore so zásadou 
subsidiarity. 


