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OBRAZLOŽENO MNENJE 

NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi 

z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo 

gensko spremenjenih živil in krme 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Nizozemska poslanska zbornica je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo 

mnenje, ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Haag, 16. junija 2015 

Zadeva: Obrazloženo mnenje (subsidiarnost) o predlogu uredbe Evropske unije o spremembi 

uredbe v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo 

gensko spremenjenih živil in krme (COM(2015)0177) 

Nizozemska poslanska zbornica je navedeni predlog skladno s predpisanim postopkom 

obravnavala glede spoštovanja načela subsidiarnosti. Pri tem je uporabila člen 5 Pogodbe o 

Evropski uniji in Protokol št. 2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti. 

S tem pismom vas želim obvestiti o njenem mnenju. Pisma z enako vsebino so bila 

naslovljena na Evropski parlament, Svet in nizozemsko vlado. 

Nizozemska poslanska zbornica meni, da zgornji predlog ni v skladu z načelom 

subsidiarnosti. Mnenja o položaju in vlogi držav članich, držav članic, kakor sta predvidena v 

predlogu, so se v zbornici precej razlikovala. Po eni strani državam članicam ni omogočena 

zadostna prožnost za prepoved gensko spremenjenih živil in krme na nacionalni ravni. Ker 

gre pri tem vprašanju za občutljivo družbeno tematiko, bi bilo primerno, da bi jo smele države 

članice na svoji ravni pozorneje obravnavati in ne nujno slediti isti usmeritvi. Ponujena 

možnost izvzetja s pravnega vidika ne bo nujno skladna z delovanjem evropskega notranjega 

trga. Po drugi strani pa je državam članicam odvzeta pravica do odobritve gensko 

spremenjenih živil in krme, saj je ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev in izhodiščnega 

položaja držav članic na tem področju očitno v pristojnosti Komisije. 

Poleg problematične vloge in položaja držav članic, kakor sta opredeljena v predlogu, po 

mnenju zbornice tudi ohranitev sedanjega postopka, po katerem se v primeru, če ni 

kvalificirane večine, vprašanje o odobritvi gensko spremenjenih živil in krme posreduje 

Komisiji, pomeni nedemokratično odločanje na ravni EU.  

Glede na vse te argumente je končno utemeljeno mnenje nizozemske poslanske zbornice, da 

je predlog COM(2015)0177 v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 

 


