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Utskottet för rättsliga frågor 
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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 

NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den nederländska andra kammaren över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda 
användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier 

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

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Den nederländska andra kammaren har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 
ovannämnda förordning. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras. 



 

PE560.871v01-00 2/2 NP\1066729SV.doc 

SV 

BILAGA 

Haag den 16 juni 2015 

Ärende: Motiverat yttrande (subsidiaritet) över EU:s förslag till ändring av förordningen vad 
gäller beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer COM(2015)0177 

Det nederländska parlamentets andra kammare har, i enlighet med det förfarande som 
fastställts i detta syfte, undersökt om ovan angivna förslag är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Därmed har artikel 5 i EU-fördraget och protokoll nr 2 till 
Lissabonfördraget om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
tillämpats. 

Jag vill med denna skrivelse uppmärksamma er på den nederländska andra kammarens 
bedömning. Identiska skrivelser har översänts till Europaparlamentet, rådet och den 
nederländska regeringen. 

Andra kammaren anser att det ovannämnda förslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Den ställning och roll som tilldelas de nationella medlemsstaterna i 
förslaget bedöms på ett annat sätt av andra kammaren. Å ena sidan ges medlemsstaterna inte 
tillräcklig flexibilitet i förslaget för att kunna förbjuda genetiskt modifierade organismer på 
nationell nivå.   Med hänsyn till hur känslig som frågan om genetiskt modifierade organismer 
är bör medlemsstaterna kunna göra en noggrann bedömning på nationell nivå och även ha 
möjlighet att välja en annan väg.  Dessutom är det inte säkert att den möjlighet att inte delta 
som medlemsstaterna ges i förslaget är förenlig, ur en rättslig synvinkel, med den inre 
marknadens sätt att fungera. Å andra sidan ges medlemsstaterna ingen befogenhet att tillåta 
genetiskt modifierade organismer av det skälet att det i detta sammanhang klart anses vara 
kommissionens uppgift att säkerställa lika villkor och samma utgångspunkter för alla 
medlemsstater. 

Förutom medlemsstaternas roll och ställning i förslaget anser andra kammaren att 
bibehållandet av det nuvarande förfarandet, enligt vilket frågan om tillåtande av genetiskt 
modifierade organismer går tillbaka till kommissionen om det inte finns någon kvalificerad 
majoritet, utgör en odemokratisk beslutsprocess på EU-nivå.  

På grundval av dessa något varierande argument anser andra kammaren, efter noggrant 
övervägande, att förslag COM(2015)0177 inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 


