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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Втората камара на парламента на Кралство 
Нидерландия относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по 
отношение на възможността на държавите членки да ограничават или 
забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на 
своята територия
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Втората камара на парламента на Кралство Нидерландия изпрати мотивирано 
становище, което е приложено към настоящия документ, относно горепосоченото 
предложение за регламент.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 
субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Съставено в Хага на 16 юни 2015 година

Относно: Мотивирано становище (субсидиарност) относно предложението на 
Европейския съюз за изменение на регламента относно процеса на вземане на решение 
относно генетично модифицираните организми (ГМО) (COM(2015)0177)

Втората камара на парламента на Кралство Нидерландия разгледа горното 
предложение в светлината на принципа на субсидиарност в съответствие с 
приложимата процедура. По този начин Камарата приложи член 5 от Договора за 
Европейския съюз и Протокол № 2 към Лисабонския договор относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

С настоящото писмо Ви информирам за становището на Втората камара на 
Генералните щати. Идентични писма бяха изпратени до Европейския парламент, 
Съвета и правителството на Кралство Нидерландия.

Камарата счита, че горепосоченото предложение не е съобразено с принципа на
субсидиарност. Позицията и ролята на държавите членки в предложението се оценяват 
от Камарата по различни начини. От една страна, предложението не предоставя на 
държавите членки достатъчно гъвкавост за забрана на ГМО. Като се има предвид 
чувствителният характер на въпроса за ГМО в обществото, желателно е държавите 
членки да могат да разгледат въпроса внимателно на национално равнище, като имат 
съответна свобода на действие да следват различен подход. При това е под съмнение 
дали възможността за неучастие, която се предлага на държавите членки в 
предложението, е съвместима от правна гледна точка с функционирането на вътрешния 
пазар на ЕС. От друга страна, се отхвърля предоставянето на държавите членки на 
компетентността да разрешават ГМО, тъй като създаването на равни условия на 
конкуренция в държавите членки и на равни изходни позиции в тази област се счита 
ясно за задача на Европейската комисия.

Наред с ролята и позицията на държавите членки, определени в предложението, 
Камарата счита, че запазването на актуалната процедура, съгласно която вследствие на 
липсата на квалифицирано мнозинство вземането на решение относно разрешаването 
на ГМО се предоставя на Европейската комисия, представлява недемократичен процес 
на вземане на решения на европейско равнище. 

Въз основа на тези различни аргументи и след задълбочено обмисляне Камарата стига в 
заключение до становището, че предложението COM(2015)0177 нарушава принципа на 
субсидиарност.


