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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Κάτω Χωρών σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση 
γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
υποβάλουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 
ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Η Κάτω Βουλή των Κάτω Χωρών διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την συνημμένη αιτιολογημένη 
γνώμη σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση κανονισμού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη (επικουρικότητα) σχετικά με την πρόταση της ΕΕ για την 
τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την λήψη απόφασης για τους γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) COM (2015) 177

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, η ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων εξέτασε την 
ανωτέρω πρόταση ως προς τη συμβατότητά της με την αρχή της επικουρικότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, εφάρμοσε το άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 2 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας.

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τη γνώμη Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Η ίδια επιστολή έχει αποσταλεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην κυβέρνηση των Κάτω Χωρών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της 
επικουρικότητας. Η θέση και ο ρόλος των εθνικών κρατών μελών σύμφωνα με την πρόταση 
εκτιμήθηκε διαφορετικά στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αφενός, η πρόταση δεν αφήνει στα 
κράτη μέλη επαρκές περιθώριο για μια εθνική απαγόρευση των ΓΤΟ. Έχοντας υπόψη τον 
κοινωνικά ευαίσθητο χαρακτήρα των ΓΤΟ, κρίνεται  αναγκαία μια προσεκτική συνδιαλλαγή 
σε εθνικό επίπεδο με επαρκές περιθώριο για μια εθνική απόκλιση· Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
είναι βέβαιο ότι η επιλογή της μη συμμετοχής που προσφέρει η πρόταση σε ένα κράτος μέλος 
συμβιβάζεται, από νομική άποψη, με την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, 
απορρίπτεται η ανάθεση στα κράτη μέλη της αρμοδιότητας να επιτρέπουν τους ΓΤΟ, στο 
μέτρο όπου η οργάνωση ισότιμων συνθηκών αρχικών καταστάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ 
στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ότι ανήκει σαφώς στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα προς τον ρόλο και την θέση των εθνικών κρατών μελών στην πρόταση, η Βουλή 
των Αντιπροσώπων κρίνει ότι η διατήρηση της σημερινή διαδικασίας, η οποία προβλέπει ότι, 
ελλείψει ειδικής πλειοψηφίας, το θέμα της έγκρισης των ΓΤΟ παραπέμπεται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αποτελεί μια μη δημοκρατική λήψη απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Βάσει των ανωτέρω, ενίοτε αποκλινόντων επιχειρημάτων, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόταση COM (2015) 177 αντιβαίνει προς την αρχή της 
επικουρικότητας.


