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PAGRĮSTA NACIONALINIO 
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO

Tema: Pagrįsta Nyderlandų Antrųjų Rūmų nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Nyderlandų Antrieji Rūmai pateikė Parlamentui pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto 
pasiūlymo dėl reglamento.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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Haga, 2015 m. birželio 16 d.

Tema: pagrįsta nuomonė (subsidiarumas) dėl ES pasiūlymo iš dalies keisti reglamentą dėl 
sprendimų dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) priėmimo proceso COM(2015) 177

Generalinių Luomų Antrieji Rūmai, vadovaudamiesi nustatyta procedūra, įvertino, ar 
nurodytas pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą. Šiuo klausimu jie taikė Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnį ir Lisabonos sutarties Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo.

Šiuo laišku informuojame apie Generalinių Luomų Antrųjų Rūmų nuomonę. Tokie patys 
laiškai išsiųsti Europos Parlamentui, Tarybai ir Nyderlandų Vyriausybei.

Antrieji Rūmai mano, kad minėtasis pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. 
Antruosiuose Rūmuose valstybių narių pozicija ir vaidmuo pagal pasiūlymą vertinama 
įvairiai. Viena vertus, pagal pasiūlymą valstybėms narėms nesuteikiama pakankamai veiksmų 
laisvės siekiant uždrausti GMO nacionaliniu lygmeniu. Atsižvelgiant į GMO klausimo opumą 
visuomenėje, manoma, kad šis klausimas turėtų būti atidžiai svarstomas nacionaliniu 
lygmeniu ir turėtų būti suteikta veiksmų laisvė priimti nacionalinę politika, kuri skirtųsi nuo 
kitų šalių politikos. Be to, buvo suabejota, ar pasiūlyme numatyta valstybės narės galimybės 
pasirinkti sąlyga teisiniu požiūriu yra suderinama su ES vidaus rinkos veikimu. Kita vertus, 
atmetama galimybė suteikti valstybėms narėms įgaliojimus dėl GMO leidimo, nes laikoma, 
kad vienodų sąlygų sudarymas ir vienodų atskaitos taškų užtikrinimas valstybėms narėms 
šiuo požiūriu – tai visų pirma Europos Komisijos užduotis.

Be to, neatsižvelgiant į pasiūlyme numatytą valstybių narių vaidmenį ir poziciją, Antrieji 
Rūmai mano, kad dabartinės procedūros, pagal kurią nesurinkus kvalifikuotos balsų 
daugumos atsakomybė dėl GMO leidimo suteikiama Europos Komisijai, tolesnis taikymas –
tai nedemokratiškas sprendimų priėmimo būdas Europos lygmeniu. 

Remdamiesi šias – kartais iš esmė skirtingais – argumentais ir atsižvelgdami į visus aspektus 
Antrieji Rūmai laikosi nuomonės, kad pasiūlymas COM(2015) 177 neatitinka subsidiarumo 
principo.


