
NP\1066729PL.doc PE560.871v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014 - 2019

Komisja Prawna

26.6.2015

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Drugiej Izby parlamentu Niderlandów na temat wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom 
członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy na swoim terytorium
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

Druga Izba parlamentu Niderlandów przesłała Parlamentowi załączoną uzasadnioną opinię na 
temat ww. wniosku dotyczącego rozporządzenia.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Haga, 16 czerwca 2015 r.

Przedmiot: Uzasadniona opinia (pomocniczość) na temat wniosku UE dotyczącego zmiany 
rozporządzenia w sprawie podejmowania decyzji dotyczących organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO) COM (2015) 177

Zgodnie z ustanowioną procedurą Druga Izba parlamentu Niderlandów przeanalizowała ww. 
wniosek pod kątem jego zgodności z zasadą pomocniczości. Zastosowano przy tym art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół (nr 2) do Traktatu z Lizbony w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

W niniejszym piśmie pragniemy poinformować o stanowisku Drugiej Izby parlamentu 
Niderlandów. Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i rządowi niderlandzkiemu.

Zdaniem Izby ww. wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Izba różnie oceniła 
określoną we wniosku pozycję i rolę państw członkowskich. Z jednej strony wniosek nie 
zapewnia państwom członkowskim dostatecznej elastyczności przy wprowadzaniu zakazu 
stosowania GMO na własnym terytorium. Z uwagi na delikatny charakter kwestii GMO ze 
społecznego punktu widzenia pożądane będzie jej staranne rozważenie na szczeblu krajowym 
z dopuszczeniem możliwości odmiennego podejścia krajowego. Wątpliwości budzi przy tym 
kwestia, czy oferowaną państwom członkowskim we wniosku możliwość opt-out można 
pogodzić z prawnego punktu widzenia z funkcjonowaniem europejskiego rynku 
wewnętrznego.  Z drugiej strony we wniosku odmówiono państwom członkowskim UE 
prawa dopuszczania GMO, ponieważ uznano, że zapewnienie im równych warunków 
działania i równych pozycji wyjściowych jest zdecydowanie zadaniem Komisji Europejskiej.

Oprócz roli i pozycji państw członkowskich we wniosku, za niedemokratyczny proces 
decyzyjny na szczeblu europejskim uznano w Izbie zastosowanie obecnej procedury, zgodnie 
z którą w przypadku braku większości kwalifikowanej kwestia dopuszczenia GMO pozostaje 
w gestii Komisji Europejskiej. 

Po rozważeniu wszystkich powyższych, czasem rozbieżnych, argumentów Izba stwierdza 
ostatecznie, że wniosek COM (2015) 177 narusza zasadę pomocniczości.


