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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado da Segunda Câmara neerlandesa sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003 no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros 
limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados no seu território
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

A Segunda Câmara neerlandesa procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre 
a proposta de regulamento em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

Haia, 16 de Junho de 2015

Assunto: Parecer fundamentado (subsidiariedade) sobre a proposta da União Europeia que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 no que se refere à possibilidade de os 
Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente modificados no seu território

A Segunda Câmara neerlandesa apreciou a proposta referida em epígrafe à luz do princípio da 
subsidiariedade, em conformidade com o procedimento previsto. Neste contexto, aplicou o 
disposto no artigo 5.º do Tratado da União Europeia e no Protocolo n.º 2 do Tratado de Lisboa 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Pela presente, cumpre-me comunicar o parecer da Segunda Câmara neerlandesa. Foram 
enviadas cartas idênticas ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao governo neerlandês.

A Segunda Câmara considera que a proposta supramencionada não é compatível com o 
princípio da subsidiariedade. O estatuto e o papel dos Estados-Membros previstos na proposta 
são objeto de apreciações diferentes no seio da Segunda Câmara. Por um lado, a proposta não 
concede flexibilidade suficiente aos Estados-Membros para proibirem os OGM a nível 
nacional. Tendo em conta o caráter sensível da questão dos OGM na sociedade, é conveniente 
que os Estados-Membros possam examinar atentamente a questão a nível nacional, tendo 
sempre a possibilidade de seguir uma orientação diferente. A este respeito, não é seguro que a 
opção de não participação oferecida na proposta a um Estado-Membro seja compatível, do 
ponto de vista jurídico, com o funcionamento do mercado interno europeu. Por outro lado, a 
atribuição aos Estados-Membros da competência de autorizar os OGM é rejeitada, na medida 
em que a criação de condições de concorrência e de pontos de partida equivalentes nos 
Estados-Membros é considerada, neste contexto, como sendo claramente da competência da 
Comissão Europeia.

Para além do papel e do estatuto dos Estados-Membros definidos na proposta, a Segunda 
Câmara considera que a manutenção do procedimento atual - que prevê o reenvio à Comissão 
da questão da autorização dos OGM na ausência duma maioria qualificada - constitui um 
processo decisório não democrático ao nível europeu. 

Na perspetiva destes argumentos por vezes divergentes, a Segunda Câmara, depois de tudo 
ponderar, concluiu finalmente que a proposta COM(2015)0177 contraria o princípio da 
subsidiariedade.


