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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE

Obiect: Aviz motivat al celei de a doua Camere a Regatului Țărilor de Jos referitor la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a restrânge sau a interzice utilizarea alimentelor și furajelor 
modificate genetic pe teritoriul lor
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Cea de a doua Cameră a Regatului Țărilor de Jos a adresat avizul motivat anexat referitor la 
propunerea de regulament menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Haga, la 16 iunie 2015

Obiect: Aviz motivat (subsidiaritate) referitor la propunerea Uniunii Europene de modificare a 
regulamentului privind luarea deciziilor în legătură cu organismele modificate genetic (OMG) 
(COM(2015)0177)

Cea de a doua Cameră a Stărilor Generale a examinat, în conformitate cu procedura prevăzută 
în acest scop, propunerea menționată mai sus sub aspectul respectării principiului 
subsidiarității. În felul acesta, Camera pune în aplicare articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană și Protocolul nr. 2 anexat la Tratatul de la Lisabona referitor la aplicarea 
principiului subsidiarității și proporționalității.

Prin prezenta scrisoare, am onoarea să vă comunic avizul celei de a doua Camere a Stărilor 
Generale. Scrisori identice au fost adresate Parlamentului European, Consiliului și Guvernului 
Regatului Țărilor de Jos.

Camera apreciază că propunerea menționată mai sus nu este conformă cu principiul 
subsidiarității. Statutul și rolul statelor membre prevăzute în propunere fac obiectul unor 
aprecieri diferite în sânul Camerei. Pe de o parte, propunerea nu lasă suficientă libertate de 
acțiune statelor membre pentru a interzice OMG-urile la nivel național. Ținând seama de 
caracterul sensibil pe care îl îmbracă chestiunea OMG-urilor în societate, este de dorit ca 
statele membre să o poată examina cu atenție la nivel național, având posibilitatea de a se 
orienta în mod diferit. În această privință, nu este sigur că opțiunea de neparticipare oferită 
unui stat membru în propunere este compatibilă, din punct de vedere juridic, cu funcționarea 
pieței interne europene. Pe de altă parte, includerea competenței de a autoriza OMG-urile 
printre prerogativele statelor membre este respinsă, în măsura în care crearea unor condiții 
concurențiale și stabilirea unor circumstanțe de plecare echivalente este considerată, în acest 
context, ca o prerogativă clară a Comisiei Europene.

În afară de rolul și statutul statelor membre, definite în propunere, Camera consideră că 
menținerea procedurii actuale, care prevede ca, în lipsa unei majorități calificate, chestiunea 
autorizării OMG-urilor să-i fie remisă Comisiei Europene, constituie un proces nedemocratic 
la nivel european. 

Având în vedere aceste argumente, uneori divergente, Camera a ajuns, în final, după o analiză 
corespunzătoare, la opinia că propunerea COM(2015)0177 este contrară principiului 
subsidiarității.


