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SUBSIDIARUMO

Tema: Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmų ir Ispanijos Karalystės Senato pagrįsta 
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. 6 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 2 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.

Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmai ir Ispanijos Karalystės Senatas pateikė 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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PRIEDAS

2015 M. BIRŽELIO 16 D. EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ JUNGTINIO 
KOMITETO PAGRĮSTA NUOMONĖ NR. 1/2015 DĖL SUBSIDIARUMO PRINCIPO 
PAŽEIDIMO, PADARYTO PASIŪLYMU 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) 177 FINAL) (2015/0093 (COD))

BENDROSIOS APLINKYBĖS

A. Prie 2007 m. pasirašytos ir 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusios Lisabonos sutarties 
pridėtame Protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo nustatyta tvarka, 
pagal kurią nacionaliniai parlamentai tikrina, ar ES teisėkūros iniciatyvos atitinka 
subsidiarumo principą. Šis protokolas į Ispanijos teisę perkeltas 2009 m. gruodžio 22 d. 
įstatymu Nr. 24/2009, kuriuo iš dalies keičiamas 1994 m. gegužės 19 d. įstatymas Nr. 8/1994. 
Šios pagrįstos nuomonės teisinis pagrindas visų pirma yra nauji įstatymo Nr. 8/1994 
straipsniai: 3 straipsnio j punktas, 5 ir 6 straipsniai.

B. Europos Komisija priėmė pasiūlymą 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, ir perdavė nacionaliniams parlamentams, kurie turi per aštuonias savaites 
patikrinti, kaip ta iniciatyva atitinka subsidiarumo principą; šis terminas baigiasi 2015 m. 
birželio 23 d. 

C. Europos Sąjungos reikalų jungtinio komiteto biuras ir atstovai 2015 m. gegužės 20 d. 
susitarė išnagrinėti pasiūlymą dėl ES teisėkūros procedūra priimamo akto, pranešėju paskyrė 
Ispanijos Senato narį D. Ángelį Pintado Barbanoją ir pateikė prašymą Ispanijos vyriausybei 
parengti Įstatymo Nr. 8/1994 3 straipsnio j punkte nurodytą pranešimą.

D. Buvo gautas vyriausybės pranešimas. Jame nurodoma, kad šiuo pasiūlymu dėl dalinio 
reglamento keitimo pažeidžiamas tinkamas subsidiarumo principo taikymas, nes atsakomybė 
perkeliama administracijai, kuri neturi reikiamų gebėjimų pasiekti numatomo veiksmo tikslų, 
taigi jis neatitinka subsidiarumo principo.

E. Europos Sąjungos reikalų jungtinis komitetas savo 2015 m. birželio 16 d. posėdyje 
priėmė šią nuomonę: 

PAGRĮSTA NUOMONĖ

1. Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „Sąjungos kompetencijos 
įgyvendinimas grindžiamas subsidiarumo ir proporcingumo principais“. Pagal šios sutarties 5 
straipsnio 3 dalį Sąjunga „pagal subsidiarumo principą <...> ima veikti tik tada ir tik tokiu 
mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti centriniu, 
regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo veiksmo masto arba poveikio juos 
pasiekti būtų geriau“.
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2. Nagrinėjamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto grindžiamas Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta:

„1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams 
pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus 
rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma fiskalinėms nuostatoms ir nuostatoms, susijusioms su 
laisvu asmenų judėjimu bei pagal sutartį dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.

3. Komisija savo pasiūlymuose, numatytuose 1 dalyje, dėl sveikatos, saugos, aplinkos 
apsaugos ir vartotojų apsaugos dėmesį kreipia į aukšto lygio apsaugą ir ypač atsižvelgia į 
visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. Pagal atitinkamą kompetenciją šio tikslo taip pat 
siekia Europos Parlamentas ir Taryba.

4. Jei Europos Parlamentui ir Tarybai, Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo 
priemonę valstybė narė mano, kad 36 straipsnyje nurodytais arba su aplinkos ar darbo 
aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais reikia išlaikyti nacionalines nuostatas, apie 
tas nuostatas ir jų išlaikymo motyvus ji praneša Komisijai.

5. Be to, nepažeidžiant 4 dalies, jei Europos Parlamentui ir Tarybai, Tarybai arba Komisijai 
nustačius kurią nors derinimo priemonę valstybė narė mano, kad dėl jos iškyla jai būdingų 
problemų ir todėl jai reikia priimti naujais moksliniais įrodymais pagrįstas nacionalines 
nuostatas, reglamentuojančias aplinkos ar darbo aplinkos apsaugą, apie numatytas nuostatas ir 
jų priėmimo motyvus ji praneša Komisijai.

6. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 ir 5 dalyse nurodytų pranešimų patvirtina arba atmeta 
aptartąsias nacionalines nuostatas, patikrinusi, ar jos nėra savavališkos diskriminacijos 
priemonė arba užslėptas valstybių narių tarpusavio prekybos apribojimas ir ar jos netrukdo 
veikti vidaus rinkai.

Komisijai per šį terminą nepriėmus sprendimo, 4 ir 5 dalyse nurodytos nacionalinės nuostatos 
laikomos patvirtintomis.

Kai klausimas sudėtingas ir nėra pavojaus žmonių sveikatai, Komisija gali atitinkamai 
valstybei narei pranešti, kad šioje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas dar vienam iki 
šešių mėnesių trunkančiam laikotarpiui.

7. Jei pagal 6 dalį valstybei narei leidžiama išlaikyti arba priimti nuostatas, neatitinkančias 
suderinimo priemonės nuostatų, Komisija nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti pakeisti tą 
priemonę.

8. Jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai 
buvo skirtos ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į tai Komisijos dėmesį, o ši 
nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai atitinkamas priemones.

9. Nukrypdama nuo 258 ir 259 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena 
valstybė narė gali tiesiogiai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, jei mano, kad 
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kita valstybė narė piktnaudžiauja šiame straipsnyje numatytomis galiomis.

10. Pirmiau paminėtos suderinimo priemonės atitinkamais atvejais apima ir apsaugos sąlygą, 
leidžiančią valstybėms narės dėl vienos ar kelių 36 straipsnyje nurodytų neekonominių 
priežasčių imtis laikinų priemonių kartu joms taikant Sąjungos kontrolės tvarką.“

3. Europos Sąjunga yra nustačiusi išsamią teisinę genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
leidimų, atsekamumo ir ženklinimo sistemą. Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų reglamentuojamas maistas, maisto sudedamosios dalys ir 
pašarai, kurių sudėtyje yra GMO, kurie susideda arba yra pagaminti iš GMO. Reglamente taip 
pat aptariami kitos paskirties GMO, pavyzdžiui, auginti skirti GMO, jeigu jie yra maisto ir 
pašarų gamybos žaliava. Visi šie produktai minėtame dokumente vadinami genetiškai 
modifikuotais organizmais (GMO) ir genetiškai modifikuotu maistu ir pašarais.

Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 nustatyta leidimų išdavimo procedūra, kuria siekta užtikrinti, 
kad atitinkami rinkai pateikiami produktai nekeltų pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai ir 
aplinkai. Todėl šios procedūros esmė – mokslinis rizikos vertinimas: kiekvieną produkto 
pateikimo rinkai leidimą būtina tinkamai pagrįsti, o toks pagrindimas gali būti laikomas 
patikimu tik atlikus mokslinį vertinimą. Atsakomybė už mokslinį rizikos vertinimą teisės 
aktais suteikta Europos maisto saugos tarnybai (EFSA), bendradarbiaujančiai su valstybių 
narių mokslo įstaigomis.

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatomis Komisijai ar valstybėms narėms suteikiama 
galimybė nustatyti reagavimo į pavojų priemones ir neleisti pateikti rinkai ir (arba) naudoti 
GMO, kuriems išduotas leidimas, jei paaiškėja, kad produktas gali kelti pavojų sveikatai ar 
aplinkai. Tokios priemonės gali būti taikomos, jei yra mokslinių įrodymų, kad produktas gali 
kelti didelį pavojų sveikatai ar aplinkai.

4. - Pasiūlymas reformuoti Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl galimų apribojimų ir 
draudimų, susijusių su produktų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų, naudojimu 
kelia tam tikrą painiavą – neaišku, kokių tikslų siekia Komisija, nes jie nėra tinkamai 
apibrėžti. Mes suprantame, kad Komisijai kyla daug sunkumų nustatant bendrą politiką, kuriai 
pritartų visos valstybės narės. Suprantame, kad tai nėra kliūtis siekiant užtikrinti darnią 
poziciją, kuri suteiktų garantijas vartotojams, žaliavų ir pašarų gamybos sektoriui, 
gyvulininkystės ir mėsos perdirbimo sektoriui. Šis pasiūlymas dėl dalinio reglamento keitimo 
lemia teisinį neapibrėžtumą, nenumatytas išlaidas ir bendrosios rinkos skilimą. Nuo mokslinių 
garantijų sistemos pereinama prie kitos sistemos, kurioje pirmumas gali būti teikiamas 
politiniams ar ideologiniams interesams ir pozicijoms. Mūsų priklausomybė nuo žaliavų 
(grūdų, aliejinių augalų ir baltymingų augalų) yra pakankamai didelė, kad reikėtų užtikrinti 
šio gamybos sektoriaus ateitį.

Europos Sąjunga yra didžiausia žemės ūkio produktų importuotoja pasaulyje. ES maisto 
sektoriuje vidutiniškai per metus sunaudojama 225 milijonai tonų pašarinių žaliavų. Europa 
yra labai priklausoma nuo genetiškai modifikuotų baltymų, naudojamų gyvulininkystės 
sektoriuje, šaltinių. Kad Europos Sąjunga galėtų tenkinti savo poreikius, reikėtų sojomis 
apsodinti 15,5 mln. hektarų plotą. Šiuo metu šis plotas yra tik 0,6 mln. hektarų.

Praėjus 19 metų nuo tada, kai pradėti auginti genetiškai modifikuoti organizmai, šiuo metu 
18 mln. ūkininkų augina šiuos organizmus 181 mln. hektarų plote, ypač 28 šalyse, iš kurių 
išsiskiria JAV, Brazilija, Kanada, Argentina ir Indija.
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Europos žemės ūkio ir gyvulininkystės konkurencingumas neabejotinai priklauso nuo to, ar 
išliks tiekimo šaltiniai suteikiant garantijas ir tikrumą dėl taisyklių, kurias turi nustatyti ES ir 
valstybės narės. Europos Sąjungos institucijoms priimant nuolat besikeičiančius sprendimus 
sulaukiama priešingo, nei tikimasi, rezultato: kyla painiava vartotojams, netikrumas gamybos 
sektoriuje ir susidaro ekonominių nuostolių, turinčių įtakos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų raidai labai svarbiame mūsų ekonomikos sektoriuje.

Mokslinis rizikos vertinimas tenka Europos maisto saugos tarnybai (EFSA). Tačiau, nors 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 be rizikos vertinimo Komisijai leidžiama atsižvelgti į 
„kitus teisėtus veiksnius“, ji negalėjo remtis šiais veiksniais, kad pateisintų atsisakymą 
suteikti leidimą produktams, kuriuos EFSA laiko saugiais, ir bet kuriuo atveju ji galėtų tai 
padaryti tik visos ES mastu. Šis argumentas verčia manyti, kad kyla grėsmė ES rinkos 
vienybei ir gali būti pakenkta laisvam prekių judėjimui ir tranzitui. Dėl to, kad išsamiai 
nenurodomos priežastys, dėl kurių priimamas sprendimas atsisakyti kitų medžiagų 
(nepateikiamas leistinų ar neleistinų medžiagų sąrašas), ir nenumatyta teisinių priemonių, 
kuriomis būtų sustabdomas nacionalinių priemonių, kurios galėtų būti laikomos 
nesąžiningomis, nepakankamai pagrįstomis ar diskriminuojančiomis, taikymas, atsiranda 
akivaizdi teisinio neapibrėžtumo rizika.

Be to, nereikalaujama, kad gyvūninės kilmės produktai, gauti iš gyvūnų, kurie šerti genetiškai 
modifikuotais pašarais, būtų atitinkamai ženklinami; nusprendus, kad leidimą dėl GMO 
suteikia valstybės narės, nacionaliniu lygmeniu gali būti pradėti teikti prašymai dėl tokio 
ženklinimo, siekiant apsaugoti valstybių narių, kurios nusprendė uždrausti naudoti pašarus, 
kuriuose yra iš GMO gautų produktų, ūkininkus. Tokia priemonė gali būti gyvūninių 
produktų importo iš valstybių narių, nusprendusių tokio draudimo netaikyti, kliūtis.

Kai kurios valstybės narės draudimą naudoti genetiškai modifikuotus produktus gali išplėsti ir 
jį taikyti pavyzdžiui, tokių produktų tranzitui, sandėliavimui arba perdirbimui jų teritorijoje.

Dėl kitos rizikos, susijusios su keleriopu žymėjimu, ar analizės sudėtingumu tuo atveju, jei 
kiekviena ES valstybė narė įgyvendintų savo specifinius nacionalinius reikalavimus, padidėtų 
vartotojų nepasitikėjimas užsienio produktais, o valstybėse narėse dėl skirtingų kriterijų 
susikurtų dviguba rinka.

Gali atsirasti didelis neatitikimas atviros rinkos ir laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje 
sąvokai, nustatytai SESV 34 ir 36 straipsniuose. Mūsų nuomone, sprendimai visada turi būti 
priimami remiantis moksliniais duomenimis.

5. Pradedant vertinti, ar pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atitinka 
subsidiarumo principą, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad susiduriame su padėtimi, kai 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą reglamentuojanti sistema pastaruoju metu 
buvo gerokai pakeista – priimta 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2015/412, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių 
galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) 
auginimą. Šiuo pasiūlymu siekiama vėl pakeisti teisinę sistemą, pagal kurią valstybės narės 
gali imtis priemonių, kuriomis draudžiamas arba apribojamas tam tikrų genetiškai 
modifikuotų produktų naudojimas, praėjus vos keliems mėnesiams po to, kad buvo pakeistas 
šio sektoriaus teisinis reguliavimas. Prieš nagrinėjant pasiūlymo turinį reikėtų atkreipti dėmesį 
į tai, kad teisinis netikrumas, kurį lemia reguliavimo pokyčiai, parodo neatitikimą 
subsidiarumo principui, nes, nepaisant to, kokio tikslo siekia Komisija, yra akivaizdu, kad jo 
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būtų galima siekti pagal stabilesnę reguliavimo sistemą.

Antra vertus, reikėtų pabrėžti, kad šis pasiūlymas, pagal kurį valstybėms narėms būtų perkelta 
atsakomybė nuspręsti riboti arba drausti GMO naudojimą, kelia suderinamumo su 
subsidiarumo principu pavojų, nes valstybės narės ne visada gali priimti tokius sprendimus 
taip, kad tai neturėtų įtakos vidaus rinkos veikimui. Dėl galimo valstybių narių teisės aktų 
disbalanso kyla grėsmė Europos Sąjungos maisto ir pašarų rinkos veikimui ir kyla pavojus, 
kad šio pasiūlymo poveikis bus priešingas, nei pageidauja Komisija.

IŠVADOS

Remdamasis išdėstytais argumentais, Europos Sąjungos reikalų jungtinis komitetas 
mano, kad pasiūlymas 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 neatitinka galiojančioje Europos Sąjungos sutartyje nustatyto subsidiarumo 
principo. 

Ši pagrįsta nuomonė bus perduota Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai 
plėtojant nacionalinių parlamentų ir Europos Sąjungos institucijų politinį dialogą.


