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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje španskega poslanskega kongresa in španskega senata o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali 
prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Španski poslanski kongres in španski senat sta o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podala 
obrazloženo mnenje, ki je priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

OBRAZLOŽENO MNENJE 1/2015 MEŠANEGA ODBORA ZA EVROPSKO UNIJO Z 
DNE 16. JUNIJA 2015 O KRŠITVI NAČELA SUBSIDIARNOSTI S PREDLOGOM 
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O SPREMEMBI UREDBE (ES) 
ŠT. 1829/2003 V ZVEZI Z MOŽNOSTJO DRŽAV ČLANIC, DA NA SVOJEM 
OZEMLJU OMEJIJO ALI PREPOVEJO UPORABO GENSKO SPREMENJENIH 
ŽIVIL IN KRME (COM (2015)0177) (2015/0093 (COD))

OZADJE

A. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen Lizbonski 
pogodbi iz leta 2007 in velja od 1. decembra 2009, določa postopek, po katerem lahko 
nacionalni parlamenti nadzorujejo, ali se v evropskih zakonodajnih pobudah upošteva načelo 
subsidiarnosti. Ta protokol je Španija uvedla z zakonom št. 24/2009 z dne 22. decembra 2009, 
ki spreminja zakon št. 8/1994 z dne 19. maja 1994. Zlasti novi členi 3 j), 5 in 6 zakona 
št. 8/1994 so pravna podlaga za to obrazloženo mnenje.

B. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo 
uporabo gensko spremenjenih živil in krme je sprejela Evropska komisija in ga posredovala 
nacionalnim parlamentom, ki imajo osem tednov časa, torej do 23. junija 2015, da preverijo 
subsidiarnost pobude.

C. Predsedstvo in predstavniki mešanega odbora za Evropsko unijo so 20. maja 2015 
sklenili, da bodo pregledali omenjeno evropsko zakonodajno pobudo, za poročevalca je bil 
imenovan poslanec Ángel Pintado Barbanoj, vlado pa so pozvali k oblikovanju poročila iz 
člena 3 j) zakona 8/1994.

D. Vlada je posredovala poročilo in v njem je ugotovljeno, da predlog o spremembi 
uredbe vpliva na pravilno uporabo načela subsidiarnosti, saj je odgovornost prenesena na 
upravo, ki nima zadostnih zmogljivosti za uresničevanje ciljev predlaganih ukrepov, in torej 
ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

E. Mešani odbor za Evropsko unijo je na seji 16. junija 2015 sprejel naslednje 

OBRAZLOŽENO MNENJE

1. Člen 5.1 Pogodbe o Evropski uniji določa, da „za izvajanje pristojnosti Unije veljata načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti“. Člen 5(3) te pogodbe določa, da „v skladu z načelom 
subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in kolikor 
države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje 
dosežejo na ravni Unije“.

2. Preučeni zakonodajni predlog temelji na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 
določa:

„1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo v 
nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
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postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za 
približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za tiste, 
ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 
in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 
dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 
parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja.

4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, 
država članica meni, da mora ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz 
člena 36 ali določbe, ki zadevajo varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi 
o razlogih za njihovo ohranitev uradno obvesti Komisijo.

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski parlament in Svet, 
Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep meni, da mora na podlagi novih znanstvenih 
spoznanj o varstvu okolja ali delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki 
je specifičen zanjo in je posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah pa 
tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 
nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 
prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so nacionalne določbe iz 
odstavkov 4 in 5 odobrene.

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 
zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za nadaljnje 
obdobje največ šestih mesecev.

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih 
določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga 
prilagoditev temu ukrepu.

8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so ga 
urejali prejšnji harmonizacijski ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj 
Svetu predlaga ustrezne ukrepe.

9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 258 in 259, lahko Komisija ali katera koli 
država članica predloži zadevo neposredno Sodišču Evropske unije, če meni, da druga država 
članica zlorablja pooblastila iz tega člena.

10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki 
dovoljuje državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 36 
sprejmejo začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Unije. “
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3. V Evropski uniji velja celosten pravni okvir za odobritev, sledljivost in označevanje gensko 
spremenjenih živil in krme. Uredba (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
zajema živila, sestavine živil in krmo, ki vsebujejo GSO ali so iz njih sestavljeni ali 
proizvedeni. Zajema tudi GSO za druge načine uporabe, kot je gojenje, če se uporabljajo kot 
izvorni material za proizvodnjo živil in krme. Ti različni proizvodi so v tem dokumentu 
označeni kot „GSO ter gensko spremenjena živila in krma“.

Uredba (ES) št. 1829/2003 je uvedla postopek za odobritev, čigar cilj je zagotoviti, da dajanje 
zadevnih proizvodov na trg ne bo pomenilo tveganja za zdravje ljudi in živali ter za okolje. 
Da bi se to zagotovilo, je znanstvena ocena tveganja v središču postopka: vsaka odobritev za 
dajanje proizvoda na trg mora biti utemeljena, osnova za takšno utemeljitev pa je znanstvena 
ocena. Zakonodaja odgovornost za to znanstveno oceno tveganja nalaga Evropski agenciji za 
varnost hrane (EFSA) v sodelovanju z znanstvenimi organi držav članic.

Uredba (ES) št. 1829/2003 vsebuje določbe, ki Komisiji ali državam članicam dopuščajo
sprejetje nujnih ukrepov proti dajanju na trg/uporabi odobrenih GSO, in sicer, kjer se zdi, da 
proizvod verjetno pomeni resno tveganje za zdravje ali okolje. Za ta ukrep je potreben 
znanstveni dokaz, ki kaže, da proizvod verjetno pomeni resno tveganje za zdravje ali okolje.

4. Predlog o spremembi Uredbe št. 1823/2003 o o možnosti omejitve ali prepovedi uporabe 
proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme, povzroča zmedo glede ciljev, ki jih 
želi doseči Evropska komisija, saj ti niso ustrezno opredeljeni. Zavedamo se težav, s katerimi 
se Komisija sooča zaradi zavezanosti enotni politiki, ki bi jo podpirale vse države članice. 
Razumemo, da to ni ovira, da bi si prizadevali za ohranitev uravnoteženega stališča, ki bi 
potrošnikom, sektorju za proizvodnjo surovin, krme, živinoreji in sektorju predelave mesa 
zagotovil določena jamstva. Ta predlog o spremembi uredbe povzroča pravno negotovost, 
nepredvidene stroške in škoduje enotnemu trgu. Iz sistema znanstvene gotovosti prehajamo na 
drug sistem, kjer lahko prevladajo politični in ideološki interesi in stališča. Naša odvisnost od 
surovin (žita, oljnice in stročnice) je dovolj pomembna, da moramo bdeti nad prihodnostjo 
tega sektorja.

Evropska unija je največji uvoznik kmetijskih materialov na svetu. V povprečju prehrambni 
sektor EU vsako leto za krmo porabi 225 milijonov ton surovin. Evropa je zaradi živinoreje 
močno odvisna od genetsko spremenjenih virov proteinov. Evropska unija bi potrebovala 
površino 15,5 milijonov hektarjev, posajeno s sojo, da bi lahko bila samozadostna. Trenutno 
imamo na voljo 0,6 milijonov hektarjev.

Po 19 letih pridelave gensko spremenjenih organizmov trenutno 18 milijonov kmetovalcev v 
28 državah izkorišča 181 milijonov hektarjev za gensko spremenjene organizme, med drugim 
v Združenih državah, Braziliji, Kanadi, Argentini in Indiji.

Konkurenčnost kmetijsko-živinorejske proizvodnje v Evropi je očitno odvisna od ohranjanja 
virov dobave z zagotovili in gotovostjo glede pravil, ki jih določijo EU in države članice. 
Neprestane spremembe na področju odločanja evropskih organov pa imajo ravno nasproten 
učinek: ustvarjajo zmedo za potrošnike, negotovost v proizvodnem sektorju in povzročajo 
gospodarsko škodo, ki vpliva na raziskave, razvoj in inovacije v sektorju, ki je izjemnega 
pomena za naše gospodarstvo.

Evropska agencija za varnost hrane je tista, ki izvaja oceno tveganja z znanstvenega vidika. 
Čeprav Uredba (ES) št. 1829/2003 dopušča Komisiji, da poleg ocene tveganja upošteva 
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„druge upravičene dejavnike“, se Komisija do zdaj na navedene dejavnike ni mogla 
sklicevati, da bi utemeljila zavrnitev odobritve proizvodov, ki jih agencija EFSA obravnava 
kot varne, v vsakem primeru pa bi to lahko storila le za EU kot celoto. Zato menimo, da bi s 
tem lahko ogrozili enotnost trga EU ter svobodno trgovino in tranzit blaga. Ker ni določen 
izčrpen seznam vzrokov, ki bi opravičevali sprejetje izključitvenih klavzul (opustitev 
pozitivnega ali negativnega seznama), ter niso zagotovljeni pravni mehanizmi za prekinitev 
tistih nacionalnih ukrepov, ki bi utegnili biti neprimerni, neupravičeni ali diskriminatorni, je 
nastalo jasno tveganje pravne negotovosti.

Obenem to pomeni, da živalskih proizvodov iz živali, hranjenih z gensko spremenjeno krmo, 
ni treba ustrezno označiti: ponovna nacionalizacija izdaje dovoljenj za genetsko spremenjene 
organizme lahko sproži tovrstne „nacionalne“ prošnje za označevanje z namenom zaščite 
kmetov v državah članicah, ki prepovejo uporabo krme iz gensko spremenjenih organizmov. 
Takšen ukrep lahko pomeni oviro za uvoz živalskih proizvodov iz držav članic, ki se niso 
odločile za takšno prepoved.

Prepoved uporabe gensko spremenjenih proizvodov lahko posamezne države članice razširijo 
na tranzit prek svojega ozemlja ter shranjevanje ali predelavo na njem.

Drugo tveganje, ki ga bo prineslo raznoliko označevanje ali povečanje zapletenosti analiz, če 
bo vsaka država članica izvajala določene posebne nacionalne določbe, je povečanje 
pomanjkanja zaupanja potrošnikov do tujih proizvodov in vzpostavitev dvojnega trga na 
podlagi neenotnih meril znotraj držav članic.

V konceptu odprtega trga in prostega pretoka blaga v EU v skladu s členoma 34 in 36 PDEU 
lahko nastane velika vrzel. Menimo, da mora odločanje vedno temeljiti na znanosti.

5. Pri oceni ustreznosti zakonodajnega predloga glede načela proporcionalnosti je treba 
ugotoviti, da je na področju rabe genetsko spremenjenih živil in krme nedavno prišlo do 
korenitih sprememb zaradi Direktive (UE) 2015/412

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES 
glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) na svojem ozemlju. Sedanji predlog ponovno spreminja pravni okvir, v 
katerem bodo države članice lahko sprejele ukrepe za prepoved ali omejitev uporabe 
nekaterih genetsko spremenjenih proizvodov le nekaj mesecev potem, ko je sektor doživel 
normativne spremembe. Preden se lotimo vsebine predloga, je treba ugotoviti, da je pravna 
negotovost, ki so jo povzročile normativne spremembe, pokazatelj neizpolnjevanja načela 
subsidiarnosti ne glede na to, kakšen je bil cilj Evropske komisije, saj je očitno, da bi isto 
lahko dosegli s stabilnejšim normativnim okvirom.

Po drugi strani je treba poudariti, da sedanji predlog, ki na države prenaša odgovornost, da 
odločajo o omejitvi ali prepovedi uporabe genetsko spremenjenih organizmov, ogroža načelo 
subsidiarnosti, saj države članice nimajo vedno zmogljivosti, da bi takšne odločitve sprejele 
na način, ki ne bi ogrožal delovanja notranjega trga. Morebitne razlike, ki utegnejo nastati 
med zakonodajami držav članic, ogrožajo delovanje trga živil in krme v Evropski uniji, učinki 
tega predloga pa utegnejo zato biti ravno nasprotni od pričakovanj Komisije.

ZAKLJUČEK
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Na podlagi izraženih razlogov mešani odbor za Evropsko unijo meni, da predlog Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z 
možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko 
spremenjenih živil in krme, ne ustreza načelu subsidiarnosti iz sedanje Pogodbe o 
Evropski uniji.

To obrazloženo mnenje bo v okviru političnega dialoga med nacionalnimi parlamenti in 
institucijami Evropske unije posredovano Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski 
komisiji.


