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Onderwerp: Gemotiveerd advies (subsidiariteit) over het EU-voorstel voor een
wijziging van de verordening inzake de besluitvorming genetisch gemodificeerde
organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Geachte heer Juncker,

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, overeenkomstig de daarvoor
vastgestelde procedure, het bovengenoemde voorstel getoetst aan het beginsel van
subsidiariteit. Daarmee is toepassing gegeven aan artikel 5 EU-Verdrag en
Protocol 2 bij het Verdrag van Lissabon betreffende de toepassing van het
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel.

Met deze brief stel ik u in kennis van het oordeel van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Identieke brieven zijn gezonden aan het Europees Parlement, de
Raad en de Nederlandse regering.

De Kamer is van oordeel dat bovengenoemd voorstel niet voldoet aan het beginsel
van subsidiariteit. De positie en rol van de nationale lidstaten in het voorstel wordt
in de Kamer verschillend gewaardeerd. Enerzijds biedt het voorstel de nationale
lidstaten onvoldoende ruimte voor een nationaal verbod op ggo’s. Gelet op de
maatschappelijke gevoeligheid van ggo’s wordt een zorgvuldige nationale
afweging met bijbehorende ruimte voor een nationaal afwijkende koers wenselijk
geacht. Daarbij wordt in twijfel getrokken of de opt-out mogelijkheid die het
voorstel een nationale lidstaat biedt, vanuit juridisch oogpunt verenigbaar is met de
werking van de Europese interne markt. Anderzijds wordt toedeling van de
bevoegdheid aan nationale staten om ggo’s toe te laten afgewezen omdat het
organiseren van een gelijk speelveld en gelijke uitgangsposities van de EUlidstaten
in deze, bij uitstek als een taak van de Europese Commissie wordt
beschouwd.

Naast de rol en positie van de nationale lidstaten in het voorstel, wordt in de
Kamer de handhaving van de huidige procedure, waarbij als gevolg van het
uitblijven van een gekwalificeerde meerderheid, de toelatingsvraag van ggo’s
wordt teruggelegd bij de Europese Commissie, gezien als ondemocratische
besluitvorming op Europees niveau.



Op basis van deze, soms uiteenlopende, argumenten, komt de Kamer, alles
afwegende, uiteindelijk tot het oordeel dat het voorstel COM (2015) 177 strijdig is
met het beginsel van subsidiariteit.

Hoogachtend,

Anouchka van Miltenburg
Vooervane Kamer


