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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на 

Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по 

отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват 

отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия 

(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10972/2014 – C8-

0145/2014), 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 9 декември 2010 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 януари 2011 г.2, 

– като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 

Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0375), 

 

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 69 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните (A8-0038/2014), 

1. приема изложената по-долу позиция на второ четене; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Позиция на Съвета 

Позоваване 1 

 

                                                 
1 ОВ С 54, 19.2.2011 г., стр. 51. 
2 OВ C 104, 2.4.2011 г., стр.62. 
3 ОВ С 033 Е, 5.2.2013 г., стр. 350. 
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Позиция на Съвета Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 114 от него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 192, параграф 1 от 

него, 

 

Изменение  2 

Позиция на Съвета 

Съображение 2 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(2) Съгласно посочената правна рамка 

ГМО, предназначени за отглеждане, 

трябва да се подлагат на отделна оценка 

на риска преди да бъде разрешено 

пускането им на пазара на Съюза в 

съответствие с приложение ІІ към 

Директива 2001/18/EО. Целта на тази 

разрешителна процедура е да се осигури 

високо равнище на защита на човешкия 

живот и здраве, на здравето и 

благосъстоянието на животните, на 

околната среда и на интересите на 

потребителите, като същевременно се 

гарантира ефективното функциониране 

на вътрешния пазар. На цялата 

територия на Съюза следва да се 

постигне и поддържа хармонизирано 

високо равнище на защита на здравето и 

на околната среда. 

(2) Съгласно посочената правна рамка 

ГМО, предназначени за отглеждане, 

трябва да се подлагат на отделна оценка 

на риска преди да бъде разрешено 

пускането им на пазара на Съюза в 

съответствие с приложение ІІ към 

Директива 2001/18/EО, като се вземат 

предвид преките, косвените, 

непосредствените и забавените 

последици, както и кумулативните 

дългосрочни последици върху 

човешкото здраве и околната среда. 

Тази оценка на риска предоставя 

научни становища, които да 

предоставят информация в процеса 

на вземане на решения, и е последвана 

от решение за управление на риска, 

което също така взема под внимание 

други легитимни фактори, свързани с 

разглеждания въпрос. Целта на тази 

разрешителна процедура е да се осигури 

високо равнище на защита на човешкия 

живот и здраве, на здравето и 

благосъстоянието на животните, на 

околната среда и на интересите на 

потребителите, като същевременно се 

гарантира ефективното функциониране 

на вътрешния пазар. На цялата 

територия на Съюза следва да се 

постигне и поддържа хармонизирано 

високо равнище на защита на здравето, 
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на околната среда и на 

потребителите. Принципът на 

предпазливост следва винаги да се 

взема под внимание в рамките на 

настоящата директива и 

последващото ѝ прилагане. 

 

 

 

 

Изменение  3 

Позиция на Съвета 

Съображение 2 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (2a) Както е посочено в заключенията 

на Съвета относно ГМО, приети от 

Съвета по околна среда на 4 декември 

2008 г. („заключения на Съвета от 

2008 г.“) извършването на оценката 

на риска, посочено в приложение ІІ от 

Директива 2001/18/EО, се нуждае от 

подобрение, по-специално по 

отношение на дългосрочните 

въздействия върху околната среда от 

генетично модифицирани култури, 

както и техните потенциални 

въздействия върху нецелеви 

организми, характеристиките на 

приемащите среди и географските 

райони и географските райони, в 

които може да се отглеждат 

генетично модифицирани култури, 

потенциалните последици за 

околната среда, предизвикани от 

промени в използването на хербициди, 

свързани с устойчивите на хербициди 

генетично модифицирани култури, 

преките и непреките дългосрочни 

последици, както и въпросите, по 

отношение на които съществува 

несигурност в науката. Съответно, 

като се вземат предвид 

горепосочените съображения, 

Комисията следва изрично да 
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гарантира, че регламентът за 

изпълнение относно оценката на 

риска от ГМО за околната среда ще 

бъде приет не по-късно от една година 

след влизането в сила на настоящата 

директива.  

 

Изменение  4 

Позиция на Съвета 

Съображение 2 б (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (2б) Необходимо е да се вземе предвид 

политическият контекст, и по-

специално политическият 

ангажимент, изразен през юли 2014 г. 

от новоизбрания председател на 

Европейската комисия, за 

провеждането на бърз преглед на 

действащия процес на вземане на 

решения, който се прилага по 

отношение на генетично 

модифицираните организми, за да се 

отдава поне същото значение на 

становищата на демократично 

избраните правителства както на 

становищата на научната общност. 

ГМО не следва да бъдат разрешавани 

против волята на мнозинството от 

демократично избраните 

правителства и членовете на 

Европейския парламент. 

 

 

Изменение  5 

Позиция на Съвета 

Съображение 2 в (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (2в) Необходимо е да се гарантира, че 

в тази област се провеждат 

безпристрастни и независими 
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изследвания като се повишат 

инвестициите в научни изследвания, 

за да се увеличи научното познание за 

тези генетично модифицирани 

продукти и последиците от тяхното 

използване. Резултатите от тези 

изследвания следва да бъдат 

публикувани и дебатът по въпроса – 

да бъде насърчаван. 

 

 

Изменение  6 

Позиция на Съвета 

Съображение 5 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(5) Опитът показва, че отглеждането на 

ГМО е въпрос, на който се обръща по-

сериозно внимание на равнището на 

държавите членки. Въпросите, свързани 

с пускането на пазара и вноса на ГМО, 

следва да продължат да бъдат уреждани 

на равнището на Съюза с цел запазване 

на вътрешния пазар. Отглеждането 

обаче може да изисква повече гъвкавост 

в някои случаи, тъй като е въпрос със 

сериозно национално, регионално и 

местно измерение поради връзката му 

със земеползването, със структурата на 

местното земеделие и със защитата или 

запазването на местообитания, 

екосистеми и ландшафти. Подобна 

гъвкавост следва да не компрометира 

общата разрешителна процедура и по-

специално процеса на оценяване. 

(5) Опитът показва, че отглеждането на 

ГМО е въпрос, на който се обръща по-

сериозно внимание на равнището на 

държавите членки. Въпросите, свързани 

с пускането на пазара и вноса на ГМО, 

следва да продължат да бъдат уреждани 

на равнището на Съюза с цел запазване 

на вътрешния пазар. Отглеждането 

обаче може да изисква повече гъвкавост 

в някои случаи, тъй като е въпрос със 

сериозно национално, регионално и 

местно измерение поради връзката му 

със земеползването, със структурата на 

местното земеделие и със защитата или 

запазването на местообитания, 

екосистеми, ландшафти и естествени 

растителни генотипове. Освен това, 

хармонизираната оценка на 

рисковете за здравето и околната 

среда може да не разгледа всички 

възможни въздействия от 

отглеждането на ГМО в различни 

региони и местни екосистеми. В 

съответствие с член 2, параграф 2 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) държавите 

членки имат право да имат 

възможност да приемат правно 

обвързващи актове, които 
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ограничават или забраняват 

отглеждането на ГМО или групи 

ГМО, определени според вида на 

културата или техните 

характеристики, или на всички ГМО 

на своя територия след като тези 

ГМО са получили законосъобразно 

разрешение да бъдат пуснати на 

пазара на Съюза. Подобна гъвкавост 

обаче следва да не компрометира 

общата разрешителна процедура и по-

специално процеса на оценяване, 

извършван предимно от Европейския 

орган за безопасност на храните 

(„Органът“). 

 

 

Изменение  7 

Позиция на Съвета 

Съображение 6 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(6) С цел ограничаване или забрана на 

отглеждането на ГМО някои държави 

членки използваха предпазни клаузи и 

спешни мерки в съответствие с член 23 

от Директива 2001/18/EО и член 34 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, 

според случая, на нова или 

допълнителна информация, станала 

известна след датата на съгласието и 

засягаща оценката на риска за околната 

среда или повторната оценка на 

съществуващата информация. Други 

държави членки използваха 

процедурата на уведомяване, 

предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 

от Договора за функционирането на 

Европейския Съюз (ДФЕС), която 

изисква представянето на нови научни 

доказателства, свързани със защитата на 

околната или работната среда. Освен 

това процесът на вземане на решение 

за отглеждането на ГМО се оказа 

особено труден, тъй като изразените 

(6) В миналото с цел ограничаване или 

забрана на отглеждането на ГМО някои 

държави членки използваха предпазни 

клаузи и спешни мерки в съответствие с 

член 23 от Директива 2001/18/EО и 

член 34 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 

в резултат, според случая, на нова или 

допълнителна информация, станала 

известна след датата на съгласието и 

засягаща оценката на риска за околната 

среда или повторната оценка на 

съществуващата информация. Други 

държави членки използваха 

процедурата на уведомяване, 

предвидена в член 114, параграфи 5 и 6 

от Договора за функционирането на 

Европейския Съюз (ДФЕС), която 

изисква представянето на нови научни 

доказателства, свързани със защитата на 

околната или работната среда.  
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на национално равнище опасения не са 

свързани само с безопасността на 

ГМО за здравето или за околната 

среда. 

Изменение  8 

Позиция на Съвета 

Съображение 7 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(7) В съответствие с член 2, 

параграф 2 от ДФЕС държавите 

членки имат право да разполагат с 

възможност по време на 

разрешителната процедура и след нея 

да вземат решение да ограничат или 

забранят отглеждането на ГМО на 

своята територия, в резултат на 

което отглеждането на даден ГМО 

да бъде изключено от цялата 

територия на дадена държава членка 

или от части от нея. Във връзка с 

това е целесъобразно, в съответствие с 

принципа на субсидиарност, на 

държавите членки да бъде предоставена 

по-голяма гъвкавост за вземане на 

решения, по време на разрешителната 

процедура или след нея, дали желаят 

или не на тяхната територия да се 

отглеждат генетично модифицирани 

култури, без да се засяга оценката на 

риска, предвидена в разрешителната 

система на Съюза за ГМО, и независимо 

от мерките, които държавите членки 

имат право да предприемат в 

съответствие с Директива 2001/18/EО за 

избягване на случайното наличие на 

ГМО в други продукти. 

Предоставянето на такава 

възможност на държавите членки 

следва да облекчи процеса на вземане 

на решения в областта на ГМО. 

Същевременно следва да бъде запазена 

свободата на избор на 

потребителите, земеделските 

(7) Във връзка с това е целесъобразно, в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, на държавите членки да 

бъде предоставена по-голяма гъвкавост 

за вземане на решения, по време на 

разрешителната процедура или след нея, 

дали желаят или не на тяхната 

територия да се отглеждат генетично 

модифицирани култури, без да се засяга 

оценката на риска, предвидена в 

разрешителната система на Съюза за 

ГМО, и независимо от мерките, които 

държавите членки се изисква да 

предприемат в съответствие с 

Директива 2001/18/EО за избягване на 

случайното наличие на ГМО в други 

продукти на тяхната територия и в 

граничните райони на съседните 

държави членки.  
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стопани и операторите като се внесе 

по-голяма яснота за 

заинтересованите страни по 

въпросите на отглеждането на ГМО 

в Съюза. Следователно настоящата 

директива следва да улесни 

безпрепятственото функциониране 

на вътрешния пазар. 

 

 

Изменение  9 

Позиция на Съвета 

Съображение 7 a (ново) 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (7a) Ефективните мерки за 

съвместно съществуване са от 

съществено значение, за да се 

гарантира, че отглеждането на ГМО 

не води до случайно наличие на ГМО в 

други продукти. Държавите членки 

съответно следва, съгласно 

Директива 2001/18/ЕО, да приемат 

приложими за тяхната територия 

правила, за да избегнат подобно 

случайно наличие. Следва да се обърне 

особено внимание на 

предотвратяването на всяко 

възможно трансгранично замърсяване 

от държава членка или регион, в 

която/който е позволено 

отглеждането, към съседна държава 

членка или регион, където 

отглеждането е забранено (например 

чрез прилагането на подходящи 

„буферни зони“). За съгласувано 

прилагане на тези правила, 

държавите членки следва да вземат 

под внимание насоките, предоставени 

от Комисията в нейната препоръка 

от 13 юли 2010 г.1a За да се гарантира 

ефективното функциониране на 

мерките за съвместно съществуване в 

граничните райони на държавите 
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членки, Комисията следва да 

разработи насоки и държавите 

членки следва да сътрудничат със 

съседните държави членки, за да се 

гарантира подходящо споделяне на 

информация. 

 ____________________ 

 1a Препоръка на Комисията от 13 юли 

2010 г. относно насоките за 

разработване на национални мерки за 

съвместно съществуване на 

генетично модифицирани култури с 

традиционните и биологичните 

земеделски култури с цел избягване на 

случайното наличие на ГМО в тях 

(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр.1). 

 

 

Изменение  10 

Позиция на Съвета 

Съображение 7 б (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (7б) Повечето държави членки не 

разполагат с действащи мерки за 

предпазване на традиционното и 

биологичното земеделие от 

замърсяване с ГМО, а когато такива 

мерки съществуват, обикновено те не 

са достатъчно ефективни, за да 

предпазят земеделските 

производители от замърсяване. 

Държавите членки, които не 

забраняват отглеждането на 

генетично модифицирани култури, 

следва да бъдат длъжни да приемат 

мерки за предпазване на 

традиционното и биологичното 

земеделие от замърсяване и да 

създадат режими на отговорност, 

които гарантират, че 

икономическата тежест от 

замърсяването пада върху 

производителите на ГМО, а не върху 
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земеделските производители, 

отглеждащи традиционни или 

биологични култури. 

 

 

Изменение  11 

Позиция на Съвета 

Съображение 7 в (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (7в) В допълнение към това 

държавите членки следва да си 

сътрудничат, за да създадат 

подходящи „буферни зони“ между 

зони, свободни от ГМО, и зони, 

където се отглеждат ГМО, за да 

избегнат нежеланите последствия 

от трансгранично замърсяване. 

 

 

Изменение  12 

Позиция на Съвета 

Съображение 7 г (ново) 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (7г) Предоставянето на гъвкавост на 

държавите членки следва да улесни 

процеса на вземане на решения по 

отношение на ГМО, но по никакъв 

начин не следва да влияе върху 

позицията на държавите членки по 

отношение на решенията за 

разрешаване на ГМО. Същевременно 

следва да бъде запазена свободата на 

избор на потребителите, 

земеделските производители и 

операторите като същевременно се 

внесе по-голяма яснота за 

заинтересованите страни по 

въпросите на отглеждането на ГМО 

в Съюза. Следователно настоящата 
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директива е съвместима с 

безпрепятственото функциониране 

на вътрешния пазар. 

 

 

 

 

 

Изменение  13 

Позиция на Съвета 

Съображение 8 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(8) По време на разрешителната 

процедура за даден ГМО на държавите 

членки следва да се предостави 

възможност да поискат от Комисията да 

представи на нотифициращото 

лице/заявителя искане за коригиране 

на географския обхват на 

нотификацията/заявлението му, 

подадено в съответствие с част В от 

Директива 2001/18/ЕО или в 

съответствие с членове 5 и 17 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 

могат цялата територия или части от 

територията на въпросната държава 

членка да бъдат изключени от 

отглеждането. Комисията следва да 

придвижи процедурата, като 

представи искането на държавата 

членка на нотифициращото 

лице/заявителя без забавяне, а 

нотифициращото лице/заявителят 

следва да отговори на искането 

установен срок. 

(8) По време на разрешителната 

процедура за даден ГМО на държавите 

членки следва да се предостави 

възможност да поискат от Комисията 

или, ако е приложимо, от 

компетентния орган, отговарящ за 

издаването на писмено съгласие 

съгласно настоящата директива, да 

коригира географския обхват на 

писменото съгласие или разрешение 

предоставено в съответствие с част В 

от Директива 2001/18/ЕО или в 

съответствие с членове 7 и 19 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да 

могат цялата територия или части от 

територията на въпросната държава 

членка да бъдат изключени от 

отглеждането. Когато бъде внесено 

подобно искане, Комисията или, ако е 

приложимо, компетентният орган 

следва да коригира съответно 

географския обхват на писменото 

съгласие/разрешение. 

 

 

Изменение  14 

Позиция на Съвета 

Съображение 9 
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Позиция на Съвета Изменение 

(9) Географският обхват на 

нотификацията/заявлението следва 

да бъде коригиран по съответния 

начин, ако нотифициращото 

лице/заявителят изрично или 

мълчаливо се съгласи с искането на 

държавата членка в рамките на 

установения срок от съобщаването 

на това искане от Комисията. Ако 

нотифициращото лице/заявителят 

се противопостави на искането, 

нотифициращото лице/заявителят 

следва да нотифицира Комисията и 

държавите членки. Същевременно 

отказът на нотифициращото 

лице/заявителя да коригира 

географския обхват на 

нотификацията/заявлението не 

засяга правомощието на Комисията в 

съответствие с член 19 от 

Директива 2001/18/ЕО или членове 7 и 

19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, 

според случая, да направи такава 

корекция по целесъобразност 

съобразно с оценката на риска за 

околната среда, извършена от 

Европейския орган по безопасност на 

храните („Органа“). 

заличава се 

 

 

Изменение  15 

Позиция на Съвета 

Съображение 10 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(10) В допълнение и само когато 

нотифициращото лице/заявителят е 

отказал да коригира географския 

обхват на 

нотификацията/заявлението за даден 

ГМО съгласно искането на държава 

(10) Следва да съществува възможност 

държава членка да действа като орган 

за управление на риска и да приема 
обосновани мерки, с които да ограничи 

или забрани отглеждането на ГМО или 

на групи ГМО, определени според вида 
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членка, следва да съществува 

възможност тази държава членка да 

приеме обосновани мерки, с които да 

ограничи или забрани отглеждането на 

този ГМО след като то вече е било 

разрешено на цялата ѝ територия или на 

част от нея, на основания, различни от 

оценяваните съгласно 

хармонизирания набор от правила на 

Съюза (т.е. Директива 2001/18/EО и 

Регламент (EО) № 1829/2003), които са 

в съответствие с правото на Съюза. Тези 

основания могат да бъдат свързани с 

цели на политиката по отношение на 

околната среда или селското 

стопанство, или с други сериозни 

основания като градоустройството и 

териториалното планиране, 

земеползването, социално-

икономическите въздействия, 

съвместното съществуване и 

обществения ред. Позоваване на тези 

основания може да се прави поотделно 

или в комбинация, в зависимост от 

конкретните обстоятелства в държавата 

членка, регион или зона, за която ще се 

прилагат мерките. 

на културата или техните 

характеристики, или на всички ГМО, 
след като те вече са били разрешени на 

цялата ѝ територия или на част от нея, 

на основания, свързани с обществения 

интерес, които са в съответствие с 

правото на Съюза. Тези основания могат 

да бъдат свързани с цели на политиката 

по отношение на околната среда или 

селското стопанство или с други 

легитимни фактори като социално-

икономически последствия, когато 

тези фактори не са били разгледани 

като част от хармонизираната 

процедура, предвидена в част В на 

Директива 2001/18/ЕО, или могат да 

бъдат свързани с въпроси по 

отношение на които съществува 

несигурност в науката. Тези мерки 

следва да бъдат надлежно обосновани 

с научни основания или с основания, 

свързани с други легитимни фактори, 

които биха могли да възникнат от 

съзнателното освобождаване на ГМО 

в околната среда или пускането им на 

пазара. Позоваване на тези основания 

може да се прави поотделно или в 

комбинация, в зависимост от 

конкретните обстоятелства в държавата 

членка, регион или зона, за която ще се 

прилагат мерките. 

 

 

Изменение  16 

Позиция на Съвета 

Съображение 11 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(11) Избраното от Съюза равнище на 

защита на човешкото здраве или 

здравето на животните и на околната 

среда дава възможност за единна 

научна оценка в целия Съюз и 

настоящата директива следва да не 

променя това положение. Поради 

(11) Избраното от Съюза равнище на 

защита на човешкото здраве или 

здравето на животните и на околната 

среда не може да бъде преразгледано 

от държава членка и този принцип 
следва да се запази. Поради това, с цел 

да се избегне припокриване с 
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това, с цел да се избегне припокриване с 

компетенциите, предоставени на 

органите за оценка на риска и за 

управление на риска по 

Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, държавите членки следва 

да използват само основания, свързани с 

цели на политиката за околната среда, 

които не противоречат на оценката на 

рисковете за здравето и околната среда, 

извършена в рамките на разрешителните 

процедури, предвидени в 

Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, като запазването на 

определени видове природни и 

ландшафтни характеристики, 

определени местообитания и 

екосистеми, както и на конкретни 

екосистемни функции и услуги. 

компетенциите, предоставени на 

органите за оценка на риска и за 

управление на риска по 

Директива 2001/18/EО и Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, държавите членки следва 

да използват само основания, свързани с 

цели на политиката за околната среда, 

които са допълващи по отношение на 

оценката на рисковете за здравето и 

околната среда, извършена в рамките на 

разрешителните процедури, предвидени 

в Директива 2001/18/EО и 

Регламент (ЕО) № 1829/2003. 

 

 

Изменение  17 

Позиция на Съвета 

Съображение 11 a (ново) 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (11a) Държавите членки следва да 

могат да базират мерките, които 

ограничават или забраняват 

отглеждането на ГМО, на надлежно 

мотивирани основания, свързани с 

последици за околната среда. Тези 

основания могат да включват 

предотвратяване на развитието на 

резистентност към пестициди при 

плевелите и вредителите; 

инвазивност или постоянство на 

генетично модифициран сорт, или 

възможност за кръстосване с 

домашно отглеждани или диви 

растения; предотвратяване на 

неблагоприятните въздействия върху 

местната околна среда, причинени от 

промени в селскостопанските 
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практики, свързани с отглеждането 

на ГМО; съхраняване и развитие на 

селскостопански практики, които 

предлагат по-добра възможност за 

съчетаване на производителност и 

устойчивост на екосистемите; 

запазване на местното биологично 

разнообразие, включително 

определени местообитания и 

екосистеми, или определени видове 

природни и ландшафтни 

характеристики, както и конкретни 

функции и услуги на екосистемите; 

въпроси по отношение на които 

съществува несигурност в науката, 

свързани с тези основания; или 

липсата на подходящи данни относно 

потенциалните неблагоприятни 

последици от освобождаването на 

ГМО в околната среда на местно или 

регионално равнище в дадена държава 

членка, включително върху 

биологичното разнообразие.  

 

 

 

Изменение  18 

Позиция на Съвета 

Съображение 11 б (ново) 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (11б) Основанията, свързани с целите 

на селскостопанската политика, 

могат да включват необходимостта 

от опазване на разнообразието на 

селскостопанското производство, 

съхраняване и развитие на 

селскостопански практики, които 

предлагат по-добра възможност за 

съчетаване на производителност и 

устойчивост на екосистемите, и 

необходимостта от гарантиране на 

чистотата на семената.  
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Изменение  19 

Позиция на Съвета 

Съображение 11 в (ново) 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (11в) Тези основания, свързани със 

социално-икономическите 

въздействия, могат да включват 

неосъществимост или високи разходи, 

свързани с мерките за съвместно 

съществуване, или невъзможност за 

прилагане на мерки за съвместно 

съществуване поради наличие на 

специфични географски условия, 

например в случая на малки острови 

или планински райони.  

 

 

Изменение  20 

Позиция на Съвета 

Съображение 11 г (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (11г) На държавите членки следва да 

бъде позволено да основават мерки за 

ограничаване или забрана на 

отглеждането на ГМО или на групи 

ГМО, определени според вида на 

културата или техните 

характеристики, или на всички ГМО 

също и на други основания, които 

могат да включват земеползване, 

градоустройство и териториално 

планиране или други легитимни 

фактори, включително фактори, 

свързани с културни традиции. 
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Изменение  21 

Позиция на Съвета 

Съображение 12 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(12) Освен това държавите членки 

следва да могат да обосновават 

решенията, които приемат съгласно 

Директива 2001/18/ЕО, със социално-

икономическите въздействия, до 

които би могло да доведе 

отглеждането на ГМО на 

територията на засегнатата 

държава членка. Макар и в 

препоръката на Комисията от 13 юли 

2010 г.1 да се разглеждат мерки за 

съвместно съществуване, държавите 

членки следва да имат и възможност 

да приемат мерки за ограничаване или 

забрана на отглеждането на 

разрешени ГМО на цялата своя 

територия или част от нея по 

настоящата директива. Тези 

основания могат да бъдат свързани с 

неосъществимостта или 

невъзможността да бъдат въведени 

мерки за съвместно съществуване 

поради специфични географски 

условия, необходимостта да се 

избегне наличието на ГМО в други 

продукти, като специфични или 

конкретни продукти, 

необходимостта от защита на 

разнообразието на 

селскостопанското производство, или 

необходимостта от гарантиране на 

чистотата на сортове семена и 

посадъчен материал. Освен това 

Комисията, в съответствие със 

заключенията на Съвета от 5 

декември 2008 г. относно генетично 

модифицираните организми, 

представи доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

социално-икономическите последици 

заличава се 
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от отглеждането на ГМО. 

Резултатите от този доклад могат 

да предоставят ценна информация на 

държавите членки, които смятат да 

вземат решения въз основа на 

настоящата директива. 

____________________  

1 Препоръка на Комисията от 13 юли 

2010 г. относно насоките за 

разработване на национални мерки за 

съвместно съществуване на 

генетично модифицирани култури с 

традиционните и биологичните 

земеделски култури с цел избягване на 

случайното наличие на ГМО в тях 

(OВ C 200, 22.7.2010 г., стр.1). 

 

 

 

Изменение  22 

Позиция на Съвета 

Съображение 14 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(14) Мерките, приети от държавите 

членки в съответствие с настоящата 

директива, следва да подлежат на 

процедура за контрол и информиране на 

равнището на Съюза. С оглед 

равнището на контрол и информиране 

на Съюза не е необходимо в допълнение 

да се предвижда прилагането на 

Директива 98/34/EО на Европейския 

парламент и на Съвета1. Държавите 

членки могат да ограничават или 

забраняват отглеждането на ГМО на 

цялата си територия или част от нея още 

от деня на влизане в сила на 

разрешението на Съюза и не по-късно 

от две години след датата, на която е 

дадено съгласието/разрешението, при 

условие че е изтекъл установеният срок 

на изчакване, по време на който на 

Комисията е била дадена възможност да 

(14) Мерките, приети от държавите 

членки в съответствие с настоящата 

директива, следва да подлежат на 

процедура за контрол и информиране на 

равнището на Съюза. С оглед 

равнището на контрол и информиране 

на Съюза не е необходимо в допълнение 

да се предвижда прилагането на 

Директива 98/34/EО на Европейския 

парламент и на Съвета1. Държавите 

членки могат да ограничават или 

забраняват отглеждането на ГМО или 

на групи ГМО, определени според вида 

на културата или техните 

характеристики, или на всички ГМО 

на цялата си територия или на част от 

нея преди датата на влизане в сила на 

разрешението на Съюза и за целия срок 

на съгласието/разрешението, при 

условие че е изтекъл установеният срок 
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коментира предложените мерки. на изчакване, по време на който на 

Комисията е била дадена възможност да 

коментира предложените мерки. 

Засегнатата държава членка следва 

съответно да съобщи предлаганите 

мерки на Комисията поне 75 дни 

преди приемането им, за да даде 

възможност на Комисията да 

направи коментари, и по време на 

този срок следва да се въздържа от 

приемане и изпълнение на тези мерки. 

След като изтече установеният срок 

на изчакване държавата членка 

следва да може да приеме мерките в 

първоначалния им вид или изменени с 

цел да се вземат предвид 

коментарите на Комисията. 

____________________ ____________________ 

Директива 98/34/EО на Европейския 

Парламент и на Съвета от 22 юни 1998 

г. за определяне на процедура за 

предоставяне на информация в областта 

на техническите стандарти и регламенти 

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). 

1 Директива 98/34/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. 

за определяне на процедура за 

предоставяне на информация в областта 

на техническите стандарти и регламенти 

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). 

 

 

Изменение  23 

Позиция на Съвета 

Съображение 14 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (14a) По време на периода на 

изчакване 

заявителят/притежателят на 

разрешение, който би бил засегнат от 

мерките, ограничаващи или 

забраняващи отглеждането на ГМО 

или група ГМО в държава членка, 

следва да се въздържа от всякакви 

дейности, свързани с отглеждането 

на този ГМО или група ГМО в 

държавата членка. 
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Изменение  24 

Позиция на Съвета 

Съображение 15 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(15) Решенията за ограничаване или 

забрана на отглеждането на ГМО от 

държавите членки на цялата им 

територия или на част от нея следва да 

не възпрепятстват провеждането на 

биотехнологични изследвания, при 

условие че при провеждането на такива 

изследвания се съблюдават всички 

необходими мерки за безопасност. 

(15) Решенията за ограничаване или 

забрана на отглеждането на ГМО от 

държавите членки на цялата им 

територия или на част от нея следва да 

не възпрепятстват провеждането на 

биотехнологични изследвания, при 

условие че при провеждането на такива 

изследвания се съблюдават всички 

необходими мерки за безопасност, 

свързани със здравето на човека и 

животните и с опазването на 

околната среда, и че дейността не 

застрашава зачитането на 

основанията, с които е въведена 

забраната. Освен това Органът и 

държавите членки следва да се 

стремят към създаването на обширна 

мрежа от научни организации, 

представляващи всички дисциплини, 

включително свързаните с екологични 

въпроси, и следва да си сътрудничат с 

цел откриването на ранен етап на 

евентуални потенциални 

несъответствия между научните 

становища с оглед разрешаване или 

изясняване на спорните научни 

въпроси. Комисията и държавите 

членки следва да следят за 

осигуряването на необходимите 

средства за провеждането на 

независими изследвания на 

потенциалните рискове, 

произтичащи от съзнателното 

освобождаване или пускане на пазара 

на ГМО, както и за това прилагането 

на правата върху интелектуалната 

собственост да не представлява 

пречка за достъпа на независими 

изследователи до съответните 

материали. 
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Изменение  25 

Позиция на Съвета 

Съображение 15 a (ново) 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (15a) Предвид значението на 

научните доказателства при 

вземането на решения за забрана или 

разрешение на ГМО, Органът и 

държавите членки следва да събират 

и публикуват ежегодно резултатите 

от изследванията относно риска или 

доказателствата за евентуално 

случайно присъствие, замърсяване или 

опасност от ГМО за околната среда 

или здравето на човека.  

 

Изменение  26 

Позиция на Съвета 

Съображение 16 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(16) Когато нови обективни 

обстоятелства оправдават 

коригиране на географския обхват на 

съгласието/разрешението за даден 

ГМО и във всички случаи не по-рано 

от две години след датата, на която е 

дадено съгласието/разрешението, 

държава членка следва да може да 

поиска чрез Комисията от 

притежателя на 

съгласието/разрешението да коригира 

географския му обхват. Ако 

притежателят на 

съгласието/разрешението не даде 

изрично или мълчаливо съгласие, на 

държавата членка следва да се даде 

възможност да приеме обосновани 

мерки, с които да ограничи или 

забрани отглеждането на този ГМО. 

заличава се 
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Засегнатата държава членка следва 

да предоставя проект на тези мерки 

на Комисията поне 75 дни преди 

приемането им, за да даде 

възможност на Комисията да 

направи коментари, и по време на 

този срок следва да се въздържа от 

приемане и изпълнение на тези мерки. 

След като изтече установеният срок 

на изчакване държавата членка 

следва да може да приеме мерките в 

първоначалния им вид или изменени с 

цел да се вземат предвид 

коментарите на Комисията. 

 

 

Изменение 27 

Позиция на Съвета 

Съображение 18 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(18) Писменото съгласие или решенията 

за издаване на разрешение, съставени 

или приети с географски обхват, който е 

ограничен до някои зони, или мерките 

за ограничаване или забрана на 

отглеждането на ГМО, приети от дадени 

държави членки в съответствие с 

настоящата директива, следва да не 

възпрепятстват или да ограничават 

използването на разрешени ГМО от 

други държави членки. Освен това 

настоящата директива и приетите в 

съответствие с нея национални мерки 

следва да не засягат изискванията на 

правото на Съюза относно неволното и 

случайното наличие на ГМО в сортове 

семена и посадъчен материал, които не 

са генетично модифицирани, и следва да 

не възпрепятстват отглеждането на 

сортове, които отговарят на тези 

изисквания. 

(18) Писменото съгласие или решенията 

за издаване на разрешение, съставени 

или приети с географски обхват, който е 

ограничен до някои зони, или мерките 

за ограничаване или забрана на 

отглеждането на ГМО, приети от дадени 

държави членки в съответствие с 

настоящата директива, следва да не 

възпрепятстват или да ограничават 

използването на разрешени ГМО от 

други държави членки, при условие че 

са предприети подходящи мерки за 

съвместно съществуване с цел 

предотвратяване на трансгранични 

заразявания. Освен това настоящата 

директива и приетите в съответствие с 

нея национални мерки следва да не 

засягат изискванията на правото на 

Съюза относно неволното и случайното 

наличие на ГМО в сортове семена и 

посадъчен материал, които не са 

генетично модифицирани, и следва да 

не възпрепятстват отглеждането на 

сортове, които отговарят на тези 
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изисквания. 

 

 

Изменение  28 

Позиция на Съвета 

Съображение 20 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (20a) С цел да се гарантира високо 

равнище на защита на 

потребителите, държавите членки 

следва също така да вземат 

ефективни мерки за етикетиране и 

информиране, за да гарантират пълна 

прозрачност по отношение на 

наличието на ГМО на тяхна 

територия и в продуктите, които са 

произведени или пуснати на пазара в 

съответната държава. 

 

 

Изменение  29 

Позиция на Съвета 

Съображение 21 a (ново) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (21a) Разпоредбите, предвидени в 

членове 26б и 26в от Директива 

2001/18/ЕО, се прилагат, без да се 

засягат разпоредбите на член 23 от 

тази директива, както и на член 34 

от Регламент (ЕО) № 1829/20031a. 

 __________________ 

 1aРегламент (ЕО) № 1829/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 22 септември 2003 г. относно 

генетично модифицираните храни и 

фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 

1.). 
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Изменение  30 

Позиция на Съвета 

Съображение 22 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

(22) Препоръката на Комисията от 

13 юли 2010 г. предоставя на 

държавите членки насоки за 

разработването на мерки за 

съвместно съществуване, 

включително в граничните райони. 

заличава се 

 

 

Изменение  31 

Позиция на Съвета 

Член 1 – уводна част 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 В Директива 2001/18/ЕО се вмъкват 

следните членове: 

Директива 2001/18/ЕО се изменя, 

както следва: 

 

 

Изменение  32 

Позиция на Съвета 

Член 1 – точка -1 (нова) 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 22 

 

Текст в сила Изменение 

 (- 1) Член 22 се заменя със следното: 

Член 22 „Член 22 

Свободно разпространение Свободно разпространение 

Без да се накърняват разпоредбите на 

член 23, държавите членки не могат да 

забраняват, ограничават или 

Без да се накърняват разпоредбите на 

член 23 или член 26б, държавите членки 

не могат да забраняват, ограничават или 
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възпрепятстват пускането на пазара на 

ГМО като продукти или като съставка 

на продукти, които отговарят на 

изискванията на настоящата директива. 

възпрепятстват пускането на пазара на 

ГМО като продукти или като съставка 

на продукти, които отговарят на 

изискванията на настоящата директива.“ 

 

 

Изменение  33 

Позиция на Съвета 

Параграф 1 – буква -1а (нова) 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 25 – параграф 5 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 (-1a) В член 25 се добавя следният 

параграф: 

 „5a. Без да се засяга защитата на 

правата на интелектуална 

собственост, достъпът до 

материали, необходими за независими 

изследвания относно потенциалните 

рискове, произтичащи от съзнателно 

освобождаване или пускане на ГМО на 

пазара, като например семена за 

посев, не се ограничава или 

възпрепятства.“ 

 

 

Изменение  34 

Позиция на Съвета 

Член 1 – буква -1б (нова) 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 a – параграф 1 

 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1б) В член 26а параграф 1 се заменя 

със следния текст: 

1. Държавите членки могат да вземат 

подходящите мерки, за да избегнат 

случайното наличие на ГМО в други 

„1. Държавите членки вземат мерки, за 

да избегнат случайното наличие на ГМО 

в други продукти на своя територия и 

в граничните райони на съседни 
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продукти. държави членки.“ Комисията следва 

да бъде информирана за такива мерки. 

Комисията разработва насоки, за да 

се гарантира ефективното 

функциониране на мерките за 

съвместно съществуване в 

граничните райони на държавите 

членки.“ 

 

 

Изменение  35 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 1 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

1. По време на разрешителната 

процедура за даден ГМО или по време 

на подновяването на 

съгласието/разрешението държава 

членка може да поиска чрез Комисията 

от нотифициращото лице/заявителя 
да коригира географския обхват на 

нотификацията/заявлението си, 

подадено в съответствие с част В от 

настоящата директива или с 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, така че 

цялата територия или част от нея на 

тази държава членка да бъде 

изключена от отглеждане. Това искане 

се предава на Комисията не по-късно от 

30 дни от датата на разпространение на 

доклада за оценка съгласно член 14, 

параграф 2 от настоящата директива или 

от датата на получаване на становището 

на Органа съгласно член 6, параграф 6 и 

член 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003. Комисията предава без 

забавяне искането на държавата членка 

на нотифициращото лице/заявителя, 

както и на останалите държави членки. 

1. По време на разрешителната 

процедура за даден ГМО или по време 

на подновяването на 

съгласието/разрешението държава 

членка може да поиска да се коригира 

географският обхват на писменото 

съгласие или на разрешението, така че 

цялата територия на тази държава 

членка или част от нея да бъде 

изключена от отглеждане. Искането се 

предава на Комисията и ако е 

приложимо – на компетентния орган, 

отговарящ за издаването на 

писменото съгласие съгласно 

настоящата директива, не по-късно 

от 60 дни от датата на разпространение 

на доклада за оценка съгласно член 14, 

параграф 2 от настоящата директива или 

от датата на получаване на становището 

на Органа съгласно член 6, параграф 6 и 

член 18, параграф 6 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003. 

Комисията предава без забавяне 

искането на държавата членка на 

нотифициращото лице/заявителя, на 

останалите държави членки и на 
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обществеността. 

 

 

Изменение  36 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 2 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

2. Ако нотифициращото 

лице/заявителят се противопоставя 

на искането на държавата членка в 

съответствие с параграф 1, 

нотифициращото лице/заявителят 

нотифицира Комисията и 

държавите членки в срок от 30 дни 

от съобщаването на искането от 

страна на Комисията. В случай на 

изрично или мълчаливо съгласие на 

нотифициращото лице/заявителя, 
коригирането на географския обхват на 

нотификацията/заявлението се 

въвежда в писменото съгласие или 

разрешение. 

2. Когато е представено искане в 

съответствие с параграф 1, 

коригирането на географския обхват на 

писменото съгласие/разрешението, 

както е одобрено от Комисията или, 

ако е приложимо, от компетентния 

орган, се въвежда като условие, 

изложено в писменото съгласие или 

разрешение. 

Писменото съгласие в съответствие с 

настоящата директива и — когато е 

приложимо — решението съгласно 

член 19, както и решението за 

предоставяне на разрешение, прието 

съгласно членове 7 и 19 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 

въз основа на коригирания с изричното 

или мълчаливо съгласие на 

нотифициращото лице/заявителя 
географски обхват на 

нотификацията/заявлението. 

Писменото съгласие в съответствие с 

настоящата директива и – когато е 

приложимо – решението съгласно 

член 19, както и решението за 

предоставяне на разрешение, прието 

съгласно членове 7 и 19 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават 

въз основа на коригирания географски 

обхват на нотификацията/заявлението. 
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Изменение  37 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 3 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

3. Ако нотифициращото 

лице/заявителят се противопостави 

на коригирането на географския 

обхват на 

нотификацията/заявлението в 

съответствие с искането, отправено 

от държава членка в съответствие с 

параграф 1 от настоящия член , тази 

държава членка може да приеме мерки 

за ограничаване или забрана на 

отглеждането на въпросния ГМО на 

цялата си територия или част от нея 

след като е било разрешено в 

съответствие с част В от настоящата 

директива или с Регламент (ЕО) 

№ 829/2003, при условие че тези мерки 

са съобразени с правото на Съюза, 

обосновани, пропорционални и 

недискриминационни и в допълнение на 

това се основават на сериозни 

основания, например свързани със: 

3. Без да се засягат разпоредбите на 

параграф 1, държава членка може, след 

оценката на риска, извършена 

съгласно настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, и като 

действа като орган за управление на 

риска, да приеме мерки за ограничаване 

или забрана на отглеждането на даден 

ГМО или група от ГМО, определени 

според вида на културата или 

техните характеристики, или на 

всички ГМО на цялата си територия или 

част от нея след като е било разрешено в 

съответствие с част В от настоящата 

директива или с Регламент (ЕО) № 

829/2003, при условие че тези мерки са 

съобразени с правото на Съюза, 

обосновани, пропорционални и 

недискриминационни и в допълнение на 

това се основават на сериозни 

основания, например свързани със: 

a) целите на политиката по отношение 

на околната среда, различни от 

елементите, оценявани съгласно 

настоящата директива и Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003; 

a) целите на политиката по отношение 

на околната среда, свързани с 

въздействията, които могат да 

възникнат от съзнателното 

освобождаване на ГМО в околната 

среда или от пускането им на пазара 

и които са допълнителни спрямо 

въздействията, конкретно проучени 

по време на научната оценка на риска, 

извършена съгласно настоящата 

директива и 

Регламент (ЕО) № 1829/2003;  

б) градоустройството и териториалното 

планиране; 

б) градоустройството и териториалното 

планиране; 

в) земеползването; в) земеползването; 
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г) социално-икономическите 

въздействия; 

г) социално-икономическите 

въздействия;  

(д) избягването на наличието на ГМО в 

други продукти, без да се засяга 

член 26а; 

д) избягването на наличието на ГМО в 

други продукти; 

е) целите на селскостопанската 

политика; 

е) целите на селскостопанската 

политика;  

ж) обществения ред. ж) обществения ред. 

Позоваване на тези основания може да 

се прави поотделно или в комбинация 

— с изключение на основанието, 

предвидено в буква ж), което не може да 

се използва самостоятелно — в 

зависимост от конкретните 

обстоятелства в държавата членка, 

регион или зона, за която ще се 

прилагат мерките, но в никакъв случай 

не може да противоречи на оценката на 

риска за околната среда, направена 

съгласно настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003. 

Позоваване на тези основания може да 

се прави поотделно или в комбинация 

— с изключение на основанието, 

предвидено в буква ж), което не може да 

се използва самостоятелно — в 

зависимост от конкретните 

обстоятелства в държавата членка, 

регион или зона, за която ще се 

прилагат мерките, но в никакъв случай 

не може да противоречи на оценката на 

риска за околната среда, направена 

съгласно настоящата директива или 

Регламент (ЕО) № 1829/2003. 

 

 

Изменение  38 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 4 – алинея 1 

 

Позиция на Съвета Изменение 

4. Държава членка, която възнамерява 

да приеме мерки в съответствие с 

параграф 3 от настоящия член, 

предварително изпращат на Комисията 

проект на тези мерки и съответните 

съображения, на които се позовава. Това 

изпращане може да се извърши преди 

приключването на разрешителната 

процедура за ГМО съгласно част В от 

настоящата директива или съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003. В 

продължение на 75 дни от датата на 

това изпращане: 

4. Държава членка, която възнамерява 

да приеме мерки в съответствие с 

параграф 3 от настоящия член, 

предварително изпраща на Комисията 

проект на тези мерки и съответните 

съображения, на които се позовава. Това 

изпращане може да се извърши преди 

приключването на разрешителната 

процедура за ГМО съгласно част В от 

настоящата директива или съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003. В 

продължение на 75 дни от датата на 

това изпращане: 
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a) засегнатата държава членка се 

въздържа от приемане и прилагане на 

тези мерки, както и  

a) засегнатата държава членка се 

въздържа от приемане и прилагане на 

тези мерки, 

 aa) нотифициращото 

лице/заявителят се въздържа от 

своите дейности по пускане на пазара 

на този сорт ГМО, 

 aб) операторите се въздържат от 

отглеждането на този сорт ГМО,  

както и 

б) Комисията може да направи 

коментари, които счете за уместни.  

б) Комисията може да направи 

коментари, които счете за уместни.  

 Ако бъде дадено такова одобрение по 

време на 75-дневния срок, то се счита 

за временно преустановено до края на 

този срок. 

 

 

Изменение  39 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 4 – алинея 2 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Чрез дерогация от параграф 4, първа 

алинея, буква а) могат да бъдат 

временно наложени национални 

мерки, ако 75-дневният срок съвпадне 

с периода за сеитба на съответния 

ГМО. 

След изтичане на 75-дневния срок, 

посочен в първа алинея, и не по-късно 

от две години след датата, на която е 

било дадено 

съгласието/разрешението, засегнатата 

държава членка може да приеме 

мерките или в първоначалния им вид, 

или изменени с цел да се вземат предвид 

евентуални коментари, получени от 

След изтичане на 75-дневния срок, 

посочен в първа алинея, засегнатата 

държава членка може, за целия период 

на съгласието/разрешението и от 

датата на влизане в сила на 

разрешението на Съюза, да приеме 

мерките или в първоначалния им вид, 

или изменени с цел да се вземат предвид 

евентуални необвързващи коментари, 



 

RR\1040894BG.doc 35/47 PE537.550v02-00 

 BG 

Комисията. Тези мерки се съобщават 

без забавяне на Комисията, останалите 

държави членки и нотифициращото 

лице/заявителя. 

получени от Комисията. Тези мерки се 

съобщават без забавяне на Комисията, 

останалите държави членки и 

притежателя на разрешението. 

 

 

Изменение  40 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 – параграф 4 – алинея 2 а (нова) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Държавите членки правят всяка 

такава мярка публично достояние за 

съответните оператори, 

включително растениевъдите, най-

малко шест месеца преди началото 

на вегетационния период. В случай че 

съответният ГМО е разрешен по-

малко от шест месеца преди 

началото на вегетационния период, 

държавите членки правят тези мерки 

публично достояние при приемането 

им. 

 

 

 

Изменение  41 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 5 

 

Позиция на Съвета Изменение 

5. Когато — след разрешаването на 

даден ГМО съгласно настоящата 

директива или Регламент (ЕО) № 

1829/2003 и не по-рано от две години 

след датата, на която е било дадено 

съгласието/разрешението — дадена 

държава членка счете, че нови 

заличава се 
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обективни обстоятелства 

оправдават коригиране на географския 

обхват на съгласието/разрешението, 

тя може да приложи процедурата по 

параграфи 1—4 mutatis mutandis, при 

условие че тези мерки не засягат 

отглеждането на разрешени 

генетично модифицирани семена и 

посадъчен материал, които са били 

засадени законосъобразно преди 

приемането на мерките. 

 

 

Изменение  42 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 5 a (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 5a. Държава членка, която 

възнамерява да приеме мерки съгласно 

параграф 3, гарантира, че  

земеделските производители, които 

са отглеждали такива култури, по 

закон разполагат с достатъчно време 

да приключат текущия 

селскостопански сезон. 

 Разходите и усилията за анализ на 

разходите и ползите се споделят 

между отговорната държава членка и 

земеделските производители. 

 

 

Изменение  43 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б – параграф 7 – уводна част 
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Позиция на Съвета Изменение 

7. За целите на коригиране на 

географския обхват на 

съгласието/разрешението за ГМО по 

параграфи 5 и 6 и при условие че по 

параграф 5 притежателят на 

съгласието/разрешението е дал 

изрично или мълчаливо съгласие по 

искането на държавата членка: 

7. За целите на коригиране на 

географския обхват на 

съгласието/разрешението за ГМО по 

параграф 6: 

 

 

 

Изменение  44 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 б а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 „Член 26ба 

 Изисквания за отговорност и 

финансови гаранции 

 Държавите членки установяват в 

своите национални законодателства 

относно ГМО обща задължителна 

система за финансова отговорност и 

финансови гаранции, която се прилага 

за всички оператори и която 

гарантира, че замърсителят плаща за 

нежеланите последици или щети, 

които биха могли да настъпят 

поради съзнателното освобождаване 

на ГМО в околната среда или 

пускането им на пазара.“ 

 

 

Изменение  45 

Позиция на Съвета 

Член 1 
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Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 в – параграф 2 

 

Позиция на Съвета Изменение 

2. Ако заявлението е в процес на 

разглеждане и нотифициращото 

лице/заявителят изрично или 

мълчаливо се е съгласил с това искане 

в рамките на 30 дни от предаването 

на искането, географският обхват на 

нотификацията/заявлението се 

коригира по съответния начин. 

Писменото съгласие в съответствие 

с настоящата директива и — когато 

е приложимо — решението съгласно 

член 19, както и решението за 

предоставяне на разрешение, прието 

съгласно членове 7 и 19 от 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, се 

издават въз основа на коригирания с 

изричното или мълчаливо съгласие на 

нотифициращото лице/заявителя 

географски обхват на 

нотификацията/заявлението. 

2. Ако заявлението е в процес на 

разглеждане и Комисията е приела 

искането на държавата членка, 

надлежно съобщено на 
нотифициращото лице/заявителя, да 

коригира географския обхват, 

корекцията поражда действие преди 

датата на влизане в сила на 

писменото съгласие, издадено в 

съответствие с настоящата 

директива. 

 

Изменение  46 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 в – параграф 3 

 

Позиция на Съвета Изменение 

3. Ако разрешението вече е било дадено 

и притежателят на разрешението 

изрично или мълчаливо се е съгласил с 

искането в рамките на 30 дни от 

предаването на искането, посочено в 

параграф 1 от настоящия член1, 

разрешението придобива вида, приет от 

притежателя на разрешението. За 

писмено съгласие по настоящата 

директива компетентният орган изменя 

географския обхват на съгласието в 

съответствие с това, което притежателят 

3. Ако разрешението вече е било дадено 

и притежателят на разрешението 

изрично или мълчаливо се е съгласил с 

искането в рамките на 30 дни от 

предаването на искането, посочено в 

параграф 1 от настоящия член1, 

разрешението придобива вида, приет от 

притежателя на разрешението. За 

писмено съгласие по настоящата 

директива компетентният орган изменя 

географския обхват на съгласието в 

съответствие с това, което притежателят 
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на разрешението е приел изрично или 

мълчаливо, и информира Комисията, 

държавите членки и притежателя на 

разрешението веднага след като го е 

извършил. За разрешение съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията 

изменя решението за издаване на 

разрешение по съответния начин, без да 

прилага процедурата, предвидена в 

член 35, параграф 2 от посочения 

регламент. Комисията информира 

държавите членки и притежателя на 

разрешението за това.  

на разрешението е приел изрично или 

мълчаливо, и информира Комисията, 

държавите членки и притежателя на 

разрешението веднага след като го е 

извършил. За разрешение съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията 

изменя решението за издаване на 

разрешение по съответния начин, без да 

прилага процедурата, предвидена в 

член 35, параграф 2 от посочения 

регламент. Комисията информира 

държавите членки и притежателя на 

разрешението за това. Комисията 

прави също така публично достояние 

такова съгласие. 

 

 

Изменение  47 

Позиция на Съвета 

Член 1 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 26 в – параграф 4 

 

Позиция на Съвета Изменение 

4. Ако нотифициращо лице/заявител 

или притежател на разрешение, 

според случая, се противопостави на 

такова искане, се прилагат mutatis 

mutandis член°26б, параграфи 3—9. 

заличава се 

 

 

 

Изменение  48 

Позиция на Съвета 

Член 2 

 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Не по-късно от 4 години след … + 

Комисията представя на Европейския 

парламент и Съвета доклад относно 

Не по-късно от 4 години след …* 

Комисията представя на Европейския 

парламент и Съвета доклад относно 
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използването на настоящата директива 

от държавите членки, включително 

ефективността на разпоредбите, които 

предоставят на държавите членки 

възможност да ограничават или 

забраняват отглеждането на ГМО на 

цялата си територия или част от нея, и 

безпрепятственото функциониране на 

вътрешния пазар. Този доклад може да 

бъде придружен от законодателни 

предложения, които Комисията счита за 

уместни.  

използването на настоящата директива 

от държавите членки, включително 

ефективността на разпоредбите, които 

предоставят на държавите членки 

възможност да ограничават или 

забраняват отглеждането на ГМО на 

цялата си територия или част от нея, и 

безпрепятственото функциониране на 

вътрешния пазар. Този доклад може да 

бъде придружен от законодателни 

предложения, които Комисията счита за 

уместни. 

Комисията докладва и за напредъка в 

посока даване на нормативен статут 

на усъвършенстваните насоки на 

Органа от 2010 г. относно оценката 

на риска за околната среда от 

генетично модифицирани растения. 

 

________________ __________________ 

+ ОВ: моля въведете датата на влизането 

в сила на настоящата директива. 

+ ОВ: моля, въведете датата на 

влизането в сила на настоящата 

директива. 

 

Изменение  49 

Позиция на Съвета 

Член 2 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Член 2 а 

 Не по-късно от... + Комисията приема 

регламент за изпълнение относно 

оценката на риска за околната среда 

от ГМО, като надгражда върху 

насоките на ЕОБХ от 2010 г. относно 

оценката на риска за околната среда 

от генетично модифицирани 

растения и ги укрепва в духа на 

заключенията на Съвета от 2008 г. 

 ___________________ 

 + ОВ: моля, въведете дата: 1 година 

след влизането в сила на настоящата 

директива. 
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Изменение  50 

Позиция на Съвета 

Член 2 б (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 Член 2б 

 Транспониране 

 1. Държавите членки въвеждат в 

сила необходимите законови, 

подзаконови и административни 

разпоредби, за да се съобразят с 

настоящата директива до .... Те 

незабавно информират Комисията за 

това. 

 Когато държавите членки приемат 

тези мерки, в тях се съдържа 

позоваване на настоящата директива 

или то се извършва при официалното 

им публикуване. Условията и редът 

на позоваване се определят от 

държавите членки. 

 2. Държавите членки съобщават на 

Комисията текстовете на основните 

разпоредби от националното 

законодателство, които те приемат 

в областта, уредена с настоящата 

директива. 

 __________________ 

  ОВ: моля, въведете дата: 12 месеца 

след датата на влизане в сила на 

настоящата директива. 

 

 

Изменение  51 

Позиция на Съвета 

Член 2 в (нов) 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 7 – параграф 3 и член 19 – параграф 3 
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Позиция на Съвета Изменение 

 Член 2в 

 Регламент (ЕО) № 1829/2003 се 

изменя, както следва: 

 В член 7, параграф 3 и член 19, 

параграф 3 позоваването на член 35, 

параграф 2 се заменя с позоваване на 

член 35, параграф 3. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

I. Контекст  

На 23 юли 28-те министри на околната среда приеха позицията на Съвета относно 

ограничаването или забраняването на отглеждането на ГМО на територията на 

държавите членки. 

На практика това означава изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното 

освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда чрез 

въвеждане на нов член, който разширява правата на държавите членки да оправдават от 

правна гледна точка национална или регионална забрана на отглеждането на даден 

ГМО. Това преразглеждане ще се отнася и за отглеждането на ГМО, разрешено по 

силата на Регламент 1829/2003/ЕО, обхващащ храни и фуражи, съдържащи ГМО или 

произведени от такива организми. 

Тези два законодателни акта определят стриктна правна рамка, която дава възможност 

за пускането на пазара на ГМО само след разрешение въз основа на научна оценка на 

рисковете за здравето на хората и животните и за околната среда. 

Следва да се отбележи, че обсъжданият текст се отнася изключително за отглеждането 

на ГМО с цел добив или изследвания на открито. Вносът на генетично модифицирани 

организми, предназначени главно за фураж, не попада, следователно, в приложното 

поле на това законодателство.  

Компромисът, приет от държавите членки, идва 3 години след гласуването в 

Европейския парламент на първо четене на 5 юли 2011 г. 

Макар и деблокирането на досието да се приветства от всички, контекстът, в който то 

се вписва, е все по-чувствителен: 

1. Нараства неодобрението на европейското обществено мнение по отношение на ГМО, 

и по-специално тяхното наличие в храните, предназначени за консумация от човека. 

Припомняме, че в специалното проучване на Евробарометър № 354 от декември 2010 г. 

относно храненето само 21 % от европейците са съгласни (срещу 58 % несъгласни) с 

твърдението, че „генетично модифицираните храни са безопасни за бъдещите 

поколения“. 

Актуализирано проучване би било особено желателно. То би показало, най-вероятно, 

че голяма част от гражданите все още се противопоставят на отглеждането на ГМО в 

Европа.  

2. Противопоставянето през февруари 2014 г. от страна на 19 от 28-те правителства по 

отношение на генетично модифицираната царевица TC1507 беше широко отразено от 

медиите. Само малцинство от 5 държави членки (Испания, Обединеното кралство, 

Естония, Финландия и Швеция) гласуваха за разрешаването на тази нова разновидност 

ГМО, като оставиха крайното решение на Европейската комисия (решението все още се 

очаква).  
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3. В централизираната общностна система за издаване на разрешения има натрупани 

голям брой заявления. Освен искането за царевицата TC 1507 има шест други текущи 

разрешителни процедури за отглеждане на ГМО (5 за царевица и 1 за соя), за които е 

получено положително становище от ЕОБХ. Комисията се колебае да постави на 

гласуване въпроса предвид противопоставянето на мнозинството от държавите членки.  

4. В този контекст новият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в 

речта си относно политическите насоки на Комисията, произнесена пред членовете на 

ЕП на 15 юли 2014 г., обявява намеренията си: „Възнамерявам също така да бъде 

направен преглед на законодателството, приложимо за издаването на разрешения за 

генетично модифицирани организми.  Не смятам за нормално, че съгласно правилата в 

сила Комисията е правно задължена да разрешава вноса и преработката на нови 

ГМО, дори когато категорично мнозинство от държави членки възразява срещу това 

...“. 

Неговите думи се потвърждават в декларацията за мисията, изпратена на новия член на 

Комисията, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, в която той е 

призован да направи преглед, през първите 6 месеца от своя мандат, на съществуващия 

процес на вземане на решения в областта на ГМО. 

Този нов политически климат трябва да бъде взет предвид от докладчика при 

изготвянето на неговия проект за препоръка. 

Налична е обща воля на Европейския парламент, мнозинството държави членки и 

новия председател на Европейската комисия да се намери решение за досието за ГМО, 

затънало в бюрократични процедури, които са фрустриращи за всички участници.  

II. Цели и ограничения на Общата позиция на Съвета 

Полезно е да се припомни, че основната цел на това изменение на законодателната 

рамка е да се осигури по-голяма гъвкавост и по-голяма правна сигурност на държавите 

членки, които желаят да забраняват на цялата своя територия или на части от нея 

отглеждането на ГМО, разрешени на европейско равнище. Съветът изрично признава 

това в съображение 5. 

Макар и да приема, в споделената си с ЕП цел, някои от нашите изменения, Съветът 

добавя същевременно процедура, въвеждаща нови задължения, които ще бъдат 

наложени на националните органи. 

Първоначално от държавата членка се изисква да внесе конкретно искане (нов член 

26б, параграфи 1 и 2) до предприятие, което желае да пусне на пазара в ЕС ГМО (фаза 

І), така че да се гарантира, че разрешението не обхваща нейната национална територия. 

Следователно само в случай на неуспех на тази фаза I и отхвърляне на искането от 

предприятието се прилага единната процедура (фаза II) (нов член 26б, параграф 3), 

която дава възможност на държава членка да се позове на правни основания, за да 

забрани отглеждането на ГМО.  

Това означава, че има две последователни фази, като втората зависи от първата, вместо 
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процедурата, която е посочена в първоначалното предложение на Комисията, изменено 

от ЕП, и която следва да остане в сърцевината на изменението на директивата от 2001 г. 

Придобива се неприятното впечатление, че в текста на Съвета главният елемент става 

второстепенен, което е в противоречие с целта на Европейския парламент при 

гласуването на 5 юли 2011 г.  

Поради това докладчикът внесе изменение 24 към член 26б, параграф 3, което е от 

основно значение, за да могат държавите членки да избират дали да прибягват до фаза 

I.  

Друга пречка пред правата на държавите членки е строгото ограничаване на срока на 

процедурата за национална забрана за отглеждането на ГМО: за да предприеме 

действия, дадена държава вече ще разполага само с 2 години след предоставяне на 

разрешението на общностно равнище.  

Докладчикът не разбира това ограничаване и счита, че 10 години, т.е. законната 

продължителност на разрешителното, е подходящ срок. Това е целта на изменение 25 

към член 26б, параграф 4. 

Процедурата за компенсаторни мерки, посочена в член 26б, параграф 5, в такъв случай 

губи смисъл и затова се заличава в изменение 26.  

Освен това, що се отнася до отворения списък с основания, които могат да бъдат 

изтъкнати, за да се обоснове забрана за отглеждане на ГМО, докладчикът счита, че 

липсата на конкретни примери намалява стабилността на правната структура. Поради 

тази причина той внася в изменение 24 текст, подобен на приетия с абсолютно 

мнозинство на първо четене, с тази разлика, че ще съществуват 5 категории основания:  

• екологични критерии, допълнителни по отношение на оценените от ЕОБХ на 

европейско равнище; те са допълнителни, тъй като засягат местни или 

систематични аспекти на употребата на ГМО в даден селскостопански контекст;   

• критерии, свързани с регионалното развитие;  

• критерии, засягащи земеползването;• основания, свързани със социално-

икономическото въздействие, например, високи разходи във връзка със 

замърсяване за земеделските производители, отглеждащи традиционни и/или 

биологични култури. 

• основания, засягащи целите на селскостопанската политика. 

Този списък с основания ще осигури на държавите членки необходимата гъвкавост да 

предприемат съответните мерки, без да се променя или засяга настоящата оценка на 

риска на равнище ЕС. 

III. Други изменения, внесени от докладчика 

На първо четене Европейският парламент прие 28 изменения в измененото си 

предложение, като повечето от тях не са полемични или са подкрепени с абсолютно 
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мнозинство. В съответствие с това докладчикът внесе общо 33 изменения, които 

включват основните изменения, които са приети на първо четене и не са включени в 

общата позиция на Съвета. 

С оглед на това: 

- Целесъобразно е отново да се потвърди изборът, направен от Парламента, за 

правно основание, свързано с околната среда (изменение 1). Целта на това ново 

законодателство е да се измени не само Директива 2001/18/ЕО, но и Регламент 

№ 1829/2003, когато заявлението за издаване на разрешение на дружество 

обхваща едновременно отглеждането и производството на храни или фуражи. 

Докато за директивата от 2001 г. е предпочетено правно основание, свързано с 

вътрешния пазар, а в регламента от 2003 г. законодателите избират 3 правни 

основания: селско стопанство, вътрешен пазар и обществено здраве.  

Този текст има, впрочем, основна цел: предоставяне на повече гъвкавост на държавите 

членки да забраняват отглеждането на ГМО на своя територия, включително по 

съображения, свързани с околната среда, като например защита на биологичното 

разнообразие или запазването на местообитания и екосистеми. 

- Целесъобразно е да се укрепи методологията за оценка на риска. Изменение 3 

има за цел да приложи заключенията, приети от Съвета по околна среда на 4 

декември 2008 г., в които се призовава за използването на всеобхватни и 

ефективни методи за оценка на риска, тъй като дългосрочните последици от 

отглеждането на ГМО досега не са вземани предвид в достатъчна степен. 

Докладчикът приветства факта, че този въпрос е включен в разпоредбите на текста на 

Съвета, които, обаче, следва да се подсилят. Това е целта на изменение 33, което се 

стреми да даде законово обвързващ статут на насоките на ЕОБХ. 

- Необходимо да се конкретизират задължителни мерки за осигуряване на 

съвместно съществуване на различните видове култури. 

Това е и смисълът на изменението към член 26а, внесено на пленарното заседание през 

юли 2011 г., което докладчикът желае да внесе повторно с изменение 21. 

Важно е да се утвърдят в това законодателство задължителни разпоредби, изискващи 

държавите членки да гарантират съвместното съществуване на различни видове 

култури и да избягват всякакво трансгранично освобождаване. Това е искане, силно 

подкрепено от мнозинството европейски земеделски производители. 

Предложени са също така изменения с цел гарантиране на прозрачността на 

процедурата за ограничаване или забрана на отглеждането на ГМО и публичното 

оповестяване на такива важни решения. 
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Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, 

Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, 

Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, 

Tibor Szanyi, Nils Torvalds 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Paul Brannen, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, 

Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Martin Häusling, Elisabeth Köstinger, 

József Nagy, James Nicholson, Marit Paulsen, Marijana Petir, Sirpa 

Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes 

Дата на внасяне 19.11.2014 

 
 


