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Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Основанията, които налагат 

измененията на Директива 2001/18/ЕО с 

Директива (ЕС) 2015/412 по отношение 

на ГМО за отглеждане, са от значение и 

за други ГМО и ГМ храни и фуражи, 

попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003. На практика резултатите 

от гласуването по решението за 

изпълнение за разрешението на 

продукти, попадащи в обхвата на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и които не 

са за отглеждане, в съответния комитет 

или в Съвета, е винаги „без становище“ 

(няма квалифицирано мнозинство нито 

за, нито против разрешението), като има 

и държави членки, в които употребата 

на тези продукти е забранена. Като се 

вземат предвид тези въпроси, е 

целесъобразно да се измени Регламент 

(ЕО) № 1829/2003, за да се даде 

възможност на държавите членки да 

ограничат или забранят употребата на 

ГМО и ГМ храни и фуражи за цялата 

или за част от своята територия въз 

основа на неопровержими основания, 

съвместими с правото на Съюза, но 

които не са свързани с рискове за 

здравето на човека и на животните и 

за околната среда, тъй като те вече 

са оценени на равнището на Съюза в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

(7) Основанията, които налагат 

измененията на Директива 2001/18/ЕО с 

Директива (ЕС) 2015/412 по отношение 

на ГМО за отглеждане, са от значение и 

за други ГМО и ГМ храни и фуражи, 

попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003. На практика резултатите 

от гласуването по решението за 

изпълнение за разрешението на 

продукти, попадащи в обхвата на 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 и които не 

са за отглеждане, в съответния комитет 

или в Съвета, е винаги „без становище“ 

(няма квалифицирано мнозинство нито 

за, нито против разрешението), като има 

и държави членки, в които употребата 

на тези продукти е забранена. Като се 

вземат предвид тези въпроси, е 

целесъобразно да се измени Регламент 

(ЕО) № 1829/2003, за да се даде 

възможност на държавите членки да 

ограничат или забранят пускането на 

пазара на ГМО и ГМ храни и фуражи за 

цялата или за част от своята територия 

въз основа на неопровержими 

основания, съвместими с правото на 

Съюза. Тази възможност не следва да се 

прилага за ГМО за отглеждане, които 

вече са обхванати от измененията, 

направени на Директива 2001/18/ЕО с 
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№ 1829/2003. Тази възможност не 

следва да се прилага за ГМО за 

отглеждане, които вече са обхванати от 

измененията, направени на Директива 

2001/18/ЕО с Директива (ЕС) 2015/412. 

Директива (ЕС) 2015/412. 

Or. en 
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Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Следователно на държавите членки 

следва да се даде възможност да 

приемат мерки, с които се ограничава 

или забранява употребата на ГМО или 

ГМ храни и фуражи на цялата или на 

част от територията им, както и на група 

ГМО или ГМ храни и фуражи, след като 

те вече са разрешени, при условие че 

тези мерки са обосновани с 

неопровержими основания в 

съответствие с правото на Съюза и са в 

съответствие с принципите на 

пропорционалност и 

недискриминация между национални 

и ненационални продукти, и с член 34, 

член 36 и член 216, параграф 2 от 

ДФЕС. 

(8) Следователно на държавите членки 

следва да се даде възможност да 

приемат мерки, с които се ограничава 

или забранява пускането на пазара на 

ГМО или ГМ храни и фуражи на цялата 

или на част от територията им, както и 

на група ГМО или ГМ храни и фуражи, 

след като те вече са разрешени, при 

условие че тези мерки са обосновани с 

неопровержими основания в 

съответствие с правото на Съюза и са в 

съответствие с член 34, член 36 и 

член 216, параграф 2 от ДФЕС. 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Ограниченията или забраните, 

приети в съответствие с настоящия 

регламент, следва да се отнасят до 

употребата, а не до свободното 

обращение и внос на генетично 

модифицирани храни и фуражи. 

(9) Ограниченията или забраните, 

приети в съответствие с настоящия 

регламент, следва да се отнасят до 

пускането на пазара, а не до 

свободното обращение и внос на 

генетично модифицирани храни и 

фуражи. 

Or. en 
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Доклад A8-0305/2015 

Джовани Ла Вия 

Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Равнището на защита на 

здравето на човека и на животните и 

на околната среда, постигнато 

посредством процедурата за 

разрешение, предвидена с Регламент 

(ЕО) № 1829/2003, изисква единна 

научна оценка в целия Съюз, като 

настоящият регламент не следва да 

променя това положение. За да се 

избегне припокриване с 

компетентностите, предоставени на 

органите за оценка на риска и за 

управление на риска съгласно 

Регламент (ЕО) № 1829/2003, на 

държавите членки не следва да се 

разрешава да използват основания, 

свързани с рискове за здравето и за 

околната среда, които следва да 

бъдат разгледани в съответствие с 

процедурата, която вече е утвърдена 

в Регламент (ЕО) № 1829/2003, и по-

специално в членове 10, 22 и 34 от нея. 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1076652BG.doc  PE570.901v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0305/8 

Изменение  8 

Мирей Д'Орнано 
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Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Мерките, приети от държавите 

членки в съответствие с настоящия 

регламент, следва да бъдат обвързани с 

процедура за контрол и с предоставяне 

на информация на равнището на Съюза 

с цел функционирането на вътрешния 

пазар. С оглед на равнището на контрол 

и информация, предвидено в настоящия 

регламент, не е необходимо 

допълнително да се предвижда 

прилагането на Директива 98/34/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета
15

. С 

измененията, които с настоящия 

регламент се внасят в Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, се предвижда, че 

държавите членки могат да ограничат 

или забранят употребата на ГМО или 

ГМ храни и фуражи на цялата или на 

част от своята територия за целия срок 

на продължителност на разрешението, 

при условие че е изтекъл установеният 

период, в който не се предприемат 

никакви действия и през който на 

Комисията и на другите държави членки 

е била дадена възможност да 

коментират предложените мерки. 

Поради това съответната държава 

членка следва да предостави проект на 

тези мерки на Комисията поне 3 месеца 

преди приемането им, за да даде 

(11) Мерките, приети от държавите 

членки в съответствие с настоящия 

регламент, следва да бъдат обвързани с 

процедура за контрол и с предоставяне 

на информация на равнището на Съюза 

с цел функционирането на вътрешния 

пазар. С оглед на равнището на контрол 

и информация, предвидено в настоящия 

регламент, не е необходимо 

допълнително да се предвижда 

прилагането на Директива 98/34/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета15. 

С измененията, които с настоящия 

регламент се внасят в Регламент (ЕО) 

№ 1829/2003, се предвижда, че 

държавите членки могат да ограничат 

или забранят пускането на пазара на 

ГМО или ГМ храни и фуражи на цялата 

или на част от своята територия за целия 

срок на продължителност на 

разрешението, при условие че е изтекъл 

установеният период, в който не се 

предприемат никакви действия и през 

който на Комисията и на другите 

държави членки е била дадена 

възможност да коментират 

предложените мерки. Поради това 

съответната държава членка следва да 

предостави проект на тези мерки на 

Комисията поне 3 месеца преди 
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възможност на Комисията и на другите 

държави членки да направят коментари 

в тази връзка, като по време на този 

срок следва да се въздържа от приемане 

и изпълнение на тези мерки. След като 

изтече установеният период, в който не 

се предприемат никакви действия, 

държавата членка следва да може да 

приеме мерките в първоначално 

предложения им вид или изменени, за 

да се вземат предвид коментарите на 

Комисията или тези на държавите 

членки. На държавите членки следва да 

бъде позволено да уведомят Комисията 

за мерки, приети съгласно настоящия 

регламент, като преди те да бъдат 

приети, продуктът, засегнат от тяхното 

действие, е разрешен, така че 

ограничението или забраната започва 

своето действие, считано от датата на 

влизане в сила на разрешението на 

Съюза. 

приемането им, за да даде възможност 

на Комисията и на другите държави 

членки да направят коментари в тази 

връзка, като по време на този срок 

следва да се въздържа от приемане и 

изпълнение на тези мерки. След като 

изтече установеният период, в който не 

се предприемат никакви действия, 

държавата членка следва да може да 

приеме мерките в първоначално 

предложения им вид или изменени, за 

да се вземат предвид коментарите на 

Комисията или тези на държавите 

членки. На държавите членки следва да 

бъде позволено да уведомят Комисията 

за мерки, приети съгласно настоящия 

регламент, като преди те да бъдат 

приети, продуктът, засегнат от тяхното 

действие, е разрешен, така че 

ограничението или забраната започва 

своето действие, считано от датата на 

влизане в сила на разрешението на 

Съюза. 

__________________ __________________ 

15
Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и Съвет на 22 юни 1998 г. 

установяваща процедура за 

предоставянето на информация в 

сферата на техническите стандарти и 

регламенти и правила относно услугите 

на информационното общество (ОВ L 

204, 21.7.1998 г., стр. 37.) 

15
Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и Съвет на 22 юни 1998 г. 

установяваща процедура за 

предоставянето на информация в 

сферата на техническите стандарти и 

регламенти и правила относно услугите 

на информационното общество (ОВ L 

204, 21.7.1998 г., стр. 37.) 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Мерките, приети съгласно 

настоящия регламент и с които се 

ограничава или забранява употребата 

на ГМО или ГМ храни и фуражи, не 

следва да засягат употребата на тези 

продукти в други държави членки, нито 

на продукти, произлизащи от 

консумацията им. Освен това 

настоящият регламент и приетите в 

съответствие с него национални мерки 

не следва да засягат изискванията на 

правото на Съюза относно 

непреднамереното и случайно наличие 

на ГМ материали в други продукти и не 

следва да засягат пускането на пазара и 

употребата на продукти, които са в 

съответствие с тези изисквания. 

(13) Мерките, приети съгласно 

настоящия регламент и с които се 

ограничава или забранява пускането на 

пазара на ГМО или ГМ храни и 

фуражи, не следва да засягат пускането 

на пазара  на тези продукти в други 

държави членки, нито на продукти, 

произлизащи от консумацията им. 

Освен това настоящият регламент и 

приетите в съответствие с него 

национални мерки не следва да засягат 

изискванията на правото на Съюза 

относно непреднамереното и случайно 

наличие на ГМ материали в други 

продукти и не следва да засягат 

пускането на пазара и употребата на 

продукти, които са в съответствие с тези 

изисквания. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Изменение  10 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF  

 

Доклад A8-0305/2015 

Джовани Ла Вия 

Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

Регламент (ЕС) №1829/2003 

Член 34а – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

употребата на продуктите, посочени в 

член 3, параграф 1 и член 15, параграф 1 

и разрешени в съответствие с настоящия 

регламент, при условие че тези мерки 

са: 

1. Държавите членки могат да приемат 

мерки за ограничаване или забрана на 

пускането на пазара на продуктите, 

посочени в член 3, параграф 1 и член 15, 

параграф 1 и разрешени в съответствие 

с настоящия регламент, при условие че 

тези мерки са: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Изменение  11 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF  

 

Доклад A8-0305/2015 

Джовани Ла Вия 

Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

Регламент (ЕС) №1829/2003 

Член 34а – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) мотивирани и оправдани с 

неопровержими основания в 

съответствие с правото на Съюза, 

които в никакъв случай не 

противоречат на оценката на риска, 

извършена в съответствие с 

настоящия регламент; 

a) мотивирани и оправдани с основания 

в съответствие с правото на Съюза, 

като се обръща особено внимание на 

принципа на предпазните мерки;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Изменение  12 

Мирей Д'Орнано 

от името на групата ENF  

 

Доклад A8-0305/2015 

Джовани Ла Вия 

Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

Регламент (ЕС) №1829/2003 

Член 34а – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) пропорционални и 

недискриминационни. 

заличава се 

Or. en 

 

 


